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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 77/504/EØF av 25. juli 1977 
om renrasede avlsdyr av storfe(1), særlig artikkel 6 nr. 1 annet, 
tredje og fjerde strekpunkt, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Avlsorganisasjoner eller avlslag som fører eller oppretter 
stambøker for renrasede avlsdyr av storfe, kan bare 
bli offisielt godkjent dersom de oppfyller kravene i 
kommisjonsvedtak 84/247/EØF(2).

2) Storfe kan bare føres opp i en stambok dersom de 
oppfyller kravene i kommisjonsvedtak 84/419/EØF(3).

3) Vedtak 84/419/EØF inneholder ingen særlige 
bestemmelser om opprettelse av stambøker for nye raser, 
og i henhold til vedtaket kan bare renrasede dyr av samme 
rase føres opp i stamboken for en bestemt rase.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 140 av 1.6.2007, s. 49, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 60/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 8.

(1) EFT L 206 av 12.8.1977, s. 8. Direktivet sist endret ved forordning (EF) nr. 
807/2003 (EUT L 122 av 16.5.2003, s. 36).

(2) EFT L 125 av 12.5.1984, s. 58.
(3) EFT L 237 av 5.9.1984, s. 11.

4) I kriteriene for oppføring av storfe i stambøker bør det 
imidlertid tas hensyn til den særlige situasjon med 
opprettelse av nye raser. Når det opprettes en ny rase, kan 
det innebære at dyr av andre raser føres opp i en stamboks 
hovedavsnitt.

5) I den perioden da det opprettes en ny stambok, er 
det derfor nødvendig å tillate unntak fra regelen om 
at bare renrasede dyr av samme rase kan føres opp i 
hovedavsnittet i stamboken for en bestemt rase. Denne 
opprettelsesperioden bør defineres i avlsorganisasjonens 
eller avlslagets avlsprogram. Det bør velges et navn til 
den nye rasen som ikke kan forveksles med navnet på en 
eksisterende rase.

6) Med henblikk på gradvis forbedring av eksisterende raser 
er det i henhold til vedtak 84/419/EØF bare hunndyr av 
andre raser eller ikke-renrasede hunndyr som kan føres 
opp i tilleggsavsnittet i stamboken. Deres gener kan bare 
føres opp i hovedavsnittet via deres avkom av hunnkjønn.

7) For at godkjente avlsorganisasjoner skal få større 
fleksibilitet bør det også tillates å føre opp hanndyr i 
tilleggsavsnittet. For å unngå ukontrollerte genetiske 
endringer hos rasen bør deres gener bare føres opp i 
hovedavsnittet via deres avkom av hunnkjønn.

8) For å sikre gjensidig anerkjennelse av stambøker for 
samme rase og for å informere kjøpere av avlsdyr og 
formeringsmateriale, bør rasens navn være tydelig 
angitt og, dersom det dreier seg om en ny rase, 
opprettelsesperioden være definert i offisielt godkjente 
avlsorganisasjoners og avlslags interne regler.

KOMMISJONSVEDTAK

av	29.	mai	2007

om	endring	av	vedtak	84/247/EØF	og	84/419/EØF	med	hensyn	til	stambøker	for	storfe

[meddelt under nummer K(2007) 2199]

(2007/371/EF)(*)

EØS-ORGANER
EØS-KOMITEEN

2015/EØS/76/01
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9) Dessuten bør kriteriene for godkjenning av 
avlsorganisasjoner og avlslag og for oppføring av 
storfe i stambøker omfatte relevante henvisninger til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1760/2000 
av 17. juli 2000 om opprettelse av et system for 
identifikasjon og registrering av storfe og om merking av 
storfekjøtt og storfekjøttprodukter og om oppheving av 
rådsforordning (EF) nr. 820/97(1).

10) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste komité for avlsspørsmål —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegget til vedtak 84/247/EØF endres i samsvar med 
vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 2

I vedtak 84/419/EØF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 1 skal lyde:

«Artikkel 1

1. For å kunne føres opp i stambokens hovedavsnitt for 
sin rase, må storfe

a) stamme fra foreldre og besteforeldre oppført i 
hovedavsnittet i stamboken for samme rase,

b) være identifisert og registrert i samsvar med 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
1760/2000(*) og dens gjennomføringsbestemmelser,

c) ha en avstamning fastlagt etter denne stambokens 
regler.

(1) EFT L 204 av 11.8.2000, s. 1. Forordningen sist endret ved rådsforordning 
(EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 av 20.12.2006, s. 1).

2. Som unntak fra nr. 1 bokstav a) kan renrasede dyr 
eller etterkommere av renrasede dyr av ulike raser oppføres 
direkte i hovedavsnittet i en ny stambok i den perioden da 
det opprettes en stambok for en ny rase.

Opprettelsesperioden for den nye rasen skal defineres i 
avlsorganisasjonens eller avlslagets avlsprogram under 
tilsyn av og med samtykke fra vedkommende myndigheter, 
i samsvar med vedtak 84/247/EØF. Den nye rasen skal 
gis et navn som ikke kan forveksles med navnet på en 
eksisterende rase.

3. Når et dyr føres opp i hovedavsnittet i en ny stambok 
og dyret eller en av dets foreldre allerede er registrert i en 
annen, eksisterende stambok, skal det henvises til navnet på 
den eksisterende stamboken der dyret eller forelderen ble 
oppført første gang etter fødselen, samt det opprinnelige 
stamboknummeret.

__________________
(*) EFT L 204 av 11.8.2000, s. 1. Forordningen sist endret 

ved rådsforordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 av 
20.12.2006, s. 1).»

2. I artikkel 3 nr. 1 og 2 endres «hunndyr» til «dyr».

Artikkel 3

Dette vedtak får anvendelse den sjuende dag etter at det er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Artikkel 4

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 29. mai 2007.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen



17.12.2015 Nr. 76/3EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG

I vedlegget til vedtak 84/247/EØF skal nr. 3 lyde:

«3. ha fastsatt regler som omfatter

a) en definisjon av rasens egenskaper, herunder rasens navn,

b) identifikasjon og registrering av dyr i samsvar med det systemet og innholdet i den databasen som er 
fastsatt ved forordning (EF) nr. 1760/2000(1) og dens gjennomføringsregler,

c) et system for å registrere dyrenes avstamning,

d) en definisjon av avlsvirksomhetens mål, som ved opprettelse av en stambok for en ny rase skal omfatte de 
nærmere omstendigheter ved opprettelsen av den nye rasen,

e) systemer for å utnytte data om dyrenes avlsprestasjoner,

f) stambokens inndeling, dersom det er ulike vilkår for å føre opp dyr i boken, eller dersom det er ulike regler 
for å klassifisere dyr oppført i boken.»

(1) EFT L 204 av 11.8.2000, s. 1.
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og 
helsepåstander om næringsmidler(1), særlig artikkel 17 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 er 
helsepåstander om næringsmidler forbudt med mindre 
de er godkjent av Kommisjonen i samsvar med nevnte 
forordning og oppført på en liste over tillatte påstander.

2) Ved forordning (EF) nr. 1924/2006 er det også fastsatt 
at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kan 
sende søknader om godkjenning av helsepåstander til 
vedkommende nasjonale myndighet i en medlemsstat. 
Vedkommende nasjonale myndighet skal videresende 
gyldige søknader til Den europeiske myndighet 
for næringsmiddeltrygghet (EFSA), heretter kalt 
«Myndigheten».

3) Etter at det er mottatt en søknad, skal Myndigheten straks 
underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen 
om søknaden og avgi en uttalelse om den aktuelle 
helsepåstanden.

4) Kommisjonen skal ta hensyn til uttalelsen fra 
Myndigheten når den treffer beslutning om godkjenning 
av helsepåstander.

5) To av uttalelsene som det vises til i denne forordning, 
gjelder søknader om godkjenning av påstander om 
redusert sykdomsrisiko som omhandlet i artikkel 14 
nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1924/2006, og tre 
gjelder søknader om godkjenning av påstander om barns 
utvikling og helse som omhandlet i artikkel 14 nr. 1 
bokstav b) i samme forordning.

6) Etter en søknad fra Association de la Transformation 
Laitière Française (ATLA), innlevert i samsvar 
med artikkel 14 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 279 av 23.10.2010, s. 13, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 69/2011 av 1. juli 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) 
og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 31.

(1) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9.

nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi en 
uttalelse om en helsepåstand om virkningene av jod på 
barns normale vekst (spørsmål nr. EFSA-Q-2008-324)(2). 
Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: «Jod 
er nødvendig for barns vekst».

7) I sin uttalelse, som ble mottatt av Kommisjonen og 
medlemsstatene 20. november 2009, konkluderte 
Myndigheten at det på grunnlag av de opplysningene 
som ble framlagt, kunne fastslås en årsakssammenheng 
mellom inntak av jod og den påståtte virkningen. En 
helsepåstand som gjenspeiler denne konklusjonen, bør 
følgelig anses å oppfylle kravene i forordning (EF) 
nr. 1924/2006, og den bør oppføres på unionslisten over 
tillatte påstander.

8) Etter en søknad fra Association de la Transformation 
Laitière Française (ATLA), innlevert i samsvar med 
artikkel 14 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1924/2006, 
ble Myndigheten bedt om å avgi en uttalelse om en 
helsepåstand om virkningene av jern på barns kognitive 
utvikling (spørsmål nr. EFSA-Q-2008-325)(3). Søkerens 
foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: «Jern er 
nødvendig for barns kognitive utvikling».

9) I sin uttalelse, som ble mottatt av Kommisjonen og 
medlemsstatene 20. november 2009, konkluderte 
Myndigheten at det på grunnlag av de opplysningene 
som ble framlagt, kunne fastslås en årsakssammenheng 
mellom inntak av jern og den påståtte virkningen. En 
helsepåstand som gjenspeiler denne konklusjonen, bør 
følgelig anses å oppfylle kravene i forordning (EF) 
nr. 1924/2006, og den bør oppføres på unionslisten over 
tillatte påstander.

10) Ved artikkel 16 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1924/2006 er 
det fastsatt at en uttalelse som er positiv til godkjenning 
av en helsepåstand, skal inneholde bestemte opplysninger. 
Disse opplysningene bør derfor angis i vedlegg I til 
denne forordning for de godkjente påstandene, og de bør 
eventuelt omfatte en endret formulering av påstanden, 
særlige vilkår for bruk av påstanden og, når det er relevant, 
vilkår eller begrensninger for bruk av næringsmiddelet 
og/eller en tilleggsangivelse eller -advarsel i samsvar med 
bestemmelsene i forordning (EF) nr. 1924/2006, og i tråd 
med Myndighetens uttalelser.

(2) The EFSA Journal (2009) 7(11):1359.
(3) The EFSA Journal (2009) 7(11):1360.

KOMMISJONSFORORDNING	(EU)	nr.	957/2010

av	22.	oktober	2010

om	godkjenning	og	avslag	på	godkjenning	av	visse	helsepåstander	om	næringsmidler	som	viser	til	
redusert	sykdomsrisiko	og	barns	utvikling	og	helse(*)
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11) Forordning (EF) nr. 1924/2006 har blant annet til formål å 
sikre at helsepåstander er sannferdige, tydelige, pålitelige 
og nyttige for forbrukeren, og at det i den forbindelse 
tas hensyn til formuleringen og presentasjonen av 
dem. Påstander som i kraft av sin ordlyd har samme 
betydning for forbrukerne som en godkjent helsepåstand 
fordi de viser til samme sammenheng mellom en 
næringsmiddelkategori, et næringsmiddel eller en 
bestanddel av et næringsmiddel på den ene siden, og 
helse på den andre siden, bør være underlagt de samme 
vilkår for bruk som en godkjent helsepåstand, som angitt 
i vedlegg I.

12) Etter en søknad fra GP International Holding BV, innlevert 
i samsvar med artikkel 14 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) 
nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi en uttalelse 
om en helsepåstand om virkningene av OPC PremiumTM 
med hensyn til reduksjon av kolesterolinnholdet i 
blodet (spørsmål nr. EFSA-Q-2009-00454)(1). Søkerens 
foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: «OPC har vist 
seg å redusere kolesterolinnholdet i blodet og kan derfor 
minske risikoen for hjerte- og karsykdommer».

13) I sin uttalelse, som ble mottatt av Kommisjonen 
og medlemsstatene 26. oktober 2009, konkluderte 
Myndigheten at det på grunnlag av de opplysningene som 
ble framlagt, ikke var fastslått noen årsakssammenheng 
mellom inntak av OPC PremiumTM og den påståtte 
virkningen. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene 
i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den derfor ikke 
godkjennes.

14) Etter en søknad fra Valosun AS, innlevert i samsvar 
med artikkel 14 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) 
nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi en 
uttalelse om en helsepåstand om virkningene av 
Uroval® på urinveisinfeksjoner (spørsmål nr. EFSA-
Q-2009-00600(2). Søkerens foreslåtte påstand hadde 
følgende ordlyd: «Tranebærekstrakt og D-mannose, 
de viktigste aktive stoffene i kosttilskuddet Uroval®, 
hindrer at skadelige bakterier fester seg til blæreveggen. 
At skadelige bakterier fester seg til blæreveggen er den 
viktigste risikofaktoren med hensyn til utvikling av 
urinveisinfeksjoner».

15) I sin uttalelse, som ble mottatt av Kommisjonen og 
medlemsstatene 22. desember 2009, konkluderte 
Myndigheten at det på grunnlag av de opplysningene som 
ble framlagt, ikke var fastslått noen årsakssammenheng 
mellom inntak av Uroval® og den påståtte virkningen. 
Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i forordning 
(EF) nr. 1924/2006, bør den derfor ikke godkjennes.

(1) The EFSA Journal (2009) 7(10):1356.
(2) The EFSA Journal (2009) 7(12):1421.

16) Etter en søknad fra Tšpfer GmbH, innlevert i samsvar 
med artikkel 14 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) 
nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt om å avgi en uttalelse 
om en helsepåstand om virkningene av en kombinasjon av 
bifidobakterier (Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium 
breve, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium 
longum) med hensyn til reduksjon av forekomsten 
av potensielt sykdomsframkallende mikroorganismer 
i tarmen (spørsmål nr. EFSA-Q-2009-00224)(3). 
Søkerens foreslåtte påstand hadde følgende ordlyd: 
«Probiotiske bifidobakterier gir en sunn tarmflora med en 
sammensetning som kan sammenlignes med tarmfloraen 
hos spedbarn som ammes».

17) I sin uttalelse, som ble mottatt av Kommisjonen og 
medlemsstatene 22. desember 2009, konkluderte 
Myndigheten at det på grunnlag av de opplysningene som 
ble framlagt, ikke var fastslått noen årsakssammenheng 
mellom inntak av denne kombinasjonen av bifidobakterier 
og den påståtte virkningen. Ettersom påstanden ikke 
oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør 
den derfor ikke godkjennes.

18) De kommentarene som Kommisjonen har mottatt fra 
søkerne og andre personer i samsvar med artikkel 16 nr. 6 
i forordning (EF) nr. 1924/2006, er tatt i betraktning ved 
fastsettelsen av tiltakene i denne forordning.

19) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet 
har motsatt seg dem —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Helsepåstandene i vedlegg I til denne forordning kan brukes 
om næringsmidler som markedsføres i Den europeiske union, i 
samsvar med vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg.

Disse helsepåstandene skal oppføres på unionslisten over 
tillatte påstander omhandlet i artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) 
nr. 1924/2006.

Artikkel 2

Helsepåstandene i vedlegg II til denne forordning skal ikke 
oppføres på unionslisten over tillatte påstander omhandlet i 
artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1924/2006.

(3) The EFSA Journal (2009) 7(12):1420.
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Helsepåstander som omfattes av artikkel 14 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1924/2006, og som er 
oppført i vedlegg II til denne forordning, kan fortsatt anvendes i seks måneder etter at denne forordning 
er trådt i kraft.

Artikkel 3

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

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

Utferdiget i Brussel, 22. oktober 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

_______
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering 
og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier 
(REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, 
om endring av direktiv 1999/45/EF og om oppheving av 
rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning 
(EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og 
kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 
2000/21/EF(1), særlig artikkel 131, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I rådsdirektiv 76/769/EØF av 27. juli 1976 om tilnærming 
av medlemsstatenes lover og forskrifter om begrensning 
av markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og 
stoffblandinger(2) er det i vedlegg I fastsatt begrensninger 
for visse farlige stoffer og stoffblandinger. Forordning 
(EF) nr. 1907/2006 opphever og erstatter direktiv 76/769/
EØF med virkning fra 1. juni 2009. Vedlegg XVII til 
nevnte forordning erstatter vedlegg I til direktiv 76/769/
EØF.

2) I henhold til artikkel 67 i forordning (EF) nr. 1907/2006 
kan ikke stoffer, stoffblandinger eller produkter 
framstilles, bringes i omsetning eller brukes med mindre 
de oppfyller vilkårene i eventuelle begrensninger fastsatt 
for dem i vedlegg XVII.

3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/122/EF av 
12. desember 2006 om 30. endring av rådsdirektiv 
76/769/EØF (perfluoroktansulfonsyre (PFOS)(3) og 
kommisjonsdirektiv 2006/139/EF av 20. desember 
2006 om endring av rådsdirektiv 76/769/EØF med 
hensyn til begrensning av markedsføring og bruk av 
arsenforbindelser for å tilpasse vedlegg I til den tekniske 
utvikling(4), og om endring av vedlegg I til direktiv 
76/769/EØF, ble vedtatt kort tid etter vedtakelsen av 
forordning (EF) nr. 1907/2006 i desember 2006, men 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 164 av 26.6.2009, s. 7, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 74/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving 
og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 
av 6.10.2011, s. 42.

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1.
(2) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 201.
(3) EUT L 372 av 27.12.2006, s. 32.
(4) EUT L 384 av 29.12.2006, s. 94.

de berørte begrensningene er ennå ikke innarbeidet i 
vedlegg XVII til nevnte forordning. Vedlegg XVII bør 
derfor endres for å omfatte begrensningene i direktiv 
2006/122/EF og 2006/139/EF, ettersom de berørte 
begrensningene ellers oppheves 1. juni 2009.

4) I henhold til artikkel 137 nr. 3 i forordning (EF) 
nr. 1907/2006 skal alle endringer av begrensningene 
vedtatt i henhold til direktiv 76/769/EØF fra og med 
1. juni 2007 innarbeides i vedlegg XVII til nevnte 
forordning med virkning fra 1. juni 2009.

5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/51/EF om 
endring av rådsdirektiv 76/769/EØF med hensyn til 
begrensning av markedsføring av visse måleinstrumenter 
som inneholder kvikksølv(5), ble vedtatt 25. september 
2007. Europaparlaments- og rådsvedtak 1348/2008/
EF om endring av rådsdirektiv 76/769/EØF med 
hensyn til begrensning av markedsføring og bruk 
av 2(2-metoksyetoksy)etanol, 2-(2-butoksyetoksy)
etanol, metylendifenyldiisocyanat, sykloheksan og 
ammoniumnitrat(6) ble vedtatt 16. desember 2008. 
De berørte begrensningene er ennå ikke innarbeidet 
i vedlegg XVII til nevnte forordning. Vedlegg XVII 
bør endres slik at det omfatter begrensningene for 
visse måleinstrumenter som inneholder kvikksølv, 
som er vedtatt i henhold til direktiv 2007/51/
EF, og begrensningene for 2(2-metoksy)etanol, 
2-(2-butoksyetoksy)etanol, metylendifenyldiisocyanat, 
sykloheksan og ammoniumnitrat som ble vedtatt i 
henhold til vedtak 1348/2008/EF.

6) Det bør tas hensyn til de berørte bestemmelsene i 
forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking 
og emballering av stoffer og stoffblandinger, om endring 
og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og 
om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006(7).

7) Ettersom bestemmelsene i avdeling VIII i forordning 
(EF) nr. 1907/2006, og særlig vedlegg XVII, får direkte 
anvendelse fra og med 1. juni 2009, bør begrensningene 
utformes klart slik at aktører og tilsynsmyndigheter kan 
anvende dem korrekt. Utarbeidingen av begrensningene 
bør derfor revideres. Terminologien i de ulike postene 
bør harmoniseres og bringes i bedre samsvar med 
definisjonene i forordning (EF) nr. 1907/2006.

(5) EUT L 257 av 3.10.2007, s. 13.
(6) EUT L 348 av 24.12.2008, s. 108.
(7) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1.
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8) I rådsdirektiv 96/59/EF av 16. september 1996 om 
disponering av polyklorerte bifenyler og polyklorerte 
terfenyler (PCB/PCT)(1) fastsettes krav til at utstyr 
som inneholder PCB og PCT, skal dekontamineres 
og disponeres så snart som mulig, samt vilkår for 
dekontaminering av utstyr som inneholder disse stoffene. 
Posten om PCT i vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 
1907/2006 bør derfor ikke omfatte bestemmelser om 
utstyr som inneholder PCT, ettersom dette reguleres 
fullstendig av direktiv 96/59/EF.

9) De gjeldende begrensningene i forbindelse med stoffene 
2-naftylamin, benzidin, 4-nitrobifenyl, 4-aminobifenyl 
er tvetydige, ettersom det er uklart om forbudet bare 
gjelder levering til allmennheten eller også levering til 
yrkesbrukere. Begrensningene bør klargjøres. Ettersom 
det i henhold til rådsdirektiv 98/24/EF av 7. april 1998 om 
vern av helsa og tryggleiken til arbeidstakarar mot risiko 
i samband med kjemiske agensar på arbeidsplassen(2) er 
forbudt å produsere, framstille og bruke disse stoffene i 
arbeidet, bør begrensningene i vedlegg XVII til forordning 
(EF) nr. 1907/2006 i forbindelse med disse stoffene være i 
samsvar med direktiv 98/24/EF.

10) Stoffene karbontetraklorid og 1,1,1-trikloretan er underlagt 
strenge begrensninger i henhold til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 2037/2000 av 29. juni 2000 om 
stoffer som bryter ned ozonlaget(3). Gjennom forordning 
(EF) nr. 2037/2000 omfattes karbontetraklorid av et 
forbud med unntak, mens 1,1,1-trikloretan omfattes av 
et totalforbud. Begrensningene for karbontetraklorid og 
1,1,1-trikloretan i vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 
1907/2006 er derfor overflødige og bør utgå.

11) Ettersom kvikksølv i batterier reguleres av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/66/EF av 
6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og 
brukte batterier og akkumulatorer(4), er bestemmelsene 
om kvikksølv i batterier i vedlegg XVII til forordning 
(EF) nr. 1907/2006 overflødige og bør derfor utgå.

12) Avfall som definert i artikkel 2 nr. 2 i forordning 
(EF) nr. 1907/2006, er ikke et stoff, en stoffblanding 
eller et produkt i henhold til artikkel 3 i forordning 
(EF) nr. 1907/2006. Ettersom avfall ikke omfattes av 
begrensningene i nevnte forordning, er bestemmelsene 
om unntak for avfall i vedlegg XVII til nevnte forordning 
overflødige og bør derfor utgå.

13) Visse begrensninger i vedlegg XVII til forordning (EF) 
nr. 1907/2006 bør endres for å ta hensyn til definisjonen 

(1) EFT L 243 av 24.9.1996, s. 31.
(2) EFT L 131 av 5.5.1998, s. 11.
(3) EFT L 244 av 29.9.2000, s. 1.
(4) EUT L 266 av 26.9.2006, s. 1.

av «bruk» og «bringe i omsetning» i artikkel 3 i nevnte 
forordning.

14) Posten om asbestfibrer i vedlegg I til direktiv 76/769/EØF 
omfattet et unntak for membraner som inneholder krysotil. 
Det bør presiseres at dette unntaket vil bli revidert etter 
mottak av de rapportene som de medlemsstatene som 
benytter seg av unntaket, må framlegge. På bakgrunn av 
definisjonen av «bringe i omsetning» i forordning (EF) 
nr. 1907/2006 bør dessuten medlemsstatene kunne tillate 
at visse produkter som inneholder slike fibrer, bringes i 
omsetning, dersom produktene allerede var installert eller 
i drift før 1. januar 2005 på særlige vilkår for å sikre et 
høyt nivå for vern av menneskers helse.

15) Det bør klargjøres at for stoffer som ikke er innarbeidet i 
vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 som følge 
av begrensninger vedtatt innenfor rammen av direktiv 
76/769/EØF (post 1–58), får ikke begrensningene 
anvendelse på lagring, oppbevaring, behandling, påfylling 
i beholdere eller overføring fra en beholder til en annen av 
stoffer som skal eksporteres, med mindre det er forbudt å 
framstille stoffene.

16) I motsetning til direktiv 76/769/EØF inneholder 
forordning (EF) nr. 1907/2006 en definisjon av begrepet 
«produkt». For å omfatte de samme elementene som 
den opprinnelige begrensningen for kadmium omfattet, 
bør betegnelsen «stoffblandinger» tilføyes i noen av 
bestemmelsene.

17) Det bør klargjøres at de begrensningene som er innarbeidet 
i vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 om 
markedsføring av visse måleinstrumenter som inneholder 
kvikksølv, ikke får anvendelse på instrumenter som 
allerede var i bruk i Fellesskapet da begrensningen trådte 
i kraft.

18) I postene i vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 
som gjelder stoffene difenyleter av pentabromderivater 
og difenyleter av oktobromderivater, bør det angis at 
begrensningene ikke får anvendelse på produkter som 
allerede er i bruk den datoen begrensningen skulle 
begynne å gjelde, ettersom disse stoffene inngår i 
produkter med lang levetid og selges på bruktmarkedet, 
f.eks. fly og kjøretøyer. Ettersom bruken av stoffene 
i elektrisk og elektronisk utstyr dessuten reguleres 
av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/95/EF av 
27. januar 2003 om avgrensing av bruk av visse farlege 
stoff i elektrisk og elektronisk utstyr(5), bør ikke dette 
utstyret omfattes av de gjeldende begrensningene.

(5) EUT L 37 av 13.2.2003, s. 19.
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19) Det bør i begrensningen for nonylfenol og 
nonylfenoletoksylat klargjøres at gyldigheten av 
gjeldende nasjonale godkjenninger av pesticider og 
biocidprodukter, som inneholder nonylfenoletoksylat 
som hjelpestoff, ikke bør berøres, som fastsatt i artikkel 1 
nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/53/EF av 
18. juni 2003 om 26. endring av rådsdirektiv 76/769/
EØF om begrensning av markedsføring og bruk av 
visse farlige stoffer og stoffblandinger (nonylfenol, 
nonylfenoletoksylat og sement)(1).

20) Det bør klargjøres at begrensningen som er innarbeidet 
i vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 for 
perfluoroktansulfonsyre, ikke får anvendelse på produkter 
som allerede var i bruk i Fellesskapet da begrensningen 
trådte i kraft.

(1) EUT L 178 av 17.7.2003, s. 24.

21) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i forordning 
(EF) nr. 1907/2006 —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 endres i 
samsvar med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

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

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

Utferdiget i Brussel, 22. juni 2009.

 For Kommisjonen

 Günter VERHEUGEN

 Visepresident

___________
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VEDLEGG

I vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 gjøres følgende endringer:

1. Overskriften skal lyde:

«Begrensninger på framstilling, omsetning og bruk av visse farlige stoffer, stoffblandinger og produkter».

2. Tabellen med betegnelse på stoffer, stoffgrupper og stoffblandinger samt begrensninger skal lyde:

«For stoffer som er innarbeidet i dette vedlegg som følge av begrensninger vedtatt innenfor rammen av direktiv 
76/769/EØF (post 1–58), får ikke begrensningene anvendelse på lagring, oppbevaring, behandling, påfylling i 
beholdere eller overføring fra én beholder til en annen av stoffer som skal eksporteres, med mindre det er forbudt 
å framstille stoffene.

Kolonne 1
Betegnelse på stoffet, stoffgruppen eller 

stoffblandingen

Kolonne 2
Begrensninger

1.  Polyklorerte terfenyler (PCT) Skal ikke bringes i omsetning eller brukes

— som stoffer,

— i stoffblandinger, herunder spilloljer, eller i utstyr, i 
konsentrasjoner høyere enn 50 mg/kg (0,005 vektprosent).

2.  Kloreten (vinylklorid)

CAS-nr. 75-01-4
EF-nr. 200-831-0

Skal ikke i noe tilfelle benyttes som drivmiddel i aerosoler.

Aerosolbeholdere som inneholder stoffet som drivmiddel, skal ikke 
bringes i omsetning.

3.  Flytende stoffer eller stoffblandinger 
som anses som farlige etter 
definisjonene i rådsdirektiv 67/548/
EØF og direktiv 1999/45/EF

1.  Skal ikke benyttes i

— pyntegjenstander beregnet på å gi lys- eller fargeeffekter ved 
hjelp av ulike faser, for eksempel i pyntelamper og askebegre,

— morosaker,

— spill beregnet på en eller flere deltakere, eller i noe produkt 
beregnet på å benyttes som dette, selv om det har en viss 
pynteeffekt.

2. Produkter som ikke er i samsvar med nr. 1, skal ikke bringes i 
omsetning.

3. Skal ikke bringes i omsetning dersom de inneholder et fargestoff, 
med mindre det er nødvendig av avgiftsmessige grunner, eller parfyme 
eller begge deler og dersom de

— utgjør en fare ved innånding og er merket med R 65 eller H 304, 
og

— kan benyttes som brennstoff i pyntelamper, og

— er pakket i beholdere på høyst 15 liter.

4. Uten at gjennomføringen av andre fellesskapsbestemmelser om 
klassifisering, emballering og merking av stoffer og stoffblandinger 
berøres, skal leverandørene før omsetning påse at emballasjen til 
stoffer og stoffblandinger som omfattes av nr. 3, når de er beregnet 
på bruk i lamper, er merket med følgende, som skal være synlig, lett 
leselig og ikke kunne slettes:

«Lamper fylt med denne væsken oppbevares utilgjengelig for barn.»
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Kolonne 1
Betegnelse på stoffet, stoffgruppen eller 

stoffblandingen

Kolonne 2
Begrensninger

4.  Tris(2,3 dibromopropyl)fosfat

CAS-nr. 126-72-7

1.  Skal ikke benyttes i tekstilprodukter som er beregnet på å komme 
i kontakt med huden, som klær, undertøy og sengetøy.

2. Produkter som ikke er i samsvar med nr. 1, skal ikke bringes i 
omsetning.

5.  Benzen

CAS-nr. 71-43-2
EF-nr. 200-753-7

1.  Skal ikke benyttes i leketøy eller deler av leketøy der innholdet 
av benzen i fri form overstiger 5 mg/kg (0,0005 %) av vekten av 
leketøyet eller delen av leketøyet.

2. Leketøy og deler av leketøy som ikke er i samsvar med nr. 1, skal 
ikke bringes i omsetning.

3. Skal ikke bringes i omsetning eller brukes

— som et stoff,

— som en bestanddel i andre stoffer eller i stoffblandinger i 
konsentrasjoner på 0,1 vektprosent eller høyere.

4. Nr. 3 får imidlertid ikke anvendelse på

a) drivstoffer som omfattes av direktiv 98/70/EF,

b) stoffer og stoffblandinger til bruk i industriprosesser som ikke 
tillater utslipp av benzen i større mengder enn de som er fastsatt i 
gjeldende lovgivning.

6.  Asbestfibrer

a) Krokidolitt 

CAS-nr. 12001-28-4

b) Amositt

CAS-nr. 12172-73-5

c) Antofyllitt 

CAS-nr. 77536-67-5

d) Aktinolitt

CAS-nr. 77536-66-4

e) Tremolitt

CAS-nr. 77536-68-6

f) Krysotil

CAS-nr. 12001-29-5

CAS-nr. 132207-32-0

1.  Framstilling, omsetning og bruk av slike fibrer og av produkter 
som inneholder slike fibrer som er bevisst tilsatt, er forbudt.

Medlemsstatene kan imidlertid unnta omsetning og bruk av membraner 
som inneholder krysotil (bokstav f) i eksisterende elektrolyseanlegg 
fram til de når slutten av sin levetid eller til egnede asbestfrie 
erstatningsstoffer blir tilgjengelig, alt etter hva som inntreffer først.

Innen 1. juni 2011 skal de medlemsstatene som benytter seg av 
dette unntaket, framlegge en rapport for Kommisjonen om tilgangen 
til asbestfrie erstatningsstoffer til elektrolyseanlegg og om de 
tiltakene som er truffet for å utvikle slike alternativer, om vern av 
arbeidstakernes helse ved anleggene, om kildene til og mengdene av 
krysotil, om kildene til og mengdene av membran som inneholder 
krysotil samt den planlagte utløpsdatoen for unntaket. Kommisjonen 
skal offentliggjøre disse opplysningene.

Etter å ha mottatt disse rapportene, skal Kommisjonen anmode 
Byrået om å utarbeide dokumentasjon i samsvar med artikkel 69 med 
henblikk på å forby omsetning og bruk av membran som inneholder 
krysotil.

2. Bruk av produkter som inneholder asbestfibrer som nevnt i 
nr. 1, og som allerede var installert og/eller i drift før 1. januar 2005, 
skal fortsatt være tillatt fram til de er disponert eller når slutten av 
sin levetid. Medlemsstatene kan imidlertid, for å verne menneskers 
helse, begrense, forby eller fastsette særlige vilkår for bruken av slike 
produkter før de blir disponert eller når slutten av sin levetid.

Medlemsstatene kan tillate omsetning av hele produkter som 
inneholder asbestfibrene nevnt i nr. 1, og som allerede var installert 
og/eller i bruk før 1. januar 2005, på særlige vilkår som sikrer 
et høyt nivå for vern av menneskers helse. Medlemsstatene skal 
underrette Kommisjonen om slike nasjonale tiltak innen 1. juni 2011. 
Kommisjonen skal offentliggjøre disse opplysningene.
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Kolonne 1
Betegnelse på stoffet, stoffgruppen eller 

stoffblandingen

Kolonne 2
Begrensninger

3. Uten at anvendelsen av andre fellesskaps bestem melser om 
klassifisering, emballering og merking av stoffer og stoffblandinger 
berøres, skal omsetning og bruk av produkter som inneholder slike 
fibrer, som er tillatt i samsvar med ovennevnte unntak, tillates bare 
dersom leverandørene før omsetning påser at produktene er merket i 
samsvar med tillegg 7 til dette vedlegg.

7.  Tris-aziridinyl-fosfinoksid

CAS-nr. 545-55-1
EF-nr. 208-892-5

1.  Skal ikke benyttes i tekstilprodukter som er beregnet på å komme 
i kontakt med huden, som klær, undertøy og sengetøy.

2. Produkter som ikke er i samsvar med nr. 1, skal ikke bringes i 
omsetning.

8.  Polybrombifenyler (PBB)

CAS-nr. 59536-65-1

1.  Skal ikke benyttes i tekstilprodukter som er beregnet på å komme 
i kontakt med huden, som klær, undertøy og sengetøy.

2. Produkter som ikke er i samsvar med nr. 1, skal ikke bringes i 
omsetning.

9. a) Kvillajabarkpulver

(Quillaja saponaria) og derivater 
av dette som inneholder saponiner

CAS-nr. 68990-67-0
EF-nr. 273-620-4

b) Pulver av røttene av grønn julerose 
(Helleborus viridis) og hvit 
julerose (Helleborus niger)

c) Pulver av røttene av hvit nyserot 
(Veratrum album) og svart nyserot 
(Veratrum nigrum)

d) Benzidin og/eller derivater av 
dette

CAS-nr. 92-87-5
EF-nr. 202-199-1

e) o-nitrobenzaldehyd

CAS-nr. 552-89-6
EF-nr. 209-025-3

f) Trestøv

1.  Skal ikke benyttes i morosaker eller i stoffblandinger eller 
produkter som er beregnet på å benyttes som dette, for eksempel som 
bestanddel i nysepulver og stinkbomber.

2. Morosaker, eller stoffblandinger eller produkter som er beregnet 
på å benyttes som dette, som ikke er i samsvar med nr. 1, skal ikke 
bringes i omsetning.

3. Nr. 1 og 2 får imidlertid ikke anvendelse på stinkbomber som 
inneholder mindre enn 1,5 ml væske.

10. a) Ammoniumsulfid

CAS-nr. 12135-76-1
EF-nr. 235-223-4

b) Ammoniumhydrogensulfid

CAS-nr. 12124-99-1
EF-nr. 235-184-3

c) Ammoniumpolysulfid

CAS-nr. 9080-17-5
EF-nr. 232-989-1

1.  Skal ikke benyttes i morosaker eller i stoffblandinger eller 
produkter som er beregnet på å benyttes som dette, for eksempel som 
bestanddel i nysepulver og stinkbomber.

2. Morosaker, eller stoffblandinger eller produkter som er beregnet 
på å benyttes som dette, som ikke er i samsvar med nr. 1, skal ikke 
bringes i omsetning.

3. Nr. 1 og 2 får imidlertid ikke anvendelse på stinkbomber som 
inneholder mindre enn 1,5 ml væske.
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Kolonne 1
Betegnelse på stoffet, stoffgruppen eller 

stoffblandingen

Kolonne 2
Begrensninger

11.  Flyktige estere av bromeddiksyre:

a) Metylbromacetat

CAS-nr. 96-32-2
EF-nr. 202-499-2

b) Etylbromacetat

CAS-nr. 105-36-2
EF-nr. 203-290-9

c) Propylbromacetat

CAS-nr. 35223-80-4

d) Butylbromacetat

CAS-nr. 18991-98-5
EF-nr. 242-729-9

1.  Skal ikke benyttes i morosaker eller i stoffblandinger eller 
produkter som er beregnet på å benyttes som dette, for eksempel som 
bestanddel i nysepulver og stinkbomber.

2. Morosaker, eller stoffblandinger eller produkter som er beregnet 
på å benyttes som dette, som ikke er i samsvar med nr. 1, skal ikke 
bringes i omsetning.

3. Nr. 1 og 2 får imidlertid ikke anvendelse på stinkbomber som 
inneholder mindre enn 1,5 ml væske.

12.  2-naftylamin

CAS-nr. 91-59-8
EF-nr. 202-080-4 og dets salter

13.  Benzidin

CAS-nr. 92-87-5
EF-nr. 202-199-1 og dets salter

14.  4-nitrobifenyl

CAS-nr. 92-93-3
EINECS EF-nr. 202-204-7

15.  4-aminobifenyl xenylamin

CAS-nr. 92-67-1
EINECS EF-nr. 202-177-1 og dets 
salter

Følgende gjelder for post 12–15:

Skal ikke bringes i omsetning eller brukes som stoffer eller i 
stoffblandinger i konsentrasjoner høyere enn 0,1 vektprosent.

16.  Blykarbonater:

a) Nøytralt vannfritt karbonat 
(PbCO3)

CAS-nr. 598-63-0
EF-nr. 209-943-4

b) Triblybiskarbonat-dihydroksid  
2 Pb CO3-Pb(OH)2

CAS-nr. 1319-46-6
EF-nr. 215-290-6

Skal ikke bringes i omsetning eller brukes som stoffer eller i 
stoffblandinger, dersom stoffet eller stoffblandingen er beregnet til 
bruk som maling.

Medlemsstatene kan imidlertid i samsvar med bestemmelsene i ILO-
konvensjon nr. 13 om bruk av blyhvitt og blysulfater i maling, tillate 
bruk på sitt territorium av stoffet eller stoffblandingen til restaurering 
og vedlikehold av kunstverk og historiske bygninger og interiører i 
disse.

17.  Blysulfater:

a) PbSO4

CAS-nr. 7446-14-2
EF-nr. 231-198-9

b) Pbx SO4

CAS-nr. 15739-80-7
EF-nr. 239-831-0

Skal ikke bringes i omsetning eller brukes som stoffer eller i 
stoffblandinger dersom stoffet eller stoffblandingen er beregnet til 
bruk som maling.

Medlemsstatene kan imidlertid i samsvar med bestemmelsene i ILO-
konvensjon nr. 13 om bruk av blyhvitt og blysulfater i maling, tillate 
bruk på sitt territorium av stoffet eller stoffblandingen til restaurering 
og vedlikehold av kunstverk og historiske bygninger og interiører i 
disse.

18.  Kvikksølvforbindelser Skal ikke bringes i omsetning eller brukes som stoffer eller i 
stoffblandinger dersom stoffet eller stoffblandingen er beregnet på
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Kolonne 1
Betegnelse på stoffet, stoffgruppen eller 

stoffblandingen

Kolonne 2
Begrensninger

a) å hindre vekst av mikroorganismer, planter eller dyr på

— skipsskrog, 

— ruser, garnblåser, garn og andre redskaper eller annet utstyr 
for fiske- eller skjelloppdrett,

— apparater eller utstyr som er helt eller delvis nedsenket i 
vann, 

b) å bevare trevirke,

c) impregnering av kraftige industritekstiler og garn for framstilling 
av slike,

d) behandling av vann fra industrien, uansett bruk.

18a.  Kvikksølv

CAS-nr. 7439-97-6
EF-nr. 231-106-7

1.  Skal ikke bringes i omsetning

a) i febertermometre,

b) i andre måleinstrumenter som leveres til allmennheten (f.eks. 
manometre, barometre, blodtrykksmålere og andre termometre 
enn febertermometre).

2. Begrensningen i nr. 1 får ikke anvendelse på måleinstrumenter 
som var i bruk i Fellesskapet før 3. april 2009. Medlemsstatene kan 
imidlertid begrense eller forby omsetning av slike måleinstrumenter.

3. Begrensningen i nr. 1 bokstav b) får ikke anvendelse på

a) måleinstrumenter som var eldre enn 50 år 3. oktober 2007,

b) barometre (unntatt barometre som omfattes av bokstav a) fram til 
3. oktober 2009.

4. Kommisjonen skal innen 3. oktober 2009 undersøke om det 
finnes pålitelige og sikrere teknisk og økonomisk gjennomførbare 
alternativer til blodtrykksmålere og andre måleinstrumenter som 
inneholder kvikksølv, og som benyttes innenfor helsetjenesten og 
til annen yrkesmessig eller industriell bruk. På grunnlag av denne 
undersøkelsen, eller så snart nye opplysninger om pålitelige og sikrere 
alternativer til blodtrykksmålere og andre måleinstrumenter som 
inneholder kvikksølv blir tilgjengelig, skal Kommisjonen, dersom 
det er hensiktsmessig, legge fram et forslag til regelverk for å utvide 
begrensningene i nr. 1 til blodtrykksmålere og andre måleinstrumenter 
innenfor helsetjenesten og annen yrkesmessig og industriell bruk, slik 
at bruken av kvikksølv i måleinstrumenter fases ut så snart det er 
teknisk og økonomisk gjennomførbart.

19.  Arsenforbindelser 1.  Skal ikke bringes i omsetning eller brukes som stoffer eller i 
stoffblandinger dersom stoffet eller stoffblandingen er beregnet på å 
hindre vekst av mikroorganismer, planter eller dyr på

— skipsskrog, 

— ruser, garnblåser, garn og andre redskaper eller annet utstyr for 
fiske- eller skjelloppdrett,

— apparater eller utstyr som er helt eller delvis nedsenket i vann. 

2. Skal ikke bringes i omsetning eller brukes som stoffer eller i 
stoffblandinger dersom stoffet eller stoffblandingen er beregnet på 
behandling av industrivann, uansett bruk.

3. Skal ikke brukes for å bevare trevirke. Dessuten skal trevirke som 
er slik behandlet, ikke bringes i omsetning.
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4. Som unntak fra nr. 3:

a) Stoffer og stoffblandinger for å bevare trevirke kan brukes i 
industrianlegg som bruker vakuum eller trykk ved impregnering 
av trevirke bare dersom det dreier seg om løsninger av uorganiske 
forbindelser av kobber, krom, arsen (CCA) av type C, og dersom 
de er tillatt i henhold til artikkel 5 nr. 1 i direktiv 98/8/EF. Trevirke 
som er behandlet på denne måten, skal ikke bringes i omsetning 
før fikseringen av impregneringsmiddelet er fullført.

b) Trevirke behandlet med CCA-løsning i industrianlegg i henhold 
til bokstav a) kan bringes i omsetning til yrkesmessig og 
industriell bruk, forutsatt at trevirkets holdbarhet er nødvendig av 
hensyn til menneskers og husdyrs sikkerhet, og det er usannsynlig 
at allmennheten kommer i hudkontakt med det i dets levetid

— som konstruksjonstre i offentlige bygninger og 
landbruksbygninger, kontorbygninger og industrilokaler,

— i broer og broarbeid,

— som bygningstømmer i ferskvannsområder og brakkvann, 
f.eks. brygger og broer,

— som støyskjermer,

— i skredbarrierer,

— i autovern og sikkerhetsbarrierer på veier,

— som stolper av rundtømmer av nåletre til innhegning av 
husdyrbesetninger,

— i konstruksjoner til vern mot jordras,

— som stolper til transport av elektrisk kraft og for 
telekommunikasjon,

— i jernbanesviller under jorden.

c) Uten at det berører anvendelsen av andre fellesskapsbestemmelser 
om klassifisering, emballering og merking av stoffer og 
stoffblandinger, skal leverandørene før omsetning påse at alt 
behandlet trevirke er merket «Bare til yrkesmessig og industriell 
bruk, inneholder arsen.» I tillegg skal alt trevirke som bringes 
i omsetning i pakker, også være merket «Bruk hansker ved 
håndtering av dette trevirket. Bruk støvmaske og øyevern ved 
skjæring eller annen bearbeiding av dette trevirket. Avfall fra 
dette trevirket skal behandles som farlig avfall av et godkjent 
mottak.»

d) Behandlet trevirke som nevnt i bokstav a) skal ikke brukes

— i bolighus, uansett formål,

— til noen bruk der det er risiko for gjentatt hudkontakt,

— i sjøvann,

— for andre landbruksformål enn som gjerdestolper til 
innhegning av husdyr og for konstruksjonsformål i samsvar 
med bokstav b),

— til all bruk der behandlet trevirke kan komme i kontakt med 
halvfabrikater eller ferdige produkter beregnet på konsum 
og/eller fôr.

5. Trevirke som er behandlet med arsenforbindelser, og som var 
i bruk i Fellesskapet før 30. september 2007, eller som ble brakt i 
omsetning i samsvar med nr. 4, kan forbli på markedet og fortsatt 
brukes inntil det når slutten av sin levetid.
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6. Trevirke som er behandlet med CCA av type C, og som var i bruk 
i Fellesskapet før 30. september 2007, eller som ble brakt i omsetning 
i samsvar med nr. 4,

— kan brukes eller brukes på nytt på de bruksvilkår som er oppført i 
nr. 4 bokstav b), c) og d),

— kan bringes i omsetning på de vilkårene som er oppført i nr. 4 
bokstav b), c) og d).

7. Medlemsstatene kan tillate at trevirke som er behandlet med 
andre typer CCA-løsninger, og som var i bruk i Fellesskapet før 
30. september 2007,

— brukes eller brukes på nytt på de vilkårene som er oppført i nr. 4 
bokstav b), c) og d),

— bringes i omsetning på vilkårene i nr. 4 bokstav b), c) og d).

20.  Organiske tinnforbindelser 1.  Skal ikke bringes i omsetning eller brukes som stoffer eller i 
stoffblandinger dersom stoffet eller stoffblandingen fungerer som 
biocider i maling med bestanddeler som ikke er bundet sammen 
kjemisk.

2. Skal ikke bringes i omsetning eller brukes som stoffer eller i 
stoffblandinger dersom stoffet eller stoffblandingen fungerer som 
biocid for å hindre vekst av mikroorganismer, planter eller dyr på

a) alle fartøyer uansett lengde, beregnet på bruk på havstrekninger, i 
kystfarvann, i elvemunninger, på innlands vannveier og innsjøer,

b) ruser, garnblåser, garn og andre redskaper eller annet utstyr for 
fiske- eller skjelloppdrett,

c) apparater eller utstyr som er helt eller delvis nedsenket i vann.

3. Skal ikke bringes i omsetning eller brukes som stoffer eller i 
stoffblandinger dersom stoffet eller stoffblandingen er beregnet på 
behandling av industrivann.

21. Dibutyltinnhydrogenborat - 
C8H19BO3Sn (DBB)

CAS-nr. 75113-37-0
EF-nr. 401-040-5

Skal ikke bringes i omsetning eller brukes som et stoff eller i 
stoffblandinger i en konsentrasjon på 0,1 vektprosent eller høyere.

Første avsnitt får imidlertid ikke anvendelse på dette stoffet (DBB) 
eller stoffblandinger som inneholder det, dersom de er beregnet 
utelukkende på omdanning til produkter der dette stoffet ikke lenger 
vil forekomme i en konsentrasjon på 0,1 % eller høyere.

22.  Pentaklorfenol

CAS-nr. 87-86-5
EF-nr. 201-778-6 og dets salter og 
estere

Skal ikke bringes i omsetning eller brukes

— som et stoff,

— som en bestanddel i andre stoffer eller i stoffblandinger i en 
konsentrasjon på 0,1 vektprosent eller høyere.

23.  Kadmium

CAS-nr. 7440-43-9
EF-nr. 231-152-8 og dets 
forbindelser

I denne posten viser koder og kapittel innenfor hakeparenteser til 
koder og kapitler i toll- og statistikknomenklaturen og den felles 
tolltariff fastsatt ved rådsforordning (EØF) nr. 2658/87(*).

1. Skal ikke brukes for å gi farge til produkter framstilt av følgende 
stoffer og stoffblandinger:

a) — polyvinylklorid (PVC) [3904 10] [3904 21] [3904 22]

— polyuretan (PUR) [3909 50]
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— polyetylen (ld PE) med lav tetthet, med unntak fra polyetylen 
med lav tetthet benyttet til produksjon av fargekonsentrater 
[3901 10]

— celluloseacetat (CA) [3912 11] [3912 12]

— celluloseacetatbutyrat (CAB) [3912 11] [3912 12]

— epoksyharpikser [3907 30]

— harpikser av melaminformaldehyd (MF) [3909 20]

— harpikser av ureaformaldehyd (UF) [3909 10]

— umettede polyestere (UP) [3907 91]

— polyetylentereftalat (PET) [3907 60] 

— polybutylentereftalat (PBT)

— gjennomsiktig/alminnelig polystyren [3903 11] [3903 19]

— akrylnitrilmetylmetakrylat (AMMA)

— kryssbundet polyetylen (VPE)

— polystyren med høy slagfasthet

— polypropylen (PP) [3902 10]

b) maling og lakk [3208] [3209].

Har imidlertid malingen eller lakken et høyt sinkinnhold, skal 
restkonsentrasjonen av kadmium være så lav som mulig, og uansett 
lavere enn 0,1 vektprosent.

I alle tilfeller, og uansett bruk eller beregnet endelig bruksområde, 
skal produkter eller bestanddeler av produkter framstilt av stoffene og 
stoffblandingene nevnt ovenfor og som er farget ved hjelp av kadmium, 
ikke bringes i omsetning dersom deres innhold av kadmium (uttrykt 
som Cd-metall) overstiger 0,01 vektprosent av plastmaterialet.

2. Nr. 1 får imidlertid ikke anvendelse på produkter som skal farges 
av sikkerhetsgrunner.

3. Skal ikke benyttes til å stabilisere følgende stoffblandinger eller 
produkter framstilt av polymerer eller kopolymerer av vinylklorid:

— emballeringsmaterialer (poser, beholdere, flasker, lokk) 
[3923 29 10]

— kontor- eller skolemateriell [3926 10]

— tilbehør til møbler, karosserier eller lignende [3926 30]

— klær og tilbehør (herunder hansker) [3926 20]

— gulvbelegg og veggkledning [3918 10]

— impregnerte, overtrukne, belagte eller laminerte tekstiler [5903 
10]

— kunstlær [4202]

— grammofonplater

— slanger og rør samt rørdeler og tilbehør [3917 23]

— svingdører

— kjøretøyer for veitransport (innvendig, utvendig, under)

— belegning av stålplater benyttet til byggearbeid eller i industrien

— isolasjon for elektriske ledninger.
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I alle tilfeller, og uansett bruk eller beregnet endelig bruksområde, 
er omsetning av ovennevnte stoffblandinger, produkter eller 
bestanddeler av produkter framstilt av polymerer eller kopolymerer 
av vinylklorid, stabilisert med stoffer som inneholder kadmium, 
forbudt dersom deres innhold av kadmium (uttrykt som Cd-metall) 
overstiger 0,01 vektprosent av polymeren.
4. Nr. 3 får imidlertid ikke anvendelse på stoffblandinger eller 
produkter som av sikkerhetsgrunner benytter kadmiumbaserte 
stabilisatorer.
5. I denne posten menes med «overflatebehandling med kadmium» 
enhver avsetning eller belegg av metallisk kadmium på en 
metalloverflate.
Skal ikke benyttes til overflatebehandling med kadmium av 
metallprodukter eller bestanddeler av produkter som benyttes innenfor 
følgende sektorer eller for følgende formål:
a) utstyr og maskiner for 

— næringsmiddelproduksjon [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 
11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11]

— landbruk [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436]
— kjøling og frysing [8418]
— trykking og bokbinding [8440] [8442] [8443]

b) utstyr og maskiner for produksjon av 
— husholdningsprodukter [7321] [8421 12] [8450] [8509] 

[8516]
— møbler [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404]
— sanitæranlegg [7324]
— sentralvarme- og klimaanlegg [7322] [8403] [8404] [8415]

I alle tilfeller, og uansett bruk eller beregnet endelig bruksområde, er 
det forbudt å bringe i omsetning produkter som er overflatebehandlet 
med kadmium, eller bestanddeler av slike produkter, som benyttes i 
de sektorene eller for de formålene som er oppført under bokstav a) og 
b) ovenfor, og produkter framstilt i de sektorene som er oppført under 
bokstav b) ovenfor.
6. Bestemmelsene nevnt i nr. 5 får anvendelse også på produkter 
som er overflatebehandlet med kadmium eller bestanddeler av slike 
produkter når de benyttes i de sektorene eller for de formålene som er 
oppført under bokstav a) og b) nedenfor, og på produkter framstilt i 
sektorene oppført under bokstav b) nedenfor:
a) utstyr og maskiner for produksjon av 

— papir og papp [8419 32] [8439] [8441] 
— tekstiler og klær [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] 

[8452]
b) utstyr og maskiner for produksjon av 

— håndteringsutstyr og -maskiner innen industrien [8425] 
[8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431]

— vei- og landbrukskjøretøyer [kapittel 87]
— rullende materiell [kapittel 86]
— fartøyer [kapittel 89]

7. Begrensningene fastsatt i nr. 5 og 6 får imidlertid ikke anvendelse 
på
— produkter og komponenter av produkter benyttet i luftfarts-, 

romfarts-, gruve-, offshore- og kjernekraftsektoren når 
anvendelsen av dem krever høye sikkerhetsstandarder samt 
komponenter i sikkerhetsutstyr i veigående kjøretøyer og 
landbrukskjøretøyer, rullende materiell og fartøyer,

— elektriske kontakter i alle brukssektorer, der dette er nødvendig 
for å sikre den påliteligheten som kreves av anlegget de er 
installert i.

___________
(*) EFT L 256 av 7.9.1987, s. 42.
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24.  Monometyltetraklordifenylmetan

Handelsnavn: Ugilec 141

CAS-nr. 76253-60-6

1.  Skal ikke bringes i omsetning eller brukes som et stoff eller i 
stoffblandinger.

Produkter som inneholder stoffet, skal ikke bringes i omsetning.

2. Som unntak får ikke nr. 1 anvendelse 

a) på anlegg og maskiner som var i drift 18. juni 1994 og fram til 
slike anlegg og slike maskiner er disponert,

b) på vedlikehold av anlegg og maskiner som var i drift i en 
medlemsstat 18. juni 1994.

Ved anvendelse av bokstav a) kan imidlertid medlemsstatene av 
hensyn til vern av menneskers helse og miljøet, forby bruk av slike 
anlegg og slike maskiner på sitt territorium før de er disponert.

25.  Monometyldiklordifenylmetan

Handelsnavn: Ugilec 121

Ugilec 21

Skal ikke bringes i omsetning eller brukes som et stoff eller i 
stoffblandinger.

Produkter som inneholder stoffet, skal ikke bringes i omsetning.

26.  Monometyldibromdifenylmetan 
brombenzylbromtoluen, blanding av 
isomerer

Handelsnavn: DBBT

CAS-nr. 99688-47-8

Skal ikke bringes i omsetning eller brukes som et stoff eller i 
stoffblandinger.

Produkter som inneholder stoffet, skal ikke bringes i omsetning.

27.  Nikkel

CAS-nr. 7440-02-0
EF-nr. 231-111-4 og dets 
forbindelser

1.  Skal ikke benyttes

a) i smykkedeler som settes inn i hull i ørene eller i andre 
kroppsdeler, med mindre nikkelavgivelsen fra slike smykkedeler 
er mindre enn 0,2 µg/cm2/uke (migrasjonsgrense),

b) i produkter beregnet på å komme i direkte og langvarig kontakt 
med huden, som

— øreringer,

— halskjeder, armlenker og -kjeder, ankellenker, fingerringer,

— kapsler, lenker og spenner på armbåndsur,

— naglede knapper, spenner, nagler, glidelåser og metallmerker 
brukt i klær,

dersom den mengden nikkel som avgis fra de delene av disse 
produktene som kommer i direkte og langvarig kontakt med 
huden, er større enn 0,5 µg/cm2/uke.

c) i de produktene som  er spesifisert under bokstav b), der disse har 
et nikkelfritt belegg, med mindre et slikt belegg er tilstrekkelig 
til å sikre at den mengde nikkel som avgis fra de delene av slike 
produkter som kommer i direkte og langvarig kontakt med huden, 
ikke overstiger 0,5 µg/cm2/uke i et tidsrom på minst to år ved 
normal bruk av produktet.

2. Produktene nevnt i nr. 1 skal ikke bringes i omsetning med 
mindre de er i samsvar med kravene fastsatt i nevnte nummer.

3. De standardene som er vedtatt av Den europeiske 
standardiseringsorganisasjonen (CEN), skal benyttes som 
forsøksmetoder for å påvise at produkter er i samsvar med nr. 1 og 2.
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28.  Stoffer som er oppført i del 3 i vedlegg 
VI til forordning (EF) nr. 1272/2008, 
klassifisert som kreftframkallende i 
kategori 1A eller 1B (tabell 3.1) eller 
kreftframkallende i kategori 1 eller 2 
(tabell 3.2) og oppført som følger:

— Kreftframkallende stoff i 
kategori 1A (tabell 3.1) / kreft-
framkallende stoff i kategori 1 
(tabell 3.2), oppført i tillegg 1.

— Kreftframkallende stoff i 
kategori 1B (tabell 3.1) / 
kreftframkallende stoff i kategori 
2 (tabell 3.2), oppført i tillegg 2.

29.  Stoffer som er oppført i del 3 i vedlegg 
VI til forordning (EF) nr. 1272/2008, 
klassifisert som arvestoffskadelig i 
kategori 1A eller 1B (tabell 3.1) eller 
arvestoffskadelig i kategori 1 eller 2 
(tabell 3.2) og oppført som følger:

— Arvestoffskadelig stoff i 
kategori 1A (tabell 3.1) / 
arvestoffskadelig stoff i kategori 
1 (tabell 3.2), oppført i tillegg 3.

— Arvestoffskadelig stoff i 
kategori 1B (tabell 3.1) / 
arvestoffskadelig stoff i kategori 
2 (tabell 3.2), oppført i tillegg 4.

30.  Stoffer som er oppført i del 3 i 
vedlegg VI til forordning (EF) 
nr. 1272/2008, og som er klassifisert 
som reproduksjons toksiske i 
kategori 1A eller 1B (tabell 3.1) eller 
reproduksjonstoksiske i kategori 1 
eller 2 (tabell 3.2) og oppført som 
følger:

— Reproduksjonstoksisk stoff i 
kategori 1A, skadevirkninger 
på kjønnsfunksjoner og 
forplantningsevnen eller på 
utviklingen, (tabell 3.1) eller 
reproduksjonstoksisk stoff i 
kategori 1 med R60 (Kan skade 
forplantningsevnen) eller R61 
(Kan gi fosterskader) (tabell 
3.2), oppført i tillegg 5, 

— Reproduksjonstoksisk stoff i 
kategori 1B, skadevirkninger 
på kjønnsfunksjoner og 
forplantningsevnen eller på 
utviklingen (tabell 3.1), eller 
reproduksjonstoksisk stoff i 
kategori 2 med R60 (Kan skade 
forplantningsevnen) eller R61 
(Kan gi fosterskader) (tabell 
3.2), oppført i tillegg 6. 

Uten at de andre delene av dette vedlegg berøres, får følgende 
anvendelse på post 28-30:

1. Skal ikke bringes i omsetning eller brukes

— som stoffer,

— som bestanddeler i andre stoffer eller

— i stoffblandinger

som er beregnet på levering til allmennheten dersom hver enkelt 
konsentrasjon i stoffet eller stoffblandingen er lik eller høyere enn

— den relevante særlige konsentrasjonsgrensen som spesifisert 
i del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008, eller

— den relevante konsentrasjonen angitt i direktiv 1999/45/EF.

Uten at anvendelsen av andre fellesskapsbestemmelser om 
klassifisering, emballering og merking av stoffer og stoffblandinger 
berøres, skal leverandørene før omsetning påse at emballasjen til slike 
stoffer og stoffblandinger er merket med følgende, som skal være 
synlig, lett leselig og ikke kan slettes:

«Bare for yrkesbrukere».

2. Som unntak får ikke nr. 1 anvendelse på

a) legemidler eller veterinærpreparater som definert i direktiv 
2001/82/EF og direktiv 2001/83/EF,

b) kosmetiske produkter som definert i direktiv 76/768/EØF,

c) følgende drivstoffer og oljeprodukter:

— drivstoffer nevnt i direktiv 98/70/EF,

— mineraloljeprodukter beregnet på bruk som brennstoff eller 
drivstoff i mobile eller faste forbrenningsanlegg,

— drivstoffer solgt i lukkede systemer (f.eks. gassflasker med 
flytende gass),

d) kunstnerfarger omfattet av direktiv 1999/45/EF.
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31. a) Kreosot, vaskeolje

CAS-nr. 8001-58-9
EF-nr. 232-287-5

b) Kreosotolje, vaskeolje

CAS-nr. 61789-28-4
EF-nr. 263-047-8

c) Destillater (steinkulltjære), 
naftalenoljer, naftalenolje

CAS-nr. 84650-04-4
EF-nr. 283-484-8

d) Kreosotolje, acenaftenfraksjon, 
vaskeolje

CAS-nr. 90640-84-9
EF-nr. 292-605-3

e) Destillater (steinkulltjære), øvre, 
tung antracenolje

CAS-nr. 65996-91-0
EF-nr. 266-026-1

f) Antracenolje

CAS-nr. 90640-80-5
EF-nr. 292-602-7

g) Syrer av steinkulltjære, 
ubehandlet, råfenoler

CAS-nr. 65996-85-2
EF-nr. 266-019-3

h) Kreosot, tre

CAS-nr. 8021-39-4
EF-nr. 232-419-1

i) Lavtemperatur steinkulltjære, 
alkalisk,; ekstraktrester (kull), 

CAS-nr. 122384-78-5
EF-nr. 310-191-5

1.  Skal ikke bringes i omsetning eller brukes som stoffer eller i 
stoffblandinger dersom stoffet eller stoffblandingen er beregnet på 
behandling av trevirke. Dessuten skal trevirke som er slik behandlet, 
ikke bringes i omsetning.

2. Som unntak fra nr. 1:

a) Disse stoffene og stoffblandingene kan benyttes til behandling 
av trevirke i industrianlegg eller av yrkesbrukere som omfattes 
av Fellesskapets regelverk for vern av arbeidstakere, til 
etterbehandling på stedet bare dersom de inneholder

i) benzo(a)pyren i en konsentrasjon på mindre enn 50 mg/kg 
(0,005 vektprosent), og

ii) vannekstraherbare fenoler i en konsentrasjon lavere enn 
3 vektprosent.

Slike stoffer og stoffblandinger til bruk i behandling av trevirke i 
industrianlegg eller for yrkesbrukere 

— kan bringes i omsetning bare i emballasje med et volum på 
20 liter eller mer,

— skal ikke selges til forbrukere.

Uten at anvendelsen av andre fellesskapsbestem melser 
om klassifisering, emballering og merking av stoffer og 
stoffblandinger berøres, skal leverandørene før omsetning påse 
at emballasjen til slike stoffer og stoffblandinger er merket med 
følgende, som skal være synlig, lett leselig og ikke kunne slettes:

«Bare til bruk i industrianlegg eller for yrkesbrukere».

b) Trevirke som behandles i industrianlegg eller av yrkesbrukere i 
samsvar med bokstav a), og som bringes i omsetning for første 
gang, eller som etterbehandles på stedet, kan bare benyttes til 
yrkesmessig og industriell bruk, f.eks. til jernbaner, til transport av 
elektrisk kraft og til telekommunikasjon, for inngjerdingsformål, 
for landbruksformål (f.eks. som støttepåler for trær) og i havner 
og vannveier.

c) Forbudet fastsatt i nr. 1 om omsetning får ikke anvendelse 
på trevirke som er behandlet med stoffer oppført i post 31 
bokstav a)-i) før 31. desember 2002, og som er brakt i omsetning 
på bruktmarkedet for ombruk.

3. Behandlet trevirke nevnt i nr. 2 bokstav b) og c) skal ikke brukes

— inne i bygninger, uansett formål,

— i leketøy,

— på lekeplasser,

— i parker, hager og utendørs rekreasjons- og fritidsanlegg der det 
foreligger risiko for hyppig hudkontakt,

— ved framstilling av hagemøbler, som piknik-bord,

— ved framstilling og bruk og eventuell etterbehandling av

— beholdere for vekstformål,

— emballering som kan komme i kontakt med råvarer, 
halvfabrikater eller ferdige produkter beregnet på konsum 
og/eller som fôrvarer,

— andre materialer som kan forurense ovennevnte produkter.
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32.  Kloroform

CAS-nr. 67-66-3
EF-nr. 200-663-8

34.  1,1,2-trikloretan

CAS-nr. 79-00-5
EF-nr. 201-166-9

35.  1,1,2,2-tetrakloretan

CAS-nr. 79-34-5
EF-nr. 201-197-8

36.  1,1,1,2-tetrakloretan

CAS-nr. 630-20-6

37.  Pentakloretan

CAS-nr. 76-01-7
EF-nr. 200-925-1

38.  1,1-dikloretylen

CAS-nr. 75-35-4
EF-nr. 200-864-0

Uten at de andre delene av dette vedlegg berøres, får følgende 
anvendelse på post 32-38:

1. Skal ikke bringes i omsetning eller brukes

— som stoffer,

— som bestanddeler i andre stoffer eller i stoffblandinger i 
konsentrasjoner på 0,1 vektprosent eller høyere,

dersom stoffet eller stoffblandingen er beregnet på levering til 
allmennheten eller på bruksområder som medfører en frigjøring, som 
overflaterensing og rensing av tekstiler.

2. Uten at anvendelsen av andre fellesskapsbestem melser om 
klassifisering, emballering og merking av stoffer og stoffblandinger 
berøres, skal leverandørene før omsetning påse at emballasjen til slike 
stoffer og stoffblandinger som inneholder disse i konsentrasjoner lik 
eller  høyere enn 0,1 vektprosent, er merket med følgende, som skal 
være synlig, lett leselig og ikke kunne slettes:

«Bare for bruk i industrianlegg».

Som unntak får ikke denne bestemmelsen anvendelse på

a) legemidler eller veterinærpreparater som definert i direktiv 
2001/82/EF og direktiv 2001/83/EF,

b) kosmetiske produkter som definert i direktiv 76/768/EØF.

40.  Stoffer som oppfyller kriteriene til 
antennelighet i direktiv 67/548/EØF 
og er klassifisert som brannfarlige, 
svært brannfarlige eller ekstremt 
brannfarlige, uansett om de er oppført 
i del 3 til vedlegg VI til forordning 
(EF) nr. 1272/2008 eller ikke.

1.  Skal ikke benyttes som et stoff eller som stoffblandinger i 
aerosolbeholdere dersom disse aerosolbeholderne er beregnet på 
levering til allmennheten for underholdnings- og utsmykningsformål, 
som for eksempel

— metallglitter som hovedsakelig er beregnet på utsmykning,

— kunstig snø og rim,

— «prompeputer»,

— serpentinspray,

— ekskrementimitasjon,

— festhorn,

— fnugg og skum for dekorasjonsformål,

— kunstig spindelvev,

— stinkbomber.

2. Uten at anvendelsen av andre fellesskapsbestem melser om 
klassifisering, emballering og merking av stoffer berøres, skal 
leverandørene før omsetning påse at emballasjen til ovennevnte 
aerosolbeholdere er merket med følgende, som skal være synlig, lett 
leselig og ikke kunne slettes:

«Bare for yrkesbrukere».

3. Som unntak får ikke nr. 1 og 2 anvendelse på aerosolbeholderne 
nevnt i artikkel 8 nr. 1a i rådsdirektiv 75/324/EØF)(**).

4. Aerosolbeholderne nevnt i nr. 1 og 2 skal ikke bringes i omsetning 
med mindre de er i samsvar med de angitte kravene.
__________
(**)EFT L 147 av 9.6.1975, s. 40.

41.  Heksakloretan

CAS-nr. 67-72-1
EF-nr. 200-666-4

Skal ikke bringes i omsetning eller brukes som et stoff eller i 
stoffblandinger dersom stoffet eller stoffblandingen er beregnet på 
framstilling eller behandling av ikke-jernholdige metaller.
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42.  Alkaner, C10-C13, klor (kortkjedede 
klorerte parafiner) (SCCP-er)

EF-nr. 287-476-5
CAS-nr. 85535-84-8

Skal ikke bringes i omsetning eller brukes som stoffer eller 
bestanddeler i andre stoffer eller i stoffblandinger i konsentrasjoner 
høyere enn 1,0 vektprosent, dersom stoffet eller stoffblandingen er 
beregnet på

— metallbearbeiding,

— innfetting av lær.

43.  Azofargestoffer 1.  Azofargestoffer, som gjennom reduktiv spalting av en eller flere 
azogrupper kan avgi et eller flere av de aromatiske aminene oppført i 
tillegg 8 i påviselige konsentrasjoner, dvs. som ifølge forsøksmetodene 
angitt i tillegg 10 overstiger 30 mg/kg (0,003 vektprosent) i produkter 
eller i fargede deler av dem, skal ikke brukes i tekstil- eller lærvarer 
som kan komme i direkte og langvarig kontakt med huden eller 
munnhulen hos mennesker, som

— klær, sengetøy, håndklær, tupeer, parykker, hatter, bleier og andre 
sanitærartikler, soveposer,

— skotøy, hansker, klokkeremmer, håndvesker, punger/lommebøker, 
dokumentmapper, stoltrekk, punger som bæres rundt halsen,

— leker av tekstil eller lær og leker som er kledd med tekstil eller 
lær,

— garn og stoffer beregnet på sluttforbrukeren.

2. Tekstil- og lærartiklene som er nevnt i nr. 1, skal dessuten ikke 
bringes i omsetning med mindre de oppfyller kravene fastsatt i nevnte 
nummer.

3. Azofargestoffene som er oppført i «Liste over azofargestoffer» i 
tillegg 9, skal ikke bringes i omsetning eller brukes som stoffer eller i 
stoffblandinger i høyere konsentrasjoner enn 0,1 vektprosent, dersom 
stoffet eller stoffblandingen er beregnet på farging av tekstil- og 
lærvarer.

44.  Difenyleter, pentabromderivat

C12H5Br5O

1.  Skal ikke bringes i omsetning eller brukes

— som et stoff,

— i stoffblandinger i konsentrasjoner høyere enn 0,1 vektprosent.

2. Produkter eller deler av dem behandlet med flammehemmende 
middel, skal ikke bringes i omsetning dersom de inneholder dette 
stoffet i høyere konsentrasjoner enn 0,1 vektprosent.

3. Som unntak får ikke nr. 2 anvendelse 

— på artikler som var i bruk i Fellesskapet før 15. august 2004,

— på elektrisk og elektronisk utstyr som omfattes av virkeområdet 
for europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/95/EF(***).

_________
(***) EUT L 37 av 13.2.2003, s. 19

45.  Difenyleter, oktabromderivat

C12H2Br8O

1.  Skal ikke bringes i omsetning eller brukes

— som et stoff,

— som en bestanddel i andre stoffer eller i stoffblandinger i 
konsentrasjoner høyere enn 0,1 vektprosent.

2. Produkter eller deler av dem behandlet med flammehemmende 
middel, skal ikke bringes i omsetning dersom de inneholder dette 
stoffet i konsentrasjoner høyere enn 0,1 vektprosent.
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3. Som unntak får ikke nr. 2 anvendelse 

— på artikler som var i bruk i Fellesskapet før 15. august 2004,

— på elektrisk og elektronisk utstyr som omfattes av virkeområdet 
for direktiv 2002/95/EF.

46. a) Nonylfenol

C6H4(OH)C9H19

CAS-nr. 25154-52-3
EF-nr. 246-672-0

b) Nonylfenoletoksylat

(C2H4O)nC15H24O

Skal ikke bringes i omsetning eller brukes som stoffer eller i 
stoffblandinger i konsentrasjoner lik eller høyere enn 0,1 vektprosent  
for følgende formål:

1.  rensing i industrien og i institusjoner, unntatt i

— kontrollerte lukkede systemer for rensing der rensevæsken 
resirkuleres eller forbrennes,

— rengjøringssystemer med spesialbehandling der 
rengjøringsmiddelet resirkuleres eller forbrennes,

2.  rengjøring i husholdninger,

3.  bearbeiding av tekstiler og lær, unntatt 

— bearbeiding uten utslipp til avløpsvannvann,

— systemer med spesialbehandling der prosessvannet 
forbehandles for å fjerne den organiske delen fullstendig før 
den biologiske behandlingen av avløpsvannet (avfetting av 
saueskinn),

4.  emulgator i spenedyppingsmidler i landbruket,

5.  metallarbeid, unntatt

bruk i kontrollerte lukkede systemer der rengjøringsmiddelet 
resirkuleres eller forbrennes,

6.  i framstillingen av papirmasse og papir,

7.  kosmetiske produkter,

8.  andre kroppspleieprodukter, unntatt

sæddrepende midler,

9.  bestanddeler i pesticider og biocider. Nasjonale godkjenninger 
av pesticider eller biocidprodukter som inneholder 
nonylfenoletoksylat som hjelpestoff, som er gitt før 17. juli 2003, 
skal imidlertid ikke berøres av denne begrensningen fram til 
deres utløpsdato.

47.  Seksverdige kromforbindelser 1.  Sement og sementholdige stoffblandinger kan ikke benyttes eller 
bringes i omsetning dersom de i hydratisert form inneholder mer enn 
2 mg/kg (0,0002 %) løselig seksverdig krom av sementens samlede 
tørrvekt.

2. Dersom det benyttes reduksjonsmidler, skal leverandørene 
før omsetning påse at emballasjen til sement eller sementholdige 
stoffblandinger, uten at anvendelsen av andre fellesskapsbestemmelser 
om klassifisering, pakking og merking av stoffer og stoffblandinger 
berøres, er merket på en måte som er synlig, lett leselig og ikke kan 
slettes, med opplysninger om emballeringsdato, lagringsforhold og 
hvilken lagringstid som er egnet for å bevare reduksjonsmiddelets 
virkning samt holde mengden av løselig seksverdig krom under 
grenseverdien angitt i nr. 1.

3. Som unntak får ikke nr. 1 og 2 anvendelse på omsetning for og 
bruk i kontrollerte lukkede og helautomatiserte prosesser der sement 
og sementholdige stoffblandinger behandles utelukkende av maskiner 
og der det ikke foreligger noen mulighet for hudkontakt.
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48.  Toluen

CAS-nr. 108-88-3
EF-nr. 203-625-9

Skal ikke bringes i omsetning eller brukes som et stoff eller i 
stoffblandinger i en konsentrasjon lik eller høyere enn 0,1 vektprosent 
dersom stoffet eller stoffblandingen brukes i klebemidler eller 
sprøytemalinger beregnet på levering til allmennheten.

49.  Triklorbenzen

CAS-nr. 120-82-1
EF-nr. 204-428-0

Skal ikke bringes i omsetning eller brukes som et stoff eller i 
stoffblandinger i en konsentrasjon lik eller høyere enn 0,1 vektprosent, 
unntatt

— som et mellomprodukt i syntese, eller

— som et prosessløsemiddel i lukkede kjemiske systemer for 
kloreringsreaksjoner, eller

— i framstillingen av 1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobenzen  (TATB).

50.  Polysykliske aromatiske 
hydrokarboner (PAH)

a) Benzo(a)pyren (BaP)

CAS-nr. 50-32-8

b) Benzo(e)pyren (BeP)

CAS-nr. 192-97-2

c) Benzo(a)antracen (BaA)

CAS-nr. 56-55-3

d) Krysen (CHR)

CAS-nr. 218-01-9

e) Benzo(b)fluoranten (BbFA)

CAS-nr. 205-99-2

f) Benzo(j)fluoranten (BjFA)

CAS-nr. 205-82-3

g) Benzo(k)fluoranten (BkFA)

CAS-nr. 207-08-9

h) Dibenz(a,h)antracen (DBAhA)

CAS-nr. 53-70-3

1.  Fra og med 1. januar 2010 skal mykningsoljer ikke bringes i 
omsetning eller brukes i produksjonen av dekk eller deler til dekk 
dersom de inneholder

— mer enn 1 mg/kg (0,0001 vektprosent BaP eller

— mer enn 10 mg/kg (0,01 vektprosent) av summen av alle oppførte 
PAH-er.

Disse grenseverdiene skal anses som overholdt dersom ekstraktet av 
polysykliske aromater (PCA) er mindre enn 3 vektprosent, målt med 
standard IP346: 1998 fastsatt av Institute of Petroleum (Bestemmelse 
av PCA i ubrukte basesmøreoljer og asfaltenfrie petroleumsfraksjoner 
– indekseringsmetode for ekstraksjon av dimetylsulfoksid), forutsatt 
at grenseverdiene for BaP og de oppførte PAH-ene overholdes, samt 
at korrelasjonen mellom de målte verdiene og PCA-ekstraktet blir 
kontrollert av produsenten eller importøren hver sjette måned eller 
etter hver større driftsendring, alt etter hvilket tidspunkt som inntreffer 
først.

2. Videre skal ikke dekk og slitebaner for regummiering framstilt 
etter 1. januar 2010 bringes i omsetning dersom de inneholder 
mykningsolje som overstiger grenseverdiene angitt i nr. 1.

Disse grenseverdiene skal anses som overholdt dersom de vulkaniserte 
gummiforbindelsene ikke overstiger grenseverdien på 0,35 % sterisk 
hindrede protoner målt og beregnet med ISO 21461 (Vulkanisert 
gummi – bestemmelse av aromatisk nivå for olje i vulkaniserte 
gummiforbindelser).

3. Som unntak får ikke nr. 2 anvendelse på regummierte dekk 
dersom slitebanen ikke inneholder mykningsoljer som overstiger 
grenseverdiene angitt i nr. 1.

4. I denne posten menes med «dekk» dekk til kjøretøyer som 
omfattes av

— europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 
2007 om fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvogner 
og deres tilhengere(****),

— europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/37/EF av 26. mai 2003 
om typegodkjenning av jordbruks- eller skogbrukstraktorer, 
tilhengere og utskiftbare trukne maskiner, samt deres systemer, 
deler og tekniske enheter(*****), og

— europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/24/EF av 18. mars 2002 
om typegodkjenning av motorvogner med to eller tre hjul, og om 
oppheving av rådsdirektiv 92/61/EØF(******).

_____________
(****)    EUT L 263 av 9.10.2007. s. 1
(*****)  EUT L 171 av 9.7.2003, s. 1
(******) EFT L 124 av 9.5.2002, s. 1
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51.  Følgende ftalater (eller andre 
CAS- og EF-numre som inneholder 
stoffet):

a) Bis(2-etylheksyl)ftalat (DEHP)

CAS-nr. 117-81-7
EF-nr. 204-211-0

b) Dibutylftalat (DBP)

CAS-nr. 84-74-2
EF-nr. 201-557-4

c) Benzylbutylftalat (BBP)

CAS-nr. 85-68-7
EF-nr. 201-622-7

1.  Skal ikke brukes som stoffer eller i stoffblandinger i 
konsentrasjoner høyere enn 0,1 vektprosent av det mykgjorte 
materialet i leketøy og småbarnsartikler.

2. Leketøy og småbarnsartikler som inneholder disse ftalatene i en 
høyere konsentrasjon enn 0,1 vektprosent av det mykgjorte materialet, 
skal ikke bringes i omsetning.

3. Kommisjonen skal innen 16. januar 2010 revurdere tiltakene 
fastsatt i denne posten i lys av nye vitenskapelige opplysninger om 
disse stoffene og deres erstatningsstoffer, og dersom det er berettiget, 
skal tiltakene endres tilsvarende.

4. I denne posten menes med «småbarnsartikkel» ethvert produkt 
beregnet på å lette barns søvn, avslapning, som brukes til hygiene, 
eller som barn kan mates med eller suge på.

52.  Følgende ftalater (eller andre 
CAS- og EF-numre som inneholder 
stoffet):

a) Di-«isononyl»ftalat (DINP)

CAS-nr. 28553-12-0 og 
68515-48-0
EF-nr. 249-079-5 og 271-
090-9

b) Di-«isodecyl»ftalat (DIDP)

CAS-nr. 26761-40-0 og 
68515-49-1
EF-nr. 247-977-1 og 271-
091-4

c) Di-n-oktylftalat (DNOP)

CAS-nr. 117-84-0
EF-nr. 204-214-7

1.  Skal ikke brukes som stoffer eller i stoffblandinger i 
konsentrasjoner høyere enn 0,1 vektprosent av det mykgjorte 
materialet i leketøy og småbarnsartikler som barn kan putte munnen.

2. Slike leketøy og småbarnsartikler som inneholder disse ftalatene 
i en høyere konsentrasjon enn 0,1 vektprosent av det mykgjorte 
materialet, skal ikke bringes i omsetning.

3. Kommisjonen skal innen 16. januar 2010 revurdere tiltakene 
fastsatt i denne posten i lys av nye vitenskapelige opplysninger om 
disse stoffene og deres erstatningsstoffer, og dersom det er berettiget, 
skal tiltakene endres tilsvarende.

4. I denne posten menes med «småbarnsartikkel» ethvert produkt 
beregnet på å lette barns søvn, avslapning, som brukes til hygiene, 
eller som barn kan mates med eller suge på.

53.  Perfluoroktansulfonsyre (PFOS) 
C8F17SO2X
X = OH, metallsalt (O-M+), 
halogenid, amid og andre derivater, 
herunder polymerer)

1.  Skal ikke bringes i omsetning eller brukes som stoffer eller 
i stoffblandinger i konsentrasjoner lik eller høyere enn 50 mg/kg 
(0,005 vektprosent).

2. Skal ikke bringes i omsetning i halvfabrikater eller produkter, eller 
deler av disse, dersom konsentrasjonen av PFOS er lik eller høyere 
enn 0,1 vektprosent  beregnet i forhold til massen av strukturelt eller 
mikrostrukturelt atskilte deler som inneholder PFOS eller, for tekstiler 
eller andre belagte materialer, dersom mengden PFOS utgjør 1 μg/m2 
eller mer av det belagte materialet.

3. Som unntak får ikke nr. 1 og 2 anvendelse på følgende elementer, 
eller stoffer eller stoffblandinger som er nødvendige for å framstille 
dem:

a) fotoresister eller antirefleksbelegg for fotolitografiske prosesser,

b) fotografisk belegg til film, papir eller trykkplate,

c) skumdempere til ikke-dekorativ hardforkromming (VI) og 
fuktemidler til bruk i kontrollerte galvaniseringssystemer der 
PFOS-utslippet til miljøet gjøres så lite som mulig gjennom 
fullstendig anvendelse av relevante beste tilgjengelige teknikker 
utarbeidet innenfor rammen av europaparlaments- og rådsdirektiv 
2008/1/EF(*******),

d) hydrauliske væsker til luftfartsindustrien.
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Kolonne 1
Betegnelse på stoffet, stoffgruppen eller 

stoffblandingen

Kolonne 2
Begrensninger

4. Som unntak fra nr. 1 kan brannslokkingsskum som ble brakt i 
omsetning før 27. desember 2006, brukes til og med 27. juni 2011.

5. Som unntak får ikke nr. 2 anvendelse på produkter som var i bruk 
i Fellesskapet før 27. juni 2008.

6. Nr. 1 og 2 får anvendelse uten at det berører europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 648/2004(********).

7. Så snart det foreligger nye opplysninger om anvendelser og 
sikrere alternative stoffer eller teknologier for anvendelsene, skal 
Kommisjonen undersøke hvert enkelt unntak i nr. 3 bokstav a)–d) slik 
at

a) bruken av PFOS fases ut så snart bruken av sikrere alternativer er 
teknisk og økonomisk gjennomførbar,

b) et unntak kan bare fortsette å gjelde for viktige bruksområder som 
det ikke finnes sikrere alternativer til, og når det er rapportert om 
de tiltakene som er gjort for å finne sikrere alternativer,

c) utslipp av PFOS til miljøet er gjort så små som mulig ved 
anvendelse av de beste tilgjengelige teknikkene.

8. Kommisjonen skal overvåke den løpende risikovurderingen og 
tilgangen til sikrere alternative stoffer eller teknologier knyttet til 
bruksområdene for perfluoroktylsyre (PFOA) og beslektede stoffer, og 
foreslå alle nødvendige tiltak for å redusere påviste risikoer, herunder 
begrensning av omsetning og bruk, særlig når det finnes sikrere 
alternative stoffer eller teknologier som er teknisk og økonomisk 
gjennomførbare.

___________
(*******)   EUT L 24 av 29.1.2008, s. 8.
(********) EUT L 104 av 8.4.2004, s. 1.

54.  2 - ( 2 - m e t o k s y e t o k s y ) e t a n o l 
(DEGME)

CAS-nr. 111-77-3
EF-nr. 203-906-6

Skal ikke bringes i omsetning etter 27. juni 2010 for levering 
til allmennheten, som en bestanddel i maling, malingsfjernere, 
rengjøringsmidler, selvpolerende emulsjoner eller tetningsmasse til 
gulv i konsentrasjoner lik eller høyere enn 0,1 vektprosent.

55.  2-(2-butoksyetoksy)etanol (DEGBE)

CAS-nr. 112-34-5
EF-nr. 203-961-6

1.  Skal ikke bringes i omsetning for første gang etter 27. juni 2010 
for levering til allmennheten, som en bestanddel i sprøytemalinger 
eller rengjøringsspray i aerosolbeholdere i konsentrasjoner lik eller 
høyere enn 3 vektprosent.

2. Sprøytemalinger og rengjøringsspray i aerosolbeholdere som 
inneholder DEGBE, og som ikke oppfyller kravene i nr. 1, skal ikke 
bringes i omsetning for levering til allmennheten etter 27. desember 
2010.

3. Uten at det berører annet fellesskapsregelverk for klassifisering, 
emballering og merking av stoffer og stoffblandinger, skal 
leverandørene før omsetning påse at andre malinger enn 
sprøytemalinger som inneholder DEGBE i konsentrasjoner lik eller 
høyere enn 3 vektprosent, og som bringes i omsetning for levering til 
allmennheten, innen 27. desember 2010 er merket med følgende, som 
skal være synlig, lett leselig og ikke kunne slettes:

«Skal ikke brukes i sprøytemalingsutstyr».

56.  Metylendifenyldiisocyanat (MDI)

CAS-nr. 26447-40-5
EF-nr. 247-714-0

1.  Skal ikke bringes i omsetning etter 27. desember 2010 som en 
bestanddel i stoffblandinger i konsentrasjoner lik eller høyere enn 
0,1 vektprosent av MDI for levering til allmennheten, med mindre 
leverandørene før omsetning påser at emballasjen
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Kolonne 1
Betegnelse på stoffet, stoffgruppen eller 

stoffblandingen

Kolonne 2
Begrensninger

a) inneholder vernehansker som oppfyller kravene i rådsdirektiv 
89/686/EØF(*********),

b) er merket med følgende, som er synlig, lett leselig og ikke 
kan slettes, og uten at det berører annet fellesskapsregelverk 
for klassifisering, emballering og merking av stoffer og 
stoffblandinger:

«—  Personer som allerede er overfølsomme for diisocyanater, 
kan få allergiske reaksjoner ved bruk av dette produktet.

— Personer med astma, eksem eller hudproblemer bør unngå 
kontakt, herunder hudkontakt, med dette produktet.

— Dette produktet bør ikke brukes på steder med utilstrekkelig 
ventilasjon med mindre en vernemaske med et egnet 
gassfilter (dvs. type A1 ifølge standard EN 14387) benyttes.»

2. Som unntak får ikke nr. 1 bokstav a) anvendelse på smeltelim.

___________
(********* ) EFT L 399 av 30.12.1989, s. 18.

57.  Sykloheksan

CAS-nr. 110-82-7
EF-nr. 203-806-2

1.  Skal ikke bringes i omsetning for første gang etter 27. juni 2010 
for levering til allmennheten, som en bestanddel i neoprenbasert 
kontaktlim i konsentrasjoner lik eller høyere enn 0,1 vektprosent i 
pakningsstørrelser over 350 g.

2. Neoprenbasert kontaktlim som inneholder sykloheksan, og som 
ikke er i samsvar med nr. 1, skal ikke bringes i omsetning for levering 
til allmennheten etter 27. desember 2010.

3. Uten at det berører annet fellesskapsregelverk for klassifisering, 
emballering og merking av stoffer og stoffblandinger, skal 
leverandørene før omsetning påse at neoprenbasert kontaktlim 
som inneholder sykloheksan i konsentrasjoner lik eller høyere 
enn 0,1 vektprosent , og som bringes i omsetning for levering til 
allmennheten etter 27. desember 2010, er merket med følgende, som 
skal være synlig, lett leselig og ikke kan slettes:

«—  Dette produktet skal ikke brukes på steder med utilstrekkelig 
ventilasjon.

— Dette produktet skal ikke brukes til teppelegging.»

58.  Ammoniumnitrat (AN)

CAS-nr. 6484-52-2
EF-nr. 229-347-8

1.  Skal ikke bringes i omsetning før første gang etter 27. juni 
2010 som et stoff eller i stoffblandinger som inneholder mer enn 
28 vektprosent nitrogen fra ammoniumnitrat, til bruk som fast gjødsel, 
ren eller sammensatt, med mindre gjødselen oppfyller de tekniske 
bestemmelsene om ammoniumnitratgjødsel med høyt nitrogeninnhold 
fastsatt i vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 2003/2003(**********).

2. Skal ikke bringes i omsetning etter 27. juni 2010 som et stoff eller 
i stoffblandinger som inneholder minst 16 vektprosent nitrogen fra 
ammoniumnitrat, unntatt for levering til

a) etterfølgende brukere og distributører, herunder fysiske eller 
juridiske personer som har fått lisens eller tillatelse i samsvar med 
rådsdirektiv 93/15/EØF(***********),

b) gårdbrukere til bruk i landbruksvirksomhet, enten fulltid eller 
deltid og ikke nødvendigvis knyttet til landområdets størrelse.
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Betegnelse på stoffet, stoffgruppen eller 

stoffblandingen

Kolonne 2
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I dette ledd menes med:

i) «gårdbruker» en fysisk eller juridisk person, eller en 
gruppe av fysiske eller juridiske personer, uansett gruppens 
eller gruppens medlemmers rettslige status i henhold til 
nasjonal lovgivning, hvis driftsenhet ligger på Fellesskapets 
territorium, som nevnt i traktatens artikkel 299, og som 
utøver en landbruksvirksomhet,

ii) «landbruksvirksomhet» produksjon, avl eller dyrking av 
landbruksprodukter, herunder innhøsting, melking, oppdrett 
og hold av dyr for landbruksformål, eller for å holde jorden i 
landbruks- og miljømessig god stand som fastsatt i artikkel 5 
i rådsforordning (EF) nr. 1782/2003(************),

c) fysiske eller juridiske personer med yrkesvirksomhet innenfor 
hagebruk, plantedyrking i drivhus, vedlikehold av parker, hager 
eller idrettsbaner, skogbruk eller lignende virksomhet.

3. Når det gjelder begrensningene i nr. 2, kan imidlertid 
medlemsstatene av sosioøkonomiske grunner til og med 1. juli 
2014 anvende en grenseverdi på opptil 20 vektprosent nitrogen 
fra ammoniumnitrat for stoffer og stoffblandinger som bringes i 
omsetning på deres territorier. De skal underrette Kommisjonen og de 
andre medlemsstatene om dette.

___________
(**********)    EUT L 304 av 21.11.2003, s. 1.
(***********)  EFT L 121 av 15.5.1993, s. 20.
(************)EUT L 270 av 21.10.2003, s. 1.

3. I tillegg 1–6 skal innledningen lyde:

«INNLEDNING

Forklaringer	på	kolonneoverskriftene

Stoffnavn:

Navnet svarer til internasjonal identifisering av kjemiske stoffer som brukes for stoffet i del 3 i vedlegg VI til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 
stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning 
(EF) nr. 1907/2006.

Der det er mulig, blir stoffer angitt med sine IUPAC-navn. Stoffer oppført i EINECS (Europeisk liste over 
eksisterende markedsførte kjemiske stoffer), ELINCS (Europeisk liste over meldte kjemiske stoffer) eller listen 
over stoffer som ikke lenger regnes som polymerer («No-longer-polymers»), er angitt med de navnene de står 
oppført med i disse listene. Andre navn, som for eksempel vanlig benyttede navn, er i noen tilfeller tatt med. Der 
dette er mulig, er pesticider og biocider angitt med sine ISO-navn.

Poster for grupper av stoffer:

Del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 inneholder en rekke stoffgrupper. I disse tilfellene vil 
klassifiseringskravene få anvendelse på alle stoffer som omfattes av beskrivelsen.

I enkelte tilfeller er det klassifiseringskrav for særlige stoffer som vil omfattes av gruppeoppføringen. I disse 
tilfellene inneholder del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 en særlig oppføring for stoffet, og 
gruppeoppføringen vil bli merket med betegnelsen «unntatt de som er angitt et annet sted i vedlegg VI til forordning 
(EF) nr. 1272/2008».

I enkelte tilfeller kan enkeltstående stoffer omfattes av flere enn én gruppeoppføring. I så fall gjenspeiler 
klassifiseringen av stoffet klassifiseringen for hver av de to gruppeoppføringene. Når ulike klassifiseringer for 
samme fare er gitt, får den mest alvorlige klassifiseringen anvendelse.

Indeksnummer:

Indeksnummeret er den identifikasjonskoden som stoffet er tildelt i del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) 
nr. 1272/2008. Stoffene er oppført i tillegget etter sitt indeksnummer.
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EF-numre:

EF-nummeret, dvs. EINECS, ELINCS eller NLP, er det offisielle nummeret til stoffet i Den europeiske union. 
EINECS-nummeret angis i Europeisk liste over eksisterende markedsførte kjemiske stoffer (EINECS). ELINCS-
nummeret angis i Europeisk liste over meldte kjemiske stoffer. NLP-nummeret er angitt i listen over stoffer som 
ikke lenger regnes som polymerer. Disse listene offentliggjøres av Kontoret for De europeiske fellesskaps offisielle 
publikasjoner.

EF-nummeret er et sjusifret system av typen XXX-XXX-X som begynner med 200-001-8 (EINECS), 400-010-9 
(ELINCS) og 500-001-0 (NLP). Dette tallet er vist i kolonnen «EF-nr.».

CAS-nummer:

CAS-nummeret (Chemical Abstracts Service) er fastsatt for å lette identifiseringen av stoffene.

Merknader:

Den fullstendige teksten til merknadene finnes i del 1 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008.

De merknadene som skal tas i betraktning i denne forordning, er følgende:

Merknad A:

Uten at det berører artikkel 17 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1272/2008 må navnet på stoffet stå på etiketten med en av 
de betegnelsene som er gitt i del 3 i vedlegg VI til nevnte forordning.

I nevnte del blir det av og til brukt generelle betegnelser som «... forbindelser» eller «… salter». I et slikt tilfelle må 
den leverandøren som bringer et slikt stoff i omsetning, påse at riktig betegnelse blir angitt på etiketten, idet det tas 
behørig hensyn til avsnitt 1.1.1.4 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008.

Merknad C:

Visse organiske stoffer kan bringes i omsetning enten i en bestemt isomerisk form eller som en blanding av flere 
isomerer.

Merknad D:

Visse stoffer som er tilbøyelige til spontan polymerisasjon eller nedbryting, bringes vanligvis i omsetning i stabilisert 
form. Det er i denne formen de er oppført i del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008.

Imidlertid bringes slike stoffer noen ganger i omsetning i ikke-stabilisert form. I slike tilfeller skal leverandøren som 
bringer et slikt stoff i omsetning, påse at navnet, etterfulgt av ordene «ikke-stabilisert», angis på etiketten.

Merknad J:

Klassifiseringen som kreftframkallende eller arvestoffskadelig kan utelates dersom det kan påvises at stoffet 
inneholder under 0,1 vektprosent benzen (EF-nr. 200-753-7).

Merknad K:

Klassifiseringen som kreftframkallende eller arvestoffskadelig stoff kan utelates dersom det kan påvises at stoffet 
inneholder under 0,1 % vektprosent 1,3-butadien (EF-nr. 203-450-8).

Merknad L:

Klassifiseringen som kreftframkallende kan utelates dersom det kan påvises at stoffet inneholder under 3 % DMSO-
ekstrakt målt ved bruk av IP 346.

Merknad M:

Klassifiseringen som kreftframkallende kan utelates dersom det kan påvises at stoffet inneholder under 0,005 
vektprosent benzo(a)pyren (EF-nr. 200-028-5).

Merknad N:

Klassifiseringen som kreftframkallende kan utelates dersom den fullstendige raffineringsprosessen er kjent, og det 
kan påvises at stoffet som det ble produsert av, ikke er kreftframkallende.
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Merknad P:

Klassifiseringen som kreftframkallende eller arvestoffskadelig kan utelates dersom det kan påvises at stoffet 
inneholder under 0,1 vektprosent benzen (EF-nr. 200-753-7).

Merknad R:

Klassifiseringen som kreftframkallende kan utelates for fibrer med en lengdevektet geometrisk gjennomsnittlig 
diameter, minus to standardavvik, som er større enn 6 µm.»

4. I tillegg 1, 2, 3, 5 og 6 skal henvisningene til merknad E, H og S i kolonnen «Merknader», utgå.

5. I tillegg 1 skal overskriften lyde: «Post 28 — Kreftframkallende stoff i kategori 1A (tabell 3.1) / kategori 1 (tabell 
3.2)».

6. I tillegg 2 gjøres følgende endringer:

a) Overskriften skal lyde: «Post 28 — Kreftframkallende stoff i kategori 1B (tabell 3.1) / kategori 2 (tabell 3.2)».

b) I postene med indeksnummer 024-017-00-8, 611-024-00-1, 611-029-00-9, 611-030-00-4 og 650-017-00-8 skal 
setningen «vedlegg I til direktiv 67/548/EØF» erstattes med «vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008».

c) Postene med indeksnummer 649-062-00-6, 649-063-00-1, 649-064-00-7, 649-065-00-2, 649-066-00-8, 649-
067-00-3, 649-068-00-9, 649-069-00-4, 649-070-00-X, 649-071-00-5, 649-072-00-0, 649-073-00-6, 649-074-
00-1, 649-075-00-7, 649-076-00-2, 649-077-00-8, 649-078-00-3, 649-079-00-9, 649-080-00-4, 649-081-00-X, 
649-082-00-5, 649-083-00-0, 649-084-00-6, 649-085-00-1, 649-086-00-7, 649-087-00-2, 649-089-00-3, 649-
090-00-9, 649-091-00-4, 649-092-00-X, 649-093-00-5, 649-094-00-0, 649-095-00-6, 649-096-00-1, 649-097-
00-7, 649-098-00-2, 649-099-00-8, 649-100-00-1, 649-101-00-7, 649-102-00-2, 649-103-00-8, 649-104-00-3, 
649-105-00-9, 649-106-00-4, 649-107-00-X, 649-108-00-5, 649-109-00-0, 649-110-00-6, 649-111-00-1, 649-
112-00-7, 649-113-00-2, 649-114-00-8, 649-115-00-3, 649-116-00-9, 649-117-00-4, 649-119-00-5, 649-120-
00-0, 649-121-00-6, 649-122-00-1, 649-123-00-7, 649-124-00-2, 649-125-00-8, 649-126-00-3, 649-127-00-9, 
649-128-00-4, 649-129-00-X, 649-130-00-5, 649-131-00-0, 649-132-00-6, 649-133-00-1, 649-134-00-7, 649-
135-00-2, 649-136-00-8, 649-137-00-3, 649-138-00-9, 649-139-00-4, 649-140-00-X, 649-141-00-5, 649-142-
00-0, 649-143-00-6, 649-144-00-1, 649-145-00-7, 649-146-00-2, 649-147-00-8, 649-148-00-3, 649-149-00-9, 
649-150-00-4, 649-151-0-X, 649-152-00-5, 649-153-00-0, 649-154-00-6, 649-155-00-1, 649-156-00-7, 649-
157-00-2, 649-158-00-8, 649-159-00-3, 649-160-00-9, 649-161-00-4, 649-162-00-X, 649-163-00-5, 649-164-
00-0, 649-165-00-6, 649-166-00-1, 649-167-00-7, 649-168-00-2, 649-169-00-8, 649-170-00-3, 649-171-00-9, 
649-172-00-4, 649-173-00-X, 649-174-00-5, 649-177-00-1, 649-178-00-7, 649-179-00-2, 649-180-00-8, 649-
181-00-3, 649-182-00-9, 649-183-00-4, 649-184-00-X, 649-185-00-5, 649-186-00-0, 649-187-00-6, 649-188-
00-1, 649-189-00-7, 649-190-00-2, 649-191-00-8, 649-193-00-9, 649-194-00-4, 649-195-00-X, 649-196-00-5, 
649-197-00-0, 649-198-00-6, 649-199-00-1, 649-200-00-5, 649-201-00-0, 649-202-00-6, 649-203-00-1, 649-
204-00-7, 649-205-00-2, 649-206-00-8, 649-207-00-3, 649-208-00-9, 649-209-00-4 og 649-210-00-X utgår.

7.  I tillegg 3 skal overskriften lyde: «Post 29 — Arvestoffskadelige stoffer i kategori 1A (tabell 3.1) / kategori 1 (tabell 
3.2)».

8.  I tillegg 4 skal overskriften lyde: «Post 29 — Arvestoffskadelige stoffer i kategori 1B (tabell 3.1) / kategori 2 (tabell 
3.2)».

9.  I tillegg 5 skal overskriften lyde: «Post 30 — Reproduksjonstoksiske stoffer i kategori 1A (tabell 3.1) / kategori 1 
(tabell 3.2)».

10.  I tillegg 6 skal overskriften lyde: «Post 30 — Reproduksjonstoksiske stoffer i kategori 1B (tabell 3.1) / kategori 2 
(tabell 3.2)».

11.  I tillegg 8 skal overskriften lyde: «Post 43 — Azofargestoffer — Liste over aromatiske aminer».

12.  I tillegg 9 skal overskriften lyde: «Post 43 — Azofargestoffer — Liste over azofargestoffer».

13.  I tillegg 10 gjøres følgende endringer:

a) Overskriften skal lyde: «Post 43 — Azofargestoffer — Liste over forsøksmetoder».

b) I fotnoten skal adressene til CEN og CENELEC erstattes med følgende:

«CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Brussel, Belgia, tlf. +32 25500811, faks +32 25500819 (http://www.cen.eu/
cenorm/homepage.htm)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussel, tlf. +32 25196871, faks +32 25196919 (http://www.cenelec.
eu/Cenelec/Homepage.htm)»

_____________
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering 
og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier 
(REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, 
om endring av direktiv 1999/45/EF og om oppheving av 
rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning 
(EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og 
kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 
2000/21/EF(1), særlig artikkel 131, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I rådsdirektiv 76/769/EØF av 27. juli 1976 om tilnærming 
av medlemsstatenes lover og forskrifter om begrensning 
av markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og 
stoffblandinger(2) er det i vedlegg I fastsatt begrensninger 
for visse farlige stoffer og stoffblandinger. Forordning (EF) 
nr. 1907/2006 opphever og erstatter direktiv 76/769/EØF 
med virkning fra 1. juni 2009. Vedlegg XVII til nevnte 
forordning erstatter vedlegg I til direktiv 76/769/EØF.

2) Europaparlaments- og rådsvedtak 455/2009/EF om endring 
av rådsdirektiv 76/769/EØF med hensyn til begrensning av 
omsetning og bruk av diklormetan(3) ble vedtatt 6. mai 
2009.

3) Kommisjonsvedtak 2009/424/EF om endring av vedlegg 
I til rådsdirektiv 76/769/EØF med hensyn til begrensning 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 86 av 1.4.2010, s. 7, er om-
handlet i EØS-komiteens beslutning nr. 74/2011 av 1. juli 2011 om endring 
av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 
6.10.2011, s. 42.

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1.
(2) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 201.
(3) EUT L 137 av 3.6.2009, s. 3.

av omsetning og bruk av lampeoljer og tennvæsker(4), for 
å tilpasse nevnte vedlegg til den tekniske utvikling, ble 
vedtatt 28. mai 2009.

4) Kommisjonsvedtak 2009/425/EF om endring av 
rådsdirektiv 76/769/EØF med hensyn til begrensning av 
omsetning og bruk av organiske tinnforbindelser for å 
tilpasse vedlegg I til den tekniske utvikling(5), ble vedtatt 
28. mai 2009.

5) I samsvar med bestemmelsene om overgangstiltak i 
artikkel 137 i REACH bør vedlegg XVII til forordning (EF) 
nr. 1907/2006 endres for å innføre begrensningene fastsatt 
ved vedtak 455/2009/EF, 2009/424/EF og 2009/425/EF.

6) Forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor endres.

7) Denne forordning bør tre i kraft snarest slik at disse 
begrensningene kan innføres i vedlegg XVII til forordning 
(EF) nr. 1907/2006 så snart som mulig.

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i forordning 
(EF) nr. 1907/2006 —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 endres i 
samsvar med vedlegget til denne forordning.

(4) EUT L 138 av 4.6.2009, s. 8.
(5) EUT L 138 av 4.6.2009, s. 11.

KOMMISJONSFORORDNING	(EU)	nr.	276/2010

av	31.	mars	2010

om	endring	av	vedlegg	XVII	til	europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	nr.	1907/2006	om	
registrering,	vurdering	og	godkjenning	av	samt	begrensninger	for	kjemikalier	(REACH)	med	

hensyn	til	diklormetan,	lampeoljer	og	tennvæsker	samt	organiske	tinnforbindelser(*)

2015/EØS/76/04
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Artikkel 2

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

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

 Utferdiget i Brussel, 31. mars 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

________
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VEDLEGG

I vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 gjøres følgende endringer i tabellen over betegnelser på stoffer, 
stoffgrupper og stoffblandinger samt begrensninger:

1. Post 3 skal lyde:

«3. Flytende stoffer eller stoffblandinger som 
anses som farlige etter definisjonene i 
direktiv 67/548/EØF og direktiv 1999/45/EF.

1. Skal ikke benyttes i

— pyntegjenstander, beregnet på å gi lys- eller fargeeffekter 
ved hjelp av ulike faser, for eksempel i pyntelamper og 
askebegre,

— morosaker,

— spill beregnet på en eller flere deltakere, eller i noen 
gjenstand beregnet på å benyttes som dette, selv om det 
har en viss pynteeffekt.

2. Gjenstander som ikke er i samsvar med nr. 1, skal ikke 
bringes i omsetning.

3. Skal ikke bringes i omsetning dersom de inneholder 
et fargestoff, med mindre dette er påkrevd av avgiftsmessige 
grunner, parfyme eller begge deler, dersom de

— kan brukes som brennstoff i oljelamper beregnet på 
levering til allmennheten, og

— utgjør en fare ved innånding og er merket med R 65 eller 
H 304.

4. Oljelamper beregnet på levering til allmennheten skal 
ikke bringes i omsetning med mindre de er i samsvar med 
den europeiske standarden for oljelamper (EN 14059) som er 
vedtatt av Den europeiske standardiseringsorganisasjon (CEN).

5. Uten at gjennomføringen av andre 
fellesskapsbestemmelser om klassifisering, emballering og 
merking av farlige stoffer og stoffblandinger berøres, skal 
leverandørene før omsetning sørge for at følgende krav er 
oppfylt:

a) Lampeoljer merket med R65 eller H304, og som er 
beregnet på levering til allmennheten, skal være merket 
med følgende, som skal være synlig, lett leselig og ikke 
kunne slettes: «Lamper fylt med denne væsken oppbevares 
utilgjengelig for barn», og fra 1. desember 2010: «Inntak 
av selv en svært liten mengde lampeolje — eller bare det å 
suge på veken — kan føre til livstruende lungeskade».

b) Tennvæsker merket med R65 eller H304, og som 
er beregnet på levering til allmennheten, skal innen 
1. desember 2010 være merket med følgende, som skal 
være lett leselig og ikke kunne slettes: «Inntak av selv 
en svært liten mengde tennvæske kan føre til livstruende 
lungeskade».

c) Lampeoljer og tennvæsker merket med R65 eller H304, 
og som er beregnet på levering til allmennheten, skal 
fra og med 1. desember 2010 være emballert i svarte 
ugjennomsiktige beholdere som rommer høyst én liter.

6. Kommisjonen skal senest 1. juni 2014 anmode Det 
europeiske kjemikaliebyrå om å utarbeide dokumentasjon i 
samsvar med artikkel 69 i denne forordning med henblikk 
på et eventuelt forbud mot tennvæsker og brennstoff, som er 
merket R65 eller H304, til bruk i pyntelamper som er beregnet 
på levering til allmennheten.

7. Fysiske eller juridiske personer som for første gang 
bringer i omsetning lampeoljer og tennvæsker merket med 
R65 eller H304, skal fra og med 1. desember 2011, og deretter 
én gang i året, framlegge for vedkommende myndighet i den 
berørte medlemsstat opplysninger om alternativer til lampeoljer 
og tennvæsker merket med R65 eller H304. Medlemsstatene 
skal gjøre disse opplysningene tilgjengelige for Kommisjonen.»
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2. I post 20 tilføyes følgende nr. 4, 5 og 6 i andre kolonne:

«4. Trisubstituerte organiske tinnforbindelser:

a) Trisubstituerte organiske tinnforbindelser, som 
tributyltinnforbindelser (TBT) og trifenyltinnforbindelser 
(TPT), skal etter 1. juli 2010 ikke benyttes i produkter 
der konsentrasjonen av dem i produktet, eller i deler av 
produktet, overstiger ekvivalenten av 0,1 vektprosent 
tinn.

b) Produkter som ikke er i samsvar med bokstav a), skal ikke 
bringes i omsetning etter 1. juli 2010, unntatt produkter 
som allerede var i bruk i Fellesskapet før denne dato.

5. Dibutyltinnforbindelser (DBT):

a) Dibutyltinnforbindelser (DBT) skal etter 1. januar 2012 
ikke benyttes i stoffblandinger og produkter beregnet 
på levering til allmennheten, dersom konsentrasjonen 
i stoffblandingen eller produktet, eller i deler av slike, 
overstiger ekvivalenten av 0,1 vektprosent tinn.

b) Produkter og stoffblandinger som ikke er i samsvar 
med bokstav a), skal ikke bringes i omsetning etter 1. 
januar 2012, unntatt produkter som allerede var i bruk i 
Fellesskapet før denne dato.

c) Som unntak får bokstav a) og b) fram til 1. januar 2015 
ikke anvendelse på følgende produkter og stoffblandinger 
beregnet på levering til allmennheten:

— enkomponents og tokomponents tetningsmasser og 
klebemidler med vulkanisering ved romtemperatur 
(RTV-1- og RTV-2-tetningsmasser),

— malinger og belegg som inneholder DBT-forbindelser 
som katalysatorer ved påføring på produkter,

— profiler av myk polyvinylklorid (PVC) alene eller 
ekstrudert sammen med hard PVC,

— PVC-belagte tekstiler som inneholder DBT-
forbindelser som stabilisatorer når de er beregnet på 
utendørsbruk,

— utendørs nedløpsrør, takrenner og tilbehør samt 
bekledningsmateriale til tak og fasader.

d) Som unntak får bokstav a) og b) ikke anvendelse på 
materialer og produkter som er omfattet av forordning 
(EF) nr. 1935/2004.

6. Dioktyltinnforbindelser (DOT):

a) Dioktyltinnforbindelser (DOT) skal etter 1. januar 2012 
ikke benyttes i følgende produkter som skal leveres til 
eller brukes av allmennheten, dersom konsentrasjonen 
i produktet, eller i deler av produktet, overstiger 
ekvivalenten av 0,1 vektprosent tinn:

— tekstilprodukter som er beregnet på å komme i 
kontakt med huden,

— hansker,

— fottøy eller deler av fottøy som er beregnet på å 
komme i kontakt med huden,

— veggkledning og gulvbelegg,

— småbarnsartikler,

— hygieneprodukter for kvinner,
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— bleier,

— tokomponents støpesett med vulkanisering ved 
romtemperatur (RTV-2-støpesett).

b) Produkter som ikke er i samsvar med bokstav a), skal ikke 
bringes i omsetning etter 1. januar 2012, unntatt produkter 
som allerede var i bruk i Fellesskapet før denne dato.»

3. Følgende post 59 tilføyes:

«59. Diklormetan

CAS-nr. 75-09-2

EF-nr. 200-838-9

1. Malingsfjernere som inneholder diklormetan i en 
konsentrasjon lik eller høyere enn 0,1 vektprosent, skal ikke

a) bringes i omsetning for første gangs levering til allmennheten 
eller yrkesbrukere etter 6. desember 2010,

b) bringes i omsetning for levering til allmennheten eller 
yrkesbrukere etter 6. desember 2011,

c) brukes av yrkesbrukere etter 6. juni 2012.

I denne post menes med:

i) «yrkesbruker» enhver fysisk eller juridisk person, 
herunder arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende, 
som i sin yrkesvirk somhet påtar seg malingsfjerning 
utenfor et industrianlegg,

ii) «industrianlegg» et anlegg som brukes til malingsfjernings-
virksomhet.

2. Som unntak fra nr. 1 kan medlemsstatene på sine territorier 
og for visse former for virksomhet tillate at yrkesbrukere som 
har fått særlig opplæring, bruker malingsfjernere som inneholder 
diklormetan, og kan tillate at slike malingsfjernere bringes i 
omsetning for levering til disse yrkesbrukerne.

De medlemsstatene som benytter seg av unntaket, skal fastsette 
hensiktsmessige bestemmelser om vern av helsen og sikkerheten 
til de yrkesbrukerne som bruker malingsfjernere som inneholder 
diklormetan, og de skal underrette Kommisjonen om dette.

Disse bestemmelsene skal omfatte et krav om at en yrkesbruker skal 
være i besittelse av et sertifikat som er godkjent av medlemsstaten 
der vedkommende utøver sin virksomhet, eller framlegge annen 
tilsvarende dokumentasjon, eller på annen måte være godkjent av 
medlemsstaten, for å vise at vedkommende har fått tilstrekkelig 
opplæring og kompetanse til å bruke malingsfjernere som 
inneholder diklormetan, på en sikker måte.

Kommisjonen skal utarbeide en liste over de medlemsstatene som 
har benyttet seg av unntaket i dette nummer, og gjøre den offentlig 
tilgjengelig på Internett.

3. En yrkesbruker som drar fordel av unntaket nevnt i nr. 2, skal 
utøve virksomhet bare i de medlemsstatene som har benyttet seg av 
unntaket. Opplæringen nevnt i nr. 2 skal omfatte minst

a) bevissthet om og vurdering og håndtering av helserisikoer, 
herunder opplysninger om eksisterende erstatningsstoffer eller 
prosesser som ved gjeldende bruksvilkår er mindre farlige for 
arbeidstakernes helse og sikkerhet,

b) bruk av tilstrekkelig ventilasjon,

c) bruk av egnet personlig verneutstyr som er i samsvar med 
direktiv 89/686/EØF.
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Arbeidsgivere og selvstendig næringsdrivende skal helst erstatte 
diklormetan med en kjemisk agens eller prosess som ved gjeldende 
bruksvilkår ikke utgjør noen risiko, eller en mindre risiko, for 
arbeidstakernes helse og sikkerhet.

Yrkesbrukeren skal anvende alle relevante sikkerhetstiltak i 
praksis, herunder bruk av egnet personlig verneutstyr.

4. Uten at annet fellesskapsregelverk for vern av arbeidstakere 
berøres, kan malingsfjernere som inneholder diklormetan i 
konsentrasjoner lik eller høyere enn 0,1 vektprosent, brukes i 
industrianlegg bare dersom minst følgende vilkår er oppfylt:

a) Effektiv ventilasjon på alle bearbeidingsområder, særlig 
ved våtbehandling og tørking av gjenstander som er 
behandlet med malingsfjerner: lokal avtrekksventilasjon 
ved malingsfjernertanker samt tvungen ventilasjon på disse 
stedene, for å gjøre eksponeringen så lav som mulig og, 
når det er teknisk mulig, for å sikre samsvar med relevante 
grenseverdier for eksponering.

b) Tiltak for å gjøre fordamping fra malingsfjernertanker så liten 
som mulig, herunder lokk som dekker malingsfjernertankene, 
unntatt ved påfylling og tømming, egnede ordninger for 
påfylling og tømming av malingsfjernertanker samt rengjøring 
av tanker med vann eller saltlake for å fjerne overskytende 
løsemiddel etter tømming.

c) Tiltak for sikker håndtering av diklormetan i 
malingsfjernertanker, herunder pumper og rørsystemer 
for overføring av malingsfjerner til og fra tanker og 
hensiktsmessige ordninger for sikker rengjøring av tanker og 
fjerning av slam.

d) Personlig verneutstyr som er i samsvar med direktiv 89/686/
EØF, herunder egnede vernehansker, vernebriller og vernetøy 
samt egnet åndedrettsvern, dersom samsvar med relevante 
grenseverdier for eksponering ikke kan oppnås på annen måte.

e) Tilstrekkelige opplysninger, instruksjon og opplæring til dem 
som bruker utstyret.

5. Uten at andre fellesskapsbestemmelser om klassifisering, 
merking og emballering av stoffer og stoffblandinger berøres, skal 
malingsfjernere som inneholder diklormetan i en konsentrasjon 
lik eller høyere enn 0,1 vektprosent, innen 6. desember 2011 være 
merket med følgende, som skal være synlig, lett leselig og ikke 
kunne slettes:

«Bare til industriell bruk og for yrkesbrukere som er godkjent i 
visse medlemsstater – kontroller hvor bruk er tillatt.»»
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EUROPAPARLAMENTS-	OG	RÅDSFORORDNING	(EF)	nr.	883/2004

av	29.	april	2004

om	koordinering	av	trygdeordninger(*)

2015/EØS/76/05

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 42 og 308,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen, framlagt etter 
samråd med partene i arbeidslivet og Den administrative 
kommisjon for trygd for vandrearbeidere(1),

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

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Reglene om koordinering av nasjonale trygdeordninger 
faller innenfor rammen av den frie bevegelighet 
for personer og bør bidra til å forbedre menneskers 
levestandard og arbeidsvilkår.

2) I traktaten er det bare artikkel 308 som gir myndighet 
til å iverksette egnede tiltak på trygdeområdet for andre 
personer enn arbeidstakere.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 166 av 30.4.2004 (rettet 
ved korrigendum i EUT L 200 av 7.6.2004), s. 1, er omhandlet i EØS- 
komiteens beslutning nr. 76/2011 av 1. juli 2011 om endring av EØS-
avtalens vedlegg VI (Trygd) og protokoll 37, se EØS-tillegget til  
Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 46.

(1) EFT C 38 av 12.2.1999, s. 10.
(2) EFT C 75 av 15.3.2000, s. 29.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 3. september 2003 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT). Rådets felles holdning av 26. januar 2004 (EUT C 79 E av 30.3.2004, 
s. 15) og Europaparlamentets holdning av 20. april 2004 (ennå ikke of-
fentliggjort i EUT). Rådsbeslutning av 26. april 2004.

3) Rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 av 14. juni 1971 
om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, 
selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer 
som flytter innenfor Fellesskapet(4) er endret og ajourført 
en rekke ganger for å ta hensyn både til utviklingen på 
fellesskapsplan, herunder dommer avsagt ved Domstolen, 
og til lovendringer på nasjonalt plan. Slike faktorer har 
bidratt til at Fellesskapets koordineringsregler er blitt 
kompliserte og omstendelige. For å nå målet om fri 
bevegelighet for personer er det derfor helt nødvendig 
at disse reglene erstattes og samtidig moderniseres og 
forenkles.

4) Det er nødvendig å respektere særtrekkene i nasjonal 
trygdelovgivning og kun utarbeide et system for 
koordinering.

5) Innenfor rammen av denne koordineringen må de berørte 
personer sikres likebehandling innenfor Fellesskapet etter 
de ulike nasjonale lovgivninger.

6) Den nære sammenhengen mellom trygdelovgivningen og 
de avtalebestemmelser som utfyller eller erstatter denne 
lovgivningen, og som ved offentlige myndigheters vedtak 
er blitt obligatoriske eller har fått utvidet sitt virkeområde, 
kan tilsi at det skal kreves samme beskyttelse med hensyn 
til anvendelsen av disse bestemmelser som den beskyttelse 
som gis ved denne forordning. Som et første skritt kan det 
foretas en evaluering av erfaringene fra medlemsstater 
som har gitt melding om slike ordninger.

(4) EFT L 149 av 5.7.1971, s. 2. Forordningen sist endret ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1386/2001 (EFT L 187 av 10.7.2001, s. 1).
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7) Fordi det er betydelige forskjeller i nasjonal lovgivning 
med hensyn til hvilke personer som omfattes, vil det være 
best å legge til grunn et prinsipp om at denne forordning 
skal få anvendelse på statsborgere i en medlemsstat, 
på statsløse personer og flyktninger som er bosatt på 
en medlemsstats territorium og som er eller har vært 
undergitt en eller flere medlemsstaters trygdelovgivning, 
og på deres familiemedlemmer og etterlatte.

8) Det generelle prinsippet om likebehandling er særlig 
viktig for arbeidstakere som ikke er bosatt i medlemsstaten 
der de arbeider, herunder grensearbeidere.

9) Domstolen har ved flere anledninger uttalt seg om 
muligheten for likebehandling av ytelser, inntekter 
og faktiske forhold. Dette prinsippet bør uttrykkelig 
innføres og videreutvikles, samtidig som det tas hensyn 
til innholdet og intensjonen i rettsavgjørelser.

10) Prinsippet om å behandle bestemte faktiske forhold 
eller hendelser inntruffet på en annen medlemsstats 
territorium som om de hadde funnet sted på territoriet 
til den medlemsstat hvis lovgivning får anvendelse, må 
imidlertid ikke påvirke prinsippet om at trygdetid, tid med 
lønnet arbeid, tid med selvstendig virksomhet eller botid 
som er tilbakelagt etter en annen medlemsstats lovgivning, 
skal legges sammen med den tid som er tilbakelagt etter 
den kompetente medlemsstats lovgivning. Tid som er 
tilbakelagt etter en annen medlemsstats lovgivning, bør 
derfor utelukkende tas med i betraktning ved anvendelse 
av prinsippet om sammenlegging av tid.

11) Sidestilling av faktiske forhold eller hendelser som har 
funnet sted i én medlemsstat, kan ikke på noen måte føre 
til at en annen medlemsstat blir ansvarlig, eller til at dens 
lovgivning skal anvendes.

12) I lys av forholdsmessighetsprinsippet bør det sørges 
for at prinsippet om sidestilling av faktiske forhold 
eller hendelser ikke gir resultater som objektivt sett er 
urettmessige, eller som fører til sammenfall av ytelser av 
samme art for samme tidsrom.

13) Koordineringsreglene må sikre at personer som flytter 
innenfor Fellesskapet, samt deres familiemedlemmer og 
etterlatte, beholder rettigheter og fordeler som er opptjent 
og under opptjening.

14) Disse målene må særlig nås ved å legge sammen all 
den tid som i henhold de ulike nasjonale lovgivninger 
tas i betraktning for å få og beholde retten til ytelser og 
for å beregne ytelsesbeløpet, og ved å gi ytelser til de 
persongrupper som omfattes av denne forordning.

15) Personer som flytter innenfor Fellesskapet, bør være 
undergitt trygdeordningen i bare én medlemsstat 
for å unngå samtidig anvendelse av flere nasjonale 
lovgivninger og de vanskeligheter som kan oppstå som 
en følge av dette.

16) Innenfor Fellesskapet kan det i prinsippet ikke forsvares 
at trygderettigheter skal gjøres avhengige av den berørte 
personens bosted. I enkelte tilfeller, særlig ved særlige 
ytelser knyttet til personens økonomiske og sosiale 
situasjon, kan bostedet likevel tas med i betraktningen.

17) For best mulig å kunne sikre likebehandling av alle 
personer som er i arbeid på en medlemsstats territorium, 
bør det fastsettes at gjeldende lovgivning som en 
hovedregel skal være lovgivningen i medlemsstaten der 
den berørte personen utfører lønnet arbeid eller driver 
selvstendig virksomhet.

18) I bestemte situasjoner som berettiger andre 
anvendelseskriterier, må denne hovedregelen fravikes.

19) I enkelte tilfeller kan ytelser til mor ved svangerskap og 
fødsel og tilsvarende ytelser til far oppebæres av moren 
eller faren, og ettersom disse ytelser for fars vedkommende 
er forskjellige fra foreldreytelser og kan sidestilles med 
mors ytelser ved svangerskap og fødsel i snever forstand, 
ved at de gis under de første månedene av det nyfødte 
barnets liv, bør ytelser til mor ved svangerskap og fødsel 
og tilsvarende ytelser til far reguleres sammen.

20) Når det gjelder ytelser ved sykdom og ytelser til mor 
ved svangerskap og fødsel og tilsvarende ytelser 
til far, bør medlemmer i trygdeordningen og deres 
familiemedlemmer som bor eller oppholder seg i en 
annen medlemsstat enn den kompetente medlemsstat, gis 
beskyttelse.

21) Bestemmelsene om ytelser ved sykdom og ytelser til 
mor ved svangerskap og fødsel og tilsvarende ytelser 
til far, er utarbeidet i lys av Domstolens rettspraksis. 
Bestemmelsene om forhåndstillatelse er blitt bedre ved at 
de tar hensyn til Domstolens avgjørelser på området.

22) Den spesielle situasjonen for pensjonister og personer 
som fremmer krav om pensjon, og medlemmer av deres 
familie, gjør det nødvendig med bestemmelser om 
syketrygd som er tilpasset denne situasjonen.
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23) Fordi det er forskjeller mellom de ulike nasjonale 
ordningene, bør medlemsstatene om mulig fastsette at 
medlemmer av grensearbeideres familie kan få medisinsk 
behandling i medlemsstaten der grensearbeideren utøver 
sin aktivitet.

24) Det må fastsettes særlige bestemmelser for å hindre 
sammenfall av natural- og kontantytelser ved sykdom 
når de er av samme art som de ytelser som er omhandlet 
i dommene avsagt av Domstolen i sak C-215/99 Jauch 
og i sak C-160/96 Molenaar, forutsatt at ytelsene dekker 
samme risiko.

25) Med hensyn til ytelser ved yrkesskader og 
yrkessykdommer bør det, for å kunne gi beskyttelse, 
fastsettes bestemmelser som regulerer situasjonen 
for personer som bor eller oppholder seg i en annen 
medlemsstat enn den kompetente medlemsstat.

26) Når det gjelder ytelser ved uførhet, bør det utarbeides et 
system for koordinering som respekterer særtrekkene i 
nasjonal lovgivning, særlig med hensyn til anerkjennelse 
av uførhet og forverret uførhet.

27) Det må utarbeides en ordning for tilståelse av ytelser ved 
alder og ytelser til etterlatte når den berørte personen har 
vært undergitt en eller flere medlemsstaters lovgivning.

28) Det er nødvendig å fastsette pensjonsbeløpet som er 
beregnet etter metoden med sammenlegging av tid og pro 
rata-beregning, og som er sikret ved fellesskapsretten, når 
anvendelsen av nasjonal lovgivning, herunder regler om 
reduksjon, midlertidig stans eller bortfall av ytelser, er 
mindre gunstig enn ovennevnte metode.

29) For å beskytte vandrearbeidere og deres etterlatte mot en 
altfor streng anvendelse av nasjonale regler om reduksjon, 
midlertidig stans eller bortfall av ytelser, må det tas inn 
bestemmelser som setter klare grenser for anvendelsen av 
disse reglene.

30) Som Domstolen gjentatte ganger har fastslått, anses 
Rådet ikke berettiget til å vedta regler som pålegger 
begrensninger ved sammenfall av to eller flere pensjoner 
som er opptjent i ulike medlemsstater, gjennom å redusere 
pensjonsbeløpet som utelukkende er opptjent i henhold til 
nasjonal lovgivning.

31) Ifølge Domstolen er det nasjonal lovgiver som skal 
vedta slike regler, og det er opp til fellesskapslovgiveren 

å fastsette grensene for anvendelsen av nasjonale 
bestemmelser om reduksjon, midlertidig stans eller 
bortfall.

32) For å fremme arbeidstakernes mobilitet er det særlig 
på sin plass å gjøre det enklere å søke arbeid i de ulike 
medlemsstater. Det er derfor nødvendig å sikre en 
tettere og mer effektiv koordinering mellom ordningene 
for arbeidsløshetstrygd og arbeidsformidlingene i alle 
medlemsstater.

33) Lovfestede ordninger for tidligpensjonering må inngå 
som del av denne forordnings virkeområde for å sikre 
likebehandling og mulighet for eksport av ytelser ved 
tidligpensjonering samt tilståelse av familieytelser 
og helseytelser for den berørte personen, i samsvar 
med bestemmelsene i denne forordning. Regelen om 
sammenlegging av tid bør imidlertid ikke tas inn, 
ettersom svært få medlemsstater har lovfestede ordninger 
for tidligpensjonering.

34) Ettersom familieytelser dekker et svært bredt felt og 
gir beskyttelse både i såkalt klassiske situasjoner og i 
mer spesifikke situasjoner, og den sistnevnte typen er 
omhandlet i dommer avsagt av Domstolen i de forente 
sakene C-245/94 og C-312/94 Hoever og Zachow samt i 
sak C-275/96 Kuusijärvi, er det nødvendig å regulere alle 
slike ytelser.

35) For å unngå uberettiget sammenfall av ytelser må det 
fastsettes prioriteringsregler ved sammenfall av rett 
til familieytelser etter lovgivningen i den kompetente 
medlemsstat og etter lovgivningen i familiemedlemmenes 
bostedsstat.

36) Bidragsforskudd er forskudd på underholdsbidrag som 
kan kreves tilbakebetalt, og som skal kompensere for at 
en forelder unnlater å oppfylle sin lovfestede plikt til å 
betale underhold for sitt eget barn, som er en plikt utledet 
av familieretten. Slike forskudd bør derfor ikke anses 
som en direkte ytelse som inngår i den samlede støtten 
til familien. Samordningsreglene bør på denne bakgrunn 
ikke få anvendelse på slike underholdsbidrag.

37) Som Domstolen gjentatte ganger har uttalt, må 
bestemmelser som fraviker prinsippet om at trygdeytelser 
kan eksporteres, gis en streng fortolkning. Dette innebærer 
at de får anvendelse bare på ytelser som oppfyller nærmere 
angitte vilkår. Det følger av dette at avdeling III kapittel 9 
i denne forordning får anvendelse bare på ytelser som er 
både særytelser og ikke-avgiftsbaserte ytelser, og som er 
oppført i vedlegg X til denne forordning.
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38) Det må opprettes en administrativ kommisjon bestående 
av én regjeringsrepresentant for hver medlemsstat, som 
særlig har til oppgave å behandle alle administrative 
spørsmål eller fortolkningsspørsmål som oppstår i 
forbindelse med bestemmelsene i denne forordning, og å 
fremme det videre samarbeidet mellom medlemsstatene.

39) Det har vist seg at utviklingen og bruken av 
databehandlingstjenester for informasjonsutveksling 
krever at det opprettes en teknisk komité under Den 
administrative kommisjons ledelse, med et særlig ansvar 
for databehandling.

40) Bruken av databehandlingstjenester til utveksling av data 
mellom institusjonene krever bestemmelser som sikrer at 
dokumenter som utveksles eller leveres elektronisk, godtas 
som likeverdige med papirversjoner. Slik utveksling 
skal skje i samsvar med fellesskapsbestemmelsene 
om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med 
behandling og fri utveksling av personopplysninger.

41) For å gjøre det lettere å anvende koordineringsreglene må 
det fastsettes særlige bestemmelser tilpasset særtrekkene 
i de nasjonale lovgivninger.

42) I tråd med forholdsmessighetsprinsippet og i samsvar 
med forutsetningen for å utvide denne forordning til å 
omfatte alle borgere i Den europeiske union, og for å 
finne en løsning som tar hensyn til enhver begrensning 
som kan være forbundet med særtrekk i ordninger basert 
på bosted, er det ansett som hensiktsmessig med et særlig 
unntak for Danmark ved å tilføye punktet «DANMARK» 
i vedlegg XI, som er begrenset til rett til sosialpensjon 
utelukkende for den nye kategorien av ikke-yrkesaktive 
personer som nå omfattes av denne forordning, ut fra 
særtrekkene i den danske ordningen og ut fra det faktum 
at disse pensjonene kan eksporteres etter ti års botid i 
henhold til gjeldende dansk lovgivning (pensjonsloven).

43) I tråd med prinsippet om likebehandling er det ansett 
som hensiktsmessig med et særlig unntak for Finland 
ved å tilføye punktet «FINLAND» i vedlegg XI, som er 
begrenset til bostedsbaserte nasjonale pensjoner, ut fra 
særtrekkene i finsk trygdelovgivning, som har som mål 
å sikre at den nasjonale pensjonen ikke kan være lavere 
enn den nasjonale pensjonen som ville blitt resultatet 
dersom all trygdetid tilbakelagt i en hvilken som helst 
medlemsstat, var tilbakelagt i Finland.

44) Det må innføres en ny forordning for å oppheve forordning 
(EØF) nr. 1408/71. Forordning (EØF) nr. 1408/71 må 

imidlertid av hensyn til rettssikkerheten forbli i kraft 
og fortsatt ha rettsvirkning med hensyn til enkelte av 
Fellesskapets rettsakter og avtaler der Fellesskapet er 
part.

45) Ettersom målet for det foreslåtte tiltak, som er 
koordineringstiltak for å sikre at retten til fri bevegelighet 
for personer kan utøves på en effektiv måte, ikke kan 
nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på 
grunn av tiltakets omfang og virkninger bedre kan nås på 
fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar 
med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 
5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i 
nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det 
som er nødvendig for å nå dette målet —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

AVDELING I

ALMINNELIGE	BESTEMMELSER

Artikkel 1

Definisjoner

I denne forordning menes med:

a) «lønnet arbeid» enhver aktivitet eller tilsvarende 
beskjeftigelse som betraktes som lønnet arbeid etter 
trygdelovgivningen i medlemsstaten der denne aktivitet 
eller tilsvarende beskjeftigelse finner sted,

b) «selvstendig virksomhet» enhver aktivitet eller tilsvarende 
beskjeftigelse som betraktes som selvstendig virksomhet 
etter trygdelovgivningen i medlemsstaten der denne 
aktivitet eller tilsvarende beskjeftigelse finner sted,

c) «medlem i trygdeordningen», i forbindelse med de deler av 
trygdesystemet som omfattes av avdeling III kapittel 1 og 
3, en person som oppfyller vilkårene for rett til ytelser etter 
lovgivningen i den kompetente medlemsstat i henhold til 
avdeling II, idet det tas hensyn til bestemmelsene i denne 
forordning,

d) «tjenestemann» en person som anses som tjenestemann 
eller er sidestilt med tjenestemenn av medlemsstaten som 
forvaltningen han/hun er ansatt i, er underlagt,
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e) «særordning for tjenestemenn» en trygdeordning 
som skiller seg fra den generelle trygdeordningen for 
arbeidstakere i den berørte medlemsstat, og som omfatter 
alle eller bestemte kategorier av tjenestemenn,

f) «grensearbeider» en person som utfører lønnet arbeid eller 
driver selvstendig virksomhet i en medlemsstat og er bosatt 
i en annen medlemsstat, som han/hun som regel reiser 
tilbake til daglig eller minst en gang i uken,

g) «flyktning» en person som definert i artikkel 1 i 
konvensjonen om flyktningers stilling, undertegnet i 
Genève 28. juli 1951,

h) «statsløs» en person som definert i artikkel 1 i konvensjonen 
om statsløses stilling, undertegnet i New York 28. september 
1954,

i) «familiemedlem»

1. i) en person som defineres eller anerkjennes 
som familiemedlem eller betegnes som 
husholdningsmedlem etter lovgivningen som 
ligger til grunn for ytelsene,

ii) med hensyn til naturalytelser i henhold til avdeling 
III kapittel 1 om ytelser ved sykdom og ytelser 
til mor ved svangerskap og fødsel og tilsvarende 
ytelser til far, en person som defineres eller 
anerkjennes som familiemedlem eller betegnes 
som husholdningsmedlem etter bostedsstatens 
lovgivning,

2.  dersom den lovgivning som får anvendelse i henhold 
til nr. 1, ikke skiller mellom familiemedlemmer og 
andre som lovgivningen gjelder for, skal ektefelle, 
mindreårige barn og forsørgede barn som har nådd 
myndighetsalder, anses som familiemedlemmer,

3.  dersom en person, etter lovgivningen som får 
anvendelse i henhold til nr. 1 og 2, anses som et 
familiemedlem eller et husholdningsmedlem bare 
dersom han/hun bor sammen med den som er medlem 
i trygdeordningen eller er pensjonist, skal dette vilkåret 
anses oppfylt dersom han/hun i hovedsak forsørges av 
medlemmet i trygdeordningen eller pensjonisten,

j) «bosted» stedet der en person til vanlig er bosatt,

k) «opphold» midlertidig bosted,

l) «lovgivning», for hver enkelt medlemsstat, lover, 
forskrifter og andre lovbestemmelser samt alle andre 
gjennomføringstiltak knyttet til de deler av trygdesystemet 
som omfattes av artikkel 3 nr. 1.

Denne termen omfatter ikke andre avtalebestemmelser enn 
dem som skal oppfylle en forsikringsplikt etter de lover og 
forskrifter som er nevnt i foregående ledd, eller som ved 
offentlige myndigheters vedtak er blitt obligatoriske eller 
har fått utvidet sitt virkeområde, forutsatt at den berørte 
medlemsstat avgir en erklæring om dette som meddeles 
Europaparlamentets president og formannen for Rådet for 
Den europeiske union. Erklæringen skal kunngjøres i Den 
europeiske unions tidende,

m) «kompetent myndighet», for hver enkelt medlemsstat, den 
eller de statsråder eller annen tilsvarende myndighet som 
har ansvar for trygdeordninger i hele eller deler av den 
berørte medlemsstat,

n) «Den administrative kommisjon» den kommisjon som er 
omhandlet i artikkel 71,

o) «gjennomføringsforordning» den forordning som er 
omhandlet i artikkel 89,

p) «institusjon» for hver enkelt medlemsstat, det organ eller 
den myndighet som har ansvar for anvendelsen av hele 
eller deler av lovgivningen,

q) «kompetent institusjon»

i) institusjonen der den berørte personen har 
trygdedekning på det tidspunkt han/hun søker om en 
ytelse,

 eller

ii) institusjonen der den berørte personen har rett til 
ytelser eller ville hatt rett til ytelser dersom han/hun 
eller ett eller flere medlemmer av hans/hennes familie 
var bosatt i medlemsstaten der institusjonen ligger,

 eller

iii) institusjonen som er utpekt av den kompetente 
myndighet i den berørte medlemsstat,

 eller
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iv) dersom det gjelder en ordning som angår arbeidsgivers 
plikter med hensyn til ytelsene angitt i artikkel 3 nr. 1, 
enten arbeidsgiveren eller den berørte assurandør, eller 
om en slik ikke finnes, det organ eller den myndighet 
som er utpekt av den kompetente myndighet i den 
berørte medlemsstat,

r) «institusjonen på bostedet» og «institusjonen på 
oppholdsstedet» henholdsvis den institusjon som er 
ansvarlig for å gi ytelser på stedet der den berørte personen 
er bosatt, og den institusjon som er ansvarlig for å gi ytelser 
på stedet der den berørte personen oppholder seg, i samsvar 
med den lovgivning institusjonen anvender, eller dersom 
en slik institusjon ikke finnes, den institusjon som er utpekt 
av den kompetente myndighet i den berørte medlemsstat,

s) «kompetent medlemsstat» medlemsstaten der den 
kompetente institusjon ligger,

t) «trygdetid» tid med avgiftsinnbetaling, med lønnet arbeid 
eller med selvstendig virksomhet definert eller anerkjent 
som trygdetid etter lovgivningen den er tilbakelagt eller 
anses som tilbakelagt under, og all tid som sidestilles med 
slik tid, når den etter nevnte lovgivning anses som sidestilt 
med trygdetid,

u) «tid med lønnet arbeid» eller «tid med selvstendig 
virksomhet» tid definert eller anerkjent som slik tid etter 
lovgivningen den er tilbakelagt under, og all tid som 
sidestilles med slik tid, når den etter nevnte lovgivning 
anses som sidestilt med tid med lønnet arbeid eller tid med 
selvstendig virksomhet,

v) «botid» tid definert eller anerkjent som botid etter 
lovgivningen den er tilbakelagt eller anses som tilbakelagt 
under,

w) «pensjon» ikke bare pensjoner, men også engangsytelser 
som kan utbetales i stedet for pensjoner, utbetalinger i 
form av refusjon av innbetalte avgifter og, med forbehold 
for bestemmelsene i avdeling III, forhøyelser gjennom 
reguleringer eller tilleggsbidrag,

x) «ytelse ved tidligpensjonering» alle kontantytelser, bortsett 
fra ytelser ved arbeidsløshet eller førtidige ytelser ved 
alder, som fra en bestemt alder gis til arbeidstakere som har 
redusert, eller på permanent eller midlertidig basis innstilt, 
sin yrkesaktivitet, fram til tidspunktet da de har rett til 
alderspensjon eller førtidspensjon, og som ikke forutsetter 
at den berørte personen registreres som arbeidssøker i den 
kompetente stat. Med «førtidig ytelse ved alder» menes 
en ytelse som gis før vanlig pensjonsalder, og som enten 
utbetales også etter denne alder, eller erstattes med en 
annen ytelse ved alder,

y) «gravferdshjelp» engangsutbetaling ved dødsfall, unntatt 
engangsytelser som omhandlet i bokstav w),

z) «familieytelse» alle naturalytelser eller kontantytelser til 
dekning av familieutgifter, unntatt bidragsforskudd og 
særlige stønader ved fødsel og adopsjon nevnt i vedlegg I.

Artikkel 2

Personer	som	omfattes

1. Denne forordning får anvendelse på statsborgere i en 
medlemsstat, på statsløse personer og flyktninger som er bosatt 
i en medlemsstat og som er eller har vært undergitt en eller flere 
medlemsstaters lovgivning, og på deres familiemedlemmer og 
etterlatte.

2. Den skal også få anvendelse på etterlatte etter personer 
som har vært undergitt en eller flere medlemsstaters 
lovgivning, uansett nasjonalitet, når de etterlatte er statsborgere 
i en medlemsstat eller statsløse eller flyktninger bosatt i en 
medlemsstat.

Artikkel 3

Områder	som	omfattes

1. Denne forordning får anvendelse på all lovgivning om 
følgende deler av trygdesystemet:

a) ytelser ved sykdom,

b) ytelser til mor ved svangerskap og fødsel og tilsvarende 
ytelser til far,

c) ytelser ved uførhet,

d) ytelser ved alder,

e) ytelser til etterlatte,

f) ytelser ved yrkesskade og yrkessykdom,

g) gravferdshjelp,

h) ytelser ved arbeidsløshet,

i) ytelser ved tidligpensjonering,

j) familieytelser.



Nr. 76/46 17.12.2015EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

2. Med mindre det er fastsatt noe annet i vedlegg XI, 
får denne forordning anvendelse på generelle og særlige 
trygdeordninger, enten de er avgiftsbaserte eller ikke, og på 
ordninger knyttet til arbeidsgivers eller skipsreders plikter.

3. Denne forordning får også anvendelse på særlige, ikke-
avgiftsbaserte kontantytelser som omfattes av artikkel 70.

4. Bestemmelsene i avdeling III i denne forordning skal 
imidlertid ikke berøre en medlemsstats lovbestemmelser om en 
skipsreders plikter.

5. Denne forordning får ikke anvendelse på sosialhjelp og 
medisinsk hjelp eller på ordninger med ytelser til ofre for krig 
eller følger av krig.

Artikkel 4

Likebehandling

Med mindre det er fastsatt noe annet i denne forordning, skal 
personer som omfattes av denne forordning, ha de samme 
rettigheter og plikter etter en medlemsstats lovgivning som 
denne medlemsstats borgere.

Artikkel 5

Likebehandling	med	hensyn	til	ytelser,	inntekter,	faktiske	
forhold	eller	hendelser

Med mindre det er bestemt noe annet i denne forordning, og på 
bakgrunn av de særlige gjennomføringsbestemmelser som er 
fastsatt, får følgende anvendelse:

a) når mottak av trygdeytelser og andre inntekter har visse 
rettsvirkninger etter den kompetente medlemsstats 
lovgivning, skal de relevante bestemmelser i denne 
lovgivning også få anvendelse på mottak av tilsvarende 
ytelser etter en annen medlemsstats lovgivning eller på 
inntekter i en annen medlemsstat,

b) når visse faktiske forhold eller hendelser gir rettsvirkninger 
etter den kompetente medlemsstats lovgivning, skal denne 
medlemsstat ta hensyn til tilsvarende faktiske forhold eller 
hendelser som inntreffer i en annen medlemsstat, som om 
de hadde funnet sted på dens eget territorium.

Artikkel 6

Sammenlegging	av	tid

Med mindre det er fastsatt noe annet i denne forordning, skal 
den kompetente institusjon i en medlemsstat hvis lovgivning 
setter tilbakelagt trygdetid, tid med lønnet arbeid, tid med 
selvstendig virksomhet eller botid som et vilkår for

— å oppnå, beholde eller få tilbake rett til ytelser, eller for at 
denne rettighet skal ha en viss varighet,

— å få lovfestet trygdedekning,

 eller

— å få adgang til eller fritak for pliktig trygd, frivillig trygd 
eller frivillig fortsatt trygd,

i den utstrekning det er nødvendig ta hensyn til trygdetid, tid 
med lønnet arbeid, tid med selvstendig virksomhet eller botid 
som er tilbakelagt etter en annen medlemsstats lovgivning, som 
om dette var tid tilbakelagt etter lovgivningen den anvender.

Artikkel 7

Opphevelse	av	bostedskrav

Med mindre det er fastsatt noe annet i denne lovgivning, skal 
kontantytelser som utbetales etter en eller flere medlemsstaters 
lovgivning eller etter denne forordning, ikke reduseres, endres, 
midlertidig stanses, bortfalle eller beslaglegges som følge av at 
mottakeren eller medlemmer av hans/hennes familie er bosatt 
i en annen medlemsstat enn medlemsstaten der institusjonen 
som har ansvar for å gi ytelsene, ligger.

Artikkel 8

Forholdet	mellom	denne	forordning	og	andre	
koordineringsinstrumenter

1. Innenfor sitt virkeområde skal denne forordning erstatte 
enhver trygdeavtale som gjelder mellom medlemsstatene. Visse 
bestemmelser i trygdeavtaler som medlemsstatene har inngått 
før tidspunktet for gjennomføring av denne forordning, får 
imidlertid fortsatt anvendelse, forutsatt at de er gunstigere for 
mottakerne eller skyldes konkrete historiske omstendigheter og 
har tidsbegrenset virkning. For at disse bestemmelsene fortsatt 
skal få anvendelse, skal de oppføres i vedlegg II. Dersom 
enkelte av disse bestemmelsene av objektive grunner ikke 
kan utvides til å gjelde alle personer som omfattes av denne 
forordning, skal dette oppgis.
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2. To eller flere medlemsstater kan, dersom det er behov for 
det, inngå avtaler med hverandre basert på prinsippene i denne 
forordning og i tråd med dens intensjoner.

Artikkel 9

Erklæringer	fra	medlemsstatene	om	denne	forordnings	
virkeområde

1. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen for De 
europeiske fellesskap skriftlig om erklæringer som nevnt 
i artikkel 1 bokstav l), lovgivning og ordninger som nevnt 
i artikkel 3, inngåtte avtaler som nevnt i artikkel 8 nr. 2 
og minsteytelser som nevnt i artikkel 58 samt om senere, 
vesentlige endringer. I underretningen skal det opplyses om 
hvilken dato de aktuelle lover og ordninger er trådt i kraft 
eller, ved erklæringer som nevnt i artikkel 1 bokstav l), hvilken 
dato denne forordning får anvendelse på de ordninger som er 
oppført i medlemsstatenes erklæringer.

2. Meldingene skal hvert år legges fram for Kommisjonen 
for De europeiske fellesskap og kunngjøres i Den europeiske 
unions tidende.

Artikkel 10

Hindring	av	sammenfall	av	ytelser

Med mindre det er angitt noe annet, skal denne forordning 
verken gi eller opprettholde en rett til flere ytelser av samme art 
for ett og samme tidsrom med pliktig trygd.

AVDELING II

FASTSETTELSE	AV	HVILKEN	LOVGIVNING	SOM	
FÅR	ANVENDELSE

Artikkel 11

Generelle	regler

1. Personer som omfattes av denne forordning, skal være 
undergitt lovgivningen i bare én medlemsstat. Gjeldende 
lovgivning skal fastsettes i samsvar med bestemmelsene i 
denne avdeling.

2. I denne avdeling skal personer som mottar kontantytelser 
som følge av å ha utført lønnet arbeid eller drevet selvstendig 
virksomhet, anses å utøve en slik aktivitet. Dette får ikke 
anvendelse på uføre-, alders- eller etterlattepensjoner eller 
pensjoner i forbindelse med yrkesskader eller yrkessykdommer, 
eller på kontantytelser ved sykdom som dekker behandling i et 
ubegrenset tidsrom.

3. Med forbehold for artikkel 12–16

a) skal en person som utfører lønnet arbeid eller driver 
selvstendig virksomhet i en medlemsstat, være undergitt 
denne medlemsstats lovgivning,

b) skal en tjenestemann være undergitt lovgivningen i 
medlemsstaten som forvaltningen han/hun er ansatt i, er 
underlagt,

c) skal en person som i samsvar med artikkel 65 mottar ytelser 
ved arbeidsløshet etter bostedsstatens lovgivning, være 
undergitt den medlemsstatens lovgivning,

d) skal en person som er innkalt eller gjeninnkalt til 
militærtjeneste eller sivilarbeidertjeneste i en medlemsstat, 
være undergitt den medlemsstatens lovgivning,

e) skal enhver annen person som ikke omfattes av bokstav 
a)–d), være undergitt bostedsstatens lovgivning, uten at det 
berører andre bestemmelser i denne forordning som sikrer 
ham/henne ytelser etter en eller flere andre medlemsstaters 
lovgivning.

4. I denne avdeling skal lønnet arbeid eller selvstendig 
virksomhet som vanligvis utføres om bord på et skip til sjøs 
som seiler under en medlemsstats flagg, anses som en aktivitet 
som utføres i denne medlemsstat. En person som arbeider om 
bord på et skip som seiler under en medlemsstats flagg, og som 
lønnes for dette arbeidet av et foretak eller en person som har 
sitt forretningskontor i en annen medlemsstat, skal imidlertid 
være undergitt sistnevnte medlemsstats lovgivning dersom 
han/hun er bosatt i den staten. Det foretak eller den person som 
betaler lønnen, skal anses som arbeidsgiver ved anvendelse av 
nevnte lovgivning.

Artikkel 12

Særregler

1. En person som utfører lønnet arbeid i en medlemsstat 
for en arbeidsgiver som vanligvis driver virksomhet der, og 
som sendes av arbeidsgiveren til en annen medlemsstat for å 
utføre arbeid for arbeidsgiveren, skal fortsatt være undergitt 
førstnevnte medlemsstats lovgivning, forutsatt at arbeidet ikke 
forventes å vare mer enn 24 måneder, og at han/hun ikke er 
utsendt for å erstatte en annen person.
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2. En person som vanligvis driver selvstendig virksomhet 
i en medlemsstat, og som reiser til en annen medlemsstat for 
å drive en liknende virksomhet, skal fortsatt være undergitt 
førstnevnte medlemsstats lovgivning, forutsatt at virksomheten 
ikke forventes å vare mer enn 24 måneder.

Artikkel 13

Aktiviteter	i	to	eller	flere	medlemsstater

1. En person som vanligvis utfører lønnet arbeid i to eller 
flere medlemsstater, skal være undergitt

a) bostedsstatens lovgivning dersom han/hun utfører en 
vesentlig del av sitt arbeid i den medlemsstaten, eller 
dersom han/hun er ansatt i flere foretak eller hos flere 
arbeidsgivere som har sitt forretningskontor i forskjellige 
medlemsstater,

 eller

b) lovgivningen i medlemsstaten der forretningskontoret eller 
forretningsstedet til foretaket eller arbeidsgiveren som 
har ansatt ham/henne, befinner seg, dersom han/hun ikke 
utfører en vesentlig del av sitt arbeid i bostedsstaten.

2. En person som vanligvis driver selvstendig virksomhet i 
to eller flere medlemsstater, skal være undergitt

a) bostedsstatens lovgivning dersom han/hun driver en 
vesentlig del av sin virksomhet i den medlemsstaten,

 eller

b) lovgivningen i medlemsstaten der hovedtyngden av hans/
hennes virksomhet befinner seg, dersom han/hun ikke 
er bosatt i en av medlemsstatene der han/hun driver en 
vesentlig del av sin virksomhet.

3. En person som vanligvis utfører lønnet arbeid og driver 
selvstendig virksomhet i forskjellige medlemsstater, skal være 
undergitt lovgivningen i medlemsstaten der han/hun utfører 
lønnet arbeid eller, dersom han/hun utfører slikt arbeid i to eller 
flere medlemsstater, lovgivningen som fastsettes i samsvar med 
nr. 1.

4. En person som er ansatt som tjenestemann i en 
medlemsstat, og som utfører lønnet arbeid og/eller driver 
selvstendig virksomhet i en eller flere medlemsstater, skal være 
undergitt lovgivningen i medlemsstaten som forvaltningen han/
hun er ansatt i, er underlagt.

5. De personer som er nevnt i nr. 1–4, skal, ved anvendelse 
av lovgivningen fastsatt i samsvar med disse bestemmelser, 
behandles som om de utførte alt sitt lønnede arbeid eller drev 
all sin selvstendige virksomhet og hadde alle sine inntekter i 
den berørte medlemsstat.

Artikkel 14

Frivillig	trygd	eller	frivillig	fortsatt	trygd

1. Artikkel 11–13 får ikke anvendelse på frivillig trygd eller 
frivillig fortsatt trygd, med mindre en medlemsstat kun har en 
frivillig trygdeordning i en av de deler av trygdesystemet som 
er nevnt i artikkel 3 nr. 1.

2. Når den berørte personen etter en medlemsstats 
lovgivning er undergitt pliktig trygd i den medlemsstaten, kan 
han/hun ikke omfattes av en frivillig trygdeordning eller en 
ordning for frivillig fortsatt trygd i en annen medlemsstat. I 
alle andre tilfeller der det i en bestemt del av trygdesystemet er  
mulig å velge mellom flere forskjellige frivillige 
trygdeordninger eller ordninger for frivillig fortsatt trygd, skal 
den berørte personen kun bli medlem i den ordningen som  
han/hun har valgt.

3. Når det gjelder ytelser ved uførhet, ytelser ved alder 
og ytelser til etterlatte, kan imidlertid den berørte personen 
bli medlem av en frivillig trygdeordning eller en ordning 
for frivillig fortsatt trygd i en medlemsstat selv om han/hun 
er undergitt en annen medlemsstats lovgivning på pliktig 
grunnlag, forutsatt at han/hun på et tidspunkt i sitt yrkesliv har 
vært undergitt førstnevnte medlemsstats lovgivning som følge 
av å ha utført lønnet arbeid eller drevet selvstendig virksomhet, 
og dersom et slikt samtidig medlemskap er eksplisitt eller 
implisitt tillatt etter førstnevnte medlemsstats lovgivning.

4. Dersom en medlemsstats lovgivning krever at mottakeren 
skal være bosatt i den medlemsstaten for å få rett til frivillig 
trygd eller frivillig fortsatt trygd, skal likebehandling av bosted 
i en annen medlemsstat som fastsatt i artikkel 5 bokstav b) 
få anvendelse bare på personer som på et tidligere tidspunkt 
har vært undergitt førstnevnte medlemsstats lovgivning på 
grunnlag av lønnet arbeid eller selvstendig virksomhet.
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Artikkel 15

De	europeiske	fellesskaps	hjelpepersonale

De europeiske fellesskaps hjelpepersonale kan velge om de 
skal være undergitt lovgivningen i medlemsstaten der de 
er ansatt, den medlemsstats lovgivning de sist var undergitt, 
eller lovgivningen i medlemsstaten der de er statsborgere, 
unntatt når det gjelder bestemmelsene om familiebidrag, som 
er fastsatt i ansettelsesvilkårene for dette personalet. Retten 
til å velge, som kan utøves bare en gang, får anvendelse fra 
ansettelsestidspunktet.

Artikkel 16

Unntak	fra	artikkel	11–15

1. To eller flere medlemsstater, kompetente myndigheter i 
disse medlemsstater eller organer utpekt av disse myndigheter 
kan etter felles overenskomst gjøre unntak fra bestemmelsene i 
artikkel 11–15 for visse personer eller persongrupper.

2. En person som mottar en eller flere pensjoner etter en 
eller flere medlemsstaters lovgivning og er bosatt i en annen 
medlemsstat, kan etter egen anmodning unntas fra anvendelsen 
av sistnevnte stats lovgivning, forutsatt at han/hun ikke er 
undergitt dens lovgivning gjennom å utføre lønnet arbeid eller 
drive selvstendig virksomhet.

AVDELING III

SÆRLIGE	BESTEMMELSER	OM	DE	ULIKE	TYPER	
YTELSER

KAPITTEL 1

Ytelser ved sykdom samt ytelser til mor ved svangerskap og 
fødsel og de tilsvarende ytelser til far

Avsnitt 1

Medlemmer	 i 	 trygdeordningen	og 	deres	
fami l iemedlemmer, 	unntat t 	pensjonis ter	og	

deres 	 fami l iemedlemmer

Artikkel 17

Bosted	i	en	annen	medlemsstat	enn	den	kompetente	
medlemsstat

Et medlem i trygdeordningen eller medlemmer av hans/
hennes familie som er bosatt i en annen medlemsstat enn 
den kompetente medlemsstat, skal motta naturalytelser i 
bostedsstaten, som på vegne av den kompetente institusjon gis 
av institusjonen på bostedet i samsvar med bestemmelsene i 
lovgivningen den anvender, som om de hadde trygdedekning 
etter nevnte lovgivning.

Artikkel 18

Opphold	i	den	kompetente	medlemsstat	når	bostedet	er	
i	en	annen	medlemsstat	–	særregler	for	grensearbeideres	

familiemedlemmer

1. Med mindre det er fastsatt noe annet i nr. 2, skal 
medlemmet i trygdeordningen og medlemmene av hans/hennes 
familie som er nevnt i artikkel 17, også ha rett til naturalytelser 
under opphold i den kompetente medlemsstat. Naturalytelsene 
skal gis av den kompetente institusjon og dekkes av den, i 
samsvar med bestemmelsene i lovgivningen den anvender, som 
om de berørte personer var bosatt i den medlemsstaten.

2. En grensearbeiders familiemedlemmer skal ha rett 
til naturalytelser mens de oppholder seg i den kompetente 
medlemsstat, med mindre denne medlemsstat er oppført i 
vedlegg III. I så fall skal en grensearbeiders familiemedlemmer 
ha rett til naturalytelser i den kompetente medlemsstat på de 
vilkår som er fastsatt i artikkel 19 nr. 1.

Artikkel 19

Opphold	utenfor	den	kompetente	medlemsstat

1. Med mindre det er fastsatt noe annet i nr. 2, skal et medlem 
i trygdeordningen og medlemmer av hans/hennes familie som 
oppholder seg i en annen medlemsstat enn den kompetente 
medlemsstat, ha rett til de naturalytelser som av medisinske 
grunner blir nødvendige under oppholdet, idet det tas hensyn 
til ytelsenes art og oppholdets forventede varighet. Disse 
ytelsene skal på vegne av den kompetente institusjon gis av 
institusjonen på oppholdsstedet i samsvar med bestemmelsene 
i lovgivningen den anvender, som om de berørte personer 
hadde trygdedekning etter nevnte lovgivning.

2. Den administrative kommisjon skal utarbeide en liste over 
naturalytelser som, for å kunne gis under et opphold i en annen 
medlemsstat, av praktiske grunner forutsetter en forhåndsavtale 
mellom den berørte personen og behandlingsinstitusjonen.

Artikkel 20

Reise	for	det	formål	å	motta	naturalytelser	–	tillatelse	til	å	
motta	nødvendig	behandling	utenfor	bostedsstaten

1. Med mindre det er fastsatt noe annet i denne forordning, 
skal et medlem i trygdeordningen som reiser til en annen 
medlemsstat for det formål å motta naturalytelser under 
oppholdet, søke den kompetente institusjon om tillatelse.
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2. Et medlem i trygdeordningen som får tillatelse av den 
kompetente institusjon til å reise til en annen medlemsstat 
for å få nødvendig behandling for sin tilstand, skal motta 
naturalytelser, som på vegne av den kompetente institusjon 
gis av institusjonen på oppholdsstedet i samsvar med 
bestemmelsene i lovgivningen den anvender, som om han/
hun hadde trygdedekning etter nevnte lovgivning. Det skal gis 
tillatelse når den aktuelle behandling er blant de ytelser som 
tilbys etter lovgivningen i den berørte personens bostedsstat, 
og dersom han/hun ikke kan gis slik behandling innen en 
frist som er medisinsk forsvarlig, idet det tas hensyn til hans/
hennes nåværende helsetilstand og sykdommens sannsynlige 
utvikling.

3. Nr. 1 og 2 får tilsvarende anvendelse på familie-
medlemmene til et medlem i trygdeordningen.

4. Dersom familiemedlemmene til et medlem i 
trygdeordningen er bosatt i en annen medlemsstat enn 
medlemmet i trygdeordningens bostedsstat, og denne 
medlemsstat har valgt refusjon på grunnlag av faste beløp, skal 
utgifter til naturalytelsene nevnt i nr. 2 dekkes av institusjonen 
på familiemedlemmenes bosted. I så fall skal institusjonen på 
familiemedlemmenes bosted ved anvendelse av nr. 1 anses som 
den kompetente institusjon.

Artikkel 21

Kontantytelser

1. Et medlem i trygdeordningen og medlemmer av hans/
hennes familie som bor eller oppholder seg i en annen 
medlemsstat enn den kompetente medlemsstat, skal ha rett til 
kontantytelser fra den kompetente institusjon i samsvar med 
lovgivningen den anvender. Etter avtale mellom den kompetente 
institusjon og institusjonen på bostedet eller oppholdsstedet 
kan imidlertid ytelsene gis av institusjonen på bostedet eller 
oppholdsstedet og dekkes av den kompetente institusjon i 
samsvar med den kompetente medlemsstats lovgivning.

2. Den kompetente institusjon i en medlemsstat hvis 
lovgivning fastsetter at beregningen av kontantytelser skal 
foretas på grunnlag av gjennomsnittsinntekt eller gjennomsnittlig 
avgiftsgrunnlag, skal fastsette denne gjennomsnittsinntekt 
eller dette gjennomsnittlige avgiftsgrunnlag utelukkende på 
grunnlag av bekreftede inntekter eller anvendt avgiftsgrunnlag 
i den tid som er tilbakelagt etter nevnte lovgivning.

3. Den kompetente institusjon i en medlemsstat hvis 
lovgivning fastsetter at beregningen av kontantytelser skal 
foretas på grunnlag av en normert inntekt, skal utelukkende 
ta hensyn til normert inntekt eller, når det er hensiktsmessig, 
gjennomsnittlig normert inntekt i den tid som er tilbakelagt 
etter nevnte lovgivning.

4. Nr. 2 og 3 får tilsvarende anvendelse i tilfeller der 
lovgivningen som anvendes av den kompetente institusjon, 
fastsetter en bestemt referanseperiode som i det aktuelle tilfellet 
helt eller delvis svarer til den tid den berørte personen har 
tilbakelagt etter en eller flere andre medlemsstaters lovgivning.

Artikkel 22

Personer	som	fremmer	krav	om	pensjon

1. Et medlem i trygdeordningen som, når han/hun fremmer 
krav om pensjon, eller når et slikt krav er til behandling, mister 
retten til naturalytelser etter lovgivningen i den medlemsstat 
som sist var den kompetente medlemsstat, skal fortsatt ha rett 
til naturalytelser etter lovgivningen i bostedsstaten, forutsatt 
at den som fremmer krav om pensjon, oppfyller vilkårene for 
trygd etter lovgivningen i den medlemsstat som er nevnt i nr. 2. 
Familiemedlemmene til den som fremmer krav om pensjon, 
skal også ha rett til naturalytelser i bostedsstaten.

2. Naturalytelsene skal dekkes av den medlemsstats 
institusjon som ved tilstått pensjon ville bli den kompetente 
institusjon etter artikkel 23–25.

Avsnitt 2

Pensjonis ter	og 	medlemmer	av 	deres 	 fami l ie

Artikkel 23

Rett	til	naturalytelser	etter	bostedsstatens	lovgivning

En person som mottar en eller flere pensjoner etter to eller flere 
medlemsstaters lovgivning og er bosatt i en av dem, og som 
har rett til naturalytelser etter den medlemsstatens lovgivning, 
skal sammen med medlemmer av sin familie motta og få 
dekket slike naturalytelser fra institusjonen på bostedet, som 
om han/hun var en pensjonist hvis pensjon utelukkende kom til 
utbetaling etter den medlemsstatens lovgivning.

Artikkel 24

Ingen	rett	til	naturalytelser	etter	bostedsstatens	lovgivning

1. En person som mottar en eller flere pensjoner etter 
en eller flere medlemsstaters lovgivning og ikke har rett til 
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naturalytelser etter bostedsstatens lovgivning, skal likevel 
motta slike ytelser for seg selv og medlemmer av sin familie 
i den utstrekning han/hun ville hatt rett til disse ytelsene 
etter lovgivningen i den medlemsstat, eller i minst en av de 
medlemsstater, som ville vært den kompetente medlemsstat 
med hensyn til hans/hennes pensjoner om han/hun var bosatt 
i den medlemsstaten. Naturalytelsene skal gis av institusjonen 
på bostedet, men dekkes av institusjonen nevnt i nr. 2, som om 
den berørte personen hadde rett til pensjon og naturalytelser 
etter den medlemsstatens lovgivning.

2. I tilfellene omhandlet i nr. 1 skal utgifter til naturalytelser 
dekkes av den institusjon som utpekes i samsvar med følgende 
regler:

a) når pensjonisten har rett til naturalytelser etter én 
medlemsstats lovgivning, skal utgiftene dekkes av den 
kompetente institusjon i den medlemsstaten,

b) når pensjonisten har rett til naturalytelser etter to eller flere 
medlemsstats lovgivning, skal utgiftene dekkes av den 
kompetente institusjon i den medlemsstat hvis lovgivning 
pensjonisten har vært undergitt lengst. Skulle anvendelsen 
av denne regelen føre til at flere institusjoner har ansvar 
for utgiftene, skal utgiftene dekkes av den institusjon hvis 
lovgivning pensjonisten sist var undergitt.

Artikkel 25

Pensjon	etter	lovgivningen	i	en	eller	flere	medlemsstater	
som	ikke	er	bostedsstaten,	når	det	foreligger	rett	til	

naturalytelser	i	bostedsstaten

Når den som mottar en eller flere pensjoner etter en eller 
flere medlemsstaters lovgivning, er bosatt i en medlemsstat 
etter hvis lovgivning retten til naturalytelser ikke er undergitt 
vilkår om trygd, lønnet arbeid eller selvstendig virksomhet, og 
ikke mottar pensjon fra den medlemsstaten, skal utgiftene til 
naturalytelser for ham/henne og medlemmer av hans/hennes 
familie dekkes av institusjonen i en av de medlemsstater som i 
henhold til artikkel 24 nr. 2 er den kompetente medlemsstat med 
hensyn til hans/hennes pensjon, i den utstrekning pensjonisten 
og medlemmene av hans/hennes familie ville hatt rett til slike 
ytelser om de var bosatt i den medlemsstaten.

Artikkel 26

Familiemedlemmer	som	er	bosatt	i	en	annen	medlemsstat	
enn	pensjonistens	bostedsstat

Familiemedlemmene til en person som mottar en eller flere 
pensjoner etter en eller flere medlemsstaters lovgivning, skal, 
selv om de er bosatt i en annen medlemsstat enn pensjonistens 
bostedsstat, ha rett til naturalytelser fra institusjonen på 
sitt bosted i samsvar med bestemmelsene i lovgivningen 
den anvender, i den utstrekning pensjonisten har rett til 
naturalytelser etter en medlemsstats lovgivning. Utgiftene 
skal dekkes av den kompetente institusjon som har ansvar 
for utgiftene til naturalytelser til pensjonisten i hans/hennes 
bostedsstat.

Artikkel 27

Opphold	for	pensjonisten	eller	medlemmer	av	hans/
hennes	familie	i	en	annen	medlemsstat	enn	bostedsstaten	
–	opphold	i	den	kompetente	medlemsstat	–	tillatelse	til	

nødvendig	behandling	utenfor	bostedsstaten

1. Artikkel 19 får tilsvarende anvendelse på en person som 
mottar en eller flere pensjoner etter en eller flere medlemsstaters 
lovgivning og har rett til naturalytelser etter lovgivningen i en 
medlemsstat som gir ham/henne pensjon, eller for medlemmer 
av hans/hennes familie som oppholder seg i en annen 
medlemsstat enn sin bostedsstat.

2. Artikkel 18 nr. 1 får tilsvarende anvendelse på de personer 
som er nevnt i nr. 1, når de oppholder seg i medlemsstaten der 
den kompetente institusjon ligger som har ansvar for utgifter 
til naturalytelser til pensjonisten i hans/hennes bostedsstat, og 
nevnte medlemsstat har valgt dette og er oppført i vedlegg IV.

3. Artikkel 20 får tilsvarende anvendelse på en pensjonist  
og/eller medlemmer av hans/hennes familie som oppholder 
seg i en annen medlemsstat enn bostedsstaten for å få 
hensiktsmessig behandling for sin tilstand.

4. Med mindre det er fastsatt noe annet i nr. 5, skal utgiftene 
til naturalytelser nevnt i nr. 1–3 dekkes av den kompetente 
institusjon som har ansvar for utgifter til naturalytelser til 
pensjonisten i hans/hennes bostedsstat.
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5. Utgiftene til naturalytelser nevnt i nr. 3 skal dekkes av 
institusjonen på bostedet til pensjonisten eller til medlemmene 
av hans/hennes familie, dersom de er bosatt i en medlemsstat 
som har valgt refusjon på grunnlag av faste beløp. I så fall skal 
institusjonen på bostedet til pensjonisten eller til medlemmene 
av hans/hennes familie ved anvendelse av nr. 3 anses som den 
kompetente institusjon.

Artikkel 28

Særregler	for	pensjonerte	grensearbeidere

1. En grensearbeider som går av med pensjon, har fortsatt 
rett til naturalytelser ved sykdom i medlemsstaten der han/hun 
sist utførte lønnet arbeid eller drev selvstendig virksomhet, i 
den utstrekning dette er fortsettelse av en behandling som 
begynte i den medlemsstaten. Med uttrykket «fortsettelse av 
en behandling» menes fortsatt undersøkelse, diagnostisering og 
behandling av en sykdom.

2. En pensjonist som i løpet av de siste fem årene før han/
hun går av med alders- eller uførepensjon har utført lønnet 
arbeid eller drevet selvstendig virksomhet som grensearbeider 
i minst to år, skal ha rett til naturalytelser i medlemsstaten der 
han/hun har utøvet en slik aktivitet som grensearbeider, dersom 
den medlemsstaten og medlemsstaten der den kompetente 
institusjon ligger som har ansvar for utgiftene til naturalytelser 
til pensjonisten i hans/hennes bostedsstat, har valgt dette, og 
begge er oppført i vedlegg V.

3. Nr. 2 får tilsvarende anvendelse på medlemmer av 
familien til en tidligere grensearbeider eller hans/hennes 
etterlatte dersom de, i de tidsrom som er nevnt i nr. 2, hadde rett 
til naturalytelser etter artikkel 18 nr. 2, selv om grensearbeideren 
døde før pensjoneringen, forutsatt at han/hun i løpet av de siste 
fem årene før sin død hadde utført lønnet arbeid eller drevet 
selvstendig virksomhet som grensearbeider i minst to år.

4. Nr. 2 og 3 får anvendelse til den berørte personen blir 
undergitt en medlemsstats lovgivning på grunnlag av lønnet 
arbeid eller selvstendig virksomhet.

5. Utgiftene til naturalytelser nevnt i nr. 1–3 skal dekkes 
av den kompetente institusjon som har ansvar for utgifter til 
naturalytelser til pensjonisten eller til hans/hennes etterlatte i 
deres respektive bostedsstater.

Artikkel 29

Kontantytelser	til	pensjonister

1. Kontantytelser skal utbetales til en person som mottar 
en eller flere pensjoner etter en eller flere medlemsstaters 
lovgivning, av den kompetente institusjon i medlemsstaten der 
den kompetente institusjon ligger som har ansvar for utgifter 
til naturalytelser til pensjonisten i hans/hennes bostedsstat. 
Artikkel 21 får tilsvarende anvendelse.

2. Nr. 1 får også anvendelse på pensjonistens familie-
medlemmer.

Artikkel 30

Avgifter	som	skal	innbetales	av	pensjonister

1. Den institusjon i en medlemsstat som etter lovgivningen 
den anvender, har ansvar for å foreta trekk for avgifter knyttet 
til ytelser ved sykdom og ytelser til mor ved svangerskap og 
fødsel og tilsvarende ytelser til far, kan be om innbetaling 
av og innkreve slike avgifter, som beregnes i samsvar med 
lovgivningen den anvender, men bare i den utstrekning 
utgiftene til ytelser i henhold til artikkel 23–26 skal dekkes av 
en institusjon i nevnte medlemsstat.

2. Når det i tilfellene nevnt i artikkel 25, etter lovgivningen 
i den berørte pensjonistens bostedsstat, skal innbetales avgifter 
eller tilsvarende beløp i forbindelse med ytelser ved sykdom og 
ytelser til mor ved svangerskap og fødsel og tilsvarende ytelser 
til far, skal disse avgifter ikke innkreves på grunnlag av dette 
bostedet.

Avsnitt 3

Fel les 	bestemmelser

Artikkel 31

Alminnelig	bestemmelse

Artikkel 23–30 får ikke anvendelse på en pensjonist eller 
medlemmer av hans/hennes familie som har rett til ytelser 
etter en medlemsstats lovgivning på grunnlag av lønnet arbeid 
eller selvstendig virksomhet. I et slikt tilfelle skal den berørte 
personen, i dette kapittel, omfattes av artikkel 17–21.

Artikkel 32

Prioritering	av	rett	til	naturalytelser	–	særregel	for	
familiemedlemmers	rett	til	ytelser	i	bostedsstaten

1. En selvstendig rett til naturalytelser etter en medlemsstats 
lovgivning eller etter dette kapittel skal gå foran en avledet 
rett til ytelser for familiemedlemmer. En avledet rett til 
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naturalytelser skal imidlertid gå foran en selvstendig rett når 
den selvstendige retten i bostedsstaten direkte og utelukkende 
skyldes at den berørte personen er bosatt i den medlemsstaten.

2. Når familiemedlemmene til et medlem i trygdeordningen 
er bosatt i en medlemsstat etter hvis lovgivning retten til 
naturalytelser ikke er undergitt vilkår om trygd, lønnet arbeid 
eller selvstendig virksomhet, skal naturalytelser dekkes av den 
kompetente institusjon i bostedsstaten dersom medlemmets 
ektefelle eller den som tar seg av hans/hennes barn, utfører 
lønnet arbeid eller driver selvstendig virksomhet i nevnte 
medlemsstat eller mottar pensjon fra den medlemsstaten på 
grunnlag av lønnet arbeid eller selvstendig virksomhet.

Artikkel 33

Større	naturalytelser

1. Et medlem i trygdeordningen eller et medlem av hans/
hennes familie som har fått rett til en protese, et større 
hjelpemiddel eller andre større naturalytelser av en medlemsstats 
institusjon før han/hun fikk trygdedekning etter lovgivningen 
som anvendes av en annen medlemsstats institusjon, skal få 
disse ytelsene dekket av førstnevnte institusjon, selv om de 
tilstås etter at han/hun allerede har fått trygdedekning etter 
sistnevnte institusjons lovgivning.

2. Den administrative kommisjon skal utarbeide en liste 
over ytelser som omfattes av nr. 1.

Artikkel 34

Sammenfall	av	ytelser	ved	langvarig	pleie

1. Dersom en mottaker av kontantytelser ved langvarig 
pleie, som må behandles som ytelser ved sykdom og derfor gis 
av den medlemsstat som er den kompetente medlemsstat med 
hensyn til kontantytelser etter artikkel 21 eller 29, samtidig 
og etter dette kapittel har rett til naturalytelser for det samme 
formål fra institusjonen på bostedet eller oppholdsstedet i en 
annen medlemsstat, og en institusjon i førstnevnte medlemsstat 
etter artikkel 35 også skal refundere utgiftene til disse 
naturalytelsene, skal den alminnelige bestemmelsen i artikkel 
10 om å hindre sammenfall av ytelser få anvendelse, men med 
følgende begrensning: dersom den berørte personen gjør krav 
på og mottar naturalytelsen, skal kontantytelsen reduseres med 
beløpet for den naturalytelse som kreves eller kan kreves fra 
institusjonen i førstnevnte medlemsstat som skal refundere 
utgiften.

2. Den administrative kommisjon skal utarbeide en liste 
over kontantytelser og naturalytelser som omfattes av nr. 1.

3. To eller flere medlemsstater, eller deres kompetente 
myndigheter, kan bli enige om andre eller utfyllende tiltak, 
som ikke skal være mindre gunstige for de berørte personer 
enn prinsippene fastsatt i nr. 1.

Artikkel 35

Refusjon	mellom	institusjoner

1. Naturalytelser som etter dette kapittel gis av en 
medlemsstats institusjon på vegne av en annen medlemsstats 
institusjon, skal refunderes fullt ut.

2. Refusjonene nevnt i nr. 1 skal fastsettes og foretas etter de 
regler som er angitt i gjennomføringsforordningen, enten mot 
dokumentasjon av faktiske utgifter eller, for medlemsstater hvis 
rettslige eller forvaltningsmessige struktur er slik at refusjon 
på grunnlag av faktiske utgifter ikke er hensiktsmessig, på 
grunnlag av faste beløp.

3. To eller flere medlemsstater og deres kompetente 
myndigheter kan avtale andre refusjonsmåter eller gi avkall på 
enhver refusjon mellom institusjoner som er underlagt deres 
myndighet.

KAPITTEL 2

Ytelser ved yrkesskade og yrkessykdom

Artikkel 36

Rett	til	naturalytelser	og	kontantytelser

1. Uten at det berører eventuelle gunstigere bestemmelser i 
nr. 2 i denne artikkel får artikkel 17, artikkel 18 nr. 1, artikkel 
19 nr. 1 og artikkel 20 nr. 1 også anvendelse på ytelser ved 
yrkesskade og yrkessykdom.

2. En person som har pådratt seg en yrkesskade eller 
yrkessykdom, og som er bosatt eller oppholder seg i en annen 
medlemsstat enn den kompetente medlemsstat, skal ha rett til 
de særlige naturalytelser innenfor ordningen for yrkesskade 
og yrkessykdom, som på vegne av den kompetente institusjon 
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gis av institusjonen på bostedet eller oppholdsstedet i samsvar 
med lovgivningen den anvender, som om han/hun hadde 
trygdedekning etter nevnte lovgivning.

3. Artikkel 21 får også anvendelse på ytelser som kommer 
inn under dette kapittel.

Artikkel 37

Transportutgifter

1. Den kompetente institusjon i en medlemsstat hvis 
lovgivning har bestemmelser om dekning av utgifter til 
transport av en person som har pådratt seg en yrkesskade eller 
yrkessykdom, enten til hans/hennes bosted eller til sykehus, 
skal dekke slike utgifter til det tilsvarende sted i en annen 
medlemsstat der personen er bosatt, forutsatt at institusjonen 
på forhånd har gitt tillatelse til en slik transport, idet det tas 
behørig hensyn til de grunner som taler for dette. Det skal ikke 
kreves slik tillatelse for grensearbeidere.

2. Den kompetente institusjon i en medlemsstat hvis 
lovgivning har bestemmelser om dekning av utgifter til 
transport til begravelsesstedet av en person som er død etter 
en arbeidsulykke, skal i samsvar med lovgivningen den 
anvender, dekke slike utgifter til det tilsvarende sted i en annen 
medlemsstat der personen var bosatt på ulykkestidspunktet.

Artikkel 38

Ytelser	ved	yrkessykdom	når	den	syke	personen	har	vært	
utsatt	for	samme	risiko	i	flere	medlemsstater

Når en person som har pådratt seg en yrkessykdom, etter to eller 
flere medlemsstaters lovgivning har utført arbeid som er av en 
slik art at det må antas å kunne forårsake denne sykdommen, 
skal ytelsene som han/hun eller hans/hennes etterlatte kan gjøre 
krav på, utelukkende gis etter lovgivningen i den siste staten 
hvis vilkår er oppfylt.

Artikkel 39

Forverring	av	en	yrkessykdom

Ved forverring av en yrkessykdom som den syke personen 
har mottatt eller mottar ytelser for etter en medlemsstats 
lovgivning, får følgende regler anvendelse:

a) dersom den berørte personen mens han/hun mottar ytelser, 
etter en annen medlemsstats lovgivning ikke har utført 
lønnet arbeid eller drevet selvstendig virksomhet som 

må antas å kunne forårsake eller forverre den aktuelle 
sykdommen, skal den kompetente institusjon i førstnevnte 
medlemsstat dekke utgiftene til ytelser etter bestemmelsene 
i lovgivningen den anvender, idet det tas hensyn til 
forverringen,

b) dersom den berørte personen mens han/hun mottar ytelser, 
etter en annen medlemsstats lovgivning har utført slikt 
arbeid eller drevet slik virksomhet, skal den kompetente 
institusjon i førstnevnte medlemsstat dekke utgiftene til 
ytelsene etter lovgivningen den anvender, uten å ta hensyn 
til forverringen. Den kompetente institusjon i den andre 
medlemsstaten skal gi den berørte personen et tillegg som 
tilsvarer differansen mellom det ytelsesbeløp som den 
kompetente institusjon etter lovgivningen den anvender, 
skal utbetale etter forverringen, og det beløp som skulle 
vært utbetalt før forverringen, dersom sykdommen hadde 
inntruffet mens den berørte personen var undergitt denne 
medlemsstats lovgivning,

c) regler i en medlemsstats lovgivning om reduksjon, 
midlertidig stans eller bortfall skal ikke gjøres gjeldende 
overfor personer som mottar ytelser fra institusjoner i to 
medlemsstater i samsvar med bokstav b).

Artikkel 40

Regler	for	å	ta	hensyn	til	særlige	bestemmelser	i	visse	
lovgivninger

1. Dersom det ikke finnes noen trygdeordning for 
yrkesskade eller yrkessykdom i medlemsstaten der den berørte 
personen er bosatt eller oppholder seg, eller dersom det finnes 
en slik ordning, men ingen institusjon som har ansvar for å 
gi naturalytelser, skal disse ytelsene gis av den institusjon 
på bostedet eller oppholdsstedet som har ansvar for å gi 
naturalytelser ved sykdom.

2. Dersom det ikke finnes noen trygdeordning for 
yrkesskade eller yrkessykdom i den kompetente medlemsstat, 
skal bestemmelsene om naturalytelser i dette kapittel likevel 
få anvendelse på en person som har rett til slike ytelser ved 
sykdom og ved svangerskap og fødsel og tilsvarende ytelser 
til far etter den medlemsstatens lovgivning, dersom personen 
pådrar seg en yrkesskade eller en yrkessykdom mens han/
hun er bosatt eller oppholder seg i en annen medlemsstat. 
Utgiftene skal dekkes av den institusjon som er den kompetente 
institusjon med hensyn til naturalytelser etter den kompetente 
medlemsstats lovgivning.
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3. Artikkel 5 får anvendelse på den kompetente institusjon 
i en medlemsstat med hensyn til likestilling av yrkesskade og 
yrkessykdom som er inntruffet eller påvist på et senere tidspunkt 
etter en annen medlemsstats lovgivning, ved fastsettelse av 
graden av arbeidsudyktighet, retten til ytelser eller størrelsen 
på ytelsene, forutsatt at

a) det for en yrkesskade eller en yrkessykdom som er 
inntruffet eller påvist på et tidligere tidspunkt, ikke gis 
erstatning etter lovgivningen den anvender,

 og

b) det for en yrkesskade eller en yrkessykdom som er inntruffet 
eller påvist på et senere tidspunkt, ikke gis erstatning etter 
den andre medlemsstatens lovgivning, som var gjeldende 
da yrkesskaden eller yrkessykdommen inntraff eller ble 
påvist.

Artikkel 41

Refusjon	mellom	institusjoner

1. Artikkel 35 får også anvendelse på ytelser som kommer 
inn under dette kapittel, og refusjon skal gis på grunnlag av 
faktiske utgifter.

2. To eller flere medlemsstater eller deres kompetente 
myndigheter kan avtale andre refusjonsmåter eller gi avkall på 
enhver refusjon mellom institusjoner som er underlagt deres 
myndighet.

KAPITTEL 3

Gravferdshjelp

Artikkel 42

Rett	til	gravferdshjelp	når	dødsfallet	inntreffer	i	eller	
mottakeren	er	bosatt	i	en	annen	medlemsstat	enn	den	

kompetente	medlemsstat

1. Når et medlem i trygdeordningen eller et medlem av 
hans/hennes familie dør i en annen medlemsstat enn den 
kompetente medlemsstat, skal dødsfallet anses som inntruffet 
i den kompetente medlemsstat.

2. Den kompetente institusjon skal gi gravferdshjelp etter 
lovgivningen den anvender, selv om mottakeren er bosatt i en 
annen medlemsstat enn den kompetente medlemsstat.

3. Nr. 1 og 2 får også anvendelse når dødsfallet skyldes 
yrkesskade eller yrkessykdom.

Artikkel 43

Utbetaling	av	ytelser	når	en	pensjonist	dør

1. Når en pensjonist som har rett til en pensjon etter en 
medlemsstats lovgivning eller til flere pensjoner etter to 
eller flere medlemsstaters lovgivning, dør mens han/hun er 
bosatt i en annen medlemsstat enn medlemsstaten der den 
institusjon ligger som har ansvar for utgifter til naturalytelser 
gitt etter artikkel 24 og 25, skal denne institusjon gi og dekke 
gravferdshjelp etter den lovgivning institusjonen anvender, 
som om pensjonisten da dødsfallet inntraff, var bosatt i 
medlemsstaten der institusjonen ligger.

2. Nr. 1 får tilsvarende anvendelse på pensjonistens 
familiemedlemmer.

KAPITTEL 4

Ytelser ved uførhet

Artikkel 44

Personer	som	bare	er	undergitt	lovgivning	av	type	A

1. I dette kapittel menes med «lovgivning av type A» 
lovgivning der størrelsen på ytelser ved uførhet ikke avhenger 
av trygdetidens eller botidens lengde, og som den kompetente 
medlemsstat uttrykkelig har oppført i vedlegg VI, og med 
«lovgivning av type B» menes all annen lovgivning.

2. En person som fortløpende eller skiftevis har vært 
undergitt to eller flere medlemsstaters lovgivning, og som har 
tilbakelagt trygdetid eller botid utelukkende under lovgivning 
av type A, skal bare ha rett til ytelser fra institusjonen i den 
medlemsstat hvis lovgivning ble anvendt på tidspunktet da 
arbeidsudyktigheten med påfølgende uførhet inntraff, eventuelt 
etter at det er tatt hensyn til artikkel 45, og skal motta disse 
ytelser i samsvar med den lovgivningen.

3. En person som ikke har rett til ytelser etter nr. 2, skal 
motta de ytelser han/hun fremdeles har rett til etter en annen 
medlemsstats lovgivning, eventuelt etter at det er tatt hensyn til 
artikkel 45.
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4. Dersom lovgivningen nevnt i nr. 2 eller 3 har regler om 
reduksjon, midlertidig stans eller bortfall av ytelser ved uførhet 
når det foreligger andre, samtidige inntekter eller samtidige 
ytelser av forskjellig art som definert i artikkel 53 nr. 2, får 
artikkel 53 nr. 3 og artikkel 55 nr. 3 tilsvarende anvendelse.

Artikkel 45

Særlige	bestemmelser	om	sammenlegging	av	tid

Dersom en medlemsstats lovgivning setter tilbakelagt trygdetid 
eller botid som et vilkår for å oppnå, beholde eller få tilbake rett 
til ytelser, skal den kompetente institusjon i denne medlemsstat 
om nødvendig anvende artikkel 51 nr. 1 tilsvarende.

Artikkel 46

Personer	som	enten	bare	er	undergitt	lovgivning	av	type	B	
eller	av	både	type	A	og	B

1. En person som fortløpende eller skiftevis har vært 
undergitt to eller flere medlemsstaters lovgivning, der minst én 
ikke er lovgivning av type A, skal ha rett til ytelser etter kapittel 
5, som får tilsvarende anvendelse idet det tas hensyn til nr. 3.

2. Dersom den berørte personen tidligere har vært undergitt 
lovgivning av type B og blir arbeidsudyktig med påfølgende 
uførhet mens han/hun er undergitt lovgivning av type A, skal 
han/hun imidlertid motta ytelser i samsvar med artikkel 44, 
forutsatt at

— han/hun utelukkende oppfyller vilkårene i den lovgivningen 
eller i annen lovgivning av samme type, eventuelt etter at 
det er tatt hensyn til artikkel 45, men uten at trygdetid eller 
botid som er tilbakelagt etter en lovgivning av type B, 
medregnes,

 og

— han/hun ikke gjør krav på ytelser ved alder, idet det tas 
hensyn til artikkel 50 nr. 1.

3. Det vedtak en medlemsstats institusjon gjør om 
søkerens uførhetsgrad, skal være bindende for andre berørte 
medlemsstaters institusjoner, forutsatt at samsvaret mellom 
disse medlemsstaters lovgivning med hensyn til vilkårene for 
uførhetsgrad er bekreftet i vedlegg VII.

Artikkel 47

Forverring	av	uførhet

1. Ved forverring av uførhet som en person mottar ytelser 
for etter en eller flere medlemsstaters lovgivning, får følgende 
bestemmelser anvendelse, idet det tas hensyn til forverringen:

a) ytelsene skal gis i samsvar med kapittel 5, som får 
tilsvarende anvendelse,

b) når den berørte personen har vært undergitt to eller flere 
lovgivninger av type A, og etter å ha mottatt ytelse ikke 
har vært undergitt en annen medlemsstats lovgivning, skal 
imidlertid ytelsen gis i samsvar med artikkel 44 nr. 2.

2. Dersom summen av den eller de ytelser som skal utbetales 
etter nr. 1, er lavere enn ytelsesbeløpet den berørte personen 
mottok fra den institusjon som tidligere var den kompetente 
institusjon med hensyn til utbetaling, skal den institusjonen 
utbetale et tillegg til ham/henne lik differansen mellom de to 
beløpene.

3. Dersom den berørte personen ikke har rett til å få 
ytelser dekket av en institusjon i en annen medlemsstat, skal 
den kompetente institusjon i den medlemsstat som tidligere 
var den kompetente medlemsstat, gi ytelsene i samsvar med 
lovgivningen den anvender, idet det tas hensyn til forverringen 
og eventuelt artikkel 45.

Artikkel 48

Overgang	fra	ytelser	ved	uførhet	til	ytelser	ved	alder

1. Ytelser ved uførhet skal, når det er hensiktsmessig, gå over 
til ytelser ved alder på de vilkår som er fastsatt i lovgivningen 
eller lovgivningene som ble lagt til grunn da ytelsene ble gitt, 
og i samsvar med kapittel 5.

2. Når en person som mottar ytelser ved uførhet, kan 
fremme krav om ytelser ved alder etter en eller flere andre 
medlemsstaters lovgivning i samsvar med artikkel 50, skal en 
institusjon som har ansvar for å gi ytelser ved uførhet etter en 
medlemsstats lovgivning, fortsatt gi denne person de ytelser 
ved uførhet som han/hun har rett til etter lovgivningen den 
anvender, inntil nr. 1 får anvendelse på den institusjonen eller 
så lenge den berørte personen oppfyller vilkårene for slike 
ytelser.
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3. Når ytelser ved uførhet som gis etter en medlemsstats 
lovgivning i samsvar med artikkel 44, går over til ytelser ved 
alder, og den berørte personen ennå ikke oppfyller vilkårene 
fastsatt i en eller flere av de øvrige medlemsstaters lovgivning 
for å motta slike ytelser, skal den berørte personen motta 
ytelser ved uførhet fra denne eller disse medlemsstater fra 
overgangstidspunktet.

Disse ytelser ved uførhet skal gis i samsvar med kapittel 
5, som om kapittelet hadde anvendelse på tidspunktet da 
arbeidsudyktigheten med påfølgende uførhet inntraff, og til den 
berørte personen oppfyller vilkårene for ytelser ved alder etter 
de aktuelle nasjonale lovgivninger eller, når det ikke er fastsatt 
bestemmelser om en slik overgang, så lenge han/hun har rett til 
ytelser ved uførhet etter den eller de sistnevnte lovgivninger.

4. De ytelser ved uførhet som er omhandlet i artikkel 
44, skal beregnes på nytt i samsvar med kapittel 5 så snart 
mottakeren oppfyller vilkårene for ytelser ved uførhet fastsatt 
i en lovgivning av type B, eller så snart han/hun mottar ytelser 
ved alder etter en annen medlemsstats lovgivning.

Artikkel 49

Særlige	bestemmelser	for	tjenestemenn

Artikkel 6, artikkel 44, artikkel 46-48 og artikkel 60 nr. 2 og 
3 får tilsvarende anvendelse på personer som omfattes av en 
særordning for tjenestemenn.

KAPITTEL 5

Alderspensjon og etterlattepensjon

Artikkel 50

Alminnelige	bestemmelser

1. Når det er søkt om ytelser, skal retten til ytelser fastsettes 
av alle kompetente institusjoner i de medlemsstater hvis 
lovgivning den berørte personen har vært undergitt, med 
mindre han/hun uttrykkelig ber om at tilståelse av ytelser ved 
alder etter en eller flere medlemsstaters lovgivning utsettes.

2. Dersom den berørte personen på et tidspunkt ikke, 
eller ikke lenger, oppfyller vilkårene i alle lovgivninger 
i medlemsstatene som han/hun har vært undergitt, skal 
institusjoner som anvender en lovgivning der vilkårene er 
oppfylt, ved beregning av ytelser i samsvar med artikkel 52 
nr. 1 bokstav a) eller b), ikke ta hensyn til tid tilbakelagt etter 
lovgivninger der vilkårene ikke, eller ikke lenger, er oppfylt, 
når dette fører til et lavere ytelsesbeløp.

3. Nr. 2 får tilsvarende anvendelse når den berørte personen 
uttrykkelig har bedt om at tilståelse av ytelser ved alder utsettes.

4. Det skal automatisk foretas en ny beregning når vilkårene 
i de øvrige lovgivninger er oppfylt, eller når en person ber om å 
få tilstått en ytelse ved alder som har vært utsatt i samsvar med 
nr. 1, med mindre tilbakelagt tid etter de øvrige lovgivninger 
allerede er medregnet i samsvar med nr. 2 eller 3.

Artikkel 51

Særlige	bestemmelser	om	sammenlegging	av	tid

1. Når en medlemsstats lovgivning setter tilbakelagt 
trygdetid i et bestemt lønnet arbeid eller en bestemt selvstendig 
virksomhet eller i et yrke som har en særordning for personer 
som utfører lønnet arbeid eller driver selvstendig virksomhet, 
som et vilkår for å tilstå visse ytelser, skal den kompetente 
institusjon i den medlemsstaten ta hensyn til tid som er 
tilbakelagt etter andre medlemsstaters lovgivning bare dersom 
den er tilbakelagt under en tilsvarende ordning eller, i mangel 
av en slik ordning, i det samme yrket eller eventuelt i det samme 
lønnede arbeid eller den samme selvstendige virksomhet.

Dersom den berørte personen på grunnlag av slik tilbakelagt 
trygdetid ikke oppfyller vilkårene for å motta ytelser etter 
en særordning, skal denne tiden medregnes ved tilståelse av 
ytelser etter den alminnelige ordningen eller, i mangel av en 
slik ordning, eventuelt etter en ordning for arbeidere eller 
funksjonærer, forutsatt av den berørte personen har vært 
omfattet av en eller flere slike ordninger.

2. Den trygdetid som er tilbakelagt under en særordning i 
en medlemsstat, skal medregnes ved tilståelse av ytelser etter 
den alminnelige ordningen eller, i mangel av en slik ordning, 
eventuelt etter en ordning for arbeidere eller funksjonærer i 
en annen medlemsstat, forutsatt at den berørte personen har 
vært omfattet av en eller flere slike ordninger, også om denne 
tiden allerede er medregnet etter en særordning i sistnevnte 
medlemsstat.

3. Når en medlemsstats lovgivning setter den berørte 
personens medlemskap i trygdeordningen da trygdetilfellet 
inntraff, som et vilkår for å oppnå, beholde eller få tilbake rett til 
ytelser, skal dette vilkåret anses som oppfylt dersom personen 
var medlem i en trygdeordning etter en annen medlemsstats 
lovgivning, i samsvar med framgangsmåtene fastsatt i vedlegg 
XI for hver berørte medlemsstat.
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Artikkel 52

Tilståelse	av	ytelser

1. Den kompetente institusjon skal beregne ytelsesbeløpet 
som vil komme til utbetaling

a) etter lovgivningen den anvender, men bare når vilkårene 
for rett til ytelser er oppfylt utelukkende etter nasjonal 
lovgivning (selvstendig ytelse),

b) ved å beregne et teoretisk beløp og deretter et faktisk beløp 
(pro rata-ytelse), som følger:

i) det teoretiske ytelsesbeløpet er lik ytelsen den berørte 
personen ville hatt rett til dersom all trygdetid og/eller 
botid som er tilbakelagt etter de øvrige medlemsstaters 
lovgivning, var tilbakelagt etter lovgivningen den 
anvender på det tidspunkt ytelsen tilstås. Dersom 
beløpet etter denne lovgivning ikke avhenger av den 
tilbakelagte tidens lengde, skal dette beløpet anses som 
det teoretiske beløpet,

ii) den kompetente institusjon skal deretter fastsette 
det faktiske beløpet for pro rata-ytelsen basert på det 
teoretiske beløpet, på grunnlag av forholdet mellom 
den tilbakelagte trygdetidens lengde før trygdetilfellet 
inntraff etter lovgivningen den anvender, og samlet 
tilbakelagt trygdetid før trygdetilfellet inntraff etter alle 
berørte medlemsstaters lovgivning.

2. Den kompetente institusjon skal, når det er hensikts-
messig, anvende alle regler om reduksjon, midlertidig stans 
eller bortfall etter lovgivningen den anvender, på det beløp som 
er beregnet i samsvar med nr. 1 bokstav a) og b), innenfor de 
grenser som er fastsatt i artikkel 53–55.

3. Den berørte personen skal ha rett til å motta det høyeste 
av de beløp som er beregnet i samsvar med nr. 1 bokstav a) og 
b), fra den kompetente institusjon i hver medlemsstat.

4. Når beregning etter nr. 1 bokstav a) i en medlemsstat alltid 
fører til at den selvstendige ytelsen er lik eller høyere enn pro 
rata-ytelsen beregnet i samsvar med nr. 1 bokstav b), kan den 
kompetente institusjon unnlate å foreta en pro rata-beregning 
på de vilkår som er fastsatt i gjennomføringsforordningen. 
Slike situasjoner er oppført i vedlegg VIII.

Artikkel 53

Regler	mot	sammenfall

1. Sammenfall av ytelser ved uførhet, ytelser ved alder 
og ytelser til etterlatte som beregnes eller gis på grunnlag av 
trygdetid og/eller botid tilbakelagt av samme person, skal anses 
som sammenfall av ytelser av samme art.

2. Sammenfall av ytelser som ikke kan anses å være av 
samme art som definert i nr. 1, skal anses som sammenfall av 
ytelser av forskjellig art.

3. Ved anvendelsen av regler mot sammenfall i en 
medlemsstats lovgivning skal følgende bestemmelser få 
anvendelse når en ytelse ved uførhet eller alder eller en ytelse 
til etterlatte sammenfaller med en ytelse av samme art eller en 
ytelse av en annen art eller med andre inntekter:

a) den kompetente institusjon skal ta hensyn til ytelser 
eller inntekter ervervet i en annen medlemsstat bare når 
lovgivningen den anvender, har bestemmelser om at det 
skal tas hensyn til ytelser eller inntekter som er ervervet i 
utlandet,

b) den kompetente institusjon skal ta hensyn til det ytelses-
beløp som skal utbetales av en annen medlemsstat før  
fradrag av skatt, trygdeavgifter og andre individuelle  
avgifter eller fradrag, med mindre lovgivningen den 
anvender, fastsetter at reglene mot sammenfall skal  
anvendes etter slike fradrag, på de vilkår og 
etter de framgangsmåter som er fastsatt i 
gjennomføringsforordningen,

c) den kompetente institusjon skal ikke ta hensyn til 
ytelsesbeløp som er ervervet etter en annen medlemsstats 
lovgivning på grunnlag av frivillig trygd eller frivillig 
fortsatt trygd,

d) dersom en enkelt medlemsstat anvender regler mot 
sammenfall fordi den berørte personen mottar ytelser av 
samme eller forskjellig art etter andre medlemsstaters 
lovgivning eller inntekter ervervet i andre medlemsstater, 
kan ytelsen som skal utbetales, bare reduseres med et beløp 
tilsvarende disse ytelser eller inntekter.
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Artikkel 54

Sammenfall	av	ytelser	av	samme	art

1. Når ytelser av samme art etter to eller flere medlemsstaters 
lovgivning sammenfaller, skal reglene mot sammenfall som er 
fastsatt i en medlemsstats lovgivning, ikke få anvendelse på en 
pro rata-ytelse.

2. Reglene mot sammenfall får anvendelse på en selvstendig 
ytelse bare dersom ytelsen er

a) en ytelse der beløpet ikke avhenger av trygdetidens eller 
botidens lengde,

 eller

b) en ytelse hvis beløp fastsettes på grunnlag av et godskrevet 
tidsrom som anses tilbakelagt mellom tidspunktet da 
trygdetilfellet inntraff, og et senere tidspunkt, og som 
sammenfaller med

i) samme type ytelse, unntatt når det er inngått en avtale 
mellom to eller flere medlemsstater om ikke å medregne 
det samme godskrevne tidsrommet mer enn én gang,

eller

ii) en ytelse som nevnt i bokstav a).

De ytelser og avtaler som er nevnt i bokstav a) og b), er oppført 
i vedlegg IX.

Artikkel 55

Sammenfall	av	ytelser	av	forskjellig	art

1. Dersom mottak av ytelser av forskjellig art eller av annen 
inntekt krever anvendelse av reglene mot sammenfall som er 
fastsatt i den berørte medlemsstats lovgivning, på

a) to eller flere selvstendige ytelser, skal de kompetente 
institusjoner dividere ytelsesbeløpet eller -beløpene eller 
den andre inntekten som er medregnet, med antallet ytelser 
som kommer inn under disse regler.

Anvendelsen av denne bokstav kan imidlertid ikke 
frata den berørte personen hans/hennes status som 
pensjonist etter andre kapitler i denne avdeling, på 
de vilkår og etter de framgangsmåter som er fastsatt i 
gjennomføringsforordningen,

b) en eller flere pro rata-ytelser, skal de kompetente 
institusjoner ved anvendelse av reglene mot sammenfall 
medregne ytelsen(e) eller den andre inntekten og alle andre 
faktorer på grunnlag av forholdet mellom trygdetid og/eller 
botid som er fastsatt for beregningen omhandlet i artikkel 
52 nr. 1 bokstav b) ii),

c) en eller flere selvstendige ytelser og en eller flere pro rata-
ytelser, skal de kompetente institusjoner la bokstav a) få 
tilsvarende anvendelse på selvstendige ytelser og bokstav 
b) få tilsvarende anvendelse på pro rata-ytelser.

2. Den kompetente institusjon skal ikke foreta den 
foreskrevne delingen av selvstendige ytelser dersom 
lovgivningen den anvender, fastsetter at det skal tas hensyn til 
ytelser av forskjellig art og/eller annen inntekt og alle andre 
faktorer ved beregning av en del av beløpet, som skal fastsettes 
på grunnlag av forholdet mellom trygdetid og/eller botid som 
er omhandlet i artikkel 52 nr. 1 bokstav b) ii).

3. Nr. 1 og 2 får tilsvarende anvendelse når en eller flere 
medlemsstaters lovgivning fastsetter at det ikke foreligger rett 
til en ytelse når den berørte personen får utbetalt en ytelse av 
en annen art etter en annen medlemsstats lovgivning eller har 
annen inntekt.

Artikkel 56

Tilleggsbestemmelser	for	beregning	av	ytelser

1. Følgende regler får anvendelse ved beregning av det 
teoretiske beløpet og pro rata-beløpet nevnt i artikkel 52 nr. 1 
bokstav b):

a) når samlet trygdetid og/eller botid som er tilbakelagt etter 
alle berørte medlemsstaters lovgivning før trygdetilfellet 
inntraff, overstiger den maksimumstid som kreves etter en 
av disse medlemsstaters lovgivning for å motta full ytelse, 
skal den kompetente institusjon i den medlemsstaten ta 
denne maksimumstid i betraktning i stedet for samlet 
tilbakelagt tid. Denne beregningsmåten skal ikke føre til 
at institusjonen må utbetale et høyere ytelsesbeløp enn det 
som er fastsatt for full ytelse i lovgivningen den anvender. 
Denne bestemmelsen får ikke anvendelse på ytelser der 
beløpet ikke avhenger av trygdetidens lengde,
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b) beregningsmåten for sammenfallende tidsrom er fastsatt i 
gjennomføringsforordningen,

c) dersom en medlemsstats lovgivning fastsetter at ytelsene 
skal beregnes på grunnlag av inntekter, avgifter, 
avgiftsgrunnlag, tillegg, fortjeneste eller annet beløp, 
eller en kombinasjon av to eller flere slike faktorer 
(gjennomsnittlige, forholdsmessige, faste eller godskrevne), 
skal den kompetente institusjon

i) fastsette beregningsgrunnlaget for ytelsene kun 
på grunnlag av trygdetid som er tilbakelagt etter 
lovgivningen den anvender,

ii) for å kunne fastsette beløpet som skal beregnes på 
grunnlag av trygdetid og/eller botid tilbakelagt etter de 
øvrige medlemsstaters lovgivning, benytte de samme 
faktorer som er fastsatt eller registrert for trygdetid 
tilbakelagt etter lovgivningen den anvender,

 etter framgangsmåtene fastsatt i vedlegg XI for den berørte 
medlemsstat.

2. Bestemmelsene i en medlemsstats lovgivning om 
regulering av faktorene som inngår i beregningen av ytelser, 
skal eventuelt få anvendelse på faktorer som den kompetente 
institusjon i den medlemsstaten skal ta hensyn til i samsvar med 
nr. 1, i forbindelse med trygdetid eller botid som er tilbakelagt 
etter andre medlemsstaters lovgivning.

Artikkel 57

Trygdetid	eller	botid	under	ett	år

1. Uten hensyn til artikkel 52 nr. 1 bokstav b) skal en 
medlemsstats institusjon ikke være pålagt å gi ytelser på 
grunnlag av tid som er tilbakelagt etter lovgivningen den 
anvender, og som skal medregnes når trygdetilfellet inntreffer, 
dersom

— denne tiden er under ett år,

og

— det ikke foreligger noen rett til ytelser etter den lovgivningen 
om bare denne tiden medregnes.

I denne artikkel menes med «tid» all trygdetid, tid med lønnet 
arbeid, tid med selvstendig virksomhet eller botid som enten 
gir rett til eller direkte øker den aktuelle ytelsen.

2. Den kompetente institusjon i hver berørte medlemsstat 
skal ved anvendelse av artikkel 52 nr. 1 bokstav b) i) ta hensyn 
til den tid som er nevnt i nr. 1.

3. Dersom anvendelse av nr. 1 ville føre til at alle institusjoner 
i de berørte medlemsstater fritas for sine forpliktelser, skal 
ytelsene gis utelukkende etter lovgivningen i den siste av de 
medlemsstater hvis vilkår er oppfylt, som om all trygdetid og 
botid tilbakelagt og medregnet i samsvar med artikkel 6 og 
artikkel 51 nr. 1 og 2 var tilbakelagt etter den medlemsstatens 
lovgivning.

Artikkel 58

Tilståelse	av	en	tilleggsytelse

1. En ytelsesmottaker som dette kapittel får anvendelse på, 
kan ikke, i bostedsstaten og etter hvis lovgivning en ytelse 
skal utbetales til ham eller henne, gis en ytelse som er lavere 
enn den minsteytelse som er fastsatt i den lovgivningen for en 
trygdetid eller botid som tilsvarer all den tid som er medregnet 
for utbetaling etter dette kapittel.

2. Den kompetente institusjon i den medlemsstaten skal, 
så lenge han/hun er bosatt på dens territorium, utbetale ham/
henne en tilleggsytelse som tilsvarer differansen mellom de 
samlede ytelser som kommer til utbetaling etter dette kapittel, 
og minsteytelsen.

Artikkel 59

Ny	beregning	og	regulering	av	ytelser	

1. Dersom metoden for fastsettelse av ytelser eller reglene 
for beregning av ytelser endres i en medlemsstats lovgivning, 
eller dersom det skjer en relevant endring i den berørte 
personens personlige situasjon som etter den lovgivningen 
resulterer i en justering av ytelsesbeløpet, skal det foretas en ny 
beregning i samsvar med artikkel 52.

2. Dersom den berørte medlemsstats ytelser endres med 
en prosentdel eller med et bestemt beløp som følge av økte 
levekostnader, endret inntektsnivå eller andre forhold som 
nødvendiggjør en justering, skal derimot denne prosentdel eller 
dette beløp anvendes direkte på ytelser fastsatt i samsvar med 
artikkel 52, uten at det er nødvendig å foreta en ny beregning.
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Artikkel 60

Særlige	bestemmelser	for	tjenestemenn

1. Artikkel 6, artikkel 50, artikkel 51 nr. 3 og artikkel 52–59 
får tilsvarende anvendelse på personer som omfattes av en 
særordning for tjenestemenn.

2. Dersom den kompetente medlemsstats lovgivning setter 
som et vilkår for å oppnå, tape, beholde eller få tilbake rett 
til ytelser etter en særordning for tjenestemenn at all trygdetid 
skal være tilbakelagt under en eller flere særordninger for 
tjenestemenn i den medlemsstaten, eller skal være sidestilt med 
slik tid etter den medlemsstatens lovgivning, skal imidlertid 
medlemsstatens kompetente institusjon utelukkende ta hensyn 
til tid som kan godkjennes etter lovgivningen den anvender.

Dersom slik tilbakelagt trygdetid er medregnet og den berørte 
personen ikke oppfyller vilkårene for å motta disse ytelsene, 
skal denne tid medregnes når ytelser tilstås etter den alminnelige 
ordningen eller, i mangel av en slik ordning, eventuelt etter en 
ordning for arbeidere eller funksjonærer.

3. Når ytelser etter en særordning for tjenestemenn etter 
en medlemsstats lovgivning beregnes på grunnlag av den 
lønn som sist ble utbetalt i løpet av en referanseperiode, skal 
den medlemsstatens kompetente institusjon ved beregningen 
utelukkende ta hensyn til den regulerte lønn som er mottatt i 
det eller de tidsrom da den berørte personen var undergitt denne 
lovgivning.

KAPITTEL 6

Ytelser ved arbeidsløshet

Artikkel 61

Særregler	om	sammenlegging	av	trygdetid,	tid	med	lønnet	
arbeid	eller	tid	med	selvstendig	virksomhet

1. Dersom en medlemsstats lovgivning setter tilbakelagt 
trygdetid, tid med lønnet arbeid eller tid med selvstendig 
virksomhet som et vilkår for å oppnå, beholde eller få tilbake 
rett til ytelser, eller for at denne rettighet skal ha en viss 
varighet, skal den kompetente institusjon i den utstrekning det 
er nødvendig, ta hensyn til trygdetid, tid med lønnet arbeid eller 
tid med selvstendig virksomhet som er tilbakelagt etter enhver 
annen medlemsstats lovgivning, som om den var tilbakelagt 
etter lovgivningen den anvender.

Når gjeldende lovgivning setter tilbakelagt trygdetid som et 
vilkår for rett til ytelser, skal det imidlertid ikke tas hensyn til 
tid med lønnet arbeid eller tid med selvstendig virksomhet som 
er tilbakelagt etter en annen medlemsstats lovgivning, med 
mindre dette er tid som ville vært ansett som trygdetid om den 
var tilbakelagt i samsvar med gjeldende lovgivning.

2. Med unntak av de tilfeller som er nevnt i artikkel 65 nr. 5 
bokstav a), skal nr. 1 i denne artikkel bare anvendes dersom den 
berørte personen, i samsvar med lovgivningen som legges til 
grunn for krav om ytelser, sist har tilbakelagt

— trygdetid, dersom lovgivningen krever trygdetid,

— tid med lønnet arbeid, dersom lovgivningen krever tid med 
lønnet arbeid,

eller

— tid med selvstendig virksomhet, dersom lovgivningen 
krever tid med selvstendig virksomhet.

Artikkel 62

Beregning	av	ytelser

1. Den kompetente institusjon i en medlemsstat hvis 
lovgivning fastsetter at ytelser skal beregnes på grunnlag av 
tidligere lønn eller yrkesinntekt, skal utelukkende ta hensyn til 
den lønn eller yrkesinntekt den berørte personen har mottatt for 
sitt siste lønnede arbeid eller sin siste selvstendige virksomhet 
etter nevnte lovgivning.

2. Nr. 1 får også anvendelse dersom den lovgivning som 
den kompetente institusjon anvender, har bestemmelser om en 
bestemt referanseperiode for fastsettelse av den lønn som skal 
være beregningsgrunnlaget for ytelser, og dersom den berørte 
personen har vært undergitt en annen medlemsstats lovgivning 
i hele eller deler av den perioden.

3. For grensearbeidere som omfattes av artikkel 65 nr. 5 
bokstav a), skal institusjonen på bostedet som unntak fra 
nr. 1 og 2 ta hensyn til lønn eller yrkesinntekt den berørte 
personen har mottatt i den medlemsstat hvis lovgivning han/
hun var undergitt da han/hun utførte sitt siste lønnede arbeid 
eller drev sin siste selvstendige virksomhet, i samsvar med 
gjennomføringsforordningen.
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Artikkel 63

Særlige	bestemmelser	om	opphevelse	av	bostedskrav

I dette kapittel får artikkel 7 bare anvendelse på de tilfeller som 
er omhandlet i artikkel 64 og 65, og innenfor de grenser som 
er fastsatt der.

Artikkel 64

Arbeidsløse	som	reiser	til	en	annen	medlemsstat

1. En helt arbeidsløs person som oppfyller den kompetente 
medlemsstats vilkår for rett til ytelser, og som reiser til en 
annen medlemsstat for å søke arbeid der, skal beholde sin rett 
til kontantytelse ved arbeidsløshet på følgende vilkår og med 
følgende begrensninger:

a) før avreisen må den arbeidsløse ha vært registrert som 
arbeidssøker og ha vært til rådighet for arbeidsformidlingen 
i den kompetente medlemsstat i minst fire uker etter at han/
hun ble arbeidsløs. Den kompetente arbeidsformidling eller 
den kompetente institusjon kan likevel gi samtykke til at 
han/hun reiser før utløpet av denne fristen,

b) den arbeidsløse skal registrere seg som arbeidssøker ved 
arbeidsformidlingen i medlemsstaten han/hun har reist 
til, omfattes av kontrollordningen som gjelder der, og 
overholde vilkårene i den medlemsstatens lovgivning. 
Dette vilkåret skal anses oppfylt i tiden fram til den berørte 
personen registrerer seg, dersom registreringen skjer innen 
sju dager fra den dag han/hun ikke lenger er til rådighet for 
arbeidsformidlingen i medlemsstaten han/hun har forlatt. 
I unntakstilfeller kan den kompetente arbeidsmidling eller 
den kompetente institusjon forlenge denne perioden,

c) retten til ytelser skal beholdes i tre måneder fra den 
dag den arbeidsløse ikke lenger er til rådighet for 
arbeidsformidlingen i medlemsstaten han/hun har forlatt, 
forutsatt at det ikke gis ytelser i lengre tid totalt enn den tid 
han/hun totalt har rett til ytelser etter denne medlemsstatens 
lovgivning. Den kompetente arbeidsformidling eller 
den kompetente institusjon kan forlenge perioden på tre 
måneder med inntil tre nye måneder,

d) ytelsene skal gis av den kompetente institusjon i samsvar 
med lovgivningen den anvender, og skal dekkes av den.

2. Dersom den berørte personen reiser tilbake til den 
kompetente medlemsstat i løpet av tidsrommet han/hun har rett 
til ytelser etter nr. 1 bokstav c), skal han/hun fortsatt ha rett til 
ytelser etter denne medlemsstatens lovgivning. Han/hun skal 
tape all rett til ytelser etter den kompetente medlemsstatens 
lovgivning dersom han/hun ikke reiser tilbake dit i løpet av 
dette tidsrommet, med mindre den lovgivningen har gunstigere 
bestemmelser. Den kompetente arbeidsformidling eller den 
kompetente institusjon kan i unntakstilfeller tillate at den 
berørte personen reiser tilbake på et senere tidspunkt uten tap 
av rettigheter.

3. Med mindre den kompetente medlemsstats lovgivning 
har gunstigere bestemmelser, skal tidsrommet mellom to 
ansettelsesperioder med opprettholdelse av rett til ytelser 
etter nr. 1, være høyst tre måneder totalt. Den kompetente 
arbeidsformidling eller den kompetente institusjon kan forlenge 
dette perioden med inntil tre nye måneder.

4. Bestemmelser om utveksling av opplysninger, samarbeid 
og gjensidig bistand mellom institusjoner og tjenester i den 
kompetente medlemsstat og medlemsstaten personen reiser til 
for å søke arbeid, skal fastsettes i gjennomføringsforordningen.

Artikkel 65

Arbeidsløse	som	har	vært	bosatt	i	en	annen	medlemsstat	
enn	den	kompetente	stat

1. En person som er delvis eller periodevis arbeidsløs, og 
som da han/hun sist utførte lønnet arbeid eller drev selvstendig 
virksomhet, var bosatt i en annen medlemsstat enn den 
kompetente medlemsstat, skal stille seg til rådighet for sin 
arbeidsgiver eller for arbeidsformidlingen i den kompetente 
medlemsstat. Han/hun skal motta ytelser i samsvar med 
den kompetente medlemsstats lovgivning som om han/hun 
var bosatt i den medlemsstaten. Disse ytelsene skal gis av 
institusjonen i den kompetente medlemsstat.

2. En person som er helt arbeidsløs, og som da han/hun 
sist utførte lønnet arbeid eller drev selvstendig virksomhet, 
var bosatt i en annen medlemsstat enn den kompetente 
medlemsstat, og som fortsatt er bosatt i den medlemsstaten eller 
reiser tilbake til den medlemsstaten, skal stille seg til rådighet 
for arbeidsformidlingen i bostedsstaten. Uten at det berører 
artikkel 64 kan en helt arbeidsløs person i tillegg stille seg til 
rådighet for arbeidsformidlingen i medlemsstaten der han/hun 
sist utførte lønnet arbeid eller drev selvstendig virksomhet.

En arbeidsløs person som ikke er grensearbeider, og som ikke 
reiser tilbake til sin bostedsstat, skal stille seg til rådighet for 
arbeidsformidlingen i den medlemsstat hvis lovgivning han/
hun sist var undergitt.
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3. Den arbeidsløse personen som er nevnt i nr. 2 første 
punktum, skal registrere seg som arbeidssøker ved den 
kompetente arbeidsformidling i bostedsstaten, omfattes av 
kontrollordningen som gjelder der, og overholde vilkårene i 
den medlemsstatens lovgivning. Dersom han/hun også velger 
å registrere seg som arbeidssøker i medlemsstaten der han/hun 
sist utførte lønnet arbeid eller drev selvstendig virksomhet, 
skal han/hun oppfylle forpliktelsene som gjelder i den 
medlemsstaten.

4. Gjennomføringen av nr. 2 annet punktum og nr. 3 annet 
punktum, samt bestemmelser om utveksling av opplysninger, 
samarbeid og gjensidig bistand mellom institusjoner og 
tjenester i bostedsstaten og medlemsstaten der han/hun sist var 
yrkesaktiv, skal fastsettes i gjennomføringsforordningen.

5. a)  Den arbeidsløse personen som nevnt i nr. 2 første 
og annet punktum, skal motta ytelser i samsvar med 
bostedsstatens lovgivning som om han/hun var 
undergitt den lovgivningen da han/hun sist utførte 
lønnet arbeid eller drev selvstendig virksomhet. Disse 
ytelsene skal gis av institusjonen på bostedet.

b)  En arbeidstaker som ikke er grensearbeider, og som har 
fått utbetalt ytelser av den kompetente institusjon i den 
medlemsstat hvis lovgivning han/hun sist var undergitt, 
skal imidlertid først motta ytelser i samsvar med 
artikkel 64 når han/hun reiser tilbake til bostedsstaten, 
ettersom mottak av ytelser i samsvar med bokstav a) 
stanses midlertidig i det tidsrom han/hun mottar ytelser 
etter lovgivningen han/hun sist var undergitt.

6. Ytelser som gis av institusjonen på bostedet i henhold til 
nr. 5, skal fortsatt dekkes av den. Den kompetente institusjon 
i den medlemsstat hvis lovgivning han/hun sist var undergitt, 
skal imidlertid gi institusjonen på bostedet full refusjon for 
ytelser sistnevnte institusjon har gitt i løpet av de tre første 
månedene, med forbehold for nr. 7. Beløpet som refunderes i 
dette tidsrommet, kan ikke være høyere enn beløpet som skal 
utbetales ved arbeidsløshet etter den kompetente medlemsstats 
lovgivning. I tilfellet nevnt i nr. 5 bokstav b) skal tidsrommet 
da det gis ytelser etter artikkel 64, trekkes fra tidsrommet nevnt 
i dette nummer annet punktum. Bestemmelser om refusjon skal 
fastsettes i gjennomføringsforordningen.

7. Tidsrommet for refusjon som er nevnt i nr. 6, skal 
imidlertid forlenges til 5 måneder når den berørte personen 
i løpet av de foregående 24 måneder har tilbakelagt tid med 
lønnet arbeid eller tid med selvstendig virksomhet av minst 12 

måneders varighet i den medlemsstat hvis lovgivning han/hun 
sist var undergitt, dersom disse tidsrom ville gitt rett til ytelser 
ved arbeidsløshet.

8. Ved anvendelse av nr. 6 og 7 kan to eller flere 
medlemsstater eller deres kompetente myndigheter fastsette 
andre refusjonsmåter eller gi avkall på all refusjon mellom 
institusjoner som er underlagt deres myndighet.

KAPITTEL 7

Ytelser ved tidligpensjonering

Artikkel 66

Ytelser

Når gjeldende lovgivning setter tilbakelagt trygdetid, tid med 
lønnet arbeid eller tid med selvstendig virksomhet som et vilkår 
for rett til ytelser ved tidligpensjonering, får artikkel 6 ikke 
anvendelse.

KAPITTEL 8

Familieytelser

Artikkel 67

Familiemedlemmer	bosatt	i	en	annen	medlemsstat

En person skal ha rett til familieytelser i samsvar med 
den kompetente medlemsstats lovgivning, også for 
familiemedlemmer som er bosatt i en annen medlemsstat, som 
om de var bosatt i førstnevnte medlemsstat. En pensjonist skal 
imidlertid ha rett til familieytelser i samsvar med lovgivningen 
i den medlemsstat som er den kompetente medlemsstat med 
hensyn til hans/hennes pensjon.

Artikkel 68

Prioriteringsregler	ved	sammenfall

1. Når det gis ytelser etter mer enn én medlemsstats 
lovgivning for det samme tidsrom og for de samme familie-
medlemmer, får følgende prioriteringsregler anvendelse:

a) for ytelser som skal utbetales av mer enn én medlemsstat på 
forskjellig grunnlag, skal prioriteringen være som følger: i 
første rekke rettigheter på grunnlag av lønnet arbeid eller 
selvstendig virksomhet, deretter rettigheter på grunnlag 
av mottatt pensjon, og til slutt rettigheter på grunnlag av 
bosted,
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b) for ytelser som skal utbetales av mer enn én medlemsstat 
på samme grunnlag, skal prioriteringen fastsettes etter 
følgende tilleggskriterier:

i) ved rettigheter på grunnlag av lønnet arbeid eller 
selvstendig virksomhet: barnas bosted, forutsatt at 
det utøves slik aktivitet der, og deretter, der det er 
relevant, det høyeste av ytelsesbeløpene fastsatt i de 
motstridende lovgivninger. I sistnevnte tilfelle skal 
utgiftene til ytelser deles i samsvar med kriterier 
fastsatt i gjennomføringsforordningen,

ii) ved rettigheter på grunnlag av pensjon: barnas bosted, 
forutsatt at det skal utbetales en pensjon etter bostedets 
lovgivning, og deretter, der det er relevant, lengste 
trygdetid eller botid etter de motstridende lovgivninger,

iii) ved rettigheter på grunnlag av bosted: barnas bosted.

2. Ved samtidig rett til ytelser skal familieytelser gis etter 
den lovgivning som har prioritet i samsvar med nr. 1. Rett til 
familieytelser i henhold til annen motstridende lovgivning skal 
midlertidig stanses opp til det beløp som er fastsatt i førstnevnte 
lovgivning, og om nødvendig skal det gis et tillegg for den 
overskytende delen. Det er imidlertid ikke nødvendig å gi et 
slikt tillegg for barn som er bosatt i en annen medlemsstat, når 
den aktuelle rettigheten utelukkende gis på grunnlag av bosted.

3. Dersom det i henhold til artikkel 67 sendes søknad om 
familieytelser til den kompetente institusjon i en medlemsstat 
hvis lovgivning får anvendelse, men ikke har prioritet i samsvar 
med nr. 1 og 2 i denne artikkel,

a) skal den institusjonen umiddelbart oversende søknaden 
til den kompetente institusjon i den medlemsstat hvis 
lovgivning får anvendelse og har prioritet, underrette 
den berørte personen om dette og, uten at det berører 
bestemmelsene i gjennomføringsforordningen om 
midlertidig tilståelse av ytelser, om nødvendig gi tillegg 
som nevnt i nr. 2,

b) skal den kompetente institusjon i den medlemsstat hvis 
lovgivning får anvendelse og har prioritet, behandle 
søknaden som om det var søkt direkte til den, og søknaden 
skal anses innlevert til institusjonen med prioritet på samme 
dato som den ble innlevert til den første institusjonen.

Artikkel 69

Tilleggsbestemmelser

1. Dersom det etter lovgivningen som det vises til i artikkel 
67 og 68, ikke foreligger rett til utbetaling av ekstra eller 
særlige familieytelser til barn som har mistet en eller begge 
foreldre, skal slike ytelser utbetales automatisk og som et tillegg 
til de øvrige familieytelser som er ervervet i samsvar med 
lovgivningen nevnt over, etter den medlemsstatens lovgivning 
som den avdøde arbeidstakeren var undergitt lengst, dersom 
rettigheten ble ervervet etter den lovgivningen. Dersom det 
ikke er ervervet noen rettighet etter den lovgivningen, skal det 
undersøkes om vilkårene for ervervelse av slike rettigheter etter 
de øvrige medlemsstaters lovgivning er til stede, og ytelsene 
skal gis ut fra lengden av trygdetid eller botid tilbakelagt etter 
disse medlemsstaters lovgivning, i synkende rekkefølge.

2. Ytelser som utbetales som pensjon eller pensjonstillegg, 
skal gis og beregnes i samsvar med kapittel 5.

KAPITTEL 9

Særlige, ikke-avgiftsbaserte kontantytelser

Artikkel 70

Alminnelig	bestemmelse

1. Denne artikkel får anvendelse på særlige, 
ikke-avgiftsbaserte kontantytelser som gis etter lovgivning  
som på grunn av personene som omfattes, målene og/
eller vilkårene for rett til ytelser, har trekk både fra trygde-
lovgivningen nevnt i artikkel 3 nr. 1 og fra sosialhjelp.

2. I dette kapittel menes med «særlige, ikke-avgiftsbaserte 
kontantytelser» ytelser som

a) har til formål enten

i) å supplere, erstatte eller gi et tillegg til dekning av 
risiko som omfattes av de deler av trygdesystemet 
som er nevnt i artikkel 3 nr. 1, og som sikrer de berørte 
personer en minsteinntekt til livsopphold i lys av 
de økonomiske og sosiale forholdene i den berørte 
medlemsstat,

 eller
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ii) utelukkende å sikre et særlig vern for personer med 
nedsatt funksjonsevne, noe som er nært knyttet til 
den berørte personens sosiale forhold i den berørte 
medlemsstat,

og

b) utelukkende finansieres ved pliktig skatt til dekning av 
generelle offentlige utgifter, og der vilkårene for å tilstå 
og beregne ytelser ikke er avhengig av avgiftsbetaling 
fra mottakerens side. Ytelser som gis som tillegg til 
en avgiftsbasert ytelse, skal imidlertid ikke anses som 
avgiftsbaserte ytelser bare av denne grunn,

og

c) er oppført i vedlegg X.

3. Artikkel 7 og de øvrige kapitler i denne avdeling får ikke 
anvendelse på ytelser nevnt i nr. 2 i denne artikkel.

4. Ytelser nevnt i nr. 2 skal utelukkende gis i de berørte 
personenes bostedsstat, i samsvar med dens lovgivning. Slike 
ytelser skal gis og dekkes av institusjonen på bostedet.

AVDELING IV

DEN	ADMINISTRATIVE	KOMMISJON	OG	DEN	
RÅDGIVENDE	KOMITé

Artikkel 71

Den	administrative	kommisjons	sammensetning	og	
arbeidsmetoder

1. Den administrative kommisjon for koordinering 
av trygdeordninger (heretter kalt Den administrative 
kommisjon), som er tilknyttet Kommisjonen for De europeiske 
fellesskap, skal bestå av én regjeringsrepresentant fra hver av 
medlemsstatene, eventuelt bistått av tekniske rådgivere. En 
representant for Kommisjonen for De europeiske fellesskap 
skal delta på møtene i Den administrative kommisjon med 
status som rådgiver.

2. Den administrative kommisjons vedtekter skal utarbeides 
etter felles overenskomst mellom dens medlemmer.

Beslutninger i fortolkningsspørsmål som nevnt i artikkel 72 
bokstav a) skal treffes etter avstemningsreglene fastsatt i 
traktaten og skal offentliggjøres i den grad det er nødvendig.

3. Kommisjonen for De europeiske fellesskap skal ivareta 
sekretariatsoppgavene for Den administrative kommisjon.

Artikkel 72

Den	administrative	kommisjons	oppgaver

Den administrative kommisjon skal

a) behandle alle administrative spørsmål og 
fortolkningsspørsmål som oppstår som en følge 
av bestemmelsene i denne forordning eller 
gjennomføringsforordningen, eller som en følge av enhver 
avtale eller ordning som inngås innenfor rammen av disse 
forordningene, uten at dette berører den rett som de berørte 
myndigheter, institusjoner og enkeltpersoner har til å 
benytte seg av de rettergangsmåter og domstoler som er 
angitt i medlemsstatenes lovgivning, i denne forordning 
eller i traktaten,

b) legge til rette for en enhetlig anvendelse av fellesskapsretten, 
framfor alt ved å fremme utveksling av erfaringer og beste 
administrativ praksis,

c) fremme og utvikle samarbeid mellom medlemsstatene og 
deres institusjoner i trygdesaker, blant annet for å kunne 
ta opp bestemte spørsmål om visse persongrupper, og lette 
gjennomføringen av samarbeidstiltak over grensene med 
henblikk på koordinering av trygdeordningene,

d) så langt det er mulig oppmuntre til bruk av ny teknologi  
for å lette fri bevegelighet for personer, særlig ved 
å modernisere framgangsmåtene for utveksling av 
opplysninger og tilpasse informasjonsstrømmen mellom 
institusjonene med sikte på elektronisk utveksling, samtidig 
som det tas hensyn til utviklingen innen databehandling i 
den enkelte medlemsstat. Den administrative kommisjon 
skal vedta felles regler for strukturen i datatjenestene, 
særlig med hensyn til sikkerhet og bruk av standarder, og 
skal fastsette bestemmelser om driften av den delen av 
disse tjenestene som er felles,

e) påta seg alle andre oppgaver som hører under 
dens myndighetsområde etter denne forordning og 
gjennomføringsforordningen eller etter avtaler eller 
ordninger inngått innenfor rammen av disse forordningene,
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f) legge fram relevante forslag om koordineringen av 
trygdeordninger for Kommisjonen for De europeiske 
fellesskap for å forbedre og modernisere gjeldende 
fellesskapsrett gjennom å utarbeide nye forordninger eller 
ved å benytte andre instrumenter omhandlet i traktaten,

g) fastsette hvilke faktorer som skal legges til grunn for 
regnskapsføringen av utgifter som skal dekkes av 
medlemsstatenes institusjoner etter denne forordning, 
og foreta de årlige regnskapsoppgjør mellom disse 
institusjonene på grunnlag av rapporten fra revisjonsutvalget 
nevnt i artikkel 74.

Artikkel 73

Den	tekniske	komité	for	databehandling

1. Det skal knyttes en teknisk komité for databehandling 
(heretter kalt Den tekniske komité) til Den administrative 
kommisjon. Den tekniske komité skal legge fram forslag for 
Den administrative kommisjon om felles arkitekturregler for 
driften av databehandlingstjenestene, særlig om sikkerhet og 
bruken av standarder. Den skal levere rapporter og avgi en 
grunngitt uttalelse før Den administrative kommisjon treffer 
beslutninger i henhold til artikkel 72 bokstav d). Den tekniske 
komiteens sammensetning og arbeidsmetoder skal fastsettes av 
Den administrative kommisjon.

2. For dette formål skal Den tekniske komité

a) innhente relevant teknisk dokumentasjon og utføre de 
undersøkelser og annet arbeid som er nødvendig for at den 
skal kunne utføre sine oppgaver,

b) legge fram for Den administrative kommisjon de rapporter 
og grunngitte uttalelser som er nevnt i nr. 1,

c) utføre alle andre oppgaver og undersøkelser i saker den får 
seg forelagt av Den administrative kommisjon,

d) sørge for styring av forsøksprosjekter i Fellesskapet om 
bruk av databehandlingstjenester og, for fellesskapsdelen, 
av driftssystemer for bruk av slike tjenester.

Artikkel 74

Revisjonsutvalget

1. Det skal knyttes et revisjonsutvalg til Den administrative 
kommisjon. Revisjonsutvalgets sammensetning og 
arbeidsmetoder skal fastsettes av Den administrative 
kommisjon.

Revisjonsutvalget skal

a) kontrollere metoden som benyttes til å fastsette og beregne 
de årlige gjennomsnittskostnadene som medlemsstatene 
framlegger,

b) innhente de nødvendige data og foreta de beregninger som 
kreves for å fastsette den enkelte medlemsstats årlige krav,

c) gi Den administrative kommisjon jevnlig redegjørelse om 
resultatene av gjennomføringen av denne forordning og 
gjennomføringsforordningen, særlig med hensyn til de 
finansielle sidene,

d) legge fram de data og rapporter som er nødvendige 
for at Den administrative kommisjon skal kunne fatte 
beslutninger i henhold til artikkel 72 bokstav g),

e) legge fram relevante forslag for Den administrative 
kommisjon, herunder forslag som gjelder denne forordning, 
i forbindelse med bokstav a), b) og c),

f) utføre alle arbeidsoppgaver, undersøkelser eller oppdrag i 
saker den får seg forelagt av Den administrative kommisjon.

Artikkel 75

Den	rådgivende	komité	for	koordinering	av	
trygdeordninger

1. Det nedsettes en rådgivende komité for koordinering av 
trygdeordninger (heretter kalt Den rådgivende komité) med 
følgende medlemmer fra hver medlemsstat:

a) én regjeringsrepresentant,

b) én fagforeningsrepresentant,

c) én representant for arbeidsgiverorganisasjonene.
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For hver av disse gruppene skal det for hver medlemsstat 
oppnevnes et varamedlem.

Den rådgivende komités medlemmer og varamedlemmer skal 
oppnevnes av Rådet. Den rådgivende komité skal ledes av en 
representant for Kommisjonen for De europeiske fellesskap. 
Den rådgivende komité skal fastsette sin forretningsorden.

2. Den rådgivende komité skal på anmodning fra 
Kommisjonen for De europeiske fellesskap eller Den 
administrative kommisjon eller på eget initiativ ha myndighet 
til

a) å drøfte spørsmål av generell eller prinsipiell art og 
problemer som oppstår som en følge av gjennomføringen 
av fellesskapsbestemmelsene om koordinering av 
trygdeordninger, særlig med hensyn til visse persongrupper,

b) å avgi uttalelser om slike saker til Den administrative 
kommisjon og legge fram forslag til eventuelle endringer 
av disse bestemmelsene.

AVDELING V

FORSKJELLIGE	BESTEMMELSER

Artikkel 76

Samarbeid

1. De kompetente myndigheter i medlemsstatene skal gi 
hverandre alle opplysninger om

a) tiltak som treffes for å gjennomføre denne forordning,

b) endringer i egen lovgivning som kan påvirke 
gjennomføringen av denne forordning.

2. Ved anvendelse av denne forordning skal medlems-
statenes myndigheter og institusjoner bistå hverandre og 
opptre som om det var sin egen lovgivning de gjennomførte. 
Administrativ bistand fra disse myndigheter og institusjoner 
skal i prinsippet ytes vederlagsfritt. Den administrative 
kommisjon skal imidlertid fastsette hvilke utgifter som kan 
refunderes, og hvilke terskler som utløser refusjon.

3. Ved anvendelse av denne forordning kan medlems-
statenes myndigheter og institusjoner ta direkte kontakt med 
hverandre og med de berørte personer eller deres representanter.

4. Institusjoner og personer som omfattes av denne 
forordning, skal ha plikt til å utveksle informasjon og 
samarbeide for å sikre at denne forordning gjennomføres på 
riktig måte.

Institusjonene skal i samsvar med prinsippet om god 
forvaltning besvare alle forespørsler innen en rimelig frist og 
i den forbindelse gi de berørte personer alle opplysninger som 
er nødvendige for at de skal kunne utøve sine rettigheter etter 
denne forordning.

De berørte personer skal så snart som mulig underrette 
institusjonene i den kompetente medlemsstat og bostedsstaten 
om enhver endring i sin personlige situasjon eller 
familiesituasjon som har betydning for retten til ytelser etter 
denne forordning.

5. Manglende oppfyllelse av opplysningsplikten nevnt i nr. 4 
tredje ledd kan føre til anvendelse av tiltak som står i forhold til 
overtredelsen og er i samsvar med nasjonal lovgivning. Disse 
tiltakene skal likevel tilsvare tiltak som anvendes i henhold til 
nasjonal lovgivning i liknende situasjoner, og skal ikke gjøre 
at det i praksis blir umulig eller uforholdsmessig vanskelig for 
søkere å utøve sine rettigheter etter denne forordning.

6. Dersom det oppstår vanskeligheter med fortolkningen 
eller anvendelsen av denne forordning som kan true rettighetene 
til en person som omfattes av den, skal institusjonen i den 
kompetente medlemsstat eller i den berørte personens 
bostedsstat kontakte institusjonen eller institusjonene i den 
eller de berørte medlemsstater. Dersom det ikke blir funnet en 
løsning innen en rimelig frist, kan de berørte myndigheter be 
om at Den administrative kommisjon griper inn.

7. En medlemsstats myndigheter, institusjoner og domstoler 
kan ikke avvise søknader eller andre dokumenter de får seg 
forelagt, med den begrunnelse at de er skrevet på en annen 
medlemsstats offisielle språk, når dette språket er godkjent som 
offisielt språk i Fellesskapets organer i samsvar med artikkel 
290 i traktaten.

Artikkel 77

Vern	av	personopplysninger

1. Når en medlemsstats myndigheter eller institusjoner 
oversender personopplysninger til en annen medlemsstats 
myndigheter eller institusjoner i samsvar med denne forordning 
eller gjennomføringsforordningen, skal oversendelsen 
være undergitt senderstatens personvernlovgivning. Enhver 
oversendelse fra mottakerstatens myndighet eller institusjon, 
samt lagring, endring og destruering av data utført av 
den medlemsstaten, skal være undergitt mottakerstatens 
personvernlovgivning.
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2. Opplysninger som er nødvendige for å kunne anvende 
denne forordning og gjennomføringsforordningen, skal 
oversendes fra en medlemsstat til en annen i samsvar 
med fellesskapsbestemmelsene om beskyttelse av fysiske 
personer i forbindelse med behandling og fri utveksling av 
personopplysninger.

Artikkel 78

Databehandling

1. Medlemsstatene skal gradvis ta i bruk ny teknologi i 
forbindelse med utveksling av, tilgang til og behandling av 
opplysninger som er nødvendige for å kunne anvende denne 
forordning og gjennomføringsforordningen. Kommisjonen 
for De europeiske fellesskap skal støtte aktiviteter av 
felles interesse så snart medlemsstatene har opprettet slike 
databehandlingstjenester.

2. Hver medlemsstat skal ha ansvar for å forvalte 
sin del av databehandlingstjenestene i samsvar med 
fellesskapsbestemmelsene om beskyttelse av fysiske 
personer i forbindelse med behandling og fri utveksling av 
personopplysninger.

3. Et elektronisk dokument som sendes eller utstedes 
av en institusjon i samsvar med denne forordning og 
gjennomføringsforordningen, kan ikke avvises av en myndighet 
eller institusjon i en annen medlemsstat med den begrunnelse 
at det ble mottatt elektronisk, dersom mottakerinstitusjonen har 
erklært at den kan motta elektroniske dokumenter. Gjengivelsen 
og registreringen av slike dokumenter skal antas å være en 
korrekt og nøyaktig gjengivelse av originaldokumentet eller av 
den informasjon det inneholder, med mindre det motsatte blir 
bevist.

4. Et elektronisk dokument skal anses som gyldig 
dersom datasystemet som inneholder dokumentet, har de 
sikkerhetsmekanismer som er nødvendige for å hindre 
enhver endring av, utlevering av eller uautorisert tilgang til 
dokumentet. Det skal til enhver tid være mulig å gjengi de 
registrerte opplysningene i en umiddelbart lesbar form. Når 
et elektronisk dokument overføres fra en trygdeinstitusjon 
til en annen, skal det treffes hensiktsmessige sikkerhetstiltak 
i samsvar med fellesskapsbestemmelsene om beskyttelse av 
fysiske personer i forbindelse med behandling og fri utveksling 
av personopplysninger.

Artikkel 79

Finansiering	av	tiltak	på	trygdeområdet

Kommisjonen for De europeiske fellesskap kan innenfor 
rammen av denne forordning og gjennomføringsforordningen 
helt eller delvis finansiere

a) tiltak for å bedre utvekslingen av opplysninger mellom 
medlemsstatenes myndigheter og institusjoner på 
trygdeområdet, særlig den elektroniske utvekslingen av 
data,

b) andre tiltak for å gi personer som omfattes av denne 
forordning, og deres representanter, informasjon om de 
rettigheter og plikter som følger av denne forordning, på 
den måte som er mest hensiktsmessig.

Artikkel 80

Fritak

1. Fritak for eller reduksjon av avgifter, stempelavgifter, 
rettsgebyrer eller registreringsavgifter fastsatt i en medlemsstats 
lovgivning for bekreftelser eller dokumenter som kreves 
framlagt i henhold til lovgivningen i den medlemsstaten, 
skal utvides til også å omfatte tilsvarende bekreftelser eller 
dokumenter som kreves framlagt i henhold til en annen 
medlemsstats lovgivning eller i henhold til denne forordning.

2. Erklæringer, dokumenter og bekreftelser av enhver art 
som kreves framlagt i henhold til denne forordning, skal være 
fritatt for legalisering foretatt av diplomatiske eller konsulære 
myndigheter.

Artikkel 81

Krav,	erklæringer,	klager	eller	anker

Krav, erklæringer, klager eller anker som etter en medlemsstats 
lovgivning skulle vært framsatt innen en bestemt frist for en 
myndighet, institusjon eller domstol i den medlemsstaten, 
skal anses som lovformelig framsatt dersom de er framsatt 
innen samme frist for en tilsvarende myndighet, institusjon 
eller domstol i en annen medlemsstat. I dette tilfellet skal 
myndigheten, institusjonen eller domstolen som mottar 
nevnte krav, erklæringer, klager eller anker, umiddelbart 
oversende dem til den kompetente myndighet, institusjon eller 
domsmyndighet i førstnevnte medlemsstat, enten direkte eller 
via de kompetente myndigheter i den berørte medlemsstat. 
Slike krav, erklæringer, klager eller anker skal anses framsatt 
for den kompetente myndighet, institusjon eller domstol den 
dato de ble framsatt for en myndighet, institusjon eller domstol 
i den andre medlemsstaten.

Artikkel 82

Medisinske	undersøkelser

Medisinske undersøkelser som skal foretas i henhold til 
en medlemsstats lovgivning, kan på anmodning fra den 
kompetente institusjon utføres i en annen medlemsstat av 
institusjonen på søkerens eller den stønadsberettigedes 
bosted eller oppholdssted, på de vilkår som er fastsatt i 
gjennomføringsforordningen eller avtalt mellom de berørte 
medlemsstaters kompetente myndigheter.
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Artikkel 83

Anvendelse	av	lovgivning

Særlige bestemmelser om anvendelsen av visse medlemsstaters 
lovgivning er oppført i vedlegg XI.

Artikkel 84

Innkreving	av	avgifter	og	tilbakekreving	av	ytelser

1. Innkreving av skyldige avgifter til en institusjon i en 
medlemsstat og tilbakekreving av ytelser som er uriktig utbetalt 
av en institusjon i en medlemsstat, kan foretas i en annen 
medlemsstat etter de framgangsmåter og med de garantier 
og fordeler som gjelder for innkreving av skyldige avgifter 
til og tilbakekreving av ytelser som er uriktig utbetalt av den 
tilsvarende institusjonen i sistnevnte medlemsstat.

2. Rettskraftige avgjørelser truffet av rettsmyndigheter og 
forvaltningsmyndigheter om innkreving av avgifter, renter og 
andre omkostninger eller om tilbakekreving av uriktig utbetalte 
ytelser etter en medlemsstats lovgivning skal anerkjennes og 
fullbyrdes på anmodning fra den kompetente institusjon i en 
annen medlemsstat innenfor de rammer og etter de lovfestede 
og eventuelle andre framgangsmåter som gjelder for tilsvarende 
avgjørelser i den medlemsstaten. Slike avgjørelser skal erklæres 
rettskraftige i den medlemsstaten, i den utstrekning det kreves 
etter dens lovgivning og etter eventuelle andre framgangsmåter 
der.

3. Ved inndrivning, konkurs eller akkord skal fordringer 
som en medlemsstats institusjon har i en annen medlemsstat, 
nyte godt av samme fortrinnsrett som tilsvarende fordringer 
ville hatt etter sistnevnte medlemsstats lovgivning.

4. Bestemmelser om gjennomføringen av denne 
artikkel, herunder refusjon av utgifter, skal fastsettes i 
gjennomføringsforordningen eller, ved behov og som et 
utfyllende tiltak, ved avtaler mellom medlemsstatene.

Artikkel 85

Institusjoners	rettigheter

1. Dersom en person mottar ytelser etter en medlemsstats 
lovgivning for en skade som skyldes forhold inntruffet i en 
annen medlemsstat, skal følgende regler gjelde for eventuelle 

krav fra institusjonen som har ansvar for å gi ytelser, overfor en 
erstatningsansvarlig tredjepart:

a) når institusjonen som har ansvar for å gi ytelser, 
inntrer, i samsvar med lovgivningen den anvender, i 
ytelsesmottakerens krav overfor tredjepart, skal hver 
medlemsstat anerkjenne denne inntreden,

b) når institusjonen som har ansvar for å gi ytelser, har et 
selvstendig krav overfor tredjepart, skal hver medlemsstat 
anerkjenne dette krav.

2. Dersom en person mottar ytelser etter en medlemsstats 
lovgivning for en skade som skyldes forhold inntruffet i en 
annen medlemsstat, skal de bestemmelser i nevnte lovgivning 
som avgjør i hvilke tilfeller arbeidsgivere eller deres ansatte er 
unntatt erstatningsansvar, få anvendelse med hensyn til denne 
person eller den kompetente institusjon.

Nr. 1 får også anvendelse på krav fra institusjonen som har 
ansvar for å gi ytelser, overfor arbeidsgivere eller deres ansatte 
i tilfeller der deres erstatningsansvar ikke kan utelukkes.

3. Når to eller flere medlemsstater eller deres kompetente 
myndigheter i samsvar med artikkel 35 nr. 3 og/eller artikkel 
41 nr. 2 har inngått en avtale om å gi avkall på refusjon 
mellom institusjoner som er underlagt deres myndighet, eller 
når refusjonen ikke avhenger av ytelsesbeløp som faktisk er 
gitt, skal følgende regler gjelde for eventuelle krav overfor en 
erstatningsansvarlig tredjepart:

a) når institusjonen i bostedsstaten eller oppholdsstaten tilstår 
ytelser til en person for en skade oppstått på dens territorium, 
skal den, i samsvar med lovgivningen den anvender, utøve 
retten til å inntre i skadelidtes krav eller gjøre et selvstendig 
krav gjeldende overfor en erstatningsansvarlig tredjepart,

b) ved anvendelse av bokstav a)

i) skal den som mottar ytelser, anses å ha trygdedekning 
hos institusjonen på bostedet eller oppholdsstedet,

 og

ii) skal den institusjonen anses som den institusjon som 
har ansvar for å gi ytelser,
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c) nr. 1 og 2 skal fortsatt anvendes ved ytelser som ikke 
omfattes av en avtale om avkall på refusjon, eller ved en 
refusjon som ikke avhenger av ytelsesbeløpet som faktisk 
er gitt.

Artikkel 86

Bilaterale	avtaler

Med hensyn til forbindelsene mellom Luxembourg på den ene 
siden og Frankrike, Tyskland og Belgia på den andre siden skal 
anvendelsen av og varigheten av tidsrommet som er nevnt i 
artikkel 65 nr. 7, fastsettes i bilaterale avtaler.

AVDELING VI

OVERGANGSBESTEMMELSER	OG	
SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 87

Overgangsbestemmelser

1. Denne forordning skal ikke gi rett til ytelser for 
tidsrommet før tidspunktet for dens gjennomføring.

2. Enhver trygdetid og, der det er relevant, enhver tid med 
lønnet arbeid, tid med selvstendig virksomhet eller botid som er 
tilbakelagt etter en medlemsstats lovgivning før tidspunktet for 
gjennomføring av denne forordning i den berørte medlemsstat, 
skal medregnes ved fastsettelse av rett til ytelser etter denne 
forordning.

3. Med forbehold for nr. 1 kan en rettighet oppnås etter 
denne forordning selv om den gjelder et trygdetilfelle som er 
inntruffet før tidspunktet for dens gjennomføring i den berørte 
medlemsstat.

4. Enhver ytelse som ikke er tilstått, eller som er midlertidig 
stanset, på grunn av den berørte personens statsborgerskap eller 
bosted, skal på anmodning fra den berørte personen gis eller 
gjenopptas med virkning fra tidspunktet for gjennomføring av 
denne forordning i den berørte medlemsstat, forutsatt at tidligere 
fastsatte rettigheter ikke har ført til en engangsutbetaling.

5. Rettighetene til en person som har fått tilstått pensjon 
før tidspunktet for gjennomføring av denne forordning i en 
medlemsstat, kan på anmodning fra den berørte personen 
vurderes på nytt, idet det tas hensyn til denne forordning.

6. Dersom anmodningen nevnt i nr. 4 eller 5 framsettes innen 
to år fra tidspunktet for gjennomføring av denne forordning i 
en medlemsstat, skal rettigheter oppnådd i samsvar med denne 
forordning få virkning fra det tidspunktet, og en medlemsstats 
lovgivning om tap eller begrensning av rettigheter kan ikke 
gjøres gjeldende overfor de berørte personer.

7. Dersom anmodningen nevnt i nr. 4 eller 5 framsettes 
mer enn to år etter tidspunktet for gjennomføring av denne 
forordning i den berørte medlemsstat, skal rettigheter som ikke 
er tapt eller foreldet, få virkning fra det tidspunkt anmodningen 
ble framsatt, med forbehold for eventuelle gunstigere 
bestemmelser i en medlemsstats lovgivning.

8. Dersom en person som følge av denne forordning er 
undergitt lovgivningen i en annen medlemsstat enn den som 
er fastsatt i samsvar med avdeling II i forordning (EØF) 
nr. 1408/71, får sistnevnte lovgivning fortsatt anvendelse så 
lenge situasjonen er uendret, med mindre den berørte personen 
ønsker å være undergitt lovgivningen som gjelder i henhold til 
denne forordning. Anmodningen skal innen tre måneder etter 
tidspunktet for gjennomføring av denne forordning legges 
fram for den kompetente institusjon i den medlemsstat hvis 
lovgivning får anvendelse etter denne forordning, dersom 
den berørte personen skal være undergitt den medlemsstatens 
lovgivning fra tidspunktet for gjennomføring av denne 
forordning. Dersom anmodningen framsettes etter at denne 
fristen er utløpt, skal overgangen finne sted den første dagen i 
måneden som følger.

9. Artikkel 55 i denne forordning får bare anvendelse 
på pensjoner som ikke er undergitt artikkel 46c i forordning 
(EØF) nr. 1408/71 på tidspunktet for gjennomføring av denne 
forordning.

10. Bestemmelsene i artikkel 65 nr. 2 annet punktum og nr. 3 
annet punktum får anvendelse på Luxembourg innen to år etter 
tidspunktet for gjennomføring av denne forordning.

11. Medlemsstatene skal sikre at det gis tilstrekkelige 
opplysninger om de endringer i rettigheter og plikter som er 
innført ved denne forordning og gjennomføringsforordningen.

Artikkel 88

Ajourføring	av	vedleggene

Vedleggene til denne forordning skal revideres jevnlig.
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Artikkel 89

Gjennomføringsforordning

Bestemmelser om gjennomføringen av denne forordning skal 
fastsettes i en senere forordning.

Artikkel 90

Oppheving

1. Rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 oppheves fra 
tidspunktet for gjennomføring av denne forordning.

Forordning (EØF) nr. 1408/71 skal imidlertid forbli i kraft og 
fortsatt ha rettsvirkning med hensyn til

a) Rådsforordning (EF) nr. 859/2003 av 14. mai 2003 
om utvidelse av bestemmelsene i forordning (EØF) 
nr. 1408/71 og forordning (EØF) nr. 574/72 til å omfatte 
tredjestatsborgere som ikke allerede er omfattet av disse 
bestemmelser utelukkende på grunn av sin nasjonalitet(1), 
så lenge den forordningen ikke er opphevet eller endret,

b) Rådsforordning (EØF) nr. 1661/85 av 13. juni 1985 om 
tekniske tilpasninger til Fellesskapets regler om trygd for 
vandrearbeidere med hensyn til Grønland(2), så lenge den 
forordningen ikke er opphevet eller endret,

(1) EUT L 124 av 20.5.2003, s. 1.
(2) EFT L 160 av 20.6.1985, s. 7.

c) avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeids-
område(3) og avtalen om fri bevegelighet for personer 
mellom Det europeiske fellesskap og dets medlemsstater 
på den ene side og Det sveitsiske edsforbund på den annen 
side(4) samt andre avtaler som inneholder en henvisning til 
forordning (EØF) nr. 1408/71, så lenge disse avtalene ikke 
er endret på bakgrunn av denne forordning.

2. Henvisninger til forordning (EØF) nr. 1408/71 i 
rådsdirektiv 98/49/EF av 29. juni 1998 om trygging av rettane 
til supplerande pensjon for arbeidstakarar og sjølvstendig 
næringsdrivande som flyttar innanfor Fellesskapet(5) skal 
forstås som henvisninger til denne forordning.

Artikkel 91

Ikrafttredelse

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

Den får anvendelse fra den dag gjennomføringsforordningen 
trer i kraft.

(3) EFT L 1 av 3.1.1994, s. 1.
(4) EFT L 114 av 30.4.2002, s. 6. Avtalen sist endret ved beslutning nr. 2/2003 i 

Felleskomiteen EU-Sveits (EUT L 187 av 26.7.2003, s. 55).
(5) EFT L 209 av 25.7.1998, s. 46.

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

Utferdiget i Brussel, 29. april 2004.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX M. McDOWELL

 President Formann

__________
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VEDLEGG I

BIDRAGSFORSKUDD	OG	SÆRLIGE	STØNADER	VED	FØDSEL	OG	ADOPSJON

(Artikkel 1 bokstav z))

I.	 Bidragsforskudd

A. BELGIA

Bidragsforskudd etter lov av 21. februar 2003 om opprettelse av en avdeling for underholdsbidrag i SPF 
Finances.

B. DANMARK

Forskudd på barnebidrag fastsatt i lov om ytelser til barn.

Forskudd på barnebidrag konsolidert ved lov nr. 765 av 11. september 2002.

C. TYSKLAND

Bidragsforskudd etter tysk lov om bidragsforskudd (Unterhaltsvorschussgesetz) av 23. juli 1979.

D. FRANKRIKE

Familiebidrag utbetalt til et barn når en eller begge foreldre unnlater eller er ute av stand til å oppfylle sin 
underholdsplikt eller betale et underholdsbidrag fastsatt ved en rettsavgjørelse.

E. ØSTERRIKE

Bidragsforskudd etter føderal lov om tilståelse av forskudd på barnebidrag (Unterhaltsvorschussgesetz 1985 
– UVG).

F. PORTUGAL

Bidragsforskudd (lov nr. 75/98 av 19. november om sikring av underhold til mindreårige).

G.  FINLAND

Underholdsbidrag etter lov om sikring av barnebidrag (671/1998).

H.  SVERIGE

Underholdsbidrag etter lov om støtte til underhold (1996:1030).
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II. Særlige	stønader	ved	fødsel	og	adopsjon

A. BELGIA

Stønad ved fødsel og adopsjon.

B. SPANIA

Engangsutbetaling ved fødsel.

C. FRANKRIKE

Stønad ved fødsel eller adopsjon som del av «prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE)».

D. LUXEMBOURG

Bidrag før fødsel.

Bidrag ved fødsel.

E. FINLAND

Pakke ved svangerskap og fødsel, engangsutbetaling ved svangerskap og fødsel og bistand i form av et 
engangsbeløp for å kompensere for kostnadene ved internasjonal adopsjon i henhold til lov om ytelser ved 
svangerskap og fødsel.

_________
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VEDLEGG II

BESTEMMELSER	I	AVTALER	SOM	ER	I	KRAFT,	OG	SOM	EVENTUELT	ER	BEGRENSET	TIL	
PERSONER	SOM	OMFATTES	AV	DISSE	BESTEMMELSER

(Artikkel 8 nr. 1)

Innholdet i dette vedlegget skal fastsettes av Europaparlamentet og Rådet i samsvar med traktaten så snart som mulig og 
innen tidspunktet nevnt i artikkel 91 for gjennomføring av denne forordning.

_________
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VEDLEGG III

BEGRENSNINGER	PÅ	RETT	TIL	NATURALYTELSER	FOR	EN	GRENSEARBEIDERS	
FAMILIEMEDLEMMER

(Artikkel 18 nr. 2)

DANMARK

SPANIA

IRLAND

NEDERLAND

FINLAND

SVERIGE

DET FORENTE KONGERIKE

___________
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VEDLEGG IV

FLERE	RETTIGHETER	FOR	PENSJONISTER	SOM	REISER	TILBAKE	TIL	DEN	KOMPETENTE	
MEDLEMSSTAT

(Artikkel 27 nr. 2)

BELGIA

TYSKLAND

HELLAS

SPANIA

FRANKRIKE

ITALIA

LUXEMBOURG

ØSTERRIKE

SVERIGE

__________
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VEDLEGG V

FLERE	RETTIGHETER	FOR	TIDLIGERE	GRENSEARBEIDERE	SOM	REISER	TILBAKE	TIL	
MEDLEMSSTATEN	DER	DE	TIDLIGERE	UTFØRTE	LØNNET	ARBEID	ELLER	DREV	SELVSTENDIG	
VIRKSOMHET	(FÅR	BARE	ANVENDELSE	DERSOM	MEDLEMSSTATEN	MED	DEN	KOMPETENTE	
INSTITUSJON	SOM	HAR	ANSVAR	FOR	UTGIFTENE	TIL	NATURALYTELSER	TIL	PENSJONISTEN	I	

HANS/HENNES	BOSTEDSSTAT,	OGSÅ	STÅR	OPPFØRT	PÅ	LISTEN)

(Artikkel 28 nr. 2)

BELGIA

TYSKLAND

SPANIA

FRANKRIKE

LUXEMBOURG

ØSTERRIKE

PORTUGAL

_________
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VEDLEGG VI

LOVGIVNING	AV	TYPE	A	SOM	BØR	OMFATTES	AV	SÆRLIG	KOORDINERING

(Artikkel 44 nr. 1)

A. HELLAS

Lovgivning om trygdeordningen i landbruket (OGA) under lov nr. 4169/1961.

B. IRLAND

Del 2 kapittel 15 i trygdeloven (konsolidering) 1993.

C. FINLAND

Uførepensjon fastsatt i samsvar med lov om nasjonal pensjon av 8. juni 1956 og tilstått etter overgangsreglene i lov 
om nasjonal pensjon (547/93).

Nasjonal pensjon til personer som har nedsatt funksjonsevne eller får nedsatt funksjonsevne i ung alder (lov om 
nasjonal pensjon (547/93)).

D. SVERIGE

Inntektsavhengig ytelse ved sykdom og aktivitetskompensasjon (lov 1962:381, endret ved lov 2001:489).

E. DET FORENTE KONGERIKE

a) Storbritannia

Paragraf 30A nr. 5, paragraf 40, 41 og 68 i lov om avgifter og ytelser 1992.

b) Nord-Irland

Paragraf 30A nr. 5, paragraf 40, 41 og 68 i lov om avgifter og ytelser 1992 (Nord-Irland).

__________
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ITALIA

Medlemsstat
Ordninger forvaltet av institusjoner i 
medlemsstater som har gjort vedtak 

om uførhetsgraden

Ordninger forvaltet av italienske institusjoner som er bundet av vedtaket 
når det foreligger samsvar

Alminnelig ordning Sjøfolk som ikke er 
tjenestedyktige til sjøsArbeidere Funksjonærer

BELGIA 1.  Alminnelig ordning Ikke samsvar Ikke samsvar Ikke samsvar

2.  Ordning for gruvearbeidere

–  Delvis generell uførhet Samsvar Samsvar Ikke samsvar

–  Yrkesuførhet Ikke samsvar Ikke samsvar Ikke samsvar

3.  Ordning for sjøfolk Ikke samsvar Ikke samsvar Ikke samsvar

FRANKRIKE 1.  Alminnelig ordning

–  Gruppe III (kontinuerlig 
tilsyn)

Samsvar Samsvar Ikke samsvar

–  Gruppe II Samsvar Samsvar Ikke samsvar

–  Gruppe I Samsvar Samsvar Ikke samsvar

2.  Landbruksordning

–  Full generell uførhet Samsvar Samsvar Ikke samsvar

–  Delvis generell uførhet Samsvar Samsvar Ikke samsvar

–  Kontinuerlig tilsyn Samsvar Samsvar Ikke samsvar

3.  Ordning for gruvearbeidere

–  Delvis generell uførhet Samsvar Samsvar Ikke samsvar

–  Kontinuerlig tilsyn Samsvar Samsvar Ikke samsvar

–  Yrkesuførhet Ikke samsvar Ikke samsvar Ikke samsvar

4.  Ordning for sjøfolk

–  Delvis generell uførhet Ikke samsvar Ikke samsvar Ikke samsvar

–  Kontinuerlig tilsyn Ikke samsvar Ikke samsvar Ikke samsvar

–  Yrkesuførhet
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LUXEMBOURG(1)

Medlemsstat

Ordninger forvaltet av 
institusjoner i medlemsstater 

som har gjort vedtak om 
uførhetsgraden

Ordninger forvaltet av luxembourgske institusjoner som er 
bundet av vedtaket når det foreligger samsvar

Uførhet — arbeidere Uførhet — funksjonærer

BELGIA 1.  Alminnelig ordning Samsvar Samsvar

2.  Ordning for 
gruvearbeidere

–  Delvis generell 
uførhet

Ikke samsvar Ikke samsvar

–  Yrkesuførhet Ikke samsvar Ikke samsvar

3.  Ordning for sjøfolk Samsvar(1) Samsvar(1)

FRANKRIKE 1.  Alminnelig ordning

–  Gruppe III 
(kontinuerlig 
tilsyn)

Samsvar Samsvar

–  Gruppe II Samsvar Samsvar

–  Gruppe I Samsvar Samsvar

2.  Landbruksordning

–  Full generell 
uførhet

Samsvar Samsvar

–  To tredjedels 
generell uførhet

Samsvar Samsvar

–  Kontinuerlig tilsyn Samsvar Samsvar

3.  Ordning for 
gruvearbeidere

–  To tredjedels 
generell uførhet

Samsvar Samsvar

–  Kontinuerlig tilsyn Samsvar Samsvar

–  Full generell 
uførhet

Ikke samsvar Ikke samsvar

4.  Ordning for sjøfolk

–  Delvis generell 
uførhet

Samsvar Samsvar

–  Kontinuerlig tilsyn Samsvar Samsvar

–  Yrkesuførhet Ikke samsvar Ikke samsvar

(1) I den utstrekning uførheten anses som generell uførhet av belgiske institusjoner.

(1) Opplysninger om samsvar mellom Luxembourg på den ene siden og Frankrike eller Belgia på den andre siden vil bli gjenstand for 
en ny teknisk gjennomgang der det tas hensyn til endret nasjonal lovgivning i Luxembourg.
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VEDLEGG VIII

TILFELLER	DER	DEN	SELVSTENDIGE	YTELSEN	ER	LIK	ELLER	HØYERE	ENN	PRO	RATA-
YTELSEN

(Artikkel 52 nr. 4)

A. DANMARK

Alle søknader om pensjon nevnt i lov om sosialpensjon, med unntak av pensjoner nevnt i vedlegg IX.

B. FRANKRIKE

Alle søknader om pensjonsytelse eller ytelse til etterlatte i henhold til ordninger med tilleggspensjon for lønnstakere 
eller selvstendig næringsdrivende, med unntak av søknader om alderspensjon eller enkepensjon i henhold til 
ordninger med tilleggspensjon for kabinpersonale i sivil luftfart.

C. IRLAND

Alle søknader om pensjon ved arbeidsopphør, (avgiftsbasert) alderspensjon, (avgiftsbasert) enkepensjon og 
(avgiftsbasert) enkemannspensjon.

D. NEDERLAND

Når en person har rett til pensjon etter nederlandsk lov om generell alderstrygd (AOW).

E. PORTUGAL

Søknader om uføre-, alders- og etterlattepensjon, unntatt tilfeller der total trygdetid tilbakelagt etter mer enn én 
medlemsstats lovgivning er minst 21 kalenderår, nasjonal trygdetid er høyst 20 år og beregningen foretas etter 
artikkel 11 i lovdekret nr. 35/2002 av 19. februar, som gir regler for fastsettelse av pensjonsbeløpet. Ved at det 
benyttes gunstigere satser ved pensjonsberegningen, kan i slike tilfeller beløpet som framkommer ved pro rata-
beregningen, bli høyere enn beløpet som framkommer ved den uavhengige beregningen.

F. SVERIGE

Inntektsavhengig alderspensjon (lov 1998:674), inntektsavhengig etterlattepensjon i form av omstillingspensjon og 
barnepensjon når dødsfallet inntraff før 1. januar 2003, samt enkepensjon (lov 2000:461 og lov 2000:462).

G.  DET FORENTE KONGERIKE

Alle søknader om pensjon ved arbeidsopphør, ytelser til enker og ytelser ved dødsfall beregnet i samsvar med 
bestemmelsene i forordningens avdeling III kapittel 5, med unntak av søknader der

a) i løpet av et skatteår som begynner 6. april 1975 eller senere

i) den berørte personen har tilbakelagt trygdetid, tid med lønnet arbeid eller botid etter Det forente kongerikes 
og en annen medlemsstats lovgivning,

 og

ii) ett (eller flere) av skatteårene nevnt under punkt i) ikke anses som et kvalifiserende år som definert i Det 
forente kongerikes lovgivning,

b) det blir tatt hensyn til trygdetid tilbakelagt etter gjeldende lovgivning i Det forente kongerike før 5. juli 1948 
ved anvendelse av forordningens artikkel 52 nr. 1 bokstav b), gjennom å anvende trygdetid, tid med lønnet 
arbeid eller botid etter en annen medlemsstats lovgivning.

__________
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VEDLEGG IX

YTELSER	OG	AVTALER	DER	ARTIKKEL	54	KAN	ANVENDES

I.	 Ytelser	nevnt	i	forordningens	artikkel	54	nr.	2	bokstav	a),	der	beløpet	ikke	avhenger	av	den	tilbakelagte	
trygdetidens	eller	botidens	lengde

A. BELGIA

Ytelser innenfor den generelle uførhetsordningen, den særlige uførhetsordningen for gruvearbeidere og 
særordningen for sjøfolk i handelsflåten.

Ytelser innenfor trygdeordningen for selvstendig næringsdrivende ved arbeidsudyktighet.

Ytelser ved uførhet innenfor den oversjøiske trygdeordningen og innenfor uføreordningen for tidligere 
arbeidstakere i Belgisk Kongo og Rwanda-Urundi.

B. DANMARK

Full dansk alderspensjon som oppnås etter ti års botid av personer som er tilstått pensjon senest 1. oktober 1989.

C. HELLAS

Ytelser etter lov nr. 4169/1961 om trygdeordningen i landbruket (OGA).

D. SPANIA

Etterlattepensjon i henhold til den generelle ordningen og særordningene, med unntak av særordningen for 
tjenestemenn.

E. FRANKRIKE

Uførepensjon i henhold til den generelle trygdeordningen eller ordningen for arbeidstakere i landbruket.

Uførepensjon til gjenlevende ektefelle i henhold til den generelle trygdeordningen eller ordningen for 
arbeidstakere i landbruket, når den er beregnet på grunnlag av den avdøde ektefellens uførepensjon, fastsatt i 
samsvar med artikkel 52 nr. 1 bokstav a).

F. IRLAND

Uførepensjon av type A.

G.  NEDERLAND

Lov av 18. februar 1966 om uføretrygd for lønnstakere, med senere endringer (WAO).

Lov av 24. april 1997 om uføretrygd for selvstendig næringsdrivende, med senere endringer (WAZ).

Lov av 21. desember 1995 om generell trygd for etterlatte (ANW).
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H.  FINLAND

Nasjonal pensjon til personer som er født med nedsatt funksjonsevne eller får nedsatt funksjonsevne i ung alder 
(lov om nasjonal pensjon 547/93).

Nasjonal pensjon fastsatt i samsvar med lov om nasjonal pensjon av 8. juni 1956 og tilstått etter overgangsreglene 
i lov om nasjonal pensjon (547/93).

Tillegg til barnepensjon i samsvar med lov om etterlattepensjon av 17. januar 1969.

I. SVERIGE

Inntektsbasert etterlattepensjon i form av barnepensjon og omstillingspensjon når dødsfallet inntraff 1. januar 
2003 eller senere og avdøde ble født i 1938 eller senere (lov 2000:461).

II.	 Ytelser	nevnt	i	forordningens	artikkel	54	nr.	2	bokstav	b),	der	beløpet	avhenger	av	et	godskrevet	tidsrom	
som	anses	tilbakelagt	mellom	tidspunktet	da	trygdetilfellet	inntraff,	og	et	senere	tidspunkt

A. TYSKLAND

Uførepensjon og etterlattepensjon, der det tas hensyn til en tilleggsperiode.

Alderspensjon, der det tas hensyn til en allerede opptjent tilleggsperiode.

B. SPANIA

Alderspensjon eller pensjon på grunn av permanent nedsatt funksjonsevne (uførhet) i henhold til særordningen 
for tjenestemenn, som kommer inn under avdeling I i konsolidert lov om statspensjonister, dersom mottakeren 
var eller ble betraktet som yrkesaktiv tjenestemann da trygdetilfellet inntraff. Pensjon ved dødsfall og 
etterlattepensjon (til gjenlevende ektefelle, barn som har mistet en eller begge foreldre, og foreldre), som 
kommer inn under avdeling I i konsolidert lov om statspensjonister, dersom tjenestemannen var eller ble 
betraktet som yrkesaktiv da dødsfallet inntraff.

C. ITALIA

Italiensk pensjon ved full arbeidsudyktighet (inabilità).

D. LUXEMBOURG

Uføre- og etterlattepensjon.

E. FINLAND

Tjenestepensjon, der det tas hensyn til framtidige tidsrom i samsvar med nasjonal lovgivning.

F. SVERIGE

Ytelse ved sykdom og aktivitetskompensasjon i form av garantert ytelse (lov 1962:381).

Etterlattepensjon beregnet på grunnlag av antatt trygdetid (lov 2000:461 og 2000:462).

Alderspensjon i form av garantert pensjon beregnet på grunnlag av antatt, tidligere medregnet tid (lov 1998:702).



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 76/86 17.12.2015

III.	 Avtaler	nevnt	i	forordningens	artikkel	54	nr.	2	bokstav	b)	i),	der	hensikten	er	å	unngå	at	det	samme	
godskrevne	tidsrommet	medregnes	mer	enn	én	gang

Trygdeavtale av 28. april 1997 mellom Republikken Finland og Forbundsrepublikken Tyskland.

Trygdeavtale av 10. november 2000 mellom Republikken Finland og Storhertugdømmet Luxembourg.

Nordisk konvensjon om trygd av 15. juni 1992.

_________
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VEDLEGG X

SÆRLIGE,	IKKE-AVGIFTSBASERTE	KONTANTYTELSER

(Artikkel 70 nr. 2 bokstav c))

Innholdet i dette vedlegget skal fastsettes av Europaparlamentet og Rådet i samsvar med traktaten så snart som mulig og 
innen tidspunktet nevnt i artikkel 91 for gjennomføring av denne forordning.

_________
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VEDLEGG XI

SÆRLIGE	BESTEMMELSER	OM	ANVENDELSEN	AV	MEDLEMSSTATENES	LOVGIVNING

(Artikkel 51 nr. 3, artikkel 56 nr. 1 og artikkel 83)

Innholdet i dette vedlegget skal fastsettes av Europaparlamentet og Rådet i samsvar med traktaten så snart som mulig og 
innen tidspunktet nevnt i artikkel 91 for gjennomføring av denne forordning.

__________________
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 42 og 308,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om koordinering av 
trygdeordninger(1), særlig artikkel 89,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

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

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Forordning (EF) nr. 883/2004 moderniser reglene om 
koordinering av medlemsstatenes trygdeordninger 
ved å angi hvilke tiltak og framgangsmåter som er 
nødvendige i forbindelse med gjennomføringen, og ved å 
forenkle dem for alle involverte parter. Det bør fastsettes 
gjennomføringsregler.

2) Det er helt nødvendig med et tettere og mer effektivt 
samarbeid mellom trygdeinstitusjonene dersom personer 
som omfattes av forordning (EF) nr. 883/2004, skal kunne 
gjøre sine rettigheter gjeldende så raskt som mulig og på 
best mulige vilkår.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 284 av 30.10.2009, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) og protokoll 37, se EØS-tillegget 
til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 46.

(1) EUT L 166 av 30.4.2004, s. 1.
(2)  EUT C 324 av 30.12.2006, s. 59.
(3)  Europaparlamentsuttalelse av 9. juli 2008 (ennå ikke offentliggjort i EUT), 

Rådets felles holdning av 17. desember 2008 (EUT C 38 E av 17.2.2009, 
s. 26) og Europaparlamentets holdning av 22. april 2009. Rådsbeslutning av 
27. juli 2009.

3) Elektronisk kommunikasjon er et godt egnet middel til 
rask og pålitelig datautveksling mellom medlemsstatenes 
institusjoner. Elektronisk behandling av data bør 
bidra til en raskere saksbehandling for alle involverte. 
Berørte personer bør også nyte godt av alle garantier i 
Fellesskapets bestemmelser om beskyttelse av fysiske 
personer i forbindelse med behandling og fri utveksling 
av personopplysninger.

4) Tilgang på opplysninger (også i elektronisk form) om 
nasjonale organer som kan komme til å bli involvert i 
gjennomføringen av forordning (EF) nr. 883/2004, i en 
form som gjør at de kan oppdateres i sanntid, bør lette 
utvekslingen mellom medlemsstatenes institusjoner. 
Denne metoden, der rene faktaopplysninger og 
umiddelbar tilgang for borgerne er vektlagt, er en viktig 
forenkling som bør innføres ved denne forordning.

5) For at de komplekse framgangsmåtene for gjennomføring 
av reglene om koordinering av trygdeordninger skal bli 
så velfungerende som mulig, og av hensyn til en effektiv 
forvaltning, kreves det en ordning med umiddelbar 
ajourføring av vedlegg 4. Utarbeidelsen og anvendelsen av 
bestemmelsene om dette tilsier et tett samarbeid mellom 
medlemsstatene og Kommisjonen, og gjennomføringen 
bør skje raskt av hensyn til de følger som forsinkelser 
vil få, både for borgere og for forvaltningsmyndigheter. 
Kommisjonen bør derfor gis myndighet til å opprette og 
forvalte en database og sørge for at den er i drift senest 
den dag denne forordning trer i kraft. Kommisjonen bør 
særlig treffe nødvendige tiltak for å få opplysningene 
oppført i vedlegg 4 innlemmet i databasen.

EUROPAPARLAMENTS-	OG	RÅDSFORORDNING	(EF)	nr.	987/2009

av	16.	september	2009

om	fastsettelse	av	nærmere	regler	for	gjennomføring	av	forordning	(EF)	nr.	883/2004	om	
koordinering	av	trygdeordninger(*)

2015/EØS/76/06
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6) En styrking av visse framgangsmåter bør gi større 
rettssikkerhet og økt åpenhet og innsyn for brukerne 
av forordning (EF) nr. 883/2004. For eksempel bør 
fastsettelse av felles frister for å oppfylle visse plikter eller 
fullføre visse administrative oppgaver bidra til å klarlegge 
og strukturere forholdet mellom trygdeordningens 
medlemmer og institusjonene.

7) Personer som omfattes av denne forordning, bør få svar 
på sine henvendelser til den kompetente institusjon innen 
rimelig tid. Svaret bør gis innenfor de frister som er 
fastsatt i trygdelovgivningen i den aktuelle medlemsstat, 
når det er fastsatt slike frister. Det vil være ønskelig 
at de medlemsstater hvis trygdelovgivning ikke har 
bestemmelser om slike frister, vurderer å innføre dette og 
sørge for at berørte personer får nødvendig informasjon.

8) Medlemsstatene, deres kompetente myndigheter og 
trygdeinstitusjoner bør ha mulighet for å bli enige seg 
imellom om forenklede framgangsmåter og administrative 
rutiner som de anser som mer effektive og bedre tilpasset 
forholdene i deres respektive trygdeordninger. Slike 
ordninger bør imidlertid ikke berøre rettighetene til 
personer som omfattes av forordning (EF) nr. 883/2004.

9) Ettersom trygdeområdet i seg selv er komplekst, må 
alle medlemsstatenes institusjoner gjøre en særlig 
innsats for å hindre at trygdeordningens medlemmer 
straffes selv om de ikke har fremmet krav eller sendt 
inn bestemte opplysninger til den institusjon som har 
ansvar for å behandle søknaden i samsvar med reglene og 
framgangsmåtene fastsatt i forordning (EF) nr. 883/2004 
og i denne forordning.

10) For å avgjøre hvilken institusjon som er kompetent, dvs. 
den institusjon hvis lovgivning får anvendelse eller som 
har ansvar for utbetalingen av bestemte ytelser, må den 
faktiske situasjonen til medlemmet i trygdeordningen 
og til vedkommendes familiemedlemmer undersøkes 
av institusjoner i mer enn én medlemsstat. For å sikre 
at den berørte personen er beskyttet mens nødvendig 
informasjonsutveksling mellom institusjonene pågår, bør 
det gis bestemmelser om midlertidig medlemskap i en 
trygdeordning.

11) Medlemsstatene bør samarbeide om å fastlegge bostedet 
til personer som omfattes av denne forordning og av 
forordning (EF) nr. 883/2004, og bør ved en eventuell 
tvist ta hensyn til alle relevante kriterier for å løse saken. 
Dette kan omfatte kriterier omhandlet i den relevante 
artikkelen i denne forordning.

12) Mange tiltak og framgangsmåter omhandlet i denne 
forordning er ment å skulle sikre større åpenhet om de 
kriterier som medlemsstatenes institusjoner må legge til 
grunn etter forordning (EF) nr. 883/2004. Disse tiltak 
og framgangsmåter er et resultat av rettspraksis ved 
EF-domstolen, vedtak i Den administrative kommisjon 
og mer enn tretti års erfaring med koordinering av 
trygdeordninger innenfor rammen av de grunnleggende 
friheter som er nedfelt i traktaten.

13) Denne forordning fastsetter tiltak og rutiner som 
fremmer mobilitet for arbeidstakere og arbeidsløse. 
Grensearbeidere som er blitt helt arbeidsløse, kan stille seg 
til rådighet for arbeidsformidlingen både i bostedsstaten 
og i medlemsstaten der de sist utførte lønnet arbeid. De 
bør imidlertid bare ha rett til ytelser fra bostedsstaten.

14) Det kreves visse særlige regler og framgangsmåter for å 
fastlegge hvilken lovgivning som skal få anvendelse ved 
vurdering av den tid som et medlem i trygdeordningen har 
egnet til omsorg for barn i de forskjellige medlemsstater.

15) Visse framgangsmåter bør også gjenspeile behovet for 
en balansert kostnadsfordeling mellom medlemsstatene. 
Særlig i forbindelse med ytelser ved sykdom bør disse 
framgangsmåtene ta hensyn både til situasjonen i 
medlemsstater som dekker utgiftene forbundet med at 
medlemmer får tilgang til deres helsevesen, og situasjonen 
i medlemsstater hvis institusjoner dekker utgiftene til 
naturalytelser som medlemmer av deres trygdeordning 
mottar i en annen medlemsstat enn bostedsstaten.

16) Innenfor rammen av forordning (EF) nr. 883/2004 er det 
behov for å avklare vilkårene for dekning av utgifter til 
naturalytelser ved sykdom som del av planlagt behandling, 
dvs. behandling som et medlem i trygdeordningen mottar 
i en annen medlemsstat enn staten der vedkommende er 
medlem eller er bosatt. Det bør presiseres hvilke plikter 
medlemmet har med hensyn til å søke om tillatelse på 
forhånd, og likeledes hvilke plikter institusjonen har 
overfor pasienten med hensyn til vilkårene for tillatelse. 
Det bør også avklares hvilke følger det får at utgifter til 
behandling gitt i en annen medlemsstat på grunnlag av en 
tillatelse, kan overtas.

17) Denne forordning, og særlig bestemmelsene som 
gjelder opphold utenfor den kompetente medlemsstat 
og om planlagt behandling, bør ikke være til hinder for 
anvendelse av gunstigere nasjonale bestemmelser, særlig 
med hensyn til refusjon av utgifter påløpt i en annen 
medlemsstat.

18) Det er svært viktig å vedta mer bindende framgangsmåter 
med sikte på å forkorte fristene for betaling av slike 
fordringer mellom medlemsstatenes institusjoner, for 
å kunne bevare tilliten til en slik utveksling og ivareta 
behovet for en forsvarlig forvaltning av medlemsstatenes 
trygdeordninger. Framgangsmåtene for behandling av 
fordringer knyttet til ytelser ved sykdom og arbeidsløshet 
bør derfor styrkes.

19) De framgangsmåter institusjonene benytter seg imellom 
for å bistå hverandre ved innkreving av fordringer 
som gjelder trygd, bør styrkes med sikte på å sikre en 
mer effektiv innkreving og at reglene om koordinering 
av trygdeordninger fungerer friksjonsfritt. Effektiv 
innkreving bidrar også til å hindre og bekjempe svindel og 
misbruk, og til å sikre bærekraftige trygdeordninger. Dette 
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innebærer at det vedtas nye framgangsmåter på grunnlag 
av en rekke eksisterende bestemmelser i rådsdirektiv 
2008/55/EF av 26. mai 2008 om gjensidig bistand til 
innkreving av fordringer i forbindelse med avgifter, toll, 
skatt og andre tiltak(1). De nye framgangsmåtene for 
innkreving bør vurderes på nytt etter fem år på bakgrunn 
av de erfaringer som er gjort, og om nødvendig tilpasses, 
særlig for å sikre at de fungerer fullt ut.

20) Ved anvendelse av bestemmelser om gjensidig bistand 
i forbindelse med tilbakekreving av uriktig utbetalte 
ytelser, innkreving av midlertidige utbetalinger og 
avgifter, samt motregning og bistand ved innkreving, 
er den anmodede medlemsstats kompetanse begrenset 
til håndhevingstiltak. Alle andre tiltak hører under den 
anmodende medlemsstats kompetanse.

21) Håndhevingstiltak som treffes i den anmodede 
medlemsstat, innebærer ikke at denne medlemsstat 
anerkjenner fordringens berettigelse eller grunnlag.

22) Det er helt avgjørende for tilliten til kompetente 
myndigheter og medlemsstatenes institusjoner at berørte 
personer informeres om sine rettigheter og plikter. 
Informasjonen bør inneholde veiledning om saksgangen.

(1)  EUT L 150 av 10.6.2008, s. 28.

  Med berørte personer menes, avhengig av situasjonen, 
trygdeordningens medlemmer, deres familiemedlemmer 
og/eller deres etterlatte eller andre personer.

23) Ettersom målene for denne forordning, som er vedtakelse 
av samordningstiltak for å sikre at retten til fri bevegelighet 
for personer kan utøves på en effektiv måte, 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 denne forordning ikke lenger enn det 
som er nødvendig for å nå dette målet.

24) Denne forordning bør erstatte rådsforordning (EØF) nr. 
574/72 av 21. mars 1972 om regler for gjennomføring 
av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse 
av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig 
næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter 
innenfor Fellesskapet(2)—

VEDTATT DENNE FORORDNING:

(2)  EFT L 74 av 27.3.1972, s. 1.

AVDELING I

ALMINNELIGE	BESTEMMELSER

KAPITTEL I

Definisjoner

Artikkel 1

Definisjoner

1. I denne forordning

a) menes med «grunnforordning» forordning (EF) 
nr. 883/2004,

b) menes med «gjennomføringsforordning» denne forordning, 
og

c) skal definisjonene i grunnforordningen få anvendelse.

2. I tillegg til de definisjoner som er nevnt i nr. 1,

a) menes med «tilknytningspunkt» en enhet som tilbyr:

i) et elektronisk kontaktpunkt,

ii) automatisk ruting basert på adressen, og

iii) intelligent ruting basert på programvare som muliggjør 
automatisk kontroll og ruting (for eksempel et program 
for kunstig intelligens) og/eller menneskelig inngripen,

b) menes med «kontaktorgan» ethvert organ som er utpekt av 
en medlemsstats kompetente myndighet for en eller flere 
av de deler av trygdeordningen som er nevnt i artikkel 
3 i grunnforordningen, til å svare på anmodninger om 
opplysninger og bistand i forbindelse med anvendelsen 
av grunnforordningen og gjennomføringsforordningen, 
og som skal utføre de oppgaver det er tillagt i henhold til 
avdeling IV i gjennomføringsforordningen,

c) menes med «dokument» et sett med opplysninger, uansett 
hvilket medium som er benyttet, som er strukturert på en slik 
måte at det kan utveksles elektronisk, og som skal oversendes 
for at grunnforordningen og gjennomføringsforordningen 
skal få anvendelse,

d) menes med «strukturert elektronisk dokument» ethvert 
strukturert dokument i et format som er utformet med 
sikte på elektronisk utveksling av opplysninger mellom 
medlemsstatene,

e) menes med «elektronisk overføring» overføring av data ved 
hjelp av elektronisk utstyr til behandling (herunder digital 
komprimering) av data via kabler, radiosendere, optisk 
teknologi eller andre elektromagnetiske midler,
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f) menes med «revisjonsutvalg» det organ som er omhandlet 
i artikkel 74 i grunnforordningen.

KAPITTEL II

Bestemmelser om samarbeid og utveksling av opplysninger

Artikkel 2

Regler	for	utveksling	mellom	institusjoner	og	omfanget	av	
utvekslingen

1. I forbindelse med gjennomføringsforordningen skal 
utveksling av opplysninger mellom medlemsstatenes 
myndigheter og institusjoner og personer som omfattes av 
grunnforordningen, være basert på prinsippene om offentlige 
tjenester, effektivitet, aktiv bistand, rask levering og 
tilgjengelighet, herunder e-tilgjengelighet, særlig for eldre og 
personer med funksjonsnedsettelse.

2. Institusjonene skal umiddelbart legge fram eller utveksle 
alle opplysninger som er nødvendige for å kunne fastslå og 
bestemme rettigheter og plikter for personer som omfattes 
av grunnforordningen. Opplysningene skal overføres mellom 
medlemsstatene direkte av institusjonene selv, eller indirekte 
via kontaktorganene.

3. Når en person ved en feiltakelse har lagt opplysninger, 
dokumenter eller krav fram for en institusjon på territoriet 
til en annen medlemsstat enn medlemsstaten der den 
institusjon befinner seg som er utpekt i samsvar med 
gjennomføringsforordningen, skal opplysningene, 
dokumentene eller kravene umiddelbart videresendes av 
førstnevnte institusjon til den institusjon som er utpekt i 
samsvar med gjennomføringsforordningen, med angivelse av 
datoen da opplysningene, dokumentene eller kravene først 
ble framlagt. Denne datoen skal være bindende for sistnevnte 
institusjon. En medlemsstats institusjoner skal imidlertid ikke 
holdes ansvarlige eller anses for å ha truffet en beslutning ved å 
forholde seg passive som følge av en forsinket oversendelse av 
opplysninger, dokumenter eller krav fra andre medlemsstaters 
institusjoner.

4. Når opplysninger overføres indirekte via kontaktorganet 
i bestemmelsesstaten, skal fristene for å besvare en anmodning 
løpe fra den dag kontaktorganet mottok kravet, som om det var 
mottatt av institusjonen i den aktuelle medlemsstaten.

Artikkel 3

Regler	for	utveksling	mellom	berørte	personer,	og	
omfanget	av	utvekslingen

1. Medlemsstatene skal sørge for at berørte personer får 
tilgang til nødvendige opplysninger, slik at de informeres om 
endringer i grunnforordningen og gjennomføringsforordningen 
og kan kreve sin rett. De skal også sørge for at tjenestene er 
brukervennlige.

2. Personer som omfattes av grunnforordningen, skal ha plikt 
til å gi den relevante institusjon opplysninger, dokumenter eller 
underlagsmateriale som er nødvendig for å kunne fastslå deres 

eller familiens situasjon, for å fastsette eller opprettholde deres 
rettigheter og plikter og for å avgjøre hvilken lovgivning som 
få anvendelse og hvilke plikter de har etter den lovgivningen.

3. Når medlemsstatene innhenter, overfører eller behandler 
personopplysninger i samsvar med sin lovgivning for å kunne 
gjennomføre grunnforordningen, skal de sørge for at berørte 
personer er fullt ut i stand til å utøve sine rettigheter knyttet 
til personvern, i samsvar med Fellesskapets bestemmelser om 
beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling 
av personopplysninger og om fri utveksling av slike data.

4. I den grad det er nødvendig av hensyn til anvendelsen 
av grunnforordningen og gjennomføringsforordningen, skal de 
relevante institusjoner oversende opplysningene og utferdige 
dokumentene til berørte personer umiddelbart, og under alle 
omstendigheter innen de frister som er fastsatt i den aktuelle 
medlemsstatens lovgivning.

Den relevante institusjon skal gi en søker som er bosatt eller 
oppholder seg i en annen medlemsstat, melding om sitt vedtak, 
direkte eller via kontaktorganet i bosteds- eller oppholdsstaten. 
Når den avslår å gi ytelser, skal den også begrunne avslaget 
og opplyse om klagemuligheter og hvilke frister som gjelder 
i denne forbindelse. En kopi av vedtaket skal sendes til andre 
involverte institusjoner.

Artikkel 4

Format	og	metode	for	utveksling	av	opplysninger

1. Den administrative kommisjon skal fastlegge struktur, 
innhold, format og nærmere ordninger for utveksling av 
dokumenter og strukturerte elektroniske dokumenter.

2. Overføringen av opplysninger mellom institusjonene 
eller kontaktorganene skal skje elektronisk, enten direkte eller 
indirekte via tilknytningspunktene, innenfor en felles, sikker 
ramme som kan garantere at utvekslingen av opplysninger er 
fortrolig og beskyttet.

3. De relevante institusjoner skal i sin kommunikasjon med 
berørte personer benytte de ordninger som i hvert enkelt tilfelle 
er hensiktsmessige, og skal foretrekke elektronisk overføring 
så langt det er mulig. Den administrative kommisjon skal 
fastlegge de praktiske ordningene for elektronisk oversendelse 
av opplysninger, dokumenter eller vedtak til berørte personer.

Artikkel 5

Den	rettslige	gyldigheten	av	dokumenter	og	
underlagsmateriale	utferdiget	i	en	annen	medlemsstat

1. Dokumenter som en medlemsstats institusjon har 
utferdiget og som i forbindelse med anvendelsen av 
grunnforordningen og gjennomføringsforordningen viser en 
persons stilling, og det underlagsmateriale som ligger til grunn 
for utferdigelsen av dokumentene, skal godtas av de øvrige 
medlemsstaters institusjoner så lenge de ikke er trukket tilbake 
eller erklært ugyldige av medlemsstaten der de ble utferdiget.

2. Når det er tvil om et dokuments gyldighet eller om 
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riktigheten av de faktiske forhold som opplysningene i 
dokumentet bygger på, skal institusjonen i mottakerstaten be 
om nødvendig avklaring fra institusjonen som har utferdiget 
dokumentet, og eventuelt om at dokumentet trekkes tilbake. 
Institusjonen som har utferdiget dokumentet, skal ta 
begrunnelsen for å utferdige dokumentet opp til ny vurdering, 
og om nødvendig trekke det tilbake.

3. I samsvar med nr. 2 skal institusjonen på oppholds- eller 
bostedet, når det er tvil om opplysningene som den berørte 
personen har lagt fram, dokumentets eller underlagsmaterialets 
gyldighet eller riktigheten av de faktiske forhold som 
enkelthetene i dokumentet bygger på, på anmodning fra 
den kompetente institusjon og så langt det er mulig, foreta 
nødvendig etterprøving av opplysningene eller dokumentet.

4. Når de berørte institusjoner ikke blir enige, kan 
de kompetente myndigheter bringe saken inn for Den 
administrative kommisjon, tidligst en måned etter at 
anmodningen ble oversendt av institusjonen som mottok 
dokumentet. Den administrative kommisjon skal forsøke å 
oppnå enighet innen seks måneder fra den dag den fikk seg 
saken forelagt.

Artikkel 6

Midlertidig	anvendelse	av	lovgivning	og	midlertidig	
tilståelse	av	ytelser

1. Når institusjoner eller myndigheter i to eller flere 
medlemsstater er uenige om hvilken lovgivning som skal 
få anvendelse, skal den berørte personen, med mindre annet 
er fastsatt i gjennomføringsforordningen, være midlertidig 
undergitt lovgivningen i en av disse medlemsstater, etter 
følgende prioritering:

a) lovgivningen i medlemsstaten der vedkommende faktisk 
utfører lønnet arbeid eller driver selvstendig virksomhet, 
dersom vedkommende utfører lønnet arbeid eller driver 
selvstendig virksomhet bare i en medlemsstat,

b) lovgivningen i bostedsstaten, når vedkommende utøver en 
del av sin virksomhet der, eller når han/hun ikke utfører 
lønnet arbeid eller driver selvstendig virksomhet,

c) den medlemsstats lovgivning hvis anvendelse det først ble 
anmodet om, når vedkommende utøver virksomhet i to 
eller flere medlemsstater.

2. Når institusjoner eller myndigheter i to eller flere 
medlemsstater er uenige om hvilken institusjon som skal gi 
kontant- eller naturalytelser, skal berørte personer som kunne 
kreve ytelser om det ikke forelå uenighet, ha rett til midlertidige 
ytelser etter den lovgivning som anvendes av institusjonen på 
bostedet eller, dersom vedkommende ikke er bosatt på en av de 
berørte medlemsstaters territorium, ha rett til ytelser etter den 
lovgivning som gjelder for institusjonen der anmodningen først 
ble innlevert.

3. Når de berørte institusjoner eller myndigheter ikke blir 
enige, kan de kompetente myndigheter bringe saken inn for 
Den administrative kommisjon, tidligst en måned etter at 
uenigheten nevnt i nr. 1 eller 2 oppstod. Den administrative 
kommisjon skal forsøke å oppnå enighet innen seks måneder 
fra den dag den fikk seg saken forelagt.

4. Når det fastslås enten at gjeldende lovgivning ikke 
er lovgivningen i medlemsstaten som har gitt midlertidig 
medlemskap, eller at institusjonen som har tilstått ytelsene 
midlertidig ikke var den kompetente institusjon, skal den 
institusjon som fastslås å være kompetent, anses å ha vært 
dette med tilbakevirkende kraft, som om uenigheten ikke 
hadde forekommet, senest enten fra datoen for det midlertidige 
medlemskapet, eller fra den første midlertidige tilståelsen av de 
aktuelle ytelsene.

5. Om nødvendig skal institusjonen som er fastslått å være 
den kompetente institusjon, og institusjonen som har utbetalt 
kontantytelser midlertidig eller har mottatt avgifter midlertidig, 
regulere den berørte personens økonomiske situasjon med 
hensyn til avgifter og kontantytelser betalt på midlertidig 
basis, i samsvar med bestemmelsene i avdeling IV kapittel III i 
gjennomføringsforordningen.

Naturalytelser som er tilstått midlertidig av en institusjon i 
samsvar med nr. 2, skal refunderes av den kompetente institusjon 
i samsvar med avdeling IV i gjennomføringsforordningen.

Artikkel 7

Midlertidig	beregning	av	ytelser	og	avgifter

1. Når en person har rett til en ytelse eller skal betale avgift 
etter grunnforordningen, og den kompetente institusjon ikke 
har alle de opplysninger om situasjonen i en annen medlemsstat 
som er nødvendige for å kunne foreta en endelig beregning av 
ytelsens eller avgiftens størrelse, skal denne institusjon, med 
mindre det er fastsatt noe annet i gjennomføringsforordningen, 
på anmodning fra den berørte personen tilstå ytelsen eller 
beregne avgiften på midlertidig basis dersom en slik beregning 
er mulig ut fra opplysningene institusjonen sitter med.

2. Ytelsen eller avgiften skal beregnes på nytt straks 
institusjonen har fått alt nødvendig underlagsmateriale eller 
alle nødvendige dokumenter.

KAPITTEL III

Andre generelle bestemmelser om anvendelsen av 
grunnforordningen

Artikkel 8

Administrative	avtaler	mellom	to	eller	flere	medlemsstater

1. Gjennomføringsforordningens bestemmelser skal erstatte 
bestemmelsene i avtaler som gjelder anvendelsen av avtaler 
nevnt i artikkel 8 nr. 1 i grunnforordningen, unntatt bestemmelser 
om avtaler som gjelder konvensjoner nevnt i vedlegg II til 
grunnforordningen, forutsatt at bestemmelsene i disse avtaler 
er inntatt i vedlegg 1 til gjennomføringsforordningen.



Nr. 76/94 17.12.2015EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

2. Medlemsstatene kan om nødvendig inngå avtaler seg 
imellom om anvendelsen av avtaler nevnt i artikkel 8 nr. 2 i 
grunnforordningen, forutsatt at disse avtalene ikke forringer 
berørte personers rettigheter og plikter og er inntatt i vedlegg 1 
til gjennomføringsforordningen.

Artikkel 9

Andre	framgangsmåter	avtalt	mellom	myndigheter	og	
institusjoner

1. To eller flere medlemsstater, eller deres kompetente 
myndigheter, kan bli enige om andre framgangsmåter enn dem 
som er omhandlet i gjennomføringsforordningen, forutsatt 
at disse framgangsmåtene ikke forringer berørte personers 
rettigheter eller plikter.

2. Alle avtaler som inngås for dette formål, skal meldes 
til Den administrative kommisjon og oppføres i vedlegg 1 til 
gjennomføringsforordningen.

3. Bestemmelser nedfelt i gjennomføringsavtaler inngått 
mellom to eller flere medlemsstater med det samme eller 
tilsvarende formål som avtaler nevnt i nr. 2, som er i kraft 
dagen før gjennomføringsforordningen trer i kraft og er inntatt 
i vedlegg 5 til forordning (EØF) nr. 574/72, skal fortsatt gjelde i 
forbindelsene mellom disse medlemsstater, forutsatt at de også 
er inntatt i vedlegg 1 til gjennomføringsforordningen.

Artikkel 10

Hindring	av	sammenfall	av	ytelser

Når ytelser som kan kreves utbetalt etter to eller flere 
medlemsstaters lovgivning, på gjensidig grunnlag reduseres, 
suspenderes eller bortfaller, skal alle beløp som ikke ville blitt 
utbetalt ved en streng anvendelse av reglene om reduksjon, 
suspensjon eller bortfall i de berørte medlemsstaters 
lovgivning, divideres med antallet ytelser som skal reduseres, 
suspenderes eller bortfalle, uten hensyn til andre bestemmelser 
i grunnforordningen.

Artikkel 11

Kriterier	for	fastsettelse	av	bosted

1. Når to eller flere medlemsstaters institusjoner er 
uenige om fastsettelsen av bosted for en person som 
omfattes av grunnforordningen, skal disse institusjoner etter 
felles overenskomst fastslå hvor den berørte personen har 
hovedtyngden av sin virksomhet, ut fra en samlet vurdering av 
alle tilgjengelige opplysninger om relevante fakta, som blant 
annet kan omfatte:

a) varigheten av vedkommendes tilstedeværelse på den 
berørte medlemsstats territorium, og besøkets kontinuitet,

b) vedkommendes situasjon, herunder:

i) virksomhetens art og særtrekk, særlig stedet der 
virksomheten utøves til vanlig, i hvilken grad det er 
en permanent virksomhet, og hvor lenge en eventuell 
arbeidsavtale varer,

ii) vedkommendes familiesituasjon og familiebånd,

iii) eventuell ulønnet virksomhet,

iv) for studenters vedkommende, deres inntektskilde,

v) vedkommendes boligsituasjon, særlig hvor permanent 
den er,

vi) i hvilken medlemsstat vedkommende anses å være 
bosatt for skattemessige formål.

2. Når vurderingen av de ulike kriteriene basert på relevante 
fakta som angitt i nr. 1 ikke fører til at de berørte institusjoner 
blir enige, skal vedkommendes hensikt, slik dette framgår av 
de faktiske forhold, og særlig årsakene til at vedkommende har 
flyttet, anses som avgjørende når hans/hennes faktiske bosted 
skal fastsettes.

Artikkel 12

Sammenlegging	av	tid

1. Ved anvendelse av artikkel 6 i grunnforordningen 
skal den kompetente institusjon kontakte institusjonene i de 
medlemsstater hvis lovgivning den berørte personen også har 
vært undergitt, for å få fastlagt alle tidsrom som er tilbakelagt 
etter deres lovgivning.

2. Trygdetid, tid med lønnet arbeid, tid med selvstendig 
virksomhet eller botid tilbakelagt etter en medlemsstats 
lovgivning skal legges til den tid som er tilbakelagt etter enhver 
annen medlemsstats lovgivning, i den grad det er nødvendig 
av hensyn til anvendelsen av artikkel 6 i grunnforordningen, 
forutsatt at disse tidsrommene ikke sammenfaller.

3. Når trygdetid eller botid tilbakelagt med pliktig trygd 
etter en medlemsstats lovgivning sammenfaller med trygdetid 
tilbakelagt med frivillig trygd eller frivillig fortsatt trygd etter 
en annen medlemsstats lovgivning, skal bare den tid som er 
tilbakelagt med pliktig trygd medregnes.

4. Når trygdetid eller botid, men ikke sidestilt tid, er 
tilbakelagt etter en medlemsstats lovgivning og sammenfaller 
med sidestilt tid på grunnlag av en annen medlemsstats 
lovgivning, skal bare den tid som ikke er sidestilt medregnes.
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5. Ethvert tidsrom som anses som sidestilt etter to eller 
flere medlemsstaters lovgivning, skal medregnes bare av 
institusjonen i den medlemsstat hvis lovgivning den berørte 
personen sist var undergitt på pliktig grunnlag forut for dette 
tidsrom. Dersom den berørte personen ikke var undergitt en 
medlemsstats lovgivning på pliktig grunnlag forut for det 
aktuelle tidsrom, skal dette tidsrom medregnes av institusjonen 
i den medlemsstat hvis lovgivning vedkommende først var 
undergitt på pliktig grunnlag etter det aktuelle tidsrom.

6. Dersom det ikke lar seg gjøre å fastsette nøyaktig tilbakelagt 
trygdetid eller botid etter en medlemsstats lovgivning, skal det 
antas at disse tidsrom ikke sammenfaller med trygdetid eller 
botid tilbakelagt etter en annen medlemsstats lovgivning, og 
de skal, om det er rimelig, medregnes når det er til den berørte 
personens fordel.

Artikkel 13

Regler	for	omregning	av	tid

1. Når tid tilbakelagt etter en medlemsstats lovgivning 
uttrykkes i andre tidsenheter enn dem som er fastsatt i en 
annen medlemsstats lovgivning, skal omregningen ved 
sammenlegging av tid etter artikkel 6 i grunnforordningen skje 
etter følgende regler:

a) institusjonen i den medlemsstat etter hvis lovgivning 
tidsrommet ble tilbakelagt, skal gi melding om hvilket 
tidsrom som skal benyttes som grunnlag for omregningen,

b) i ordninger der tidsrommene uttrykkes i dager, skal 
omregningen fra dager til andre tidsenheter, og omvendt, 
og mellom ulike ordninger basert på dager, beregnes i 
samsvar med følgende tabell:

Ordning 
basert på

1 dag 
tilsvarer

1 uke 
tilsvarer

1 måned 
tilsvarer

1 kvartal 
tilsvarer

Høyeste 
antall 

dager i ett 
kalenderår

5 dager 9 timer 5 dager 22 dager 66 dager 264 dager

6 dager 8 timer 6 dager 26 dager 78 dager 312 dager

7 dager 6 timer 7 dager 30 dager 90 dager 360 dager

c) i ordninger der tidsrommene uttrykkes i andre tidsenheter 
enn dager,

i) skal tre måneder eller 13 uker tilsvare ett kvartal, og 
omvendt,

ii) skal ett år tilsvare fire kvartal, 12 måneder eller 52 uker, 
og omvendt,

iii) når uker omregnes til måneder og omvendt, skal 
uker og måneder omregnes til dager i samsvar med 
omregningsreglene for ordninger basert på seks dager i 
punkt b) i tabellen,

d) for tidsrom som uttrykkes i brøkdeler, skal disse tall 
omregnes til nærmeste lavere, hele tall etter reglene i punkt 
b) og c). Brøkdeler av år skal omregnes til måneder, med 
mindre ordningen er basert på kvartaler,

e) dersom omregning etter dette ledd gir en brøkdel av en 
enhet, skal den nærmeste høyere hele enhet anses som et 
resultat av omregning etter dette ledd.

2. Anvendelsen av nr. 1 skal ikke føre til at det for all tid 
som er tilbakelagt i et kalenderår, medregnes et tidsrom som 
overstiger antall dager oppført i den siste kolonnen i tabellen i 
nr. 1 bokstav b), 52 uker, 12 måneder eller fire kvartaler.

Dersom tidsrommene som skal omregnes, tilsvarer det 
maksimale antall tidsrom per år etter lovgivningen i 
medlemsstaten der de er tilbakelagt, skal anvendelsen av nr. 
1 i løpet av et kalenderår ikke gi tidsrom som er kortere enn 
det mulige maksimale antall tidsrom per år etter den aktuelle 
lovgivningen.

3. Omregningen skal foretas enten i en enkelt operasjon for 
alle tidsrom som meldes som et samlet antall, eller for hvert 
enkelt år dersom tidsrommene meldes fra år til år.

4. Når en institusjon gir melding om tidsrom uttrykt i dager, 
skal den samtidig angi om ordningen den forvalter, er basert på 
fem dager, seks dager eller sju dager.

AVDELING II

FASTSETTELSE	AV	HVILKEN	LOVGIVNING	SOM	FÅR	ANVENDELSE

Artikkel 14

Nærmere	bestemmelser	knyttet	til	artikkel	12	og	13	i	
grunnforordningen

1. Ved anvendelse av artikkel 12 nr. 1 i grunnforordningen 
skal «en person som utfører lønnet arbeid i en medlemsstat for 
en arbeidsgiver som vanligvis driver virksomhet der, og som 
sendes av arbeidsgiveren til en annen medlemsstat» omfatte en 
person som rekrutteres med sikte på å bli sendt til en annen 

medlemsstat, forutsatt at vedkommende umiddelbart før 
ansettelsesforholdet tar til, allerede er undergitt lovgivningen i 
medlemsstaten der arbeidsgiveren er etablert.

2. Ved anvendelse av artikkel 12 nr. 1 i grunnforordningen 
skal ordene «som vanligvis driver virksomhet der» vise til 
en arbeidsgiver som til vanlig driver virksomhet av et visst 
omfang, som ikke er rent intern administrasjon, på territoriet til 



Nr. 76/96 17.12.2015EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

medlemsstaten der foretaket er etablert, og det skal da tas hensyn 
til alle kriterier som kjennetegner foretakets virksomhet. De 
relevante kriteriene må være tilpasset den enkelte arbeidsgivers 
særtrekk og virksomhetens reelle art.

3. Ved anvendelse av artikkel 12 nr. 2 i grunnforordningen 
skal ordene «som vanligvis driver selvstendig virksomhet» 
vise til en person som til vanlig driver virksomhet av et visst 
omfang på territoriet til medlemsstaten der han/hun er etablert. 
Vedkommende må allerede ha drevet sin virksomhet en viss 
tid før den dato han/hun ønsker å dra fordel av bestemmelsen 
i nevnte artikkel, og må, i ethvert tidsrom med midlertidig 
virksomhet i en annen stat, fortsatt oppfylle kravene til drift 
av virksomheten i medlemsstaten der han/hun er etablert, for å 
kunne ta den opp ved tilbakekomsten.

4. Ved anvendelse av artikkel 12 nr. 2 i grunnforordningen 
skal kriteriet for å avgjøre om den virksomhet en selvstendig 
person skal drive i en annen medlemsstat, er en virksomhet 
som «likner» den selvstendige virksomhet som til vanlig 
drives, være virksomhetens art, og ikke hvorvidt den betegnes 
som lønnet arbeid eller selvstendig virksomhet av den andre 
medlemsstaten.

5. Ved anvendelse av artikkel 13 nr. 1 i grunnforordningen 
skal en person som «vanligvis utfører lønnet arbeid i to eller 
flere medlemsstater» særlig vise til en person som:

a) opprettholder et arbeid i en medlemsstat og samtidig 
utfører et separat arbeid i en eller flere andre medlemsstater, 
uavhengig av det separate arbeidets varighet eller art,

b) kontinuerlig og skiftesvis utfører arbeid, med unntak av 
marginalt arbeid, i to eller flere medlemsstater, uavhengig 
av hvor ofte eller hvor jevnlig skiftet finner sted.

6. Ved anvendelse av artikkel 13 nr. 2 i grunnforordningen 
skal en person som «vanligvis driver selvstendig virksomhet 
i to eller flere medlemsstater» spesielt vise til en person 
som samtidig eller skiftesvis driver en eller flere separate 
selvstendige virksomheter, uavhengig av disse virksomheters 
art, i to eller flere medlemsstater.

7. For å kunne skille mellom virksomhet etter nr. 5 og 
6 og situasjoner som er beskrevet i artikkel 12 nr. 1 og 2 i 
grunnforordningen, skal virksomhetens varighet i en eller flere 
andre medlemsstater (enten den er permanent eller ad hoc eller 
midlertidig) være avgjørende. For dette formål skal det foretas 
en samlet vurdering av alle relevante fakta, blant annet, når 
det dreier seg om en arbeidstaker, hvilket arbeidssted som er 
fastsatt i arbeidsavtalen.

8. Ved anvendelse av artikkel 13 nr. 1 og 2 i grunnforordningen 
menes med «en vesentlig del av lønnet arbeid eller selvstendig 
virksomhet» i en medlemsstat, en kvantitativt sett vesentlig del 
av alt lønnet arbeid eller all selvstendig virksomhet der, uten 

at dette nødvendigvis er den største delen av arbeidet eller 
virksomheten.

For å kunne avgjøre om en vesentlig del av arbeidet eller 
virksomheten finner sted i en medlemsstat, skal det tas hensyn 
til følgende kriterier:

a) ved lønnet arbeid, arbeidstid og/eller lønn, og

b) ved selvstendig virksomhet, omsetning, arbeidstid, antall 
tjenester som er levert, og/eller inntekt.

I en samlet vurdering skal en andel under 25 % av kriteriene 
nevnt over være en indikator på at en vesentlig del av 
virksomheten ikke utøves i den aktuelle medlemsstaten.

9. Ved anvendelse av artikkel 13 nr. 2 bokstav b) i 
grunnforordningen skal «hovedtyngden» av en selvstendig 
næringsdrivendes virksomhet fastsettes ved å ta hensyn til alle 
sider ved vedkommendes yrkesutøvelse, blant annet stedet 
der vedkommendes fastsatte og permanente forretningssted 
befinner seg, virksomhetens vanlige karakter eller varighet, 
antall tjenester som er levert og vedkommendes hensikt slik 
den framgår av samtlige forhold.

10. For å kunne avgjøre hvilken lovgivning som skal få 
anvendelse etter nr. 8 og 9, skal de berørte institusjoner ta 
hensyn til situasjonen slik den antas å ville være de påfølgende 
12 kalendermåneder.

11. Dersom en person utfører lønnet arbeid i to eller 
flere medlemsstater for en arbeidsgiver som er etablert 
utenfor Unionens territorium, og denne person er bosatt i en 
medlemsstat uten å utføre en vesentlig del av sitt arbeid der, 
skal han/hun være undergitt bostedsstatens lovgivning.

Artikkel 15

Framgangsmåter	ved	anvendelse	av	artikkel	11	nr.	
3	bokstav	b)	og	d),	artikkel	11	nr.	4	og	artikkel	12	i	

grunnforordningen	(om	oversendelse	av	opplysninger	til	
de	berørte	institusjoner)

1. Når en person utøver virksomhet i en annen medlemsstat 
enn den som er kompetent medlemsstat etter avdeling II i 
grunnforordningen, skal arbeidsgiveren, eller den berørte 
personen selv dersom han/hun ikke utfører lønnet arbeid, gi 
den kompetente institusjon i den medlemsstat hvis lovgivning 
får anvendelse, underretning om dette, om mulig på forhånd. 
Institusjonen skal umiddelbart sørge for at den berørte personen 
og institusjonen som er utpekt av den kompetente myndighet 
i medlemsstaten der virksomheten utøves, underrettes om 
hvilken lovgivning som skal få anvendelse på vedkommende 
i henhold til artikkel 11 nr. 3 bokstav b) eller artikkel 12 i 
grunnforordningen.

2. Nr. 1 skal få tilsvarende anvendelse for personer som 
omfattes av artikkel 11 nr. 3 bokstav d) i grunnforordningen.
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3. En arbeidsgiver som definert i artikkel 11 nr. 4 i 
grunnforordningen som har en arbeidstaker om bord på et skip 
som fører en annen medlemsstats flagg, skal gi den kompetente 
institusjon i den medlemsstat hvis lovgivning får anvendelse, 
underretning om dette, om mulig på forhånd. Institusjonen 
skal umiddelbart sørge for at institusjonen som er utpekt av 
den kompetente myndighet i medlemsstaten hvis flagg føres av 
skipet der arbeidstakeren skal arbeide, underrettes om hvilken 
lovgivning som skal få anvendelse på den berørte personen i 
henhold til artikkel 11 nr. 4 i grunnforordningen.

Artikkel 16

Framgangsmåte	ved	anvendelse	av	artikkel	13	i	
grunnforordningen

1. En person som utøver virksomhet i to eller flere 
medlemsstater, skal gi institusjonen som er utpekt av den 
kompetente myndighet i bostedsstaten, underretning om dette.

2. Den utpekte institusjon på bostedet skal umiddelbart 
avgjøre hvilken lovgivning som skal få anvendelse på 
vedkommende, og det skal da tas hensyn til artikkel 13 i 
grunnforordningen og artikkel 14 i gjennomføringsforordningen. 
Den første avgjørelsen skal være midlertidig. Institusjonen skal 
underrette de utpekte institusjoner i hver medlemsstat der det 
utøves virksomhet, om sin midlertidige avgjørelse.

3. Den midlertidige avgjørelsen om hvilken lovgivning som 
skal får anvendelse, som omhandlet i nr. 2, skal bli endelig 
innen to måneder etter at institusjoner utpekt av den kompetente 
myndighet i de berørte medlemsstater er blitt underrettet om 
dette, i samsvar med nr. 2, med mindre lovgivningen allerede 
er endelig bestemt med hjemmel i nr. 4, eller minst en av de 
berørte institusjoner i løpet av disse to månedene underretter 
institusjonen som er utpekt av den kompetente myndighet i 
bostedsstaten, om at den ennå ikke kan godta avgjørelsen, eller 
om at den har et annet syn på dette.

4. Når usikkerhet omkring fastsettelsen av hvilken 
lovgivning som skal få anvendelse, krever kontakt mellom 
institusjoner eller myndigheter i to eller flere medlemsstater, 
skal gjeldende lovgivning for den berørte personen avgjøres 
etter felles overenskomst på anmodning fra en eller flere av 
de institusjoner som er utpekt av den kompetente myndighet 
i de berørte medlemsstater, eller fra de kompetente 
myndigheter selv, og det skal da tas hensyn til artikkel 13 i 
grunnforordningen og de relevante bestemmelser i artikkel 14 i 
gjennomføringsforordningen.

Når de berørte institusjoner eller kompetente myndigheter er 
uenige, skal de søke å oppnå enighet i samsvar med vilkårene 
ovenfor, og artikkel 6 i gjennomføringsforordningen skal få 
anvendelse.

5. Den kompetente institusjon i den medlemsstat hvis 
lovgivning er fastsatt som gjeldende, enten midlertidig eller 
endelig, skal umiddelbart underrette den berørte personen om 
dette.

6. Dersom den berørte personen unnlater å gi de 
opplysninger som er omhandlet i nr. 1, skal denne artikkel, 
på initiativ fra institusjonen som er utpekt av den kompetente 
myndighet i bostedsstaten, få anvendelse så snart institusjonen, 
eventuelt via en annen berørt institusjon, får kjennskap til 
denne personens situasjon.

Artikkel 17

Framgangsmåte	ved	anvendelse	av	artikkel	15	i	
grunnforordningen

Kontraktsansatte i De europeiske fellesskap skal utøve retten til 
å velge etter artikkel 15 i grunnforordningen når arbeidsavtalen 
inngås. Den myndighet som er bemyndiget til å inngå avtalen, 
skal underrette den utpekte institusjon i den medlemsstat hvis 
lovgivning den kontraktsansatte i De europeiske fellesskap har 
valgt.

Artikkel 18

Framgangsmåte	ved	anvendelse	av	artikkel	16	i	
grunnforordningen

En anmodning fra arbeidsgiveren eller den berørte personen om 
unntak fra artikkel 11-15 i grunnforordningen skal, om mulig 
på forhånd, forelegges den kompetente myndighet eller det 
myndighetsutpekte organet i den medlemsstat hvis lovgivning 
skal få anvendelse etter arbeidstakerens eller personens ønske.

Artikkel 19

Informasjon	til	berørte	personer	og	arbeidsgivere

1. Den kompetente institusjon i den medlemsstat hvis 
lovgivning skal få anvendelse i henhold til avdeling II i 
grunnforordningen, skal underrette den berørte personen og 
eventuelt hans/hennes arbeidsgiver(e) om hvilke plikter som er 
fastlagt i den lovgivningen. Den skal gi dem nødvendig hjelp 
med de formaliteter som kreves etter den lovgivningen.

2. På anmodning fra den berørte personen eller 
arbeidsgiveren skal den kompetente institusjon i den 
medlemsstat hvis lovgivning skal få anvendelse i henhold til 
avdeling II i grunnforordningen, bekrefte at lovgivningen skal 
få anvendelse, og eventuelt angi til hvilken dato og på hvilke 
vilkår.

Artikkel 20

Samarbeid	mellom	institusjoner

1. De relevante institusjoner skal oversende den kompetente 
institusjon i den medlemsstat hvis lovgivning får anvendelse 
på en person i henhold til avdeling II i grunnforordningen, 
de opplysninger som er nødvendige for å kunne bestemme 
fra hvilken dato lovgivningen skal få anvendelse, og hvilke 
avgifter den berørte personen og hans/hennes arbeidsgiver(e) 
skal betale etter den lovgivningen.
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2. Den kompetente institusjon i den medlemsstat hvis 
lovgivning skal få anvendelse på en person i henhold til 
avdeling II i grunnforordningen, skal sørge for at institusjonen 
utpekt av den kompetente myndighet i den medlemsstat hvis 
lovgivning personen sist var undergitt, underrettes om hvilken 
dato den lovgivningen får virkning.

Artikkel 21

Arbeidsgiverens	plikter

1. En arbeidsgiver som har sitt forretningskontor eller 
forretningssted utenfor den kompetente medlemsstat, skal 
oppfylle alle lovfestede plikter overfor sine ansatte, særlig 

plikten til å betale avgifter etter den lovgivningen, som om 
vedkommende hadde sitt forretningskontor eller forretningssted 
i den kompetente medlemsstat.

2. En arbeidsgiver som ikke har forretningssted i den 
medlemsstat hvis lovgivning gjelder, kan avtale med 
arbeidstakeren at sistnevnte kan oppfylle arbeidsgiverens 
plikter på dens vegne med hensyn til betaling av avgifter, uten 
at dette skal berøre arbeidsgiverens grunnleggende plikter. 
Arbeidsgiveren skal gi den kompetente institusjon i den berørte 
medlemsstat melding om ordningen.

AVDELING III

SÆRLIGE	BESTEMMELSER	OM	DE	ULIKE	TYPER	YTELSER

KAPITTEL I

Ytelser ved sykdom, ytelser til mor ved svangerskap og fødsel 
og tilsvarende ytelser til far

Artikkel 22

Generelle	gjennomføringsbestemmelser

1. De kompetente myndigheter eller institusjoner skal 
sørge for at medlemmer i trygdeordningen får all nødvendig 
informasjon om framgangsmåter og vilkår for tilståelse av 
naturalytelser når disse ytelsene mottas på territoriet til en annen 
medlemsstat enn den kompetente institusjonens medlemsstat.

2. Uten hensyn til artikkel 5 bokstav a) i grunnforordningen 
kan en medlemsstat bli ansvarlig for utgiftene til ytelser i 
samsvar med artikkel 22 i grunnforordningen bare dersom 
medlemmet i trygdeordningen enten har fremmet krav om 
pensjon etter denne medlemsstatens lovgivning, eller i samsvar 
med artikkel 23-30 i grunnforordningen mottar pensjon etter 
denne medlemsstatens lovgivning.

Artikkel 23

Bestemmelser	om	hvilken	ordning	som	skal	gjelde	når	det	
er	mer	enn	én	ordning	i	bostedsstaten	eller	oppholdsstaten

Dersom bostedsstatens eller oppholdsstatens lovgivning 
inneholder mer enn én ordning for ytelser ved sykdom, ytelser 
til mor ved svangerskap og fødsel og tilsvarende ytelser til far 
for mer enn én kategori av medlemmer, skal bestemmelsene 
som får anvendelse etter artikkel 17, artikkel 19 nr. 1, og artikkel 
20, 22, 24 og 26 i grunnforordningen, være bestemmelsene i 
lovgivningen om den generelle ordningen for arbeidstakere.

Artikkel 24

Bosted	i	en	annen	medlemsstat	enn	den	kompetente	
medlemsstat

1. Ved anvendelse av artikkel 17 i grunnforordningen skal 
medlemmet i trygdeordningen og/eller medlemmer av hans/
hennes familie ha plikt til å registrere seg ved institusjonen på 
bostedet. Deres rett til naturalytelser i bostedsstaten skal, på 
anmodning fra medlemmet eller fra institusjonen på bostedet, 
bekreftes ved et dokument utferdiget av den kompetente 
institusjon.

2. Dokumentet nevnt i nr. 1 skal være gyldig til den 
kompetente institusjon underretter institusjonen på bostedet om 
at det ikke lenger gjelder.

Institusjonen på bostedet skal underrette den kompetente 
institusjon om enhver registrering i henhold til nr. 1, og om 
enhver endring eller sletting av registreringen.

3. Denne artikkel skal få tilsvarende anvendelse på personer 
som omfattes av artikkel 22, 24, 25 og 26 i grunnforordningen.

Artikkel 25

Opphold	i	en	annen	medlemsstat	enn	den	kompetente	
medlemsstat

A. Framgangsmåte og rettighetens omfang

1. Ved anvendelse av artikkel 19 i grunnforordningen 
skal medlemmet i trygdeordningen legge et dokument fram 
for helsetjenesteyteren i oppholdsstaten, utferdiget av den 
kompetente institusjon og med bekreftelse på retten til 
naturalytelser. Dersom medlemmet ikke har et slikt dokument, 
skal institusjonen på oppholdsstedet, på anmodning eller om 
det ellers er nødvendig, kontakte den kompetente institusjon for 
å framskaffe et.
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2. Det skal angis i dokumentet at medlemmet har rett 
til naturalytelser på de vilkår som er fastlagt i artikkel 
19 i grunnforordningen, som om vedkommende hadde 
trygdedekning etter oppholdsstatens lovgivning.

3. Med naturalytelser som nevnt i artikkel 19 nr. 1 i 
grunnforordningen menes de naturalytelser som tilbys i 
oppholdsstaten, i samsvar med dens lovgivning, og som blir 
nødvendige av medisinske grunner, slik at et medlem ikke 
blir tvunget til å reise tilbake til den kompetente medlemsstat 
for å få nødvendig behandling før oppholdet er avsluttet som 
planlagt.

B. Framgangsmåte og ordninger for dekning av utgifter og 
refusjon av naturalytelser

4. Dersom et medlem i trygdeordningen faktisk har dekket 
utgiftene til samtlige eller enkelte naturalytelser gitt innenfor 
rammen av artikkel 19 i grunnforordningen, og dersom 
vedkommende kan få refundert disse utgiftene i henhold til 
lovgivningen som institusjonen på oppholdsstedet anvender, 
kan han/hun sende en søknad om refusjon til institusjonen på 
oppholdsstedet. Institusjonen skal i dette tilfellet refundere 
direkte til vedkommende det beløp som tilsvarer utgiftene til 
disse ytelsene, innenfor de rammer og etter de refusjonssatser 
som er fastsatt i dens lovgivning.

5. Dersom det ikke er bedt om utgiftsrefusjon direkte fra 
institusjonen på oppholdsstedet, skal den berørte personen få 
refundert utgiftene av den kompetente institusjon i samsvar 
med de refusjonssatser som administreres av institusjonen på 
oppholdsstedet, eller de beløp som oppholdsstedets institusjon 
hadde fått refundert om artikkel 62 i gjennomføringsforordningen 
var gjeldende i det aktuelle tilfellet.

Institusjonen på oppholdsstedet skal på anmodning gi den 
kompetente institusjon alle nødvendige opplysninger om disse 
satser eller beløp.

6. Som unntak fra nr. 5 kan den kompetente institusjon 
refundere de påløpte utgiftene innenfor de rammer og etter de 
refusjonssatser som er fastlagt i dens lovgivning, forutsatt at 
medlemmet har gitt sitt samtykke til at denne bestemmelsen 
skal få anvendelse på ham/henne.

7. Dersom oppholdsstatens lovgivning ikke har 
bestemmelser om refusjon i henhold til nr. 4 og 5 i det aktuelle 
tilfellet, kan den kompetente institusjon refundere utgiftene 
innenfor de rammer og etter de refusjonssatser som er fastlagt i 
dens lovgivning, uten samtykke fra medlemmet.

8. Medlemmet skal ikke i noe tilfelle få refundert et beløp 
som er høyere enn utgiftene han/hun faktisk har hatt.

9. Når det dreier seg om store utgifter, kan den kompetente 
institusjon betale medlemmet et passende forskudd så snart 
vedkommende har levert en refusjonssøknad til institusjonen.

C. Familiemedlemmer

10. Nr. 1-9 skal få tilsvarende anvendelse på 
familiemedlemmene til et medlem i trygdeordningen.

Artikkel 26

Planlagt	behandling

A. Framgangsmåte for å gi tillatelse

1. Ved anvendelse av artikkel 20 nr. 1 i grunnforordningen 
skal medlemmet i trygdeordningen legge et dokument fram for 
institusjonen på oppholdsstedet, utferdiget av den kompetente 
institusjon. Ved anvendelse av denne artikkel er den kompetente 
institusjon den institusjon som dekker utgiftene til planlagt 
behandling; i tilfellene nevnt i artikkel 20 nr. 4 og artikkel 27 
nr. 5 i grunnforordningen, der naturalytelser gitt i bostedsstaten 
refunderes på grunnlag av faste beløp, skal den kompetente 
institusjon være institusjonen på bostedet.

2. Dersom et medlem ikke er bosatt i den kompetente 
medlemsstat, skal han/hun be om tillatelse fra institusjonen 
på bostedet, som umiddelbart skal videresende den til den 
kompetente institusjon.

I et slikt tilfelle skal institusjonen på bostedet uttale seg 
om hvorvidt vilkårene i artikkel 20 nr. 2 annet punktum i 
grunnforordningen er oppfylt i bostedsstaten.

Den kompetente institusjon kan unnlate å gi tillatelse 
bare dersom vilkårene i artikkel 20 nr. 2 annet punktum i 
grunnforordningen etter bostedsinstitusjonens vurdering ikke er 
oppfylt i bostedsstaten, eller dersom den samme behandlingen 
kan gis i den kompetente medlemsstat innen den tid som er 
medisinsk forsvarlig ut fra den berørte personens aktuelle 
helsetilstand og sykdommens sannsynlige forløp.

Den kompetente institusjon skal underrette institusjonen på 
bostedet om sitt vedtak.

Om det ikke foreligger svar innen de frister som er fastsatt i 
dens nasjonale lovgivning, skal tillatelsen anses gitt av den 
kompetente institusjon.

3. Dersom et medlem som ikke er bosatt i den kompetente 
medlemsstat, har behov for akutt, livsnødvendig behandling, 
og tillatelsen ikke kan avslås i henhold til artikkel 20 nr. 2 i 
grunnforordningen, skal institusjonen på bostedet gi tillatelse 
på vegne av den kompetente institusjon, som umiddelbart skal 
underrettes av institusjonen på bostedet.

Den kompetente institusjon skal godta undersøkelsesresultater 
og behandlingsmuligheter fastslått av leger som er godkjent av 
den institusjon på bostedet som utferdiger tillatelsen, hva angår 
behovet for akutt livsnødvendig behandling.

4. På ethvert tidspunkt mens spørsmålet om tillatelse er 
under behandling, skal den kompetente institusjon bevare 
retten til å få medlemmet av trygdeordningen undersøkt av en 
lege etter eget valg i oppholds- eller bostedsstaten.

5. Institusjonen på oppholdsstedet skal, uten at dette berører 
et eventuelt vedtak om tillatelse, underrette den kompetente 
institusjon dersom det synes medisinsk hensiktsmessig å 
supplere den behandling som omfattes av den gjeldende 
tillatelsen.
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B. Dekning av utgifter til naturalytelser for medlemmet i 
trygdeordningen

6. Med forbehold for nr. 7 skal artikkel 25 nr. 4 og 5 i 
gjennomføringsforordningen få tilsvarende anvendelse.

7. Dersom medlemmet av trygdeordningen faktisk selv helt 
eller delvis har dekket utgiftene til den godkjente medisinske 
behandlingen, og de utgifter som den kompetente institusjon 
har plikt til å refundere institusjonen på oppholdsstedet eller 
til medlemmet i samsvar med nr. 6 (faktisk utgift), er lavere 
enn de utgifter den ville ha måttet betale for samme behandling 
i den kompetente medlemsstat (teoretisk utgift), skal den 
kompetente institusjon på anmodning refundere medlemmets 
behandlingsutgifter inntil et beløp der den teoretiske utgiften 
overstiger den faktiske utgiften. Det refunderte beløpet kan 
imidlertid ikke overstige medlemmets faktiske utgifter, og 
det kan tas hensyn til hvilket beløp medlemmet hadde måttet 
betale om behandlingen hadde funnet sted i den kompetente 
medlemsstat.

C.  Dekning av utgifter til reise og opphold i forbindelse med 
planlagt behandling

8. Når den kompetente institusjons nasjonale lovgivning 
har bestemmelser om refusjon av reise- og oppholdsutgifter 
som ikke kan holdes atskilt fra medlemmets behandling, skal 
disse utgifter for den berørte personen, og om nødvendig for en 
nødvendig ledsager, betales av denne institusjonen når det er 
gitt tillatelse til behandling i en annen medlemsstat.

D. Familiemedlemmer

9. Nr. 1-8 skal få tilsvarende anvendelse på 
familiemedlemmene til et medlem i trygdeordningen.

Artikkel 27

Kontantytelser	i	forbindelse	med	arbeidsudyktighet	når	
vedkommende	er	bosatt	eller	oppholder	seg	i	en	annen	

medlemsstat	enn	den	kompetente	medlemsstat

A. Framgangsmåte som skal følges av medlemmet i 
trygdeordningen

1. Dersom den kompetente medlemsstats lovgivning krever 
at medlemmet av trygdeordningen legger fram en bekreftelse 
for å kunne få rett til kontantytelser ved arbeidsudyktighet 
i henhold til artikkel 21 nr. 1 i grunnforordningen, skal 
medlemmet be den lege i bostedsstaten som har fastslått 
helsetilstanden, om å bekrefte hans/hennes arbeidsudyktighet 
og hvor lenge den sannsynligvis vil vare.

2. Medlemmet skal sende bekreftelsen til den kompetente 
institusjon innen den frist som er fastlagt i den kompetente 
medlemsstats lovgivning.

3. Når behandlende leger i bostedsstaten ikke utferdiger 
bekreftelser på arbeidsudyktighet, og en slik bekreftelse 
kreves etter den kompetente medlemsstatens lovgivning, 
skal medlemmet rette en direkte henvendelse til institusjonen 
på bostedet. Denne institusjonen skal umiddelbart sørge 
for at det foretas en medisinsk vurdering av medlemmets 

arbeidsudyktighet, og for at bekreftelsen nevnt i nr. 1 blir 
utferdiget. Bekreftelsen skal straks oversendes den kompetente 
institusjon.

4. Oversendelse av dokumentet nevnt i nr. 1, 2 og 3 skal ikke 
frita medlemmet for dets plikter etter gjeldende lovgivning, 
særlig overfor arbeidsgiveren. Arbeidsgiveren og/eller den 
kompetente institusjon kan eventuelt be arbeidstakeren delta i 
aktiviteter som skal bidra til å få ham/henne tilbake i arbeid.

B. Framgangsmåte som skal følges av institusjonen i 
bostedsstaten.

5. På anmodning fra den kompetente institusjon skal 
institusjonen på bostedet foreta nødvendig administrativ 
kontroll eller medisinsk undersøkelse av den berørte personen 
i samsvar med lovgivningen som gjelder for sistnevnte 
institusjon. Institusjonen på bostedet skal umiddelbart 
oversende erklæringen fra undersøkende lege, særlig om 
arbeidsudyktighetens sannsynlige varighet, til den kompetente 
institusjon.

C. Framgangsmåte som skal følges av den kompetente 
institusjon

6. Den kompetente institusjon skal forbeholde seg retten til 
å få medlemmet undersøkt av en lege etter eget valg.

7. Med forbehold for artikkel 21 nr. 1 annet punktum i 
grunnforordningen skal den kompetente institusjon utbetale 
kontantytelsene direkte til den berørte person, og skal om 
nødvendig underrette institusjonen på bostedet om dette.

8. Ved anvendelse av artikkel 21 nr. 1 i grunnforordningen 
skal opplysningene i en bekreftelse på arbeidsudyktighet for 
et medlem, utferdiget i en annen medlemsstat på grunnlag 
av undersøkende leges eller institusjons medisinske funn, 
ha samme rettsgyldighet som en bekreftelse utferdiget i den 
kompetente medlemsstat.

9. Dersom den kompetente institusjon avslår å betale 
kontantytelser, skal den gi medlemmet og institusjonen på 
bostedet samtidig melding om vedtaket.

D. Framgangsmåte ved opphold i en annen medlemsstat enn 
den kompetente stat

10. Nr. 1-9 skal få tilsvarende anvendelse når medlemmet av 
trygdeordningen oppholder seg i en annen medlemsstat enn 
den kompetente medlemsstat.

Artikkel 28

Kontantytelser	i	forbindelse	med	langvarig	pleie	når	den	
berørte	personen	er	bosatt	eller	oppholder	seg	i	en	annen	

medlemsstat	enn	den	kompetente	medlemsstat

A. Framgangsmåte som skal følges av medlemmet i 
trygdeordningen

1. For å få rett til kontantytelser i forbindelse med langvarig 
pleie i henhold til artikkel 21 nr. 1 i grunnforordningen skal 
medlemmet i trygdeordningen søke den kompetente institusjon. 
Den kompetente institusjon skal om nødvendig underrette 
institusjonen på bostedet om dette.
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B. Framgangsmåte som skal følges av institusjonen på 
bostedet

2. På anmodning fra den kompetente institusjon skal 
institusjonen på bostedet undersøke tilstanden til medlemmet 
i trygdeordningen hva angår behov for langvarig pleie. Den 
kompetente institusjon skal gi institusjonen på bostedet alle 
opplysninger som er nødvendige for å kunne foreta en slik 
undersøkelse.

C. Framgangsmåte som skal følges av den kompetente 
institusjon

3. For å kunne bestemme hvor stort behov det er for 
langvarig pleie, skal den kompetente institusjon ha rett til å få 
medlemmet i trygdeordningen undersøkt av en lege eller en 
annen sakkyndig etter eget valg.

4. Artikkel 27 nr. 7 i gjennomføringsforordningen skal få 
tilsvarende anvendelse.

D. Framgangsmåte ved opphold i en annen medlemsstat enn 
den kompetente stat

5. Nr. 1-4 skal få tilsvarende anvendelse når medlemmet i 
trygdeordningen oppholder seg i en annen medlemsstat enn 
den kompetente medlemsstat.

E. Familiemedlemmer

6. Nr. 1-5 skal få tilsvarende anvendelse på 
familiemedlemmene til et medlem i trygdeordningen.

Artikkel 29

Anvendelse	av	artikkel	28	i	grunnforordningen

Dersom medlemsstaten der den tidligere grensearbeideren 
sist utøvde virksomhet, ikke lenger er den kompetente 
medlemsstat, og den tidligere grensearbeideren eller et medlem 
av hans/hennes familie reiser dit for å motta naturalytelser i 
henhold til artikkel 28 i grunnforordningen, skal han/hun legge 
et dokument utferdiget av den kompetente institusjon fram for 
institusjonen på oppholdsstedet.

Artikkel 30

Avgifter	for	pensjonister

Dersom en person mottar pensjon fra mer enn én medlemsstat, 
skal den avgift som trekkes fra samtlige utbetalte pensjoner, 
ikke under noen omstendighet være høyere enn det beløp som 
trekkes fra for en person som mottar det samme pensjonsbeløp 
fra den kompetente medlemsstat.

Artikkel 31

Anvendelse	av	artikkel	34	i	grunnforordningen

A. Framgangsmåte som skal følges av den kompetente 
institusjon

1. Den kompetente institusjon skal underrette den berørte 
personen om bestemmelsen i artikkel 34 i grunnforordningen 
om å hindre sammenfall av ytelser. Slike regler skal sikre at 
den som ikke er bosatt i den kompetente medlemsstat, har rett 
til ytelser av en samlet størrelse eller verdi som tilsvarer den 
som vedkommende ville hatt rett til om han/hun var bosatt i den 
aktuelle medlemsstaten.

2. Den kompetente institusjon skal også underrette 
institusjonen på bostedet eller oppholdsstedet om utbetaling av 
kontantytelser i forbindelse med langvarig pleie når sistnevnte 
institusjons lovgivning har bestemmelser om naturalytelser ved 
langvarig pleie oppført i den liste som er nevnt i artikkel 34 nr. 
2 i grunnforordningen.

B. Framgangsmåte som skal følges av institusjonen på 
bostedet eller oppholdsstedet

3. Etter å ha mottatt opplysningene omhandlet i nr. 2 skal 
institusjonen på bostedet eller oppholdsstedet umiddelbart 
underrette den kompetente institusjon om eventuelle 
naturalytelser i forbindelse med langvarig pleie som etter 
dens lovgivning er tilstått den berørte personen for det samme 
formål, og om hvilken refusjonssats som skal gjelde i den 
forbindelse.

4. Den administrative kommisjon skal om nødvendig 
fastlegge gjennomføringstiltak til denne artikkel.

Artikkel 32

Særlige	gjennomføringstiltak

1. Når en person eller en gruppe personer på anmodning 
fritas for pliktig syketrygd og dermed ikke er dekket av en 
syketrygdordning som omfattes av grunnforordningen, skal 
ikke en annen medlemsstats institusjon, utelukkende på grunn 
av fritaket, ha ansvar for å dekke utgiftene til naturalytelser 
eller kontantytelser til disse personene eller til et medlem av 
deres familie etter avdeling III kapittel I i grunnforordningen.

2. For medlemsstater nevnt i vedlegg 2 skal bestemmelsene 
om naturalytelser i avdeling III kapittel I i grunnforordningen 
gjelde for personer som har rett til naturalytelser utelukkende 
på grunnlag av en særordning for tjenestemenn, men bare i den 
grad det er angitt der.

En annen medlemsstats institusjon skal ikke utelukkende 
av disse grunner bli ansvarlig for dekning av utgifter til 
naturalytelser eller kontantytelser til disse personene eller til 
medlemmer av deres familie.

3. Når de personer som er nevnt i nr. 1 og 2, og medlemmer 
av deres familie, er bosatt i en medlemsstat der retten til 
naturalytelser ikke forutsetter medlemskap i trygdeordning, 
lønnet arbeid eller selvstendig virksomhet, skal de betale fullt 
ut for alle naturalytelser som de mottar i bostedsstaten.

KAPITTEL II

Ytelser ved yrkesskade og yrkessykdom

Artikkel 33

Rett	til	naturalytelser	og	kontantytelser	ved	bosted	eller	
opphold	i	en	annen	medlemsstat	enn	den	kompetente	

medlemsstat

1. Ved anvendelse av artikkel 36 i grunnforordningen 
skal framgangsmåtene fastlagt i artikkel 24-27 i 
gjennomføringsforordningen få tilsvarende anvendelse.
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2. Når institusjonen i oppholdsstaten eller bostedsstaten gir 
særlige naturalytelser ved yrkesskade og yrkessykdom etter 
egen nasjonale lovgivning, skal den umiddelbart underrette den 
kompetente institusjon.

Artikkel 34

Framgangsmåte	ved	yrkesskade	eller	yrkessykdom	som	
inntreffer	i	en	annen	medlemsstat	enn	den	kompetente	stat

1. Dersom en yrkesskade inntreffer eller en yrkessykdom 
diagnostiseres for første gang i en medlemsstat som ikke er 
den kompetente medlemsstat, og nasjonal lovgivning har 
bestemmelser om erklæring eller melding, skal yrkesskaden 
eller yrkessykdommen erklæres eller meldes i samsvar med den 
kompetente medlemsstatens lovgivning, uten at dette berører 
eventuelle andre lovbestemmelser som er i kraft i medlemsstaten 
der yrkesskaden er inntruffet eller der yrkessykdommen er 
diagnostisert for første gang, som i slike tilfeller fortsatt skal 
få anvendelse. Erklæringen eller meldingen skal rettes til den 
kompetente institusjon.

2. Institusjonen i den medlemsstat på hvis territorium 
yrkesskaden er inntruffet eller yrkessykdommen først er 
diagnostisert, skal gi den kompetente institusjon melding om 
legeerklæringer som er utferdiget på den medlemsstatens 
territorium.

3. Når det inntreffer en yrkesskade på reise til eller fra arbeid 
i en medlemsstat som ikke er den kompetente medlemsstat, 
og det er nødvendig med en nærmere undersøkelse på den 
førstnevnte medlemsstatens territorium for å få fastslått en 
eventuell rett til relevante ytelser, kan en person oppnevnes for 
dette formål av den kompetente institusjon, som skal underrette 
myndighetene i den aktuelle medlemsstaten om dette. 
Institusjonene skal samarbeide om å vurdere alle relevante 
opplysninger og gå gjennom rapporter og andre dokumenter 
knyttet til skaden.

4. Etter behandlingen skal det på anmodning fra den 
kompetente institusjon sendes en detaljert rapport vedlagt 
legeerklæringer om varige følger av skaden eller sykdommen, 
og særlig om den skadedes aktuelle helsetilstand og om 
tilfriskning eller stabilisering av skadene. Honorarer i den 
forbindelse skal betales av institusjonen på bostedet eller 
oppholdsstedet, alt etter som, etter institusjonens egne satser, 
og belastes den kompetente institusjon.

5. På anmodning fra institusjonen på bostedet eller 
oppholdsstedet, alt etter som, skal den kompetente institusjon 
gi den melding om et vedtak som fastsetter tidspunktet for 
tilfriskning eller stabilisering av skadene, og om et eventuelt 
vedtak om tilståelse av pensjon.

Artikkel 35

Tvister	om	hvorvidt	skaden	eller	sykdommen	er	
yrkesbetinget

1. Når den kompetente institusjon bestrider at lovgivningen 
om yrkesskade eller yrkessykdom etter artikkel 36 nr. 2 i 
grunnforordningen skal få anvendelse, skal den umiddelbart 
underrette institusjonen på bostedet eller oppholdsstedet 
som har gitt naturalytelsene, som så vil bli betraktet som 
syketrygdytelser.

2. Når det er gjort et endelig vedtak i saken, skal den 
kompetente institusjon umiddelbart underrette institusjonen på 
bostedet eller oppholdsstedet som har gitt naturalytelsene.

Når det ikke er fastslått at det foreligger yrkesskade eller 
yrkessykdom, skal naturalytelser fortsatt gis som ytelser ved 
sykdom dersom den berørte personen har rett til dette.

Når det er fastslått at det foreligger yrkesskade eller 
yrkessykdom, skal de naturalytelser ved sykdom som 
vedkommende har mottatt, betraktes som ytelser ved 
yrkesskade eller yrkessykdom fra den dag yrkesskaden inntraff 
eller yrkessykdommen først ble diagnostisert

3. Artikkel 6 nr. 5 annet ledd i gjennomføringsforordningen 
skal få tilsvarende anvendelse.

Artikkel 36

Framgangsmåte	ved	eksponering	for	risiko	for	
yrkessykdom	i	mer	enn	én	medlemsstat

1. I tilfellet nevnt i artikkel 38 i grunnforordningen skal 
en erklæring eller melding om yrkessykdom sendes til den 
institusjon som er kompetent med hensyn til yrkessykdom i den 
medlemsstat etter hvis lovgivning den berørte personen sist har 
utført arbeid som må antas å kunne forårsake sykdommen.

Når den institusjon som har mottatt erklæringen eller 
meldingen, fastslår at et arbeid som må antas å kunne forårsake 
yrkessykdommen, sist ble utført etter en annen medlemsstats 
lovgivning, skal den sende erklæringen eller meldingen og alle 
vedlagte bekreftelser til den motsvarende institusjonen i den 
medlemsstaten.

2. Når institusjonen i den medlemsstat etter hvis lovgivning 
den berørte personen sist har utført arbeid som må antas å 
kunne forårsake sykdommen, fastslår at vedkommende eller 
hans/hennes etterlatte ikke fyller vilkårene i den lovgivningen, 
blant annet fordi vedkommende aldri har utført et arbeid som 
har kunnet forårsake yrkessykdommen i den medlemsstaten, 
eller fordi den medlemsstaten ikke anerkjenner at sykdommen 
er yrkesbetinget, skal den umiddelbart videresende erklæringen 
eller meldingen og alle vedlagte bekreftelser, herunder 
resultater og rapporter fra medisinske undersøkelser foretatt 
av den første institusjonen, til institusjonen i den medlemsstat 
etter hvis lovgivning vedkommende tidligere har utført arbeid 
som må antas å kunne forårsake yrkessykdommen.
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3. Om nødvendig skal institusjonene gjenta framgangsmåten 
angitt i nr. 2 ved å gå så langt tilbake som til den tilsvarende 
institusjon i medlemsstaten etter hvis lovgivning den berørte 
personen først har utført arbeid som må antas å kunne forårsake 
sykdommen.

Artikkel 37

Utveksling	av	opplysninger	mellom	institusjoner	og	
forskudd	ved	klage	på	avslag

1. Ved klage på et vedtak om avslag gjort av institusjonen 
i en av de medlemsstater etter hvis lovgivning den berørte 
personen har utført arbeid som må antas å kunne forårsake 
yrkessykdommen, skal den institusjonen underrette 
institusjonen som mottok erklæringen eller meldingen, 
i samsvar med rutinen omhandlet i artikkel 36 nr. 2 i 
gjennomføringsforordningen, og skal deretter underrette den 
når det foreligger et endelig vedtak.

2. Når en person har rett til ytelser etter lovgivningen 
som anvendes av institusjonen som mottok erklæringen eller 
meldingen, skal denne institusjonen utbetale forskudd med 
et beløp som eventuelt skal fastsettes etter samråd med den 
institusjon hvis vedtak er påklaget, og på en slik måte at det 
ikke utbetales for mye. Sistnevnte institusjon skal refundere 
forskuddet dersom den som en følge av klagen, er pliktig å gi 
de aktuelle ytelsene. Beløpet skal deretter gå til fradrag i de 
ytelser som den berørte personen har rett til, i samsvar med 
artikkel 72 og 73 i gjennomføringsforordningen.

3. Artikkel 6 nr. 5 annet ledd i gjennomføringsforordningen 
skal få tilsvarende anvendelse.

Artikkel 38

Forverring	av	en	yrkessykdom

I tilfeller som omfattes av artikkel 39 i grunnforordningen, skal 
søkeren gi institusjonen i medlemsstaten der han/hun gjør krav 
på rett til ytelser, nærmere opplysninger om hvilke ytelser som 
tidligere er tilstått for den aktuelle yrkessykdommen. Denne 
institusjonen kan kontakte enhver annen tidligere kompetent 
institusjon for å få de opplysninger den mener er nødvendige.

Artikkel 39

Vurdering	av	uførhetsgrad	ved	yrkesskade	eller	
yrkessykdom	som	har	inntruffet	tidligere	eller	inntreffer	

på	et	senere	tidspunkt

Når en tidligere eller senere arbeidsudyktighet er forårsaket 
av en skade som inntraff mens den berørte personen var 
undergitt lovgivningen i en medlemsstat der årsaken til 
arbeidsudyktigheten er uten betydning, skal den kompetente 
institusjon eller det organ som er utpekt av den kompetente 
myndighet i den aktuelle medlemsstat:

a) på anmodning fra den kompetente institusjon i en annen 
medlemsstat, gi opplysninger om graden av den tidligere 
eller senere arbeidsudyktigheten, og om mulig opplysninger 
som gjør det mulig å fastslå om arbeidsudyktigheten er en 
følge av en yrkesskade slik dette er definert i den lovgivning 
som gjelder for den andre medlemsstatens institusjon,

b) når retten til ytelser og deres størrelse skal fastsettes i 
samsvar med gjeldende lovgivning, ta hensyn til den 
uførhetsgrad som er en følge av disse tidligere eller senere 
tilfellene.

Artikkel 40

Innlevering	og	behandling	av	krav	om	pensjon	eller	
tilleggsytelser

For å kunne motta pensjon eller tilleggsytelse etter en 
medlemsstats lovgivning skal den berørte personen eller hans/
hennes etterlatte som er bosatt på en annen medlemsstats 
territorium, framsette et krav til den kompetente institusjon, 
eller til institusjonen på bostedet, som skal videresende den til 
den kompetente institusjon.

Kravet skal inneholde de opplysninger som kreves etter den 
kompetente institusjons lovgivning.

Artikkel 41

Særlige	gjennomføringstiltak

1. For de medlemsstater som er nevnt i vedlegg 2, skal 
bestemmelsene om naturalytelser i avdeling III kapittel 
2 i grunnforordningen gjelde for personer som har rett til 
naturalytelser utelukkende på grunnlag av en særordning for 
tjenestemenn, men bare i den grad det er angitt der.

2. Artikkel 32 nr. 2 annet ledd og artikkel 32 nr. 3 i 
gjennomføringsforordningen skal få tilsvarende anvendelse.

KAPITTEL III

Gravferdshjelp

Artikkel 42

Søknad	om	gravferdshjelp

Ved anvendelse av artikkel 42 og 43 i grunnforordningen 
skal en søknad om gravferdshjelp sendes til den kompetente 
institusjon, eller til institusjonen på søkerens bosted, som skal 
videresende den til den kompetente institusjon.

Kravet skal inneholde de opplysninger som kreves etter den 
kompetente institusjons lovgivning.
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KAPITTEL IV

Ytelser ved uførhet samt alders- og etterlattepensjon

Artikkel 43

Tilleggsbestemmelser	for	beregning	av	ytelser

1. Ved beregning av det teoretiske og det faktiske 
beløpet for ytelsen i samsvar med artikkel 52 nr. 1 bokstav 
b) i grunnforordningen skal reglene i artikkel 12 nr. 3-6 i 
gjennomføringsforordningen gjelde.

2. Når tid med frivillig trygd eller frivillig fortsatt trygd ikke er 
medregnet etter artikkel 12 nr. 3 i gjennomføringsforordningen, 
skal institusjonen i den medlemsstat etter hvis lovgivning slik 
tid er tilbakelagt, beregne beløpet som svarer til disse tidsrom 
etter dens lovgivning. Det faktiske beløpet for ytelsen, beregnet 
i samsvar med artikkel 52 nr. 1 bokstav b) i grunnforordningen, 
skal økes med det beløp som svarer til tid med frivillig trygd 
eller frivillig fortsatt trygd.

3. Institusjonen i hver medlemsstat skal, i henhold til egen 
lovgivning, beregne det beløp som svarer til tid med frivillig 
trygd eller frivillig fortsatt trygd som etter artikkel 53 nr. 3 
bokstav c) i grunnforordningen ikke skal være undergitt en 
annen medlemsstats regler om reduksjon, midlertidig stans 
eller bortfall.

Når det etter den kompetente institusjons lovgivning ikke er 
mulig å foreta en direkte beregning av dette beløpet fordi det i 
den lovgivningen tildeles forskjellige verdier for trygdetid, kan 
det fastsettes et teoretisk beløp. Den administrative kommisjon 
skal fastlegge nærmere regler for fastsettelsen av det teoretiske 
beløpet.

Artikkel 44

Medregning	av	tid	med	omsorg	for	barn

1. I denne artikkel menes med «tid med omsorg for 
barn» enhver tid som godskrives etter en medlemsstats 
pensjonslovgivning, eller som gir et pensjonstillegg, med den 
uttrykkelige begrunnelse at en person har hatt omsorg for et 
barn, uansett hvilken metode som benyttes til å beregne slik 
tid, og hvorvidt den godskrives på tidspunktet da omsorgen gis, 
eller godkjennes i etterkant.

2. Når tid med omsorg for barn ikke medregnes etter 
lovgivningen i den medlemsstat som er kompetent etter 
avdeling II i grunnforordningen, skal institusjonen i den 
medlemsstat hvis lovgivning, i samsvar med avdeling II i 
grunnforordningen, var gjeldende for den berørte personen 
fordi han/hun utførte lønnet arbeid eller drev selvstendig 
virksomhet på tidspunktet da beregningen av tid med omsorg 
for barn etter den lovgivningen tok til for vedkommende barn, 
fortsatt ha ansvar for å medregne denne tiden som tid med 
omsorg for barn etter egen lovgivning, som om omsorgen fant 
sted på dens eget territorium

3. Nr. 2 skal ikke gjelde dersom den berørte personen er eller 
blir undergitt lovgivningen i en annen medlemsstat fordi han/
hun utfører lønnet arbeid eller driver selvstendig virksomhet.

Artikkel 45

Krav	om	ytelser

A. Innlevering av krav om ytelser etter lovgivning av type A i 
henhold til artikkel 44 nr. 2 i grunnforordningen

1. For å motta ytelser etter lovgivning av type A i henhold 
til artikkel 44 nr. 2 i grunnforordningen, skal søkeren rette 
søknaden til institusjonen i den medlemsstat hvis lovgivning 
var gjeldende på tidspunktet da arbeidsudyktigheten inntraff, 
med påfølgende uførhet eller forverret uførhet, eller til 
institusjonen på bostedet, som skal videresende kravet til 
førstnevnte institusjon.

2. Dersom det er tilstått kontantytelser ved sykdom, skal 
tidspunktet da disse ytelsene opphører, eventuelt anses som 
tidspunktet for innlevering av pensjonskravet.

3. I tilfellet nevnt i artikkel 47 nr. 1 i grunnforordningen 
skal den institusjon der den berørte personen sist var medlem, 
underrette institusjonen som først betalte ytelsene, om ytelsenes 
størrelse og fra hvilken dato de skal gjelde etter gjeldende 
lovgivning. Fra dette tidspunktet skal ytelser vedkommende 
hadde rett til før uførheten ble forverret, bortfalle eller reduseres 
til et tillegg som nevnt i artikkel 47 nr. 2 i grunnforordningen.

B. Innlevering av andre krav om ytelser

4. I andre tilfeller enn dem som er nevnt i nr. 1, skal søkeren 
levere søknad til institusjonen på bostedet, eller til institusjonen 
i den medlemsstat hvis lovgivning vedkommende sist var 
undergitt. Dersom den berørte personen ikke på noe tidspunkt 
har vært undergitt bostedsinstitusjonens lovgivning, skal denne 
institusjonen videresende søknaden til institusjonen i den 
medlemsstat hvis lovgivning vedkommende sist var undergitt.

5. Søknadens innleveringsdato skal gjelde for alle berørte 
institusjoner.

6. Dersom søkeren, selv om han/hun har blitt bedt om å 
gjøre det, ikke har meldt fra om at han/hun har utført lønnet 
arbeid eller vært bosatt i andre medlemsstater, skal, som unntak 
fra nr. 5, den dag søkeren inngir sin første søknad eller legger 
fram en ny søknad for de manglende tidsrommene med lønnet 
arbeid eller/og bosted i en medlemsstat, anses som den dag 
søknaden ble innlevert til den institusjon som anvender den 
aktuelle lovgivningen, med mindre denne lovgivningen har 
gunstigere bestemmelser.
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Artikkel 46

Bekreftelser	og	opplysninger	som	søkeren	skal	legge	ved	
søknaden

1. Søkeren skal levere søknaden i samsvar med 
bestemmelsene i den lovgivning som anvendes av institusjonen 
nevnt i artikkel 45 nr. 1 eller 4 i gjennomføringsforordningen, 
vedlagt de underlagsdokumenter som kreves i den 
lovgivningen. Søkeren skal særlig levere alle foreliggende, 
relevante opplysninger og underlagsdokumenter om trygdetid 
(institusjoner, identifikasjonsnummer), tid med lønnet 
arbeid (arbeidsgivere) eller med selvstendig virksomhet 
(virksomhetens art og sted) samt botid (adresser) som er 
tilbakelagt etter annen lovgivning, samt disse tidsrommenes 
varighet.

2. Når søkeren i samsvar med artikkel 50 nr. 1 i 
grunnforordningen ber om at tilståelse av ytelser ved alder etter 
en eller flere staters lovgivning utsettes, skal han/hun oppgi 
dette i søknaden og angi etter hvilken lovgivning det er bedt om 
utsettelse. For at søkeren skal kunne utøve denne rettigheten, 
skal de berørte institusjoner på anmodning fra søkeren gi ham/
henne alle opplysninger de sitter med, slik at han/hun kan 
vurdere følgene av samtidige eller senere ytelser som han/hun 
kan søke om.

3. Om en søker trekker tilbake en søknad om ytelser etter en 
bestemt medlemsstats lovgivning, skal dette ikke anses som en 
samtidig tilbaketrekning av en søknad om ytelser etter andre 
medlemsstaters lovgivning.

Artikkel 47

De	berørte	institusjonenes	søknadsbehandling

A. Kontaktinstitusjon

1. Den institusjon som forelegges eller oversendes 
søknaden i samsvar med artikkel 45 nr. 1 eller 4 i 
gjennomføringsforordningen, skal heretter kalles 
«kontaktinstitusjonen». Institusjonen på bostedet skal ikke 
kalles kontaktinstitusjon dersom den berørte personen ikke 
på noe tidspunkt har vært undergitt denne institusjonens 
lovgivning.

I tillegg til å behandle søknaden om ytelser etter egen 
lovgivning, skal denne institusjonen i egenskap av 
kontaktinstitusjon fremme den utveksling av opplysninger, 
den oversendelse av vedtak og de tiltak som er nødvendige 
for at de berørte institusjoner skal kunne behandle søknaden, 
samt på anmodning gi søkeren eventuelle opplysninger som 
er relevante for de sider ved søknadsbehandlingen som gjelder 
Fellesskapet, og holde ham/henne informert om den videre 
saksgangen.

B. Behandling av søknader om ytelser etter lovgivning av type 
A i henhold til artikkel 44 i grunnforordningen

2. I tilfellet nevnt i artikkel 44 nr. 3 i grunnforordningen 
skal kontaktinstitusjonen sende alle dokumenter som gjelder 
den berørte personen, til institusjonen der han/hun tidligere var 
medlem, som så skal behandle saken.

3. Artikkel 48-52 i gjennomføringsforordningen skal 
ikke gjelde for behandling av søknader nevnt i artikkel 44 i 
grunnforordningen.

C. Behandling av andre søknader om ytelser

4. I andre tilfeller enn dem som er nevnt i nr. 2, skal 
kontaktinstitusjonen umiddelbart sende søknader om ytelser og 
alle dokumenter som den har tilgang til, og eventuelt relevante 
dokumenter fra søkeren, til alle de aktuelle institusjoner, slik 
at de kan påbegynne behandlingen av søknaden samtidig. 
Kontaktinstitusjonen skal melde fra til de øvrige institusjoner 
om trygdetid eller botid etter dens lovgivning. Den skal også 
oppgi hvilke dokumenter som skal legges fram på et senere 
tidspunkt, og supplere søknaden så raskt som mulig.

5. Hver av de aktuelle institusjoner skal så snart som mulig 
gi kontaktinstitusjonen og de øvrige aktuelle institusjoner 
melding om trygdetid eller botid etter dens lovgivning.

6. Hver av de aktuelle institusjoner skal beregne ytelsenes 
størrelse i samsvar med artikkel 52 i grunnforordningen, og 
skal gi kontaktinstitusjonen og de øvrige berørte institusjoner 
melding om sitt vedtak, om størrelsen på de ytelser som 
kommer til utbetaling, og om eventuelle opplysninger som 
er nødvendige for de formål som er angitt i artikkel 53-55 i 
grunnforordningen.

7. Dersom en institusjon, på grunnlag av de opplysninger 
som er nevnt i nr. 4 og 5 i denne artikkel, fastslår at artikkel 
46 nr. 2 eller artikkel 57 nr. 2 eller 3 i grunnforordningen skal 
få anvendelse, skal den underrette kontaktinstitusjonen og de 
øvrige berørte institusjoner.

Artikkel 48

Melding	om	vedtak	til	søkeren

1. Hver institusjon skal gi søkeren melding om det vedtak 
den har gjort i samsvar med gjeldende lovgivning. I vedtaket 
skal det opplyses om klagemuligheter og hvilke frister som 
gjelder i denne forbindelse. Når kontaktinstitusjonen har fått 
melding om alle vedtak som hver institusjon har gjort, skal den 
sende et sammendrag av vedtakene til søkeren og de øvrige 
berørte institusjoner. Den administrative kommisjon skal 
utarbeide en mal for et slikt sammendrag. Sammendraget skal 
sendes til søkeren på institusjonens språk eller, når søkeren ber 
om det, på et språk etter søkerens valg som er anerkjent som et 
offisielt språk i Fellesskapets organer i samsvar med traktatens 
artikkel 290.

2. Når søkeren etter å ha mottatt sammendraget har inntrykk 
av at hans/hennes rettigheter kan ha blitt forringet fordi vedtak 
gjort av to eller flere institusjoner har innvirket på hverandre, 
skal søkeren ha rett til å få vedtakene vurdert på nytt ved de 
berørte institusjoner innen de frister som er fastlagt i den 
enkelte institusjonens nasjonale lovgivning. Fristene skal løpe 
fra den dag sammendraget mottas. Søkeren skal underrettes 
skriftlig om utfallet av den nye vurderingen.
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Artikkel 49

Fastsettelse	av	uførhetsgrad

1. Når artikkel 46 nr. 3 i grunnforordningen får anvendelse, 
skal den eneste institusjonen med myndighet til gjøre vedtak om 
søkerens uførhetsgrad, være kontaktinstitusjonen, dersom dens 
lovgivning er oppført i vedlegg VII til grunnforordningen, eller 
om det ikke er tilfellet, den institusjon hvis lovgivning, oppført 
i nevnte vedlegg, søkeren sist var undergitt. Den skal gjøre sitt 
vedtak så snart den kan avgjøre om vilkårene for rett til ytelser 
i gjeldende lovgivning er oppfylt, og det skal da eventuelt tas 
hensyn til artikkel 6 og artikkel 51 i grunnforordningen. Den 
skal umiddelbart gi de øvrige berørte institusjoner melding om 
vedtaket.

Når kriteriene for rett til ytelser, bortsett fra de kriterier 
som gjelder uførhetsgrad, i gjeldende lovgivning ikke 
er oppfylt, idet det tas hensyn til artikkel 6 og artikkel 51 i 
grunnforordningen, skal kontaktinstitusjonen umiddelbart 
underrette den kompetente institusjon i den medlemsstat hvis 
lovgivning søkeren sist var undergitt. Sistnevnte institusjon 
skal ha myndighet til å gjøre vedtak om søkerens uførhetsgrad 
dersom vilkårene for rett til ytelser i gjeldende lovgivning er 
oppfylt. Den skal umiddelbart gi de øvrige berørte institusjoner 
melding om vedtaket.

Når retten til ytelser skal fastsettes, kan det bli nødvendig å 
sende saken tilbake, på de samme vilkår, til den institusjon som 
er kompetent med hensyn til uførhet i den medlemsstat hvis 
lovgivning søkeren først var undergitt.

2. Når artikkel 46 nr. 3 i grunnforordningen ikke får 
anvendelse, skal hver institusjon, i samsvar med egen 
lovgivning, ha mulighet for å få søkeren undersøkt av lege 
eller annen sakkyndig etter eget valg for å kunne fastsette 
uførhetsgraden. En medlemsstats institusjon skal imidlertid 
ta hensyn til dokumenter, legeerklæringer og administrative 
opplysninger som er innhentet av enhver annen medlemsstats 
institusjon, som om de var utferdiget i dens egen medlemsstat.

Artikkel 50

Midlertidig	utbetaling	og	forskuddsutbetaling	av	ytelser

1. Uten hensyn til artikkel 7 i gjennomføringsforordningen 
skal enhver institusjon som, når den har en søknad om ytelser 
til behandling, fastslår at søkeren har rett til en selvstendig 
ytelse etter gjeldende lovgivning i samsvar med artikkel 52 
nr. 1 bokstav a) i grunnforordningen, utbetale denne ytelsen 
umiddelbart. Utbetalingen skal anses som midlertidig dersom 
beløpet vil kunne påvirkes av utfallet av søknadsbehandlingen.

2. Når det ut fra foreliggende opplysninger er innlysende at 
søkeren har rett til en utbetaling fra en institusjon etter artikkel 
52 nr. 1 bokstav b) i grunnforordningen, skal denne institusjon 
utbetale et forskudd, og beløpet skal ligge så nært som mulig 
opp til det beløp som sannsynligvis vil bli utbetalt etter artikkel 
52 nr. 1 bokstav b) i grunnforordningen.

3. Hver institusjon som har plikt til å utbetale midlertidig 
ytelse eller forskudd etter nr. 1 eller 2, skal umiddelbart 
underrette søkeren, og særlig gjøre ham/henne oppmerksom på 
at tiltaket er midlertidig, og om retten til å klage i samsvar med 
dens lovgivning.

Artikkel 51

Ny	beregning	av	ytelser

1. Når ytelser beregnes på nytt i samsvar med artikkel 48 nr. 
3 og 4, artikkel 50 nr. 4 og artikkel 59 nr. 1 i grunnforordningen, 
skal artikkel 50 i gjennomføringsforordningen få tilsvarende 
anvendelse.

2. Når ytelsen beregnes på nytt, bortfaller eller stanses 
midlertidig, skal den institusjon som har vedtatt dette, 
umiddelbart underrette den berørte personen og alle 
institusjoner der han/hun har en rettighet.

Artikkel 52

Tiltak	med	sikte	på	fortgang	i	pensjonsberegningen

1. For å lette og få fortgang i søknadsbehandlingen og 
utbetalingen av ytelser skal de institusjoner hvis lovgivning en 
person har vært undergitt

a) utveksle opplysninger med institusjoner i andre 
medlemsstater om personer som går over fra én 
gjeldende nasjonal lovgivning til en annen, eller stille 
slike opplysninger til rådighet for disse institusjoner, 
og sammen sørge for at identifikasjonsopplysningene 
bevares og stemmer overens, eller om det ikke er mulig, 
gi disse personene mulighet til direkte tilgang til sine 
identifikasjonsopplysninger,

b) I tilstrekkelig tid før minstealderen for pensjonsrettigheter 
inntrer, eller før en alder som fastsettes i nasjonal 
lovgivning, utveksle opplysninger (tilbakelagt tid eller 
andre viktige forhold) med den berørte personen og 
institusjoner i andre medlemsstater, om pensjonsrettigheter 
for personer som har gått over fra én gjeldende lovgivning 
til en annen, eller stille disse opplysninger til rådighet for 
dem, eller om det ikke er mulig, opplyse disse personer 
om, eller gi dem mulighet for å gjøre seg kjent med, deres 
fremtidige rett til ytelser.

2. Ved anvendelse av nr. 1 skal Den administrative 
kommisjon bestemme hvilke opplysninger som skal utveksles 
eller stilles til rådighet, samt fastsette hensiktsmessige rutiner 
og mekanismer, og det skal da tas hensyn til de nasjonale 
trygdeordningenes særtrekk, deres administrative og faglige 
organisering og hvilke teknologiske hjelpemidler som er til 
rådighet i de nasjonale pensjonsordningene. Den administrative 
kommisjon skal forsikre seg om disse pensjonsordningene 
gjennomføres ved å organisere en oppfølging av tiltakene og 
deres anvendelse.
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3. Ved anvendelse av nr. 1 skal institusjonen i den medlemsstat 
der en person først tildeles et personlig identifikasjonsnummer 
(PIN) i trygdeforvaltningen, gis de opplysninger som er nevnt i 
denne artikkel.

Artikkel 53

Samordningstiltak	i	medlemsstatene

1. Når nasjonal lovgivning har regler om fastsettelse av 
hvilken institusjon som er ansvarlig eller hvilken ordning som 
skal gjelde, eller om at trygdetid skal legges til en bestemt 
ordning, skal disse regler gjelde, med forbehold for artikkel 51 
i grunnforordningen, og det skal da bare tas hensyn til trygdetid 
tilbakelagt etter den berørte medlemsstats lovgivning.

2. Når nasjonal lovgivning har regler om koordinering av 
særordninger for tjenestemenn og den generelle ordningen for 
arbeidstakere, skal disse regler ikke berøres av bestemmelsene 
i grunnforordningen og gjennomføringsforordningen.

KAPITTEL	V

Ytelser ved arbeidsløshet

Artikkel 54

Sammenlegging	av	tid	og	beregning	av	ytelser

1. Artikkel 12 nr. 1 i gjennomføringsforordningen skal få 
tilsvarende anvendelse på artikkel 61 i grunnforordningen. 
Med forbehold for de berørte institusjoners grunnleggende 
plikter kan den berørte personen legge et dokument fram for 
den kompetente institusjon, utferdiget av institusjonen i den 
medlemsstat hvis lovgivning vedkommende var undergitt 
da han/hun sist utførte lønnet arbeid eller drev selvstendig 
virksomhet, med angivelse av de tidsrom som er tilbakelagt 
etter den lovgivningen.

2. Ved anvendelse av artikkel 62 nr. 3 i grunnforordningen 
skal den kompetente institusjon i den medlemsstat hvis 
lovgivning den berørte personen var undergitt da han/hun 
sist utførte lønnet arbeid eller drev selvstendig virksomhet, 
umiddelbart og på anmodning fra institusjonen på bostedet gi 
alle opplysninger som er nødvendige for å kunne beregne de 
arbeidsløshetsytelser som kan oppnås i bostedsstaten, særlig 
om lønn eller yrkesinntekt.

3. Ved anvendelse av artikkel 62 i grunnforordningen og 
uten hensyn til dens artikkel 63 skal den kompetente institusjon 
i en medlemsstat hvis lovgivning fastsetter at beregningen av 
ytelser varierer med antall familiemedlemmer, også ta hensyn 
til medlemmer av vedkommendes familie som er bosatt i en 
annen medlemsstat, som om de var bosatt i den kompetente 
medlemsstat. Denne bestemmelsen skal ikke gjelde når en annen 
person i familiemedlemmenes bostedsstat har rett til ytelser ved 
arbeidsløshet som beregnes ut fra antall familiemedlemmer.

Artikkel 55

Vilkår	for	og	begrensninger	i	retten	til	å	beholde	ytelser	
for	arbeidsløse	som	reiser	til	en	annen	medlemsstat

1. For å kunne omfattes av artikkel 64 i grunnforordningen 
skal en arbeidsløs som reiser til en annen medlemsstat, 
underrette den kompetente institusjon før avreisen og be om et 
dokument som bekrefter at han/hun beholder retten til ytelser 
etter vilkårene i artikkel 64 nr. 1 bokstav b) i grunnforordningen.

Denne institusjon skal opplyse den berørte personen om hans/
hennes plikter og oversende dokumentet, som skal inneholde 
følgende opplysninger:

a) fra hvilken dato den arbeidsløse ikke lenger var til rådighet 
for arbeidsformidlingen i den kompetente stat,

b)  fristen, i samsvar med artikkel 64 nr. 1 bokstav b) i 
grunnforordningen, for å registrere seg som arbeidssøkende 
i den medlemstat den arbeidsløse har reist til,

c) hvor lenge retten til ytelser maksimalt kan beholdes i samsvar 
med artikkel 64 nr. 1 bokstav c) i grunnforordningen,

d) forhold som kan virke inn på retten til ytelser.

2. Den arbeidsløse skal melde seg som arbeidssøker ved 
arbeidsformidlingen i medlemsstaten han/hun har reist til, i 
samsvar med artikkel 64 nr. 1 bokstav b) i grunnforordningen, 
og skal legge dokumentet nevnt i nr. 1 fram for institusjonen 
i den medlemsstaten. Dersom han/hun har underrettet den 
kompetente institusjon i samsvar med nr. 1, men unnlater å legge 
fram dette dokumentet, skal institusjonen i medlemsstaten den 
arbeidsløse har reist til, kontakte den kompetente institusjon for 
å få de nødvendige opplysninger.

3. Arbeidsformidlingen i medlemsstaten den arbeidsløse har 
reist til for å søke arbeid, skal opplyse den arbeidsløse om hans/
hennes plikter.

4. Institusjonen i medlemsstaten den arbeidsløse har reist 
til, skal umiddelbart sende et dokument til den kompetente 
institusjon med opplysning om hvilket tidspunkt den 
arbeidsløse har meldt seg ved arbeidsformidlingen, og hans/
hennes nye adresse.

Dersom det i løpet av det tidsrom den arbeidsløse beholder 
retten til ytelser, oppstår forhold som kan berøre denne retten, 
skal institusjonen i medlemsstaten den arbeidsløse har reist til, 
umiddelbart sende den kompetente institusjon og den berørte 
personen et dokument med de relevante opplysningene.

På anmodning fra den kompetente institusjon skal institusjonen 
i medlemsstaten den arbeidsløse har reist til, hver måned gi 
relevante opplysninger om oppfølgingen av den arbeidsløses 
situasjon, og særlig om vedkommende fremdeles er 
registrert ved arbeidsformidlingen og overholder de fastsatte 
kontrollrutiner.
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5. Institusjonen i medlemsstaten den arbeidsløse har reist 
til, skal foreta eller sørge for at det blir foretatt kontroller, som 
om vedkommende var en arbeidsløs med rett til ytelser etter 
dens egen lovgivning. Om nødvendig skal den umiddelbart 
underrette den kompetente institusjon dersom det oppstår 
forhold som nevnt i nr. 1 bokstav d).

6. De kompetente myndigheter eller kompetente institusjoner 
i to eller flere medlemsstater kan bli enige seg imellom om 
bestemte rutiner og tidsfrister i forbindelse med oppfølgingen 
av den arbeidsløses situasjon, samt om andre tiltak som kan 
lette arbeidssøkingen for arbeidsløse som reiser til en av disse 
medlemsstater i henhold til artikkel 64 i grunnforordningen.

Artikkel 56

Arbeidsløse	som	har	vært	bosatt	i	en	annen	medlemsstat	
enn	den	kompetente	stat

1. Når den arbeidsløse i samsvar med artikkel 65 nr. 2 i 
grunnforordningen bestemmer seg for også å stille seg til 
rådighet for arbeidsformidlingen der han/hun sist utførte lønnet 
arbeid eller drev selvstendig virksomhet, ved å melde seg 
som arbeidssøker der, skal han/hun opplyse institusjonen og 
arbeidsformidlingen i bostedsstaten om dette.

På anmodning fra arbeidsformidlingen i medlemsstaten der 
den berørte personen sist har utført lønnet arbeid eller drevet 
selvstendig virksomhet, skal arbeidsformidlingen på bostedet 
sende relevante opplysninger om den arbeidsløses registrering 
og arbeidssøking.

2. Når gjeldende lovgivning i de berørte medlemsstater 
krever at den arbeidsløse oppfyller bestemte plikter og/eller 
treffer bestemte tiltak for å søke arbeid, skal den arbeidsløses 
plikter og/eller arbeidssøking i bostedsstaten gå foran.

Dersom den arbeidsløse ikke oppfyller alle plikter eller treffer 
alle tiltak for å søke arbeid i medlemsstaten der han/hun 
sist utførte sitt arbeid, skal dette ikke berøre ytelser tilstått i 
bostedsstaten.

3. Ved anvendelse av artikkel 65 nr. 5 bokstav b) i 
grunnforordningen skal institusjonen i den medlemsstat 
hvis lovgivning arbeidstakeren sist var undergitt, underrette 
institusjonen på bostedet når denne ber om det, om 
hvorvidt arbeidstakeren har rett til ytelser etter artikkel 64 i 
grunnforordningen.

Artikkel 57

Bestemmelser	om	anvendelsen	av	artikkel	61,	62,	64	og	
65	i	grunnforordningen,	med	hensyn	til	personer	som	er	

dekket	gjennom	en	særordning	for	tjenestemenn

1. Artikkel 54 og 55 i gjennomføringsforordningen skal få 
tilsvarende anvendelse på personer som er dekket gjennom en 
særlig arbeidsløshetsordning for tjenestemenn.

2. Artikkel 56 i gjennomføringsforordningen skal ikke 
gjelde for personer som er dekket gjennom en særlig 
arbeidsløshetsordning for tjenestemenn. En arbeidsløs som 
er dekket gjennom en særlig arbeidsløshetsordning for 
tjenestemenn, som er helt eller delvis arbeidsløs, og som 
under sitt siste arbeidsforhold var bosatt på territoriet til en 
annen medlemsstat enn den kompetente stat, skal motta ytelser 
etter den særlige arbeidsløshetsordningen for tjenestemenn i 
samsvar med bestemmelsene i den kompetente medlemsstats 
lovgivning, som om han/hun var bosatt på denne medlemsstats 
territorium. Disse ytelsene skal gis av institusjonen i den 
kompetente medlemsstat, og dekkes av den.

KAPITTEL	VI

Familieytelser

Artikkel 58

Prioriteringsregler	ved	sammenfall

Ved anvendelse av artikkel 68 nr. 1 bokstav b) i) og ii) i 
grunnforordningen, skal hver berørte medlemsstat beregne 
ytelsenes størrelse ved å medregne barn som ikke er bosatt på 
dens eget territorium, når prioriteringen ikke kan fastslås på 
grunnlag av barnas bosted. Ved anvendelse av artikkel 68 nr. 1 
bokstav b) i) skal den kompetente institusjon i den medlemsstat 
hvis lovgivning fastsetter det høyeste ytelsesbeløpet, betale 
ytelsene i sin helhet og få refundert halvparten av dette fra den 
kompetente institusjon i den andre medlemsstaten, men ikke 
med mer enn det beløp som er fastsatt i sistnevnte medlemsstats 
lovgivning.

Artikkel 59

Hvilke	regler	som	skal	gjelde	når	gjeldende	lovgivning	og/
eller	myndigheten	til	å	tilstå	familieytelser	endres

1. Når gjeldende lovgivning og/eller myndigheten til å 
tilstå familieytelser endres mellom medlemsstatene i løpet 
av en kalendermåned, uavhengig av utbetalingsdatoen for 
familieytelser etter disse medlemsstaters lovgivning, skal den 
institusjon som har utbetalt familieytelsene etter lovgivningen 
som lå til grunn for tilståelsen av ytelsen ved månedens 
begynnelse, fortsatt gjøre det ut den aktuelle måneden.

2. Den skal underrette institusjonen i den eller de andre 
berørte medlemsstater om hvilken dato den stanser de aktuelle 
familieytelsene. Den eller de øvrige berørte medlemsstater skal 
utbetale ytelsene fra samme dato.

Artikkel 60

Framgangsmåte	ved	anvendelse	av	artikkel	67	og	68	i	
grunnforordningen

1. Søknad om familieytelser skal rettes til den 
kompetente institusjon. Ved anvendelse av artikkel 67 og 
68 i grunnforordningen skal det tas hensyn til hele familiens 
situasjon, som om alle de involverte var undergitt lovgivningen 
i den berørte medlemsstat og var bosatt der, særlig med hensyn 
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til en persons rett til å søke om slike ytelser. Når en person som 
har rett til å søke om ytelsene ikke utøver denne retten, skal den 
kompetente institusjon i den medlemsstat hvis lovgivning får 
anvendelse, ta hensyn til en søknad om familieytelser fra den 
andre forelderen, fra en person som betraktes som en forelder, 
eller fra en person eller institusjon som opptrer som verge for 
barnet/barna.

2. Den institusjon som mottar en søknad i samsvar med 
nr. 1, skal behandle søknaden på grunnlag av de detaljerte 
opplysninger som søkeren har lagt fram, og det skal da tas 
hensyn til den samlede situasjonen, faktisk og rettslig, for 
søkerens familie.

Dersom denne institusjonen kommer til at dens lovgivning skal 
få anvendelse og har prioritet i samsvar med artikkel 68 nr. 1 
og 2 i grunnforordningen, skal den gi familieytelser i samsvar 
med sin lovgivning.

Dersom denne institusjonen mener at det kan foreligge en rett 
til et tillegg etter en annen medlemsstats lovgivning i samsvar 
med artikkel 68 nr. 2 i grunnforordningen, skal den umiddelbart 
oversende søknaden til den andre medlemsstatens kompetente 
institusjon og informere den berørte personen. Videre skal den 
underrette den andre medlemsstatens institusjon om sitt vedtak, 
og om størrelsen på den utbetalte familieytelsen.

3. Når institusjonen som mottar søknaden, kommer til at 
dens lovgivning skal få anvendelse, men ikke har prioritet 
i samsvar med artikkel 68 nr. 1 og 2 i grunnforordningen, 
skal den umiddelbart gjøre et midlertidig vedtak om hvilke 
prioriteringsregler som skal gjelde, og oversende søknaden i 
samsvar med artikkel 68 nr. 3 i grunnforordningen til den andre 
medlemsstatens institusjon, samt underrette søkeren om dette. 
Denne institusjon skal ta stilling til det midlertidige vedtaket 
innen to måneder.

Dersom den institusjon som har fått søknaden oversendt, ikke 
tar stilling til den innen to måneder etter at den er mottatt, skal 
det midlertidige vedtaket nevnt over gjelde, og institusjonen 
skal utbetale ytelsene i henhold til sin lovgivning og underrette 
institusjonen som søknaden var rettet til, om størrelsen på de 
utbetalte ytelsene.

4. Når de berørte institusjonene er uenige om hvilken 
lovgivning som skal ha prioritet, skal artikkel 6 nr. 2-5 i 
gjennomføringsforordningen gjelde. For dette formål skal 
institusjonen på bostedet som nevnt i artikkel 6 nr. 2 i 
gjennomføringsforordningen være institusjonen på barnets 
eller barnas bosted.

5. Dersom institusjonen som har gitt ytelser på midlertidig 
basis, har utbetalt mer enn det beløp den i siste instans er 
ansvarlig for, kan den kreve å få det overskytende beløpet 
refundert fra institusjonen som har det primære ansvaret 
i samsvar med framgangsmåten fastlagt i artikkel 73 i 
gjennomføringsforordningen.

Artikkel 61

Framgangsmåte	ved	anvendelse	av	artikkel	69	i	
grunnforordningen

Ved anvendelse av artikkel 69 i grunnforordningen skal Den 
administrative kommisjon sette opp en liste over ytterligere 
eller særlige familieytelser til barn som har mistet en eller 
begge foreldre, og som omfattes av nevnte artikkel. Dersom 
den kompetente institusjons lovgivning ikke har bestemmelser 
om at den, etter en fastsatt prioritet, skal tilstå ytterligere eller 
særlige familieytelser til barn som har mistet en eller begge 
foreldre, skal den umiddelbart videresende alle søknader 
om familieytelser, sammen med alle relevante dokumenter 
og opplysninger, til institusjonen i den medlemsstat hvis 
lovgivning den berørte personen har vært undergitt lengst, 
og som tilstår slike ytterligere eller særlige familieytelser til 
barn som har mistet en eller begge foreldre. I enkelte tilfeller 
kan dette bety at saken sendes tilbake, på de samme vilkår, 
til institusjonen i den medlemsstat under hvis lovgivning den 
berørte personen har tilbakelagt kortest trygdetid eller botid.

AVDELING IV

FINANSIELLE BESTEMMELSER

KAPITTEL I

Refusjon av utgifter til ytelser i henhold til artikkel 35 og 
artikkel 41 i grunnforordningen

Av s n i t t  1

Re f u s j o n 	 p å 	 g r u n n l a g 	 a v 	 f a k t i s k e 	 u t g i f t e r

Artikkel 62

Prinsipper

1. Ved anvendelse av artikkel 35 og artikkel 41 i 
grunnforordningen skal den kompetente institusjon 
gi institusjonen som har gitt ytelsene, refusjon for de 
faktiske utgiftene til naturalytelser slik dette framgår av 

sistnevnte institusjons regnskaper, unntatt når artikkel 63 i 
gjennomføringsforordningen får anvendelse.

2. Dersom samtlige eller enkelte faktiske utgifter nevnt i nr. 
1 ikke framgår av regnskapene til institusjonen som har gitt 
ytelsene, skal refusjonsbeløpet fastsettes ut fra et engangsbeløp 
beregnet på grunnlag av all den informasjon som kan hentes 
ut av de foreliggende opplysningene. Den administrative 
kommisjon skal avgjøre hva som skal legges til grunn ved 
beregningen av engangsbeløpet, og skal bestemme beløpets 
størrelse.

3. Det kan ikke legges høyere satser til grunn for refusjonen 
enn dem som gjelder for naturalytelser til medlemmer i 
trygdeordningen som er undergitt lovgivningen til institusjonen 
som har gitt ytelsene nevnt i nr. 1.
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Av s n i t t  2

Re f u s j o n 	 p å 	 g r u n n l a g 	 a v 	 f a s t e 	 b e l ø p

Artikkel 63

Identifisering	av	de	berørte	medlemsstater

1. De medlemsstater som er nevnt i artikkel 35 nr. 2 i 
grunnforordningen, hvis rettslige eller forvaltningsmessige 
struktur er slik at refusjon på grunnlag av faktiske 
utgifter ikke er hensiktsmessig, er oppført i vedlegg 3 til 
gjennomføringsforordningen.

2. For de medlemsstater som er oppført i vedlegg 3 til 
gjennomføringsforordningen, skal beløpet for naturalytelser til

a) familiemedlemmer som ikke er bosatt i samme medlemsstat 
som medlemmet i trygdeordningen, som omhandlet i 
artikkel 17 i grunnforordningen, og

b) pensjonister og medlemmer av deres familie, som omhandlet 
i artikkel 24 nr. 1 og artikkel 25 og 26 i grunnforordningen,

refunderes av de kompetente institusjonene til de institusjoner 
som har gitt ytelsene, på grunnlag av et fast beløp som fastsettes 
for hvert kalenderår. Det faste beløpet skal i størst mulig grad 
svare til de faktiske utgiftene.

Artikkel 64

Beregningsmetode	for	månedlige	faste	beløp	og	samlet	fast	
beløp

1. For hver kreditorstat skal månedlig fast beløp per person (Fi) 
for et kalenderår bestemmes ved å dividere gjennomsnittlig 
årlig utgift per person (Yi), inndelt etter aldersgrupper (i), med 
12, og ved å gjøre et fradrag (X) i resultatet, i samsvar med 
følgende formel:

Fi = Yi*1/12*(1-X)

der:

— indeksen (i = 1, 2 og 3) representerer de tre aldersgruppene 
som benyttes ved beregningen av faste beløp:

 i = 1: personer under 20 år,

 i = 2: personer mellom 20 og 64 år,

 i = 3: personer som er 65 år eller eldre,

— Yi representerer gjennomsnittlig årlig utgift per person i 
aldersgruppe i, som definert i nr. 2,

— koeffisienten X (0,20 eller 0,15) representerer fradraget 
som definert i nr. 3.

2. Gjennomsnittlig årlig utgift per person (Yi) i aldersgruppe 
i skal framkomme ved å dividere den årlige utgiften til samtlige 
naturalytelser gitt av institusjonene i kreditorstaten til samtlige 
personer i den aktuelle aldersgruppen som er undergitt 
dens lovgivning og er bosatt på dens territorium, med det 
gjennomsnittlige antallet berørte personer i den aldersgruppen 
i det aktuelle kalenderåret. Beregningen skal baseres på utgifter 
i henhold til de ordninger som er omhandlet i artikkel 23 i 
gjennomføringsforordningen.

3. Fradraget i det månedlige faste beløpet skal i prinsippet 
tilsvare 20 % (X = 0,20). Det skal tilsvare 15 % (X = 0,15) 
for pensjonister og medlemmer av deres familie når den 
kompetente medlemsstat ikke er oppført i vedlegg IV til 
grunnforordningen.

4. For hver debitorstat skal det samlede faste beløpet for et 
kalenderår være summen av de beløp som framkommer ved å 
multiplisere det faste månedlige beløpet per person, fastlagt for 
hver aldersgruppe, med antall måneder tilbakelagt av berørte 
personer i den aldersgruppen i kreditorstaten.

Antall måneder tilbakelagt av berørte personer i kreditorstaten 
skal være summen av de kalendermåneder i et kalenderår 
da de, fordi de var bosatt på kreditorstatens territorium, 
hadde rett til å få naturalytelser på det territoriet dekket av 
debitorstaten. Antallet måneder skal fastsettes ut fra en oversikt 
som institusjonen på bostedet fører for dette formål, basert på 
dokumentasjon på mottakernes rettigheter fra den kompetente 
institusjon.

5. Innen 1. mai 2015 skal Den administrative kommisjon 
legge fram en egen rapport om anvendelsen av denne artikkel, 
og særlig om fradragene omhandlet i nr. 3. Den administrative 
kommisjon kan på grunnlag av rapporten legge fram et forslag 
med eventuelle endringer som kan vise seg å være nødvendige 
for å sikre at beregningen av faste beløp i størst mulig grad 
svarer til de faktiske utgiftene, og at fradragene omhandlet i nr. 
3 ikke fører til uforholdsmessige eller dobbelte utbetalinger for 
medlemsstatene.

6. Den administrative kommisjon skal fastsette de metoder 
som skal benyttes til å bestemme hvilke faktorer som skal 
inngå i beregningen av de faste beløp omhandlet i nr. 1-5.

7. Uten hensyn til bestemmelsene i nr. 1-4 kan 
medlemsstatene fortsatt anvende artikkel 94 og 95 i forordning 
(EØF) nr. 574/72 ved beregningen av det faste beløpet, fram til 
1. mai 2015, forutsatt at fradraget omhandlet i nr. 3 anvendes.
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Artikkel 65

Melding	om	gjennomsnittlige	årlige	utgifter

1. Gjennomsnittlig årlig utgift per person i hver aldersgruppe 
for et bestemt år skal meldes til revisjonsutvalget senest innen 
utgangen av det andre året etter det aktuelle året. Dersom 
meldingen ikke foreligger innen denne fristen, benyttes 
gjennomsnittlig årlig utgift per person sist fastsatt av Den 
administrative kommisjon for et foregående år.

2. Gjennomsnittlige årlige utgifter fastsatt i samsvar med nr. 1 
skal offentliggjøres hvert år i Den europeiske unions tidende.

Av s n i t t  3

F e l l e s 	 b e s t emme l s e r

Artikkel 66

Framgangsmåte	for	refusjon	mellom	institusjoner

1. Refusjoner mellom de berørte medlemsstater skal finne 
sted så raskt som mulig. Enhver berørt institusjon skal ha plikt 
til snarest mulig å refundere fordringer innen de frister som 
er nevnt i dette avsnitt. En tvist om en bestemt fordring skal 
ikke være til hinder for at en eller flere andre fordringer kan 
refunderes.

2. Refusjon mellom medlemsstatenes institusjoner som 
omhandlet i artikkel 35 og artikkel 41 i grunnforordningen 
skal finne sted via kontaktorganet. Det kan opprettes et eget 
kontaktorgan for refusjoner etter artikkel 35 og artikkel 41 i 
grunnforordningen.

Artikkel 67

Frister	for	å	legge	fram	og	betale	fordringer

1. Fordringer basert på faktiske utgifter skal legges fram for 
debitorstatens kontaktorgan innen 12 måneder fra utgangen 
av det halve kalenderåret da disse fordringer ble bokført i 
kreditorinstitusjonens regnskaper.

2. Fordringer for et kalenderår basert på faste beløp skal 
legges fram for debitorstatens kontaktorgan innen 12 måneder 
etter måneden da de gjennomsnittlige utgiftene for det aktuelle 
året offentliggjøres i Den europeiske unions tidende. Oversiktene 
nevnt i artikkel 64 nr. 4 i gjennomføringsforordningen skal 
legges fram innen utgangen av året etter referanseåret.

3. I det tilfelle som er omhandlet i artikkel 6 nr. 5 annet ledd 
i gjennomføringsforordningen, skal fristene i nr. 1 og 2 i denne 
artikkel ikke begynne å løpe før den kompetente institusjon er 
utpekt.

4. Fordringer som legges fram etter fristene i nr. 1 og 2, skal 
ikke tas i betraktning.

5. Debitorinstitusjonen skal betale fordringene til 
kreditorstatens kontaktorgan som omhandlet i artikkel 66 i 
gjennomføringsforordningen innen 18 måneder etter utgangen 
av måneden da de ble framlagt for debitorstatens kontaktorgan. 
Dette gjelder ikke for fordringer som debitorinstitusjonen med 
en god begrunnelse har avvist i løpet av dette tidsrommet.

6. Alle tvister om en fordring skal løses innen 36 måneder 
etter måneden da fordringen ble framlagt.

7. Revisjonsutvalget skal legge forholdene til rette for en 
endelig regnskapsavslutning i tilfeller der en løsning ikke kan 
oppnås innen fristen i nr. 6, og skal, etter begrunnet anmodning 
fra en av partene, avgi uttalelse om en tvist innen seks måneder 
etter måneden da den fikk seg saken forelagt.

Artikkel 68

Morarente	og	nedbetaling

1. Fra utgangen av 18-månedersperioden angitt i artikkel 67 
nr. 5 i gjennomføringsforordningen kan kreditorinstitusjonen 
legge rente på utestående fordringer, med mindre 
debitorinstitusjonen innen seks måneder etter utgangen av 
måneden da fordringen ble lagt fram, har nedbetalt minst 90 % 
av den totale fordringen som er presentert i henhold til artikkel 
67 nr. 1 eller 2 i gjennomføringsforordningen. For de deler av 
fordringen som ikke er nedbetalt, kan det ilegges rente først 
ved utgangen av 36-månedersperioden angitt i artikkel 67 nr. 6 
i gjennomføringsforordningen.

2. Renten skal beregnes på grunnlag av den referanserente 
som Den europeiske sentralbank har lagt på sine viktigste 
refinansieringstransaksjoner. Gjeldende referanserente 
skal være den som er i kraft den første dagen i måneden da 
betalingen forfaller.

3. Et kontaktorgan skal ikke ha plikt til å godta en nedbetaling 
som omhandlet i nr. 1. Dersom et kontaktorgan avslår et slikt 
tilbud, skal imidlertid kreditorinstitusjonen ikke lenger ha rett 
til å legge morarente på de aktuelle fordringene, annet enn i 
henhold til nr. 1 annet punktum.

Artikkel 69

Årlig	regnskapsoppgjør

1. Den administrative kommisjon skal foreta et oppgjør over 
fordringer for hvert kalenderår i samsvar med artikkel 72 bokstav 
g) i grunnforordningen, på grunnlag av revisjonsutvalgets 
rapport. For dette formål skal kontaktorganene, innen de frister 
og i samsvar med de framgangsmåter som revisjonsutvalget har 
fastlagt, gi utvalget melding om størrelsen på fordringer som er 
framlagt, avregnet eller bestridt (som kreditor) og størrelsen på 
fordringer som er mottatt, avregnet eller bestridt (som debitor).
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2. Den administrative kommisjon kan utføre enhver relevant 
kontroll av statistiske og regnskapsmessige data som ligger 
til grunn for utarbeidelsen av det årlige regnskapsoppgjøret 
omhandlet i nr. 1, ikke minst for å sikre at de er i samsvar med 
reglene i denne avdeling.

KAPITTEL II

Refusjon av ytelser ved arbeidsløshet i henhold til artikkel 65 
i grunnforordningen

Artikkel 70

Refusjon	av	ytelser	ved	arbeidsløshet

Dersom det ikke foreligger noen avtale i samsvar med artikkel 
65 nr. 8 i grunnforordningen, skal institusjonen på bostedet 
be om refusjon av ytelser ved arbeidsløshet i henhold til 
artikkel 65 nr. 6 og 7 i grunnforordningen fra institusjonen 
i den medlemsstat hvis lovgivning mottakeren sist var 
undergitt. Anmodningen skal fremmes innen seks måneder fra 
utgangen av det halve kalenderåret da arbeidsløshetsytelsen 
som ønskes refundert, sist ble utbetalt. Anmodningen skal 
angi hvilket ytelsesbeløp som er utbetalt i løpet av tre- eller 
femmånedersperioden omhandlet i artikkel 65 nr. 6 og 7 i 
grunnforordningen, hvilket tidsrom ytelsen gjelder og den 
arbeidsløses personopplysninger. Fordringene skal legges fram 
og betales via de berørte medlemsstaters kontaktorganer.

Det er ikke noe krav om å ta hensyn til anmodninger som 
fremmes etter fristen nevnt i nr. 1.

Artikkel 66 nr. 1 og artikkel 67 nr. 5-7 i gjennom-
føringsforordningen skal få tilsvarende anvendelse.

Fra utgangen av 18-månedersperioden nevnt i artikkel 67 nr. 5 
i gjennomføringsforordningen kan kreditorinstitusjonen legge 
rente på utestående fordringer. Renten skal beregnes i samsvar 
med artikkel 68 nr. 2 i gjennomføringsforordningen.

Det maksimale refusjonsbeløpet som er nevnt i artikkel 65 nr. 
6 tredje punktum i grunnforordningen, er i hvert enkelt tilfelle 
det ytelsesbeløp som den berørte personen ville hatt rett til etter 
den medlemsstats lovgivning som han/hun sist var undergitt, 
dersom han/hun var registrert ved arbeidsformidlingen i den 
medlemsstaten. I forbindelsene mellom medlemsstater oppført 
i vedlegg 5 til gjennomføringsforordningen skal imidlertid 
de kompetente institusjoner i én av de medlemsstater hvis 
lovgivning den berørte personen sist var undergitt, fastsette 
maksimumsbeløpet i hvert enkelt tilfelle på grunnlag av de 
gjennomsnittlige arbeidsløshetsytelser som er gitt etter den 
medlemsstatens lovgivning i det foregående kalenderåret.

KAPITTEL III

Tilbakekreving av uriktig utbetalte ytelser, innkreving av 
midlertidige utbetalinger og avgifter, motregning og bistand 

ved innkreving

Av s n i t t  1

P r i n s i p p e r

Artikkel 71

Felles	bestemmelser

Ved anvendelse av artikkel 84 i grunnforordningen og 
innenfor den ramme som er fastlagt der, skal innkreving av 
fordringer om mulig skje ved motregning, enten mellom de 
berørte medlemsstaters institusjoner, eller i forhold til berørte 
fysiske eller juridiske person, i samsvar med artikkel 72-74 i 
gjennomføringsforordningen. Dersom en fordring helt eller 
delvis ikke lar seg innkreve ved en slik motregning, skal det 
resterende beløpet innkreves i samsvar med artikkel 75-85 i 
gjennomføringsforordningen.

Av s n i t t  2

Mo t r e g n i n g

Artikkel 72

Urettmessige	ytelser

1. Dersom en medlemsstats institusjon har utbetalt uriktige 
ytelser til en person, kan denne institusjon, på de vilkår og med 
de begrensninger som er fastlagt i dens lovgivning, be enhver 
annen medlemsstats institusjon med ansvar for utbetaling 
av ytelser til den berørte personen, trekke skyldige beløpet 
fra etterbetalinger eller løpende utbetalinger til ham/henne, 
uansett fra hvilken del av trygden ytelsen utbetales. Sistnevnte 
medlemsstats institusjon skal trekke det aktuelle beløpet fra, på 
de vilkår og med de begrensninger som etter dens lovgivning 
gjelder for denne type motregning, som om den selv hadde 
utbetalt for mye, og skal overføre beløpet som er trukket fra, til 
institusjonen som har utbetalt det uriktige beløpet.

2. Som unntak fra nr. 1 kan institusjonen i en medlemsstat, 
dersom den i forbindelse med tilståelse eller revurdering av 
ytelser ved uførhet og alders- og etterlattepensjon i henhold til 
avdeling III kapittel 4 og 5 i grunnforordningen, har utbetalt 
et uriktig beløp til en person, be enhver annen medlemsstats 
institusjon med ansvar for utbetaling av tilsvarende ytelser til 
den berørte personen, trekke det for mye utbetalte beløpet fra 
etterbetalinger til ham/henne. Etter at sistnevnte institusjon 
har underrettet institusjonen som har utbetalt et uriktig beløp 
om disse etterbetalingene, skal institusjonen som har utbetalt 
det uriktige beløpet innen to måneder melde fra om størrelsen 
på det uriktig utbetalte beløpet. Dersom institusjonen som 
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skal foreta etterbetaling mottar meldingen innen fristen, skal 
den overføre beløpet som er trukket fra, til institusjonen 
som har utbetalt uriktige beløp. Dersom fristen utløper, skal 
institusjonen umiddelbart foreta etterbetalingen til den berørte 
personen.

3. Dersom en person har mottatt sosialhjelp i en 
medlemsstat i et tidsrom da han/hun hadde rett til ytelser 
etter en annen medlemsstats lovgivning, kan organet som har 
gitt sosialhjelp, dersom det har en lovfestet rett til å kreve de 
ytelser som tilkommer personen tilbakebetalt, be enhver annen 
medlemsstats institusjon med ansvar for utbetaling av ytelser 
til vedkommende, trekke det utbetalte sosialhjelpsbeløpet fra 
de beløp som den medlemsstaten utbetaler til ham/henne.

Denne bestemmelse skal få tilsvarende anvendelse på 
ethvert medlem av den berørte personens familie som har 
mottatt sosialhjelp på en medlemsstats territorium i et 
tidsrom da trygdemedlemmet hadde rett til ytelser for dette 
familiemedlemmet etter en annen medlemsstats lovgivning.

Den institusjon i en medlemsstat som har utbetalt et uriktig 
sosialhjelpsbeløp, skal melde fra om dette beløpet til den andre 
medlemsstatens institusjon, som så skal trekke beløpet fra, på 
de vilkår og med de begrensninger som er fastsatt for denne 
type motregning etter dens lovgivning, og umiddelbart overføre 
beløpet til institusjonen som har utbetalt det uriktige beløpet.

Artikkel 73

Midlertidig	utbetalte	kontantytelser	eller	avgifter

1. Ved anvendelse av artikkel 6 i gjennomførings-
forordningen skal institusjonen som har utbetalt kontantytelser 
midlertidig, innen tre måneder etter at det er fastslått hvilken 
lovgivning som skal få anvendelse eller hvilken institusjon som 
har ansvar for å utbetale ytelsene, foreta en avregning av det 
midlertidig utbetalte beløpet og sende den til den institusjon 
som er utpekt som kompetent institusjon.

Den institusjon som er utpekt som kompetent med hensyn 
til utbetalingen av ytelsene, skal trekke et beløp som svarer 
til den midlertidige utbetalingen, fra etterbetalingen av de 
tilsvarende ytelser som den skylder den berørte personen, 
og skal umiddelbart overføre beløpet som er trukket fra, til 
institusjonen som har utbetalt kontantytelser midlertidig.

Dersom det midlertidig utbetalte beløpet er høyere enn 
etterbetalingsbeløpet, eller dersom det ikke foreligger noen 
etterbetaling, skal den institusjon som er utpekt som kompetent, 
trekke dette beløpet fra løpende utbetalinger, på de vilkår og 
med de begrensninger som gjelder for denne type motregning 
etter dens lovgivning, og umiddelbart overføre beløpet som 
er trukket fra, til institusjonen som har utbetalt kontantytelser 
midlertidig.

2. Den institusjon som på midlertidig basis har mottatt 
avgifter fra en juridisk og/eller fysisk person, skal ikke 
refundere betaleren de aktuelle beløpene før den har fått 
brakt på det rene fra den institusjonen som er utpekt som 
kompetent, hvilke beløp den har rett til etter artikkel 6 nr. 4 i 
gjennomføringsforordningen.

På anmodning fra den institusjon som er utpekt som kompetent, 
som skal framsettes innen tre måneder etter at det er fastslått 
hvilken lovgivning som skal få anvendelse, skal institusjonen 
som har mottatt avgifter på midlertidig basis, overføre beløpet 
til institusjonen som er utpekt som kompetent i det tidsrommet, 
for å løse situasjonen med hensyn til de avgifter den juridiske 
og/eller fysiske personen skylder den. De overførte avgiftene 
skal med tilbakevirkende kraft anses betalt til institusjonen som 
er utpekt som kompetent.

Dersom de midlertidig betalte avgiftene er høyere enn 
det beløp som den juridiske og/eller fysiske personen 
skylder institusjonen som er utpekt som kompetent, skal 
institusjonen som har mottatt avgiftene på midlertidig basis, 
refundere vedkommende juridiske og/eller fysiske person det 
overskytende beløpet.

Artikkel 74

Kostnader	forbundet	med	motregning

Kostnader skal ikke dekkes når gjelden innkreves 
ved motregning som omhandlet i artikkel 72 og 73 i 
gjennomføringsforordningen.

Av s n i t t  3

I n n k r e v i n g

Artikkel 75

Definisjoner	og	felles	bestemmelser

1. I dette avsnitt menes med

— «fordring» alle fordringer i forbindelse med avgifter eller 
ytelser som er uriktig utbetalt eller gitt, herunder renter, 
bøter, administrative sanksjoner og alle andre gebyrer og 
kostnader som er forbundet med fordringen i samsvar med 
lovgivningen i den medlemsstat som fremmer fordringen,

— «anmodende part» med hensyn til den enkelte medlemsstat, 
enhver institusjon som fremmer en anmodning om 
informasjon, melding eller innkreving i forbindelse med en 
fordring som definert ovenfor,

— «anmodet part» med hensyn til den enkelte medlemsstat, 
enhver institusjon som en anmodning om informasjon, 
melding eller innkreving kan rettes til,

2. Anmodninger og eventuell kommunikasjon i den 
forbindelse mellom medlemsstatene skal i alminnelighet gå via 
utpekte institusjoner.

3. Praktiske gjennomføringstiltak, blant annet tiltak som 
vedrører artikkel 4 i gjennomføringsforordningen og fastsettelse 
av en minsteterskel for beløp som kan anmodes innkrevd, skal 
treffes av Den administrative kommisjon.
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Artikkel 76

Anmodninger	om	opplysninger

1. På anmodning fra den anmodende part skal den anmodede 
part legge fram alle opplysninger som kan være nyttige for den 
anmodende part når den skal innkreve en fordring.

For å kunne innhente slike opplysninger skal den anmodede 
part utøve sine fullmakter i henhold til lover og forskrifter om 
innkreving av tilsvarende fordringer i sin egen medlemsstat.

2. Anmodningen om opplysninger skal inneholde navn, siste 
kjente adresse og andre relevante opplysninger om identiteten 
til den berørte juridiske eller fysiske person som det skal gis 
opplysninger om, samt hvilken type fordring og hvilket beløp 
anmodningen gjelder.

3. Den anmodede part skal ikke ha plikt til å gi opplysninger

a) som den ikke ville vært i stand til å innhente ved innkreving 
av tilsvarende fordringer i sin egen medlemsstat,

b) som ville røpe forretningshemmeligheter, industri-
hemmeligheter eller yrkeshemmeligheter, eller

c) som kan gå ut over sikkerheten eller være i strid med den 
offentlige orden i medlemsstaten om de ble utlevert,

4. Den anmodede part skal underrette den anmodende 
part om grunnene til at en anmodning om opplysninger ikke 
etterkommes.

Artikkel 77

Melding

1. Den anmodede part skal, på anmodning fra den 
anmodende part og i samsvar med gjeldende regler om melding 
om tilsvarende dokumenter eller beslutninger i sin egen 
medlemsstat, gi mottakeren melding om alle dokumenter og 
beslutninger, også rettslige, som kommer fra den anmodende 
parts medlemsstat, og som gjelder en fordring og/eller 
innkreving av fordringen.

2. En anmodning om melding skal inneholde navn, adresse 
og eventuelle andre relevante opplysninger om vedkommende 
mottakers identitet som den anmodende part normalt har 
tilgang til, dokumentets eller beslutningens art og formål, og 
om nødvendig navn, adresse og eventuelle andre relevante 
opplysninger som kan identifisere debitor og den fordring 
dokumentet eller beslutningen gjelder, samt eventuelle andre 
hensiktsmessige opplysninger.

3. Den anmodede part skal umiddelbart underrette den 
anmodende part om hvilke tiltak som er truffet i forbindelse 
med anmodningen om melding, og ikke minst om hvilken dato 
beslutningen eller dokumentet ble oversendt til mottakeren.

Artikkel 78

Anmodning	om	innkreving

1. Med en anmodning om innkreving av en fordring fra den 
anmodende part til den anmodede part skal det følge en offisiell 
eller bekreftet kopi av dokumentet som hjemler håndheving, 
utferdiget i den anmodende parts medlemsstat, og eventuelle 
andre dokumenter som er nødvendige for å kunne foreta 
innkreving, i original eller som bekreftet kopi.

2. Den anmodende part kan be om innkreving bare dersom

a) fordringen og/eller dokumentet som hjemler håndheving 
ikke bestrides i dens egen medlemsstat, unntatt i tilfeller der 
artikkel 81 nr. 2 annet ledd i gjennomføringsforordningen 
anvendes,

b) den i sin egen medlemsstat har gjennomført de 
innkrevingstiltak som den har til rådighet med hjemmel i 
dokumentet nevnt i nr. 1, men uten at tiltakene vil føre til at 
hele fordringen blir betalt,

c) foreldelsesfristen etter egen lovgivning ikke er utløpt.

3. Anmodningen om innkreving skal angi

a) navn, adresse og andre relevante opplysninger som kan 
identifisere den berørte fysiske eller juridiske person og/
eller en tredjepart som besitter hans eller hennes midler,

b) navn, adresse og andre relevante opplysninger som kan 
identifisere den anmodende part,

c) en henvisning til dokumentet som hjemler håndheving, 
utferdiget i den anmodende parts medlemsstat,

d) hvilken type fordring og hvilket beløp det dreier seg om, 
herunder hovedstol, renter, bøter, forvaltningsmessige 
sanksjoner og alle andre gebyrer og kostnader, angitt i 
valutaen i medlemsstatene der den anmodende part og den 
anmodede part hører hjemme,

e) hvilken dato den anmodende part og/eller den anmodede 
part har gitt mottakeren melding om dokumentet eller 
beslutningen,

f) fra hvilken dato og i hvilket tidsrom håndheving er mulig 
etter gjeldende lovgivning i den anmodende partens 
medlemsstat,

g) eventuelle andre relevante opplysninger.

4. Anmodningen om innkreving skal også inneholde en 
erklæring fra den anmodende part om at vilkårene i nr. 2 er 
oppfylt.

5. Den anmodende part skal oversende den anmodede part 
alle relevante opplysninger i saken som førte til anmodning om 
innkreving, så snart den får kjennskap til dem.
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Artikkel 79

Dokument	som	hjemler	håndheving	av	innkrevingen

1. I samsvar med artikkel 84 nr. 2 i grunnforordningen skal 
dokumentet som hjemler håndheving av innkreving av fordrin-
gen, anerkjennes direkte av den anmodede partens medlemsstat 
og automatisk behandles som et dokument som hjemler hånd-
heving av en fordring.

2. Uten hensyn til nr. 1 kan dokumentet som hjemler hånd-
heving av innkreving av fordringen, når det er hensiktsmessig 
og i samsvar med gjeldende bestemmelser i den anmodede par-
tens medlemsstat, godtas som, anerkjennes som, suppleres med 
eller skiftes ut med et dokument som gir rett til håndheving på 
den medlemsstatens territorium.

Innen tre måneder etter at anmodningen om innkreving er mot-
tatt, skal medlemsstatene bestrebe seg på å fullføre godtakel-
sen, anerkjennelsen, suppleringen eller utskiftningen, unntatt 
i tilfeller der tredje ledd i dette nr. får anvendelse. Medlems-
statene kan ikke avslå dette når dokumentet som hjemler hånd-
heving er korrekt utformet. Den anmodede part skal underrette 
den anmodende part om grunnene til at fristen på tre måneder 
ikke overholdes.

Dersom noen av disse tiltak skulle føre til en tvist i tilknytning 
til fordringen og/eller dokumentet som hjemler håndheving 
og som er utferdiget av den anmodende part, skal artikkel 81 i 
gjennomføringsforordningen gjelde.

Artikkel 80

Betalingsordninger	og	frister

1. Fordringer skal innkreves i valutaen i den anmodede par-
tens medlemsstat. Den anmodede part skal overføre hele det 
innkrevde beløpet til den anmodende part.

2. Den anmodede part kan, når gjeldende lover og forskrif-
ter i dens egen medlemsstat tillater det, og etter å ha rådspurt 
den anmodende part, gi debitor en betalingsfrist eller tillate 
nedbetaling i rater. Når den anmodede part krever rente som 
følge av denne betalingsfristen, skal også den overføres til den 
anmodende part.

Fra den dag dokumentet som hjemler håndheving av innkre-
ving av fordringen er direkte anerkjent i samsvar med artikkel 
79 nr. 1 i gjennomføringsforordningen, eller er godtatt, aner-
kjent, supplert eller skiftet ut i samsvar med artikkel 79 nr. 2 
i gjennomføringsforordningen, skal det kreves morarente etter 
gjeldende lover og forskrifter i den anmodede partens med-
lemsstat, og også den skal overføres til den anmodende part.

Artikkel 81

Innsigelse	mot	fordringen	eller	dokumentet	som	hjemler	
håndheving	av	innkreving	av	fordringen,	og	innsigelse	mot	

håndhevingstiltak

1. Dersom fordringen og/eller dokumentet som hjemler 
håndheving av fordringen, utferdiget i den anmodende parts 
medlemsstat, bestrides under innkrevingen av en berørt part, 
skal denne part bringe saken inn for vedkommende myndighe-
ter i den anmodende partens medlemsstat, i samsvar med gjel-
dende lovgivning i den medlemsstaten. Den anmodende part 
skal umiddelbart gi den anmodede part melding om dette. Den 
berørte part kan også underrette den anmodede part om dette.

2. Så snart den anmodede part har mottatt meldingen eller 
underretningen nevnt i nr. 1, enten fra den anmodende part eller 
fra den berørte part, skal den stille håndhevingsprosessen i bero 
i påvente av at vedkommende myndighet treffer beslutning i 
saken, med mindre den anmodende part ber om noe annet i 
samsvar med annet ledd i dette nr. Om den anmodede part me-
ner det er nødvendig, og med forbehold for artikkel 84 i gjen-
nomføringsforordningen, kan den treffe forebyggende tiltak for 
å sikre innkreving, i den grad gjeldende lover eller forskrifter 
i dens egen medlemsstat tillater slike tiltak for tilsvarende for-
dringer.

Uten hensyn til første ledd kan den anmodende part, i samsvar 
med gjeldende lover, forskrifter og forvaltningspraksis i sin 
egen medlemsstat, be den anmodede part inndrive en bestridt 
fordring, i den grad gjeldende lover, forskrifter og forvaltnings-
praksis i dens medlemsstat tillater slike tiltak. Dersom innsigel-
sen senere avgjøres til fordel for debitor, skal den anmodende 
part være ansvarlig for tilbakebetaling av alle innkrevde beløp, 
og for en eventuell erstatning, i samsvar med gjeldende lovgiv-
ning i den anmodede partens medlemsstat.

3. Når innsigelsen gjelder håndhevingstiltak som treffes i 
den anmodede partens medlemsstat, skal saken bringes inn for 
vedkommende myndighet i den medlemsstaten i samsvar med 
dens lover og forskrifter.

4. Når vedkommende myndighet som har fått seg saken 
forelagt i samsvar med nr. 1, er en rettslig eller administrativ 
myndighet, skal denne myndighetens avgjørelse, i den grad den 
er til fordel for den anmodende part og hjemler innkreving av 
fordringen i den anmodende partens medlemsstat, utgjøre et 
«dokument som hjemler håndheving» som omhandlet i artikkel 
78 og 79 i gjennomføringsforordningen, og innkrevingen av 
fordringen skal gå sin gang med hjemmel i denne avgjørelsen.

Artikkel 82

Begrensning	av	bistand

1. Den anmodede part skal ikke ha plikt til

a) å gi bistand som omhandlet i artikkel 78-81 i gjen-
nomføringsforordningen dersom innkreving av fordrin-
gen på grunn av debitors situasjon kan skape alvorlige 
økonomiske eller sosiale vansker i den anmodede partens 
medlemsstat, i den grad gjeldende lover, forskrifter eller 
forvaltningspraksis i den anmodede partens medlemsstat 
tillater dette for tilsvarende nasjonale fordringer,

b) å gi bistand som omhandlet i artikkel 76-81 i gjennomfø-
ringsforordningen dersom den opprinnelige anmodningen 
etter artikkel 76-78 i gjennomføringsforordningen gjelder 
fordringer som er mer enn fem år gamle, regnet fra det tids-
punkt dokumentet som hjemler innkreving ble utferdiget, 
i samsvar med gjeldende lover, forskrifter eller forvalt-
ningspraksis i den anmodede partens medlemsstat, den dag 
anmodningen ble fremmet. Dersom fordringen eller doku-
mentet bestrides, skal imidlertid fristen begynne å løpe fra 
det tidspunkt den anmodende partens medlemsstat fastslår 
at fordringen eller dokumentet som hjemler håndheving, 
ikke lenger kan bestrides.
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2. Den anmodede part skal underrette den anmodende part 
om grunnene til at en anmodning om bistand ikke etterkommes.

Artikkel 83

Foreldelsesfrist

1. Spørsmål om foreldelse skal avgjøres på følgende måte:

a) på grunnlag av gjeldende rettsregler i den anmodende 
partens medlemsstat, i den grad de vedrører fordringen og/
eller dokumentet som hjemler håndheving, og

b) på grunnlag av gjeldende rettsregler i den anmodede partens 
medlemsstat, i den grad de vedrører håndhevingstiltak i den 
anmodede medlemsstat.

Foreldelsesfristen etter gjeldende rettsregler i den 
anmodede partens medlemsstat skal løpe fra tidspunktet for 
direkte anerkjennelse eller fra tidspunktet for godtakelse, 
anerkjennelse, supplering eller utskiftning i samsvar med 
artikkel 79 i gjennomføringsforordningen.

2. Tiltak den anmodede part treffer i forbindelse med 
innkreving av fordringer i henhold til en anmodning om 
bistand, som dersom de var truffet av den anmodende part, 
ville hatt som virkning at foreldelsesfristen ble stilt i bero eller 
avbrutt i samsvar med gjeldende rettsregler i den anmodende 
partens medlemsstat, skal anses å være truffet i sistnevnte stat 
hva angår denne virkningen.

Artikkel 84

Forebyggende	tiltak

På begrunnet anmodning fra den anmodende part skal 
den anmodede part treffe forebyggende tiltak for å sikre 
innkrevingen av en fordring, i den grad gjeldende lover og 
forskrifter i den anmodede parts medlemsstat tillater det. 

Ved anvendelse av første ledd skal bestemmelsene 
og framgangsmåtene i artikkel 78, 79, 81 og 82 i 
gjennomføringsforordningen få tilsvarende anvendelse.

Artikkel 85

Kostnader	forbundet	med	innkreving

1. Den anmodede part skal kreve inn fra berørte fysiske 
eller juridiske person og beholde alle kostnader som er påløpt 
i forbindelse med innkrevingen, i samsvar med de lover og 
forskrifter i den anmodede partens medlemsstat som gjelder for 
tilsvarende fordringer.

2. Gjensidig bistand etter dette avsnitt skal som en 
hovedregel være vederlagsfri. Når innkrevingen utgjør et 
bestemt problem eller gjelder et svært høyt kostnadsbeløp, kan 
imidlertid den anmodende og den anmodede part bli enige om 
særlige tilbakebetalingsordninger for det bestemte tilfellet.

3. Den anmodende partens medlemsstat skal fortsatt være 
ansvarlig overfor den anmodede partens medlemsstat for alle 
kostnader og tap som oppstår som en følge av tiltak som anses 
som ubegrunnede hva angår enten fordringens berettigelse 
eller gyldigheten av dokumentet som er utferdiget av den 
anmodende part.

Artikkel 86

Revisjonsklausul

1. Senest i løpet av det fjerde fullstendige kalenderåret 
etter at gjennomføringsforordningen er trådt i kraft, skal 
Den administrative kommisjon legge fram en sammen-
liknende rapport om fristene i artikkel 67 nr. 2, 5 og 6 i 
gjennomføringsforordningen.

Europakommisjonen kan på grunnlag av denne rapporten 
eventuelt legge fram forslag om at disse fristene skal 
gjennomgås på nytt med sikte på å forkorte dem betydelig.

2. Innen det tidspunkt som er nevnt i nr. 1, skal Den 
administrative kommisjon også vurdere reglene for omregning 
av tid i artikkel 13, for om mulig å forenkle dem.

3. Innen 1. mai 2015 skal Den administrative kommisjon 
legge fram en rapport som spesielt vurderer anvendelsen av 
avdeling IV kapittel I og III i gjennomføringsforordningen, 
ikke minst med hensyn til framgangsmåter og frister nevnt 
i artikkel 67 nr. 2, 5 og 6 i gjennomføringsforordningen 
og framgangsmåter for innkreving nevnt i artikkel 75-85 i 
gjennomføringsforordningen.

På bakgrunn av denne rapporten kan Europakommisjonen 
om nødvendig legge fram hensiktsmessige forslag for å gjøre 
framgangsmåtene mer effektive og avbalanserte.

AVDELING V

DIVERSE BESTEMMELSER, OVERGANGSBESTEMMELSER OG SLUTTBESTEMMELSER
Artikkel 87

Medisinsk	undersøkelse	og	administrativ	kontroll

1. Når den som mottar eller søker om ytelser, eller et 
medlem av hans/hennes familie, oppholder seg eller er bosatt 
på territoriet til en annen medlemsstat enn medlemsstaten 
der debitorinstitusjonen befinner seg, skal den medisinske 
undersøkelsen, på anmodning fra den institusjonen, 
gjennomføres av institusjonen på mottakerens oppholdssted 
eller bosted i samsvar med de framgangsmåter som er fastlagt 
i den institusjonens lovgivning, med forbehold for andre 
bestemmelser.

Debitorinstitusjonen skal underrette institusjonen på 
oppholdsstedet eller bostedet om hvilke særlige krav som 
eventuelt må overholdes, og hva den medisinske undersøkelsen 
skal omfatte.

2. Institusjonen på oppholdsstedet eller bostedet skal 
oversende en rapport til debitorinstitusjonen som har bedt 
om den medisinske undersøkelsen. Denne institusjonen skal 
være bundet av undersøkelsesresultatene fra institusjonen på 
oppholdsstedet eller bostedet.
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Debitorinstitusjonen skal forbeholde seg rett til å få mottakeren 
undersøkt av en lege etter eget valg. Mottakeren kan imidlertid 
bli bedt om å vende tilbake til debitorinstitusjonens medlemsstat 
bare dersom han/hun er i stand til å gjennomføre reisen uten at 
det går ut over helsen, og dersom debitorinstitusjonen dekker 
utgiftene til reise og opphold.

3. Når den som mottar eller søker om ytelser, eller et 
medlem av hans/hennes familie, oppholder seg eller er bosatt 
på territoriet til en annen medlemsstat enn medlemsstaten 
der debitorinstitusjonen befinner seg, skal den administrative 
kontrollen, på anmodning fra debitorinstitusjonen, 
gjennomføres av institusjonen på mottakerens oppholdssted 
eller bosted.

Nr. 2 skal få anvendelse også i dette tilfellet.

4. Nr. 2 og 3 skal også gjelde når det skal avgjøres eller 
kontrolleres i hvilken grad en mottaker eller en søker er 
avhengig av ytelser ved langvarig pleie som nevnt i artikkel 34 
i grunnforordningen.

5. De kompetente myndigheter eller kompetente 
institusjoner i to eller flere medlemsstater kan bli enige om 
særlige bestemmelser og framgangsmåter for helt eller delvis 
å bedre søkeres og mottakeres arbeidsevne og deres deltakelse 
i eventuelle ordninger eller programmer som for dette formål 
foreligger i oppholdsstaten eller bostedsstaten.

6. Som et unntak fra prinsippet om vederlagsfri gjensidig 
administrativ bistand i artikkel 76 nr. 2 i grunnforordningen 
skal den debitorinstitusjon som har bedt om å få utført 
kontrollene omhandlet i nr. 1-5, gi institusjonen som er bedt 
om å gjennomføre dem, refusjon for de reelle utgiftene i denne 
forbindelse.

Artikkel 88

Meldinger

1. Medlemsstatene skal gi Europakommisjonen melding 
om kontaktopplysninger for de organer som er definert i 
artikkel 1 bokstav m), q) og r) i grunnforordningen og i 
artikkel 1 nr. 2 bokstav a) og b) i gjennomføringsforordningen, 
og for de institusjoner som er utpekt i samsvar med 
gjennomføringsforordningen.

2. De organer som er angitt i nr. 1, skal forsynes med en 
elektronisk identitet i form av en identifikasjonskode og en 
elektronisk adresse.

3. Den administrative kommisjon skal fastlegge struktur, 
innhold og nærmere ordninger, herunder felles format og mal, 
for melding om kontaktopplysninger som angitt i nr. 1.

4. I vedlegg 4 til gjennomføringsforordningen er det 
oppført nærmere opplysninger om den offentlige databasen, 
som inneholder den informasjon som er angitt i nr. 1. 
Databasen skal opprettes og forvaltes av Europakommisjonen. 
Medlemsstatene skal imidlertid ha ansvar for innlegging av 
egne, nasjonale kontaktopplysninger i databasen. Dessuten skal 
medlemsstatene sørge for at de nasjonale kontaktopplysningene 
som kreves etter nr. 1, er korrekte.

5. Medlemsstatene skal ha ansvar for å ajourføre de 
opplysninger som er angitt i nr. 1.

Artikkel 89

Informasjon

1. Den administrative kommisjon skal utarbeide den 
informasjon som er nødvendig for å sikre at de berørte parter 
kjenner sine rettigheter og hvilke administrative formaliteter 
som må til for å kunne gjøre disse rettigheter gjeldende. 
Informasjonen skal om mulig formidles elektronisk ved at 
den legges ut på nettsteder som er åpne for allmennheten. Den 
administrative kommisjon skal sørge for at informasjonen 
ajourføres jevnlig, og skal kontrollere kvaliteten på de tjenester 
som tilbys brukerne.

2. Den rådgivende komité omhandlet i artikkel 75 i 
grunnforordningen kan avgi uttalelser og gi anbefalinger med 
sikte på å bedre informasjonen og spredningen av den.

3. De kompetente myndigheter skal sørge for at deres 
institusjoner kjenner til og anvender alle Fellesskapets 
bestemmelser, både regelgivende og andre, herunder vedtakene 
i Den administrative kommisjon, på de områder som hører 
under grunnforordningen og gjennomføringsforordningen, og 
på de vilkår som er angitt der.

Artikkel 90

Omregning	av	valuta

Ved anvendelse av grunnforordningen og gjennomførings-
forordningen skal vekslingskursen mellom de to valutaene 
være den referansekurs som offentliggjøres av Den 
europeiske sentralbank. Den administrative kommisjon skal 
bestemme hvilken dato som skal gjelde for fastsettelsen av 
vekslingskursen.

Artikkel 91

Statistikk

De kompetente myndigheter skal utarbeide statistikk om 
anvendelsen av grunnforordningen og gjennomførings-
forordningen og oversende den til Den administrative 
kommisjons sekretariat. Disse dataene skal innhentes og 
struktureres etter en plan og en metode som er fastlagt av Den 
administrative kommisjon. Europakommisjonen skal ha ansvar 
for å videreformidle disse opplysningene.
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Artikkel 92

Endring	av	vedleggene

Vedlegg 1, 2, 3, 4 og 5 til gjennomføringsforordningen og 
vedlegg VI, VII, VIII og IX til grunnforordningen kan på 
anmodning fra Den administrative kommisjon endres ved en 
kommisjonsforordning.

Artikkel 93

Overgangsbestemmelser

Artikkel 87 i grunnforordningen skal få anvendelse på forhold 
som omfattes av gjennomføringsforordningen.

Artikkel 94

Overgangsbestemmelser	om	pensjoner

1. Når trygdetilfellet inntreffer før det tidspunkt 
gjennomføringsforordningen trer i kraft på den berørte 
medlemsstatens territorium, og pensjonssøknaden ikke er 
innvilget før det tidspunktet, skal dette føre til en dobbelt 
tilståelse av ytelsen, i den grad det skal tilstås ytelser som følge 
av dette trygdetilfellet for et tidsrom før dette tidspunktet:

a) for tiden før gjennomføringsforordningen trer i kraft på 
den berørte medlemsstatens territorium, i samsvar med 
forordning (EØF) nr. 1408/71, eller med avtaler som er i 
kraft mellom de berørte medlemsstater,

b) for tiden etter at gjennomføringsforordningen trer i kraft 
på den berørte medlemsstatens territorium, i samsvar med 
grunnforordningen,

Dersom beløpet som er beregnet etter bestemmelsene 
nevnt i bokstav a), er høyere enn det som er beregnet etter 
bestemmelsene nevnt i bokstav b), skal imidlertid den berørte 
personen fortsatt ha rett til beløpet som er beregnet etter 
bestemmelsene nevnt i bokstav a).

2. En søknad om ytelser ved uførhet, alder eller til etterlatte 
som innleveres til en institusjon i en medlemsstat fra det 
tidspunkt gjennomføringsforordningen trer i kraft på den 
berørte medlemsstatens territorium, skal automatisk føre til 
at ytelser som en eller flere medlemsstaters institusjon eller 
institusjoner har tilstått for det samme trygdetilfellet før det 
tidspunktet, beregnes på nytt i samsvar med grunnforordningen; 
den nye beregningen kan ikke føre til at det utbetales et lavere 
ytelsesbeløp.

Artikkel 95

Overgangsperiode	for	elektronisk	utveksling	av	
opplysninger

1. Hver medlemsstat kan ha en overgangsperiode for 
elektronisk utveksling av opplysninger som omhandlet i 
artikkel 4 nr. 2 i gjennomføringsforordningen.

Overgangsperioden skal ikke overstige 24 måneder fra det 
tidspunkt gjennomføringsforordningen trer i kraft.

Dersom innføringen av nødvendig fellesskapsinfrastruktur 
(Electronic Exchange of Social Security information — EESSI) 
blir vesentlig forsinket i forhold til gjennomføringsforordningens 
ikrafttredelse, kan Den administrative kommisjon imidlertid 
avtale en passende forlengelse av disse periodene.

2. De praktiske ordningene for eventuelle nødvendige 
overgangsperioder som nevnt i nr. 1 skal fastlegges av Den 
administrative kommisjon med sikte på å sikre nødvendig 
utveksling av opplysninger i forbindelse med anvendelsen av 
grunnforordningen og gjennomføringsforordningen.

Artikkel 96

Oppheving

1. Forordning (EØF) nr. 574/72 oppheves med virkning fra 
1. mai 2010.

Forordning (EØF) nr. 574/72 skal imidlertid forbli i kraft og 
fortsatt ha rettsvirkning med hensyn til

a) Rådsforordning (EF) nr. 859/2003 av 14. mai 2003 
om utvidelse av bestemmelsene i forordning (EØF) 
nr. 1408/71 og forordning (EØF) nr. 574/72 til å omfatte 
tredjestatsborgere som ikke allerede er omfattet av disse 
bestemmelsene utelukkende på grunn av sin nasjonalitet(1), 
inntil den forordningen oppheves eller endres,

b) Rådsforordning (EØF) nr. 1661/85 av 13. juni 1985 om 
tekniske tilpasninger til Fellesskapets regler om trygd for 
vandrearbeidere med hensyn til Grønland (2), inntil den 
forordningen oppheves eller endres,

c) avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeids- 
område(3) og avtalen om fri bevegelighet for personer 
mellom Det europeiske fellesskap og dets medlemsstater 
på den ene side, og Det sveitsiske edsforbund på den annen 
side (4), og andre avtaler som inneholder en henvisning til 
forordning (EØF) nr. 574/72, inntil disse avtalene endres på 
bakgrunn av denne forordning.

(1)  EUT L 124 av 20.5.2003, s. 1.
(2)  EFT L 160 av 20.6.1985, s. 7.
(3)  EFT L 1 av 3.1.1994, s. 1.
(4)  EFT L 114 av 30.4.2002, s. 6.
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2. Henvisninger til forordning (EØF) nr. 1408/71 i 
rådsdirektiv 98/49/EF av 29. juni 1998 om trygging av rettane 
til supplerande pensjon for arbeidstakarar og sjølvstendig 
næringsdrivande som flyttar innanfor Fellesskapet (1) skal 
forstås som henvisninger til denne forordning.

(1)  EFT L 209 av 25.7.1998, s. 46

Artikkel 97

Kunngjøring	og	ikrafttredelse

Denne forordning skal kunngjøres i Den europeiske unions 
tidende. Den trer i kraft 1. mai 2010.

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

 Utferdiget i Strasbourg, 16. september 2009.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BUZEK C. MALMSTRÖM

 President Formann

________
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VEDLEGG 1

Gjennomføringsbestemmelser	for	bilaterale	avtaler	som	forblir	i	kraft,	og	nye	bilaterale	gjennomføringsavtaler

(som nevnt i artikkel 8 nr. 1 og artikkel 9 nr. 2 i gjennomføringsforordningen)

BELGIA — DANMARK

Brevveksling av 8. mai 2006 og 21. juni 2006 om avtale om refusjon av det faktiske beløpet for en ytelse som gis til 
medlemmer av familien til en person som utfører lønnet arbeid eller driver selvstendig virksomhet, og som er medlem 
av trygdeordningen i Belgia mens familiemedlemmet er bosatt i Danmark, og til pensjonister og/eller medlemmer av 
deres familie som er medlemmer av trygdeordningen i Belgia men er bosatt i Danmark

BELGIA — TYSKLAND

Avtale av 29. januar 1969 om innkreving og inndrivelse av trygdeavgifter

BELGIA — IRLAND

Brevveksling av 19. mai og 28. juli 1981 om artikkel 36 nr. 3 og artikkel 70 nr. 3 i forordning (EØF) nr. 1408/71 
(gjensidig avkall på refusjon av utgifter til naturalytelser og ytelser ved arbeidsløshet etter avdeling III kapittel 1 og 
6 i forordning (EØF) nr. 1408/71) og artikkel 105 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 574/72 (gjensidig avkall på refusjon av 
utgifter til administrative kontroller og medisinske undersøkelser)

BELGIA — SPANIA

Avtale av 25. mai 1999 om refusjon av utgifter til naturalytelser i samsvar med bestemmelsene i forordning (EØF) 
nr. 1408/71 og forordning (EØF) nr. 574/72

BELGIA — FRANKRIKE

a) Avtale av 4. juli 1984 om medisinske undersøkelser av grensearbeidere som er bosatt i én stat og arbeider i en annen

b) Avtale av 14. mai 1976 om avkall på refusjon av utgifter til administrative kontroller og medisinske undersøkelser, 
vedtatt i henhold til artikkel 105 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 574/72

c) Avtale av 3. oktober 1977 om gjennomføring av artikkel 92 i forordning (EØF) nr. 1408/71 (innkreving av 
trygdeavgifter)

d) Avtale av 29. juni 1979 om gjensidig avkall på refusjon av utgiftene omhandlet i artikkel 70 nr. 3 i forordning (EØF) 
nr. 1408/71 (utgifter til ytelser ved arbeidsløshet)

e) Administrativ avtale av 6. mars 1979 om framgangsmåter for gjennomføring av tilleggskonvensjonen av 12. 
oktober 1978 om trygd mellom Belgia og Frankrike med hensyn til dens bestemmelser om personer som driver 
selvstendig virksomhet

f) Brevveksling av 21. november 1994 og 8. februar 1995 om framgangsmåter for avregning av gjensidige fordringer 
i henhold til artikkel 93, 94, 95 og 96 i forordning (EØF) nr. 574/72

BELGIA — ITALIA

a) Avtale av 12. januar 1974 om gjennomføring av artikkel 105 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 574/72

b) Avtale av 31. oktober 1979 om gjennomføring av artikkel 18 nr. 9 i forordning (EØF) nr. 574/72

c) Brevveksling av 10. desember 1991 og 10. februar 1992 om refusjon av gjensidige fordringer i henhold til artikkel 
93 i forordning (EØF) nr. 574/72

d) Avtale av 21. november 2003 om reglene for avregning av gjensidige fordringer i henhold til artikkel 94 og 95 i 
rådsforordning 574/72
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BELGIA — LUXEMBOURG

a) Avtale av 28. januar 1961 om innkreving av trygdeavgifter

b) Avtale av 16. april 1976 om avkall på refusjon av utgifter til administrative kontroller og medisinske undersøkelser, 
som omhandlet i artikkel 105 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 574/72

BELGIA — NEDERLAND

a) Avtale av 21. mars 1968 om innkreving og inndrivelse av trygdeavgifter, samt administrativ avtale av 25. november 
1970 om gjennomføring av nevnte avtale

b) Avtale av 13. mars 2006 om syketrygd

c) Avtale av 12. august 1982 om trygd ved sykdom, svangerskap og fødsel og uførhet

BELGIA — DET FORENTE KONGERIKE

a) Brevveksling av 4. mai og 14. juni 1976 om artikkel 105 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 574/72 (avkall på refusjon av 
utgifter til administrative kontroller og medisinske undersøkelser)

b) Brevveksling av 18. januar og 14. mars 1977 om artikkel 36 nr. 3 i forordning (EØF) nr. 1408/71 (ordning for 
refusjon eller avkall på refusjon av utgifter til naturalytelser etter avdeling III kapittel 1 i forordning (EØF) 
nr. 1408/71), endret ved brevveksling av 4. mai og 23. juli 1982 (avtale om refusjon av utgifter etter artikkel 22 nr. 
1 bokstav a) i forordning (EØF) nr. 1408/71)

BULGARIA — DEN TSJEKKISKE REPUBLIKKEN

Artikkel 29 nr. 1 og 3 i avtale av 25. november 1998 og artikkel 5 nr. 4 i administrativ avtale av 30. november 1999 om 
avkall på refusjon av utgifter til administrative kontroller og medisinske undersøkelser

BULGARIA — TYSKLAND

Artikkel 8-9 i administrativ avtale om gjennomføring av konvensjonen om trygd av 17. desember 1997 på pensjonsområdet

DEN TSJEKKISKE REPUBLIKKEN — SLOVAKIA

Artikkel 15 og 16 i administrativ avtale av 8. januar 1993 om angivelse av arbeidsgiverens sete og av bosted av hensyn 
til anvendelsen av artikkel 20 i konvensjon om trygd av 29. oktober 1992

DANMARK — IRLAND

Brevveksling av 22. desember 1980 og 11. februar 1981 om gjensidig avkall på refusjon av utgifter til naturalytelser 
tilstått i henhold til trygdeordninger for sykdom, svangerskap og fødsel, yrkesskade og yrkessykdom, og utgifter til 
ytelser ved arbeidsløshet og utgifter til administrative kontroller og medisinske undersøkelser (artikkel 36 nr. 3 og 
artikkel 63 nr. 3 i forordning (EØF) nr. 1408/71 og artikkel 105 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 574/72

DANMARK — HELLAS

Avtale av 8. mai 1986 om delvis gjensidig avkall på refusjon av utgifter til naturalytelser ved sykdom, svangerskap og 
fødsel, yrkesskade og yrkessykdom, og av utgifter til administrative kontroller og medisinske undersøkelser

DANMARK — SPANIA

Brevveksling av 11. desember 2006 om forskuddsbetaling, frister og refusjon av det faktiske beløpet for en ytelse 
som gis til medlemmer av familien til en person som utfører lønnet arbeid eller driver selvstendig virksomhet, og 
som er medlem av trygdeordningen i Spania mens familiemedlemmet er bosatt i Danmark, og til pensjonister og/eller 
medlemmer av deres familie som er medlemmer av trygdeordningen i Spania men er bosatt i Danmark
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DANMARK — FRANKRIKE

Avtale av 29. juni 1979 og tilleggsavtale av 2. juni 1993 om delvis avkall på refusjon i henhold til artikkel 36 nr. 
3 og artikkel 63 nr. 3 i forordning (EØF) nr. 1408/71 og gjensidig avkall på refusjon i henhold til artikkel 105 nr. 
2 i forordning (EØF) nr. 574/72 (delvis avkall på refusjon av utgifter til naturalytelser i forbindelse med sykdom, 
svangerskap og fødsel, yrkesskade og yrkessykdom, og avkall på refusjon av utgifter til administrative kontroller og 
medisinske undersøkelser)

DANMARK-ITALIA

Avtale av 18. november 1998 om refusjon av utgifter til naturalytelser i henhold til trygdeordninger for sykdom, 
svangerskap og fødsel, yrkesskade og yrkessykdom, og av utgifter til administrative kontroller og medisinske 
undersøkelser

DANMARK — LUXEMBOURG

Avtale av 19. juni 1978 om gjensidig avkall på refusjon omhandlet i artikkel 36 nr. 3, artikkel 63 nr. 3 og artikkel 70 
nr. 3 i forordning (EØF) nr. 1408/71 og artikkel 105 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 574/72, av utgifter til naturalytelser 
ved sykdom, svangerskap og fødsel, yrkesskade og yrkessykdom, utgifter til ytelser ved arbeidsløshet og utgifter til 
administrative kontroller og medisinske undersøkelser

DANMARK — NEDERLAND

Brevveksling av 30. mars og 25. april 1979, endret ved avtale av 12. desember 2006 om refusjon av utgifter til 
naturalytelser ved sykdom, svangerskap og fødsel, yrkesskade og yrkessykdom

DANMARK — PORTUGAL

Avtale av 17. april 1998 om delvis avkall på refusjon av utgifter til naturalytelser i henhold til trygdeordninger for 
sykdom, svangerskap og fødsel, yrkesskade og yrkessykdom, og utgifter til administrative kontroller og medisinske 
undersøkelser

DANMARK — FINLAND

Artikkel 15 i Nordisk konvensjon om trygd av 18. august 2003: Avtale om gjensidig avkall på refusjon av utgifter etter 
artikkel 36, 63 og 70 i forordning (EØF) nr. 1408/71 (utgifter til naturalytelser ved sykdom, svangerskap og fødsel, 
yrkesskade og yrkessykdommer og ytelser ved arbeidsløshet) og artikkel 105 i forordning (EØF) nr. 574/72 (utgifter til 
administrative kontroller og medisinske undersøkelser)

DANMARK — SVERIGE

Artikkel 15 i Nordisk konvensjon om trygd av 18. august 2003: Avtale om gjensidig avkall på refusjon av utgifter etter 
artikkel 36, 63 og 70 i forordning (EØF) nr. 1408/71 (utgifter til naturalytelser ved sykdom, svangerskap og fødsel, 
yrkesskade og yrkessykdommer og ytelser ved arbeidsløshet) og artikkel 105 i forordning (EØF) nr. 574/72 (utgifter til 
administrative kontroller og medisinske undersøkelser)

DANMARK — DET FORENTE KONGERIKE

Brevveksling av 30. mars og 19. april 1977, endret ved brevveksling av 8. november 1989 og 10. januar 1990 om avtale 
om avkall på refusjon av utgifter til naturalytelser og administrative kontroller og medisinske undersøkelser

TYSKLAND — FRANKRIKE

Avtale av 26. mai 1981 om gjennomføring av artikkel 92 i forordning (EØF) nr. 1408/71 (innkreving og inndrivelse av 
trygdeavgifter)

TYSKLAND — ITALIA

Avtale av 3. april 2000 om innkreving og inndrivelse av trygdeavgifter.
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TYSKLAND — LUXEMBOURG

a) Avtale av 14. oktober 1975 om avkall på refusjon av utgifter til administrative kontroller og medisinske 
undersøkelser, vedtatt i henhold til artikkel 105 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 574/72

b) Avtale av 14. oktober 1975 om innkreving og inndrivelse av trygdeavgifter

c) Avtale av 25. januar 1990 om anvendelsen av artikkel 20 og artikkel 22 nr. 1 bokstav b) og c) i forordning (EØF) 
nr. 1408/71

TYSKLAND — NEDERLAND

a) Artikkel 9 i administrative avtale av 18. april 2001 til konvensjonen av 18. april 2001 (utbetaling av pensjoner)

b) Avtale av 21. januar 1969 om innkreving av trygdeavgifter

TYSKLAND — ØSTERRIKE

Avsnitt II nr. 1 og avsnitt III i avtale av 2. august 1979 om gjennomføring av konvensjonen om arbeidsløshetstrygd av 
19. juli 1978 skal fortsatt gjelde for personer som har vært grensearbeidere fram til og med 1. januar 2005, og som blir 
arbeidsløse før 1. januar 2011

TYSKLAND — POLEN

Avtale av 11. januar 1977 om gjennomføring av konvensjonen av 9. oktober 1975 om alderspensjon og ytelser ved 
yrkesskade

ESTLAND — DET FORENTE KONGERIKE

Avtale inngått 29. mars 2006 mellom kompetente myndigheter i Republikken Estland og Det forente kongerike i henhold 
til artikkel 36 nr. 3 og artikkel 63 nr. 3 i forordning (EØF) nr. 1408/71, om fastsettelse av andre metoder for refusjon av 
utgifter til naturalytelser gitt i henhold til denne forordning i de to stater, med virkning fra 1. mai 2004

IRLAND — FRANKRIKE

Brevveksling av 30. juli 1980 og 26. september 1980 om artikkel 36 nr. 3 og artikkel 63 nr. 3 i forordning (EØF) 
nr. 1408/71 (gjensidig avkall på refusjon av utgifter til naturalytelser) og artikkel 105 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 574/72 
(gjensidig avkall på refusjon av utgifter til administrative kontroller og medisinske undersøkelser)

IRLAND — LUXEMBOURG

Brevveksling av 26. september 1975 og 5. august 1976 om artikkel 36 nr. 3 og artikkel 63 nr. 3 i forordning (EØF) 
nr. 1408/71 og artikkel 105 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 574/72 (avkall på refusjon av utgifter til naturalytelser etter 
avdeling III kapittel 1 eller 4 i forordning (EØF) nr. 1408/71 og av utgifter til administrative kontroller og medisinske 
undersøkelser omhandlet i artikkel 105 i forordning (EØF) nr. 574/72)

IRLAND — NEDERLAND

Brevveksling av 22. april og 27. juli 1987 om artikkel 70 nr. 3 i forordning (EØF) nr. 1408/71 (avkall på refusjon av 
utgifter til naturalytelser etter artikkel 69 i forordning (EØF) nr. 1408/71) og artikkel 105 nr. 2 i forordning (EØF) 
nr. 574/72 (avkall på refusjon av utgifter til administrative kontroller og medisinske undersøkelser omhandlet i artikkel 
105 i forordning (EØF) nr. 574/72)

IRLAND — SVERIGE

Avtale av 8. november 2000 om avkall på refusjon av utgifter til naturalytelser ved sykdom, svangerskap og fødsel, 
yrkesskade og yrkessykdom, og utgifter til administrative kontroller og medisinske undersøkelser
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IRLAND — DET FORENTE KONGERIKE

Brevveksling av 9. juli 1975 om artikkel 36 nr. 3 og artikkel 63 nr. 3 i forordning (EØF) nr. 1408/71 (refusjon eller 
avkall på refusjon av utgifter til naturalytelser etter avdeling III kapittel 1 eller 4 i forordning (EØF) nr. 1408/71) og 
artikkel 105 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 574/72 (avkall på refusjon av utgifter til administrative kontroller og medisinske 
undersøkelser)

HELLAS — NEDERLAND

Brevveksling av 8. september 1992 og 30. juni 1993 om metoder for refusjon mellom institusjonene

SPANIA — FRANKRIKE

Avtale av 17. mai 2005 om opprettelse av særordninger for administrasjon og avregning av gjensidige fordringer i 
forbindelse med helsetjenester i henhold til forordning (EØF) nr. 1408/71 og forordning (EØF) nr. 574/72

SPANIA — ITALIA

Avtale om en ny framgangsmåte for å bedre og forenkle refusjon av utgifter til helsetjenester av 21. november 1997, 
med hensyn til artikkel 36 nr. 3 i forordning (EØF) nr. 1408/71 (refusjon av naturalytelser ved sykdom og svangerskap 
og fødsel) og artikkel 93, 94, 95, 100 og 102 nr. 5 i forordning (EØF) nr. 574/72 (framgangsmåter for refusjon av ytelser 
ved sykdom og svangerskap og fødsel, samt ubetalte fordringer)

SPANIA — NEDERLAND

Avtale av 21. februar 2000 mellom Nederland og Spania med sikte på å lette avregningen av gjensidige fordringer knyttet 
til ytelser ved sykdom og svangerskap og fødsel, ved anvendelse av bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 1408/71 og 
forordning (EØF) nr. 574/72

SPANIA — PORTUGAL

a) Artikkel 42, 43 og 44 i administrativ avtale av 22. mai 1970 (eksport av ytelser ved arbeidsløshet). Denne 
oppføringen vil være gyldig i to år fra det tidspunkt forordning (EF) nr. 883/2004 får anvendelse

b) Avtale av 2. oktober 2002 om fastsettelse av nærmere ordninger for administrasjon og avregning av gjensidige 
fordringer i forbindelse med helsetjenester, med sikte på å forenkle og fremskynde avregningen av slike fordringer

SPANIA — SVERIGE

Avtale av 1. desember 2004 om refusjon av utgifter til naturalytelser gitt i henhold til forordning (EØF) nr. 1408/71 og 
forordning (EØF) nr. 574/72

SPANIA — DET FORENTE KONGERIKE

Avtale av 18. juni 1999 om refusjon av utgifter til naturalytelser tilstått i henhold til bestemmelsene i forordning (EØF) 
nr. 1408/71 og forordning (EØF) nr. 574/72

FRANKRIKE — ITALIA

a) Brevveksling av 14. mai og 2. august 1991 om vilkårene for avregning av gjensidige fordringer i henhold til artikkel 
93 i forordning (EØF) nr. 574/72

b) Utfyllende brevveksling av 22. mars og 15. april 1994 om rutiner for avregning av gjensidig gjeld i henhold til 
artikkel 93, 94, 95 og 96 i forordning (EØF) nr. 574/72

c) Brevveksling av 2. april 1997 og 20. oktober 1998 om endring av brevvekslingen nevnt i bokstav a) og b) med 
hensyn til framgangsmåter for avregning av gjensidig gjeld i henhold til artikkel 93, 94, 95 og 96 i forordning (EØF) 
nr. 574/72

d) Avtale av 28. juni 2000 om avkall på refusjon av utgifter som omhandlet i artikkel 105 nr. 1 i forordning (EØF) 
nr. 574/72, til administrative kontroller og medisinske undersøkelser som det er bedt om etter artikkel 51 i nevnte 
forordning
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FRANKRIKE — LUXEMBOURG

a) Avtale av 2. juli 1976 om avkall på refusjon som omhandlet i artikkel 36 nr. 3 i rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 av 
14. juni 1971, av utgifter til naturalytelser ved sykdom og svangerskap og fødsel til medlemmer av en arbeidstakers 
familie som ikke er bosatt i samme stat som arbeidstakeren

b) Avtale av 2. juli 1976 om avkall på refusjon som omhandlet i artikkel 36 nr. 3 i rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 
av 14. juni 1971, av utgifter til naturalytelser ved sykdom og svangerskap og fødsel til tidligere grensearbeidere, 
medlemmer av deres familie eller deres etterlatte

c) Avtale av 2. juli 1976 om avkall på refusjon av utgifter til administrative kontroller og medisinske undersøkelser, 
som omhandlet i artikkel 105 nr. 2 i rådsforordning (EØF) nr. 574/72 av 21. mars 1972

d) Brevveksling av 17. juli og 20. september 1995 om vilkårene for avregning av gjensidige fordringer i henhold til 
artikkel 93, 95 og 96 i forordning (EØF) nr. 574/72

FRANKRIKE — NEDERLAND

a) Avtale av 28. april 1997 om avkall på refusjon av utgifter til administrative kontroller og medisinske undersøkelser 
i henhold til artikkel 105 i forordning (EØF) nr. 574/72

b) Avtale av 29. september 1998 om særlige vilkår for å fastsette hvilke beløp som skal refunderes for naturalytelser i 
henhold til bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 1408/71 og forordning (EØF) nr. 574/72

c) Avtale av 3. februar 1999 om særlige vilkår for administrasjon og avregning av gjensidig gjeld for ytelser ved 
sykdom i henhold til bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 1408/71 og forordning (EØF) nr. 574/72

FRANKRIKE — PORTUGAL

Avtale av 28. april 1999 om særlige, detaljerte regler om administrasjon og avregning av gjensidige fordringer i 
forbindelse med medisinsk behandling i henhold til forordning (EØF) nr. 1408/71 og forordning (EØF) nr. 574/72

FRANKRIKE — DET FORENTE KONGERIKE

a) Brevveksling av 25. mars og 28. april 1997 om artikkel 105 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 574/72 (avkall på refusjon 
av utgifter til administrative kontroller og medisinske undersøkelser)

b) Avtale av 8. desember 1998 om særlige metoder til fastsettelse av hvilke beløp som skal refunderes for naturalytelser 
i henhold til forordning (EØF) nr. 1408/71 og forordning (EØF) nr. 574/72

ITALIA — LUXEMBOURG

Artikkel 4 nr. 5 og 6 i administrativ avtale av 19. januar 1955 om gjennomføringsbestemmelser til generell trygdeavtale 
(syketrygd for arbeidstakere i landbruket)

ITALIA — NEDERLAND

Avtale av 24. desember 1996/27. februar 1997 om artikkel 36 nr. 3 og artikkel 63 nr. 3 i forordning (EØF) nr. 1408/71

ITALIA — DET FORENTE KONGERIKE

Avtale av 15. desember 2005 mellom kompetente myndigheter i Republikken Italia og Det forente kongerike i henhold 
til artikkel 36 nr. 3 og artikkel 63 nr. 3 i forordning (EØF) nr. 1408/71, om fastsettelse av andre metoder for refusjon av 
utgifter til naturalytelser gitt i henhold til denne forordning i de to stater, med virkning fra 1. januar 2005

LUXEMBOURG — NEDERLAND

Avtale av 1. november 1976 om avkall på refusjon av utgifter til administrative kontroller og medisinske undersøkelser, 
vedtatt i henhold til artikkel 105 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 574/72
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LUXEMBOURG — SVERIGE

Avtale av 27. november 1996 om refusjon av utgifter på trygdeområdet

LUXEMBOURG — DET FORENTE KONGERIKE

Brevveksling av 18. desember 1975 og 20. januar 1976 om artikkel 105 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 574/72 (avkall 
på refusjon av utgifter til administrative kontroller og medisinske undersøkelser omhandlet i artikkel 105 i forordning 
(EØF) nr. 574/72)

UNGARN — DET FORENTE KONGERIKE

Avtale av 1. november 2005 mellom kompetente myndigheter i Republikken Ungarn og Det forente kongerike i henhold 
til artikkel 35 nr. 3 og artikkel 41 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 883/2004, om fastsettelse av andre metoder for refusjon av 
utgifter til naturalytelser gitt i henhold til nevnte forordning i de to stater, med virkning fra 1. mai 2004

MALTA — DET FORENTE KONGERIKE

Avtale av 17. januar 2007 mellom kompetente myndigheter i Malta og Det forente kongerike i henhold til artikkel 35 
nr. 3 og artikkel 41 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 883/2004, om fastsettelse av andre metoder for refusjon av utgifter til 
naturalytelser gitt i henhold til nevnte forordning i de to stater, med virkning fra 1. mai 2004

NEDERLAND — PORTUGAL

Avtale av 11. desember 1987 om refusjon av naturalytelser ved sykdom og svangerskap og fødsel

NEDERLAND — DET FORENTE KONGERIKE

a) Artikkel 3 annet punktum i administrativ avtale av 12. juni 1956 om gjennomføring av konvensjonen av 11. august 
1954

b) Brevveksling av 25. april og 26. mai 1986 om artikkel 36 nr. 3 i forordning (EØF) nr. 1408/71 (refusjon eller avkall 
på refusjon av utgifter til naturalytelser), med endringer

PORTUGAL — DET FORENTE KONGERIKE

Avtale av 8. juni 2004 om fastsettelse av andre metoder for refusjon av utgifter til naturalytelser gitt i de to stater, med 
virkning fra 1. januar 2003

FINLAND — SVERIGE

Artikkel 15 i Nordisk konvensjon om trygd av 18. august 2003: Avtale om gjensidig avkall på refusjon av utgifter etter 
artikkel 36, 63 og 70 i forordning (EØF) nr. 1408/71 (utgifter til naturalytelser ved sykdom, svangerskap og fødsel, 
yrkesskade og yrkessykdommer og ytelser ved arbeidsløshet) og artikkel 105 i forordning (EØF) nr. 574/72 (utgifter til 
administrative kontroller og medisinske undersøkelser)

FINLAND — DET FORENTE KONGERIKE

Brevveksling av 1. og 20. juni 1995 om artikkel 36 nr. 3 og artikkel 63 nr. 3 i forordning (EØF) nr. 1408/71 (refusjon 
eller avkall på refusjon av utgifter til naturalytelser) og artikkel 105 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 574/72 (avkall på 
refusjon av utgifter til administrative kontroller og medisinske undersøkelser)

SVERIGE — DET FORENTE KONGERIKE

Avtale av 15. april 1997 om artikkel 36 nr. 3 og artikkel 63 nr. 3 i forordning (EØF) nr. 1408/71 (refusjon eller avkall på 
refusjon av utgifter til naturalytelser) og artikkel 105 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 574/72 (avkall på refusjon av utgifter 
til administrative kontroller og medisinske undersøkelser)

________
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VEDLEGG 2

Særordninger	for	tjenestemenn

(nevnt i artikkel 31 og 41 i gjennomføringsforordningen)

A.  Særordninger for tjenestemenn som ikke omfattes av avdeling III kapittel 1 i forordning (EF) nr. 883/2004, med 
hensyn til naturalytelser

Tyskland

Særlig syketrygdordning for tjenestemenn

B.  Særordninger for tjenestemenn som ikke omfattes av avdeling III kapittel 1 i forordning (EF) nr. 883/2004, med 
unntak av artikkel 19, artikkel 27 nr. 1 og artikkel 35, med hensyn til naturalytelser

Spania

Særordning for tjenestemenn

Særordning for medlemmer av de væpnede styrker

Særordning for domstolens tjenestemenn og administrative personale

C.  Særordninger for tjenestemenn som ikke omfattes av avdeling III kapittel 2 i forordning (EF) nr. 883/2004, med 
hensyn til naturalytelser

Tyskland

Særlig skadeordning for tjenestemenn

_________
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VEDLEGG 3

Medlemsstater	som	krever	refusjon	av	utgifter	til	naturalytelser	på	grunnlag	av	faste	beløp

(nevnt i artikkel 63 nr. 1 i gjennomføringsforordningen)

IRLAND

SPANIA

ITALIA

MALTA

NEDERLAND

PORTUGAL

FINLAND

SVERIGE

DET FORENTE KONGERIKE

______
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VEDLEGG 4

Nærmere	opplysninger	om	databasen	nevnt	i	artikkel	88	nr.	4	i	gjennomføringsforordningen

1. Databasens innhold

Et elektronisk register (URL) over de berørte organer skal angi:

a) organenes navn på medlemsstatens offisielle språk, og på engelsk

b) identifikasjonskoden og den elektroniske adressen (EESSI)

c) deres oppgaver med hensyn til definisjonene i artikkel 1 bokstav m, q) og r) i grunnforordningen og artikkel 1 
bokstav a) og b) i gjennomføringsforordningen

d) deres kompetanse med hensyn til de ulike risikoer, typer ytelser, ordninger og geografisk dekning

e) hvilken del av grunnforordningen organene anvender

f) følgende kontaktopplysninger: postadresse, telefon, telefaks, e-postadresse og relevant URL-adresse

g) eventuelle andre nødvendige opplysninger i forbindelse med anvendelsen av grunnforordningen og 
gjennomføringsforordningen.

2. Forvaltning av databasen

a) EESSI skal være vert for det elektroniske registeret i Europakommisjonen.

b) Medlemsstatene har ansvar for å innhente og kontrollere de nødvendige opplysninger om organene, og for at 
alle oppføringer eller endrede oppføringer som hører under deres ansvar, legges fram for Europakommisjonen 
i tide.

3. Tilgang

Opplysninger som benyttes i driften og forvaltningen, er ikke tilgjengelige for allmennheten.

4.  Sikkerhet

Alle endringer i databasen (tilføyelse, oppdatering, sletting) skal registreres. Brukerne skal identifiseres og 
verifiseres før de går inn i registeret for å endre en oppføring. Før ethvert forsøk på å endre en oppføring vil det 
bli kontrollert om brukeren har tillatelse til å gjøre dette. Enhver uautorisert handling skal avvises og registreres.

5. Språk

Databasens generelle språk er engelsk. Organenes navn og deres kontaktopplysninger bør oppføres også på 
medlemsstatenes offisielle språk.

________
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VEDLEGG 5

Medlemsstater	som	på	gjensidig	grunnlag	fastsetter	maksimumsbeløpet	for	refusjon	som	nevnt	i	artikkel	65	nr.	6	
tredje	punktum	i	grunnforordningen,	på	grunnlag	av	de	gjennomsnittlige	arbeidsløshetsytelser	som	er	gitt	etter	

deres	lovgivning	i	det	foregående	kalenderåret

(nevnt i artikkel 70 i gjennomføringsforordningen)

BELGIA

DEN TSJEKKISKE REPUBLIKKEN

TYSKLAND

ØSTERRIKE

SLOVAKIA

FINLAND

________________
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 42 og 308,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

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

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 
av 29. april 2004 om koordinering av trygdeordninger(3) 
fastsetter at innholdet i vedlegg II, X og XI til forordningen 
skal fastlegges før den får anvendelse.

2) Vedlegg I, III, IV, VI, VII, VIII og IX til forordning 
(EF) nr. 883/2004 bør tilpasses for å ta hensyn til både 
behovene til de medlemsstater som har tiltrådt Den 
europeiske union etter at forordningen ble vedtatt, og den 
senere utvikling i andre medlemsstater.

3) Artikkel 56 nr. 1 og artikkel 83 i forordning (EF) 
nr. 883/2004 fastsetter at særlige bestemmelser om 
gjennomføringen av regelverket i visse medlemsstater 
skal fastsettes i vedlegg XI til forordningen. Vedlegg XI 
har som formål å ta hensyn til egenarten ved de ulike 
trygdeordningene i medlemsstatene for å lette anvendelsen 
av samordningsreglene. En rekke medlemsstater har 
anmodet om at oppføringer om anvendelsen av deres 
trygdelovgivning tas med i nevnte vedlegg, og har gitt 
Kommisjonen juridiske og praktiske forklaringer om 
deres lovgivning og ordninger.

4) I samsvar med behovet for rasjonalisering og forenkling 
er det nødvendig med en felles tilnærming for å sikre at 
oppføringer for ulike medlemsstater som er av samme art 
eller har samme formål, i prinsippet behandles på samme 
måte.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 284 av 30.10.2009, s. 43, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) og protokoll 37, se EØS-tillegget 
til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 46.

(1) EUT C 161 av 13.7.2007, s. 61.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 9. juli 2008 (ennå ikke offentliggjort i EUT), 

Rådets felles holdning av 17. desember 2008 (EUT C 33 E av 10.2.2009, 
s. 1) og Europaparlamentets holdning av 22. april 2009. Rådsbeslutning av 
27. juli 2009.

(3) EUT L 166 av 30.4.2004, s. 1.

5) Ettersom formålet med forordning (EF) nr. 883/2004 er 
å samordne trygdelovgivning som medlemsstatene har 
eneansvar for, bør oppføringer som ikke er i samsvar 
med forordningens formål eller mål, og oppføringer som 
bare har til hensikt å avklare fortolkningen av nasjonal 
lovgivning, ikke tas med i forordningen.

6) Noen av anmodningene gjaldt saker som var felles for 
flere medlemsstater. Det er derfor hensiktsmessig å 
behandle disse sakene på et mer allment plan, enten 
gjennom avklaring i hoveddelen av forordning (EF) 
nr. 883/2004 eller i et av dens vedlegg, som derfor 
bør endres tilsvarende, eller gjennom en bestemmelse 
i gjennomføringsforordningen nevnt i artikkel 89 i 
forordning (EF) nr. 883/2004, i stedet for å sette inn like 
oppføringer i vedlegg XI for flere medlemsstater.

7) Artikkel 28 i forordning (EF) nr. 883/2004 bør endres for 
å avklare og utvide dens virkeområde og for å sikre at 
tidligere grensearbeideres familiemedlemmer også kan få 
mulighet til fortsatt medisinsk behandling i den tidligere 
arbeidsstaten til medlemmet i trygdeordningen etter at 
vedkommende har gått av med pensjon, med mindre 
den medlemsstat der grensearbeideren sist utførte sin 
virksomhet, er oppført i vedlegg III.

8) Det er hensiktsmessig å vurdere viktigheten, 
hyppigheten, omfanget og kostnadene i forbindelse med 
anvendelsen av begrensningen på rett til naturalytelser 
for en grensearbeiders familiemedlemmer i henhold 
til vedlegg III til forordning (EF) nr. 883/2004 for de 
medlemsstater som fortsatt er oppført i nevnte vedlegg 4 
år etter den dato nevnte forordning fikk anvendelse.

9) Det er også hensiktsmessig å behandle visse særskilte 
saker i andre vedlegg til forordning (EF) nr. 883/2004 alt 
etter deres formål og innhold, snarere enn i vedlegg XI til 
nevnte forordning, for å sikre konsekvens i vedleggene til 
forordningen.

10) Noen medlemsstaters oppføringer i vedlegg VI til 
rådsforordning (EØF) nr. 1408/71(4) omfattes nå av visse 
allmenne bestemmelser i forordning (EF) nr. 883/2004. 
En rekke oppføringer i vedlegg VI til forordning (EØF) 
nr. 1408/71 er derfor blitt overflødige.

(4) EFT L 149 av 5.7.1971, s. 2.

EUROPAPARLAMENTS-	OG	RÅDSFORORDNING	(EF)	nr.	988/2009

av	16.	september	2009

om	endring	av	forordning	(EF)	nr.	883/2004	om	koordinering	av	trygdeordninger,	og	om	fastlegging	
av	innholdet	i	dens	vedlegg(*)

2015/EØS/76/07
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11) For å lette anvendelsen av forordning (EF) nr. 883/2004 
for borgere som ber om opplysninger fra eller framsetter 
krav for medlemsstatenes institusjoner, bør henvisninger 
til lovgivningen i de berørte medlemsstater også 
framlegges på originalspråket når det er nødvendig for å 
unngå eventuelle misforståelser.

12) Forordning (EF) nr. 883/2004 bør derfor endres.

13) Forordning (EF) nr. 883/2004 fastsetter at den skal få 
anvendelse fra det tidspunkt gjennomføringsforordningen 
trer i kraft. Denne forordning bør derfor få anvendelse fra 
samme tidspunkt —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 883/2004 gjøres følgende endringer:

1. Følgende betraktning innsettes etter syttende betraktning:

«17a) Når en medlemsstats lovgivning får anvendelse 
på en person i henhold til avdeling II i denne 
forordning, bør vilkårene for tilslutning og rett til 
ytelser defineres i den kompetente medlemsstats 
lovgivning idet fellesskapsretten overholdes.»

2. Følgende betraktning innsettes etter attende betraktning:

«18a) Prinsippet om at én lovgivning får anvendelse, er av 
stor betydning og bør styrkes. Dette bør imidlertid 
ikke bety at tildeling av en ytelse i samsvar med 
denne forordning og som omfatter betaling av 
trygdeavgifter eller innebærer trygdedekning for 
mottakeren, i seg selv medfører at lovgivningen i 
den medlemsstat der institusjonen tildelte ytelsen, 
blir den lovgivning som får anvendelse på denne 
personen.»

3. I artikkel 1 skal ny bokstav va) lyde:

«va) Med «naturalytelser» menes

i) ved anvendelse av avdeling III kapittel 1 
(ytelser ved sykdom og ytelser til mor ved 
svangerskap og fødsel, og de tilsvarende 
ytelser til far), naturalytelser i henhold til en 
annen medlemsstats lovgivning med sikte på 
å levere, gjøre tilgjengelig, betale direkte eller 
refundere utgifter til legehjelp og legemidler 
samt tjenester knyttet til legehjelpen. Dette 
omfatter naturalytelser ved langvarig pleie,

ii) ved anvendelse av avdeling III kapittel 2 
(yrkesskader og yrkessykdommer), alle 
naturalytelser knyttet til yrkesskader og 
yrkessykdommer som definert under i) ovenfor 
og i henhold til medlemsstatenes ordninger for 
yrkesskader og yrkessykdommer.»

4.  Artikkel 3 nr. 5 skal lyde:

«5. Denne forordning får ikke anvendelse på

a) sosialhjelp og medisinsk hjelp, eller

b) ytelser der en medlemsstat påtar seg ansvaret for 
personskader og gir erstatning, for eksempel ytelser til 
ofre for krig og militære aksjoner eller følger av slike; 
ofre for forbrytelser, attentater eller terrorhandlinger; 
ofre for skade forvoldt av en medlemsstats 
tjenestemenn under deres tjenesteutøvelse; eller 
ofre som er påført skade av politiske eller religiøse 
grunner eller på grunn av sin avstamning.»

5. Artikkel 14 nr. 4 skal lyde:

«4. Når retten til frivillig trygd eller frivillig fortsatt trygd 
i henhold til en medlemsstats lovgivning forutsetter bosted 
i vedkommende medlemsstat eller tidligere virksomhet 
som arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende, får 
artikkel 5 bokstav b) anvendelse bare på personer som 
på et tidligere tidspunkt har vært omfattet av denne 
medlemsstatens lovgivning på grunnlag av en virksomhet 
som arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende.»

6.  I artikkel 15 erstattes ordet «hjelpepersonale» med 
«kontraktansatte».

7. Artikkel 18 nr. 2 skal lyde:

«2. En grensearbeiders familiemedlemmer skal ha 
rett til naturalytelser under opphold i den kompetente 
medlemsstat.

Dersom den kompetente medlemsstat er oppført 
i vedlegg III, skal imidlertid en grensearbeiders 
familiemedlemmer som er bosatt i samme medlemsstat 
som grensearbeideren, ha rett til naturalytelser i den 
kompetente medlemsstat bare på de vilkår som er fastsatt 
i artikkel 19 nr. 1.»

8. Artikkel 28 nr. 1 skal lyde:

«1. En grensearbeider som har gått av med alders- 
eller uførepensjon, har fortsatt rett til naturalytelser 
ved sykdom i den medlemsstat der vedkommende sist 
var arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende, i 
den utstrekning dette er en fortsettelse av behandling 
som begynte i den medlemsstaten. Med uttrykket 
«fortsettelse av behandling» menes fortsatt undersøkelse, 
diagnostisering og behandling av en sykdom så lenge den 
varer.
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Første ledd får tilsvarende anvendelse på den tidligere 
grensearbeiderens familiemedlemmer med mindre 
medlemsstaten der grensearbeideren sist utførte sin 
virksomhet, er oppført i vedlegg III.»

9. Artikkel 36 nr. 1 skal lyde:

«1. Med forbehold for eventuelle gunstigere 
bestemmelser i nr. 2 og 2a i denne artikkel skal artikkel 
17, artikkel 18 nr. 1, artikkel 19 nr. 1 og artikkel 20 
nr. 1 også få anvendelse på ytelser ved yrkesskade og 
yrkessykdom.»

10. I artikkel 36 skal nytt nr. 2a lyde:

«2a.  Kompetent institusjon kan ikke nekte å gi tillatelsen 
omhandlet i artikkel 20 nr. 1 til en arbeidstaker eller 
selvstendig næringsdrivende som har pådratt seg en 
yrkesskade eller yrkessykdom, og som har rett til ytelser 
som skal betales av denne institusjonen, dersom den 
behandlingen som hans/hennes tilstand krever, ikke 
kan gis i bostedsstaten innen en frist som er medisinsk 
forsvarlig, idet det tas hensyn til hans/hennes nåværende 
helsetilstand og sykdommens sannsynlige forløp.»

11. Artikkel 51 nr. 3 skal lyde:

«3. Når lovgivningen eller en særskilt ordning i en 
medlemsstat setter som vilkår at en berørt person er 
medlem i trygdeordningen på det tidspunkt trygdetilfellet 
inntreffer for at vedkommende skal kunne oppnå, beholde 
eller få tilbake rett til ytelser, skal dette vilkåret anses som 
oppfylt dersom den berørte personen tidligere har vært 
trygdet i henhold til lovgivningen eller en særskilt ordning 
i denne medlemsstaten, og dersom vedkommende da 
trygdetilfellet inntraff, var trygdet i henhold til en annen 
medlemsstats lovgivning for samme risiko eller, dersom 
dette ikke er tilfelle, dersom en ytelse skal betales i 
henhold til en annen medlemsstats lovgivning for samme 
risiko. Sistnevnte vilkår skal imidlertid anses som oppfylt 
i tilfellene omhandlet i artikkel 57.»

12. Artikkel 52 nr. 4 skal lyde:

«4. Når beregning etter nr. 1 bokstav a) i en medlemsstat 
alltid fører til at den selvstendige ytelsen er lik eller 
høyere enn pro rata-ytelsen beregnet i samsvar med nr. 
1 bokstav b), kan den kompetente institusjon unnlate å 
foreta en pro rata-beregning, forutsatt at

i) en slik situasjon er angitt i vedlegg VIII del 1,

ii) ingen lovgivning som inneholder regler mot 
sammenfall av ytelser, som nevnt i artikkel 54 og 
55, får anvendelse med mindre vilkårene fastsatt i 
artikkel 55 nr. 2 er oppfylt, og 

iii) artikkel 57, under de særskilte omstendigheter som 
gjelder for tilfellet, ikke får anvendelse på tidsrom 
som er tilbakelagt i henhold til en annen medlemsstats 
lovgivning.» 

13. I artikkel 52 skal nytt nr. 5 lyde:

«5. Uten hensyn til bestemmelsene i nr. 1, 2 og 3, får 
pro rata-beregningen ikke anvendelse på ordninger som 
gir ytelser der tidsrom ikke er relevant for beregningen, 
forutsatt at ordningene er oppført i vedlegg VIII del 2. I 
slike tilfeller skal den berørte person ha rett til den ytelsen 
som beregnes i samsvar med den berørte medlemsstats 
lovgivning.»

14. I artikkel 56 nr. 1 bokstav c) innsettes ordene «der det 
er nødvendig» foran «etter framgangsmåtene fastsatt i 
vedlegg XI».

15. I artikkel 56 nr. 1 skal ny bokstav d) lyde:

«d) Dersom bokstav c) ikke får anvendelse fordi en 
medlemsstats lovgivning fastsetter at ytelsen skal 
beregnes på grunnlag av andre faktorer enn trygdetid 
eller botid, som ikke er knyttet til tid, skal den 
kompetente institusjon for hver trygdetid eller botid 
som er tilbakelagt i henhold til en annen medlemsstats 
lovgivning, ta hensyn til den kapitalen som er 
opptjent, den kapitalen som anses som opptjent, eller 
eventuelle andre faktorer i beregningen i henhold 
til den lovgivning som institusjonen forvalter, 
dividert på de tilsvarende tidsenheter i den berørte 
pensjonsordningen.»

16. I artikkel 57 skal nytt nr. 4 lyde:

«4. Denne artikkel får ikke anvendelse på ordninger 
oppført i vedlegg VIII del 2.»

17. I artikkel 62 nr. 3 erstattes ordet «grensearbeidere» med 
«arbeidsløse personer».

18. Ny artikkel 68a skal lyde:

«Artikkel 68a

Utbetaling	av	ytelser

Dersom den person som familieytelser utbetales 
til, ikke anvender ytelsene til underhold av sine 
familiemedlemmer, skal den kompetente institusjon 
på anmodning fra og gjennom institusjonen i deres 
bostedsstat eller den institusjon eller det organ som er 
utpekt for formålet av den kompetente myndighet i deres 
bostedsstat, utøve sin forpliktelse ved å utbetale disse 
ytelsene til den fysiske eller juridiske person som faktisk 
underholder familiemedlemmene.»

19. I artikkel 87 gjøres følgende endringer:

a)  nr. 8 skal lyde:

«8. Dersom denne forordning fører til at en person 
omfattes av lovgivningen i en annen medlemsstat 
enn den som fastsettes i samsvar med avdeling II i 
forordning (EØF) nr. 1408/71, får den lovgivningen 
fortsatt anvendelse så lenge den relevante situasjonen 
forblir uendret og under alle omstendigheter i høyst 
10 år fra denne forordnings anvendelsesdato, med 
mindre den berørte person anmoder om å bli omfattet 
av lovgivningen som får anvendelse i henhold til 
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denne forordning. Anmodningen skal innen tre 
måneder etter denne forordnings anvendelsesdato, 
legges fram for den kompetente institusjon i den 
medlemsstat hvis lovgivning får anvendelse etter 
denne forordning, dersom den berørte person skal 
omfattes av den medlemsstatens lovgivning fra denne 
forordnings anvendelsesdato. Dersom anmodningen 
framsettes etter at denne fristen er utløpt, skal 
endringen av gjeldende lovgivning finne sted den 
første dag i måneden som følger.»,

b)  nytt nr. 10a og 10b skal lyde:

«10a. Oppføringene i vedlegg III som gjelder 
Estland, Spania, Italia, Litauen, Ungarn og Nederland, 
skal opphøre å gjelde 4 år etter denne forordnings 
anvendelsesdato.

10b.  Listen i vedlegg III skal gjennomgås senest 
31. oktober 2014 på grunnlag av en rapport fra Den 
administrative kommisjon. Rapporten skal inneholde 
en konsekvensanalyse av viktigheten, hyppigheten, 
omfanget og kostnadene, både i absolutte og relative 

tall, i forbindelse med anvendelsen av bestemmelsene 
i vedlegg III. Rapporten skal også omfatte de mulige 
virkningene av å oppheve disse bestemmelsene for 
de medlemsstater som fortsatt er oppført i nevnte 
vedlegg etter tidspunktet nevnt i nr. 10a. På grunnlag 
av denne rapporten skal Kommisjonen avgjøre om 
den skal framlegge et forslag om at listen gjennomgås, 
med sikte på i prinsippet å oppheve listen med mindre 
Den administrative kommisjons rapport inneholder 
overbevisende argumenter for ikke å gjøre det.»

20. Vedleggene skal endres i samsvar med vedlegget til denne 
forordning.

Artikkel 2

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

Den får anvendelse fra den dag gjennomføringsforordningen 
nevnt i forordning (EF) nr. 883/2004 artikkel 89 trer i kraft.

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

Utferdiget i Strasbourg, 16. september 2009.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BUZEK C. MALMSTRÖM

 President Formann

__________
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VEDLEGG

Endringer	i	vedleggene	til	forordning	(EF)	nr.	883/2004

A.  I vedlegg I gjøres følgende endringer:

1.  I del I (bidragsforskudd):

a)  Overskriften «A. BELGIA» erstattes med «BELGIA».

b)  Etter oppføringen «BELGIA» innsettes følgende oppføring:

«BULGARIA

Underholdsbidrag som utbetales av staten i henhold til artikkel 92 i familieloven.».

c)  Overskriftene «B. DANMARK» og «C. TYSKLAND» erstattes med henholdsvis «DANMARK» og 
«TYSKLAND».

d)  Etter oppføringen under overskriften «TYSKLAND» innsettes følgende oppføringer:

«ESTLAND

Underholdsbidrag i henhold til Lov om underholdsbidrag av 21. februar 2007.

SPANIA

Bidragsforskudd i henhold til kongelig dekret 1618/2007 av 7. desember 2007.»

e)  Overskriften «D. FRANKRIKE» erstattes med «FRANKRIKE».

f)  Etter oppføringen under overskriften «FRANKRIKE» innsettes følgende oppføringer:

«LITAUEN

Utbetalinger fra fondet for underholdsbidrag til barn i henhold til lov om underholdsbidrag til barn.

LUXEMBOURG

Bidragsforskudd og inndrivelse av underholdsbidrag i henhold til lov av 26. juli 1980.»

g)  Overskriften «E. ØSTERRIKE» erstattes med «ØSTERRIKE».

h)  Etter oppføringen under overskriften «ØSTERRIKE» innsettes følgende oppføring:

«POLEN

Ytelser fra fondet for underholdsbidrag i henhold til lov om bistand til personer som har rett til 
underholdsbidrag.»

i)  Overskriften «F. PORTUGAL» erstattes med «PORTUGAL».

j)  Etter oppføringen under overskriften «PORTUGAL» innsettes følgende oppføringer:

«SLOVENIA

Erstatning for underholdsbidrag i henhold til lov av 25. juli 2006 om Slovenias offentlige garanti- og 
underholdsfond.

SLOVAKIA

Erstatning for underholdsbidrag i henhold til lov nr. 452/2004 Coll. om erstatning for underholdsbidrag, 
som endret ved senere lovgivning.»

k)  Overskriftene «G. FINLAND» og «H. SVERIGE» erstattes med henholdsvis «FINLAND» og 
«SVERIGE».

2.  I del II (særlige stønader ved fødsel og adopsjon):

a)  Overskriften «A. BELGIA» erstattes med «BELGIA».
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b)  Etter oppføringen under overskriften «BELGIA» innsettes følgende oppføringer:

«BULGARIA

Engangsutbetaling ved svangerskap og fødsel (lov om barnetrygd).

TSJEKKIA

Fødselsstønad.

ESTLAND

a)  Fødselsstønad.

b)  Adopsjonsstønad.»

c)  Overskriftene «B. SPANIA» og «C. FRANKRIKE» erstattes med henholdsvis «SPANIA» og 
«FRANKRIKE».

d)  Oppføringen under overskriften «SPANIA» skal lyde:

«SPANIA

Engangsutbetalinger ved fødsel og adopsjon».

e)  I oppføringen under overskriften «FRANKRIKE» innsettes følgende ord:

«, unntatt når de utbetales til en person som fortsatt er omfattet av fransk lovgivning i henhold til artikkel 12 
eller artikkel 16».

f)  Etter oppføringen under overskriften «FRANKRIKE» innsettes følgende oppføringer:

«LATVIA

a)  Fødselsstønad

b)  Adopsjonsstønad.

LITAUEN

Engangsutbetaling ved fødsel.»

g)  Overskriften «D. LUXEMBOURG» erstattes med «LUXEMBOURG».

h)  Etter oppføringen under overskriften «LUXEMBOURG» innsettes følgende oppføringer:

«UNGARN

Stønad ved svangerskap/fødsel.

POLEN

Engangsutbetaling ved fødsel (lov om familieytelser).

ROMANIA

a)  Fødselsstønad.

b)  Utstyr til nyfødte.

SLOVENIA

Fødselsstønad.
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SLOVAKIA

a)  Fødselsstønad.

b)  Tillegg til fødselsstønad.»

i)  Overskriften «E. FINLAND» erstattes med «FINLAND».

B.  Vedlegg II skal lyde:

«VEDLEGG II

BESTEMMELSER	I	AVTALER	SOM	ER	I	KRAFT,	OG	SOM	EVENTUELT	ER	BEGRENSET	TIL	
PERSONER	SOM	OMFATTES	AV	DISSE	BESTEMMELSER (artikkel 8 nr. 1)

Allmenne	merknader

Det er viktig å merke seg at bestemmelsene i bilaterale avtaler som ikke omfattes av denne forordnings virkeområde, 
og som fortsatt er i kraft mellom medlemsstatene, ikke er oppført i dette vedlegget. Dette omfatter forpliktelser 
mellom medlemsstater i henhold til avtaler som for eksempel inneholder bestemmelser om sammenlegging av 
trygdetid som er tilbakelagt i en tredjestat.

Bestemmelser i trygdeavtaler som fortsatt gjelder:

BELGIA — TYSKLAND

Artikkel 3 og 4 i sluttprotokollen av 7. desember 1957 til den generelle avtalen av samme dag i den form den har i 
tilleggsprotokollen av 10. november 1960 (beregning av trygdetid tilbakelagt i visse grenseområder før, under og 
etter annen verdenskrig).

BELGIA — LUXEMBOURG

Avtale av 24. mars 1994 om trygd for grensearbeidere (i forbindelse med utfyllende standardrefusjon).

BULGARIA — TYSKLAND

Artikkel 28 nr. 1 bokstav b) i avtale om trygd av 17. desember 1997 (opprettholdelse av avtaler inngått mellom 
Bulgaria og den tidligere Tyske demokratisk republikk for personer som allerede mottok en pensjon før 1996).

BULGARIA — ØSTERRIKE

Artikkel 38 nr. 3 i avtale om trygd av 14. april 2005 (beregning av trygdetid tilbakelagt før 27. november 1961). 
Anvendelsen av denne bestemmelsen er fortsatt begrenset til de personer som omfattes av denne avtalen.

BULGARIA — SLOVENIA

Artikkel 32 nr. 2 i avtale om trygd av 18. desember 1957 (beregning av trygdetid tilbakelagt før 31. desember 1957).

TSJEKKIA — TYSKLAND

Artikkel 39 nr. 1 bokstav b) og c) i avtale om trygd av 27. juli 2001 (opprettholdelse av avtalen som ble inngått 
mellom den tidligere Tsjekkoslovakiske republikk og den tidligere Tyske demokratiske republikk, for personer som 
allerede mottok en pensjon før 1996; beregning av trygdetid tilbakelagt i en av avtalestatene for personer som per 
1. september 2002 allerede mottok en pensjon for dette tidsrommet fra den andre avtalestaten, mens de var bosatt 
på dens territorium).
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TSJEKKIA — KYPROS

Artikkel 32 nr. 4 i avtale om trygd av 19. januar 1999 (fastsettelse av myndighet med hensyn til beregning av 
ansettelsestid tilbakelagt i henhold til den relevante avtalen fra 1976). Anvendelsen av denne bestemmelsen er 
fortsatt begrenset til de personer som omfattes av avtalen.

TSJEKKIA — LUXEMBOURG

Artikkel 52 nr. 8 i avtale om trygd av 17. november 2000 (beregning av pensjonstrygdetid for politiske flyktninger).

TSJEKKIA — ØSTERRIKE

Artikkel 32 nr. 3 i avtale om trygd av 20. juli 1999 (beregning av trygdetid tilbakelagt før 27. november 1961). 
Anvendelsen av denne bestemmelsen er fortsatt begrenset til de personer som omfattes av denne avtalen.

TSJEKKIA — SLOVAKIA

Artikkel 12, 20 og 33 i avtale om trygd av 29. oktober 1992 (artikkel 12 fastsetter myndighet i forbindelse med 
tildeling av ytelser til etterlatte; artikkel 20 fastsetter myndighet for beregning av trygdetid tilbakelagt fram til dagen 
for Den tsjekkiske og slovakiske føderale republikkens oppløsning; artikkel 33 fastsetter myndighet for utbetaling 
av pensjon tildelt før dagen for Den tsjekkiske og slovakiske føderale republikkens oppløsning).

DANMARK — FINLAND

Artikkel 7 i nordisk konvensjon om trygd av 18. august 2003 (om dekning av merutgifter til reise ved sykdom under 
opphold i en annen nordisk stat som nødvendiggjør en dyrere hjemreise til bostedsstaten).

DANMARK — SVERIGE

Artikkel 7 i nordisk konvensjon om trygd av 18. august 2003 (om dekning av merutgifter til reise ved sykdom under 
opphold i en annen nordisk stat som nødvendiggjør en dyrere hjemreise til bostedsstaten).

TYSKLAND — SPANIA

Artikkel 45 nr. 2 i trygdeavtalen av 4. desember 1973 (representasjon av diplomatiske og konsulære myndigheter).

TYSKLAND — FRANKRIKE

a)  Tilleggsavtale nr. 4 av 10. juli 1950 til den generelle avtalen av samme dato, som fastsatt i tilleggsavtale nr. 2 
av 18. juni 1955 (beregning av trygdetid tilbakelagt mellom 1. juli 1940 og 30. juni 1950).

b)  Avdeling I i tilleggsavtale nr. 2 (beregning av trygdetid tilbakelagt før 8. mai 1945).

c)  Nr. 6, 7 og 8 i den generelle protokoll av 10. juli 1950 til den generelle avtalen av samme dato (administrative 
ordninger).

d)  Avdeling II, III og IV i avtalen av 20. desember 1963 (trygd i Saarland).

TYSKLAND — LUXEMBOURG

Artikkel 4, 5, 6 og 7 i avtalen av 11. juli 1959 (beregning av trygdetid tilbakelagt mellom september 1940 og juni 
1946).
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TYSKLAND — UNGARN

Artikkel 40 nr. 1 bokstav b) i avtale om trygd av 2. mai 1998 (opprettholdelse av avtalen som ble inngått mellom den 
tidligere Tyske demokratisk republikk og Ungarn, for personer som allerede mottok en pensjon før 1996).

TYSKLAND — NEDERLAND

Artikkel 2 og 3 i tilleggsavtale nr. 4 av 21. desember 1956 til avtalen av 29. mars 1951 (avgjørelse av spørsmål 
om rettigheter ervervet av nederlandske arbeidere i henhold til den tyske trygdeordningen mellom 13. mai 1940 og 
1. september 1945).

TYSKLAND — ØSTERRIKE

a)  Artikkel 1 nr. 5 og artikkel 8 i avtalen om arbeidsløshetstrygd av 19. juli 1978 og artikkel 10 i sluttprotokollen 
til denne avtale (tilståelse av ytelser ved arbeidsløshet til grensearbeidere av den medlemsstat der de tidligere 
var ansatt) gjelder fortsatt for personer som 1. januar 2005 eller før denne dato var grensearbeidere, og som ble 
arbeidsløse før 1. januar 2011.

b)  Artikkel 14 nr. 2 bokstav g), h), i) og j) i avtale om trygd av 4. oktober 1995 (fastsettelse av myndighet 
mellom begge land med hensyn til tidligere trygdetilfeller og tilbakelagt trygdetid). Anvendelsen av denne 
bestemmelsen er fortsatt begrenset til de personer som omfattes av avtalen.

TYSKLAND — POLEN

a)  Avtale av 9. oktober 1975 om bestemmelser om alder og yrkesskader, i samsvar med de vilkår og det virkeområde 
som er fastsatt i artikkel 27 nr. 2-4 i avtale om trygd av 8. desember 1990 (opprettholdelse av rettslig status på 
grunnlag av avtalen av 1975, for de personer som var bosatt på Tysklands eller Polens territorium før 1. januar 
1991 og som fortsatt er bosatt der).

b)  Artikkel 27 nr. 5 og artikkel 28 nr. 2 i avtale om trygd av 8. desember 1990 (opprettholdelse av rett til en 
pensjon utbetalt på grunnlag av avtalen av 1957 som ble inngått mellom den tidligere Tyske demokratiske 
republikk og Polen; beregning av trygdetid tilbakelagt av polske arbeidstakere i henhold til avtalen av 1988 
som ble inngått mellom den tidligere Tyske demokratiske republikk og Polen).

TYSKLAND — ROMANIA

Artikkel 28 nr. 1 bokstav b) i avtale om trygd av 8. april 2005 (opprettholdelse av avtalen som ble inngått mellom 
den tidligere Tyske demokratisk republikk og Ungarn, for personer som allerede mottok en pensjon før 1996).

TYSKLAND — SLOVENIA

Artikkel 42 i avtale om trygd av 24. september 1997 (avgjørelse av spørsmålet om rettigheter ervervet før 1. januar 
1956 i henhold til den andre avtalestatens trygdeordning). Anvendelsen av denne bestemmelsen er fortsatt begrenset 
til de personer som omfattes av avtalen.

TYSKLAND — SLOVAKIA

Artikkel 29 nr. 1 bokstav b) og c) i avtale om trygd av 12. september 2002 (opprettholdelse av avtalen som ble 
inngått mellom den tidligere Tsjekkoslovakiske republikk og den tidligere Tyske demokratiske republikk, for 
personer som allerede mottok en pensjon før 1996; beregning av trygdetid tilbakelagt i en av avtalestatene for 
personer som allerede mottok en pensjon for dette tidsrommet per 1. desember 2003 fra den andre avtalestaten, 
mens de var bosatt på dens territorium).

TYSKLAND — DET FORENTE KONGERIKE

a)  Artikkel 7 nr. 5 og 6 i avtale om trygd av 20. april 1960 (lovgivningen får anvendelse på sivilt ansatte i de 
militære styrker).

b)  Artikkel 5 nr. 5 og 6 i avtalen om arbeidsløshetstrygd av 20. april 1960 (lovgivningen får anvendelse på sivilt 
ansatte i de militære styrker).
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IRLAND — DET FORENTE KONGERIKE

Artikkel 19 nr. 2 i avtalen av 14. desember 2004 om trygd (om overføring og beregning av visse ytelser ved uførhet).

SPANIA — PORTUGAL

Artikkel 22 i den generelle avtalen av 11. juni 1969 (eksport av ytelser ved arbeidsløshet). Denne oppføringen vil 
være gyldig i 2 år fra denne forordnings anvendelsesdato.

ITALIA — SLOVENIA

a)  Avtale om fastsettelse av gjensidige forpliktelser på trygdeområdet med henvisning til punkt 7 i vedlegg XIV 
til fredstraktaten, som ble inngått ved utveksling av noter 5. februar 1959 (beregning av trygdetid tilbakelagt 
før 18. desember 1954). Anvendelsen av denne bestemmelsen er fortsatt begrenset til de personer som omfattes 
av avtalen.

b)  Artikkel 45 nr. 3 i avtale om trygd av 7. juli 1997 om tidligere sone B i fristaten Trieste (beregning av trygdetid 
tilbakelagt før 5. oktober 1956). Anvendelsen av denne bestemmelsen er fortsatt begrenset til de personer som 
omfattes av denne avtalen.

LUXEMBOURG — PORTUGAL

Avtale av 10. mars 1997 (om godkjenning av avgjørelser truffet av institusjoner i én avtalepart om uførhetstilstanden 
til personer som søker om pensjon fra institusjoner i den andre avtaleparten).

LUXEMBOURG — SLOVAKIA

Artikkel 50 nr. 5 i avtale om trygd av 23. mai 2002 (beregning av pensjonstrygdetid for politiske flyktninger).

UNGARN — ØSTERRIKE

Artikkel 36 nr. 3 i avtale om trygd av 31. mars 1999 (beregning av trygdetid tilbakelagt før 27. november 1961). 
Anvendelsen av denne bestemmelsen er fortsatt begrenset til de personer som omfattes av denne avtalen.

UNGARN — SLOVENIA

Artikkel 31 i avtale om trygd av 7. oktober 1957 (beregning av trygdetid tilbakelagt før 29. mai 1956). Anvendelsen 
av denne bestemmelsen er fortsatt begrenset til de personer som omfattes av denne avtalen.

UNGARN — SLOVAKIA

Artikkel 34 nr. 1 i avtale om trygd av 30. januar 1959 (avtalens artikkel 34 nr. 1 fastsetter at trygdetid som var 
tilkjent før avtalen ble undertegnet, er trygdetid i den avtalestat på hvis territorium den berettigede person var 
bosatt). Anvendelsen av denne bestemmelsen er fortsatt begrenset til de personer som omfattes av denne avtalen.

ØSTERRIKE — POLEN

Artikkel 33 nr. 3 i avtale om trygd av 7. september 1998 (beregning av trygdetid tilbakelagt før 27. november 1961). 
Anvendelsen av denne bestemmelsen er fortsatt begrenset til de personer som omfattes av denne avtalen.

ØSTERRIKE — ROMANIA

Artikkel 37 nr. 3 i avtale om trygd av 28. oktober 2005 (beregning av trygdetid tilbakelagt før 27. november 1961). 
Anvendelsen av denne bestemmelsen er fortsatt begrenset til de personer som omfattes av denne avtalen.
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ØSTERRIKE — SLOVENIA

Artikkel 37 i avtale om trygd av 10. mars 1997 (beregning av trygdetid tilbakelagt før 1. januar 1956). Anvendelsen 
av denne bestemmelsen er fortsatt begrenset til de personer som omfattes av denne avtalen.

ØSTERRIKE — SLOVAKIA

Artikkel 34 nr. 3 i avtale om trygd av 21. desember 2001 (beregning av trygdetid tilbakelagt før 27. november 
1961). Anvendelsen av denne bestemmelsen er fortsatt begrenset til de personer som omfattes av denne avtalen.

FINLAND — SVERIGE

Artikkel 7 i nordisk konvensjon om trygd av 18. august 2003 (om dekning av merutgifter til reise ved sykdom under 
opphold i en annen nordisk stat som nødvendiggjør en dyrere hjemreise til bostedsstaten).»

C.  Vedlegg III skal lyde:

«VEDLEGG III

BEGRENSNINGER	 PÅ	 RETT	 TIL	 NATURALYTELSER	 FOR	 EN	 GRENSEARBEIDERS	
FAMILIEMEDLEMMER

(nevnt i artikkel 18 nr. 2)

DANMARK

ESTLAND (denne oppføringen er gyldig i tidsrommet nevnt i artikkel 87 nr. 10a)

IRLAND

SPANIA (denne oppføringen er gyldig i tidsrommet nevnt i artikkel 87 nr. 10a)

ITALIA (denne oppføringen er gyldig i tidsrommet nevnt i artikkel 87 nr. 10a)

LITAUEN (denne oppføringen er gyldig i tidsrommet nevnt i artikkel 87 nr. 10a)

UNGARN (denne oppføringen er gyldig i tidsrommet nevnt i artikkel 87 nr. 10a)

NEDERLAND (denne oppføringen er gyldig i tidsrommet nevnt i artikkel 87 nr. 10a)

FINLAND

SVERIGE

DET FORENTE KONGERIKE.»

D.  I vedlegg IV gjøres følgende endringer:

1.  Etter oppføringen «BELGIA» innsettes følgende:

«BULGARIA

TSJEKKIA».

2.  Oppføringen «ITALIA» utgår.

3.  Etter oppføringen «FRANKRIKE» innsettes oppføringen «KYPROS».
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4.  Etter oppføringen «LUXEMBOURG» innsettes følgende:

«UNGARN

NEDERLAND».

5.  Etter oppføringen «ØSTERRIKE» innsettes følgende:

«POLEN

SLOVENIA».

E.  I vedlegg VI gjøres følgende endringer:

1.  På begynnelsen av vedlegget innsettes følgende:

«TSJEKKIA

«Full uførepensjon for personer hvis totale uførhet oppstod før de fylte 18 år, og som ikke var trygdet for det 
påkrevde tidsrommet (avsnitt 42 i lov om pensjonsforsikring nr. 155/1995 Coll.).

ESTLAND

a)  Uførepensjon tilkjent før 1. april 2000 i henhold til lov om statlige ytelser og som beholdes i henhold til 
lov om statlig pensjonsforsikring.

b)  Nasjonal pensjon tilkjent på grunnlag av uførhet i henhold til lov om statlig pensjonsforsikring.

c)  Uførepensjon tilkjent i henhold til lov om ansettelse i forsvaret, lov om ansettelse i politiet, lov om 
påtalemyndigheten, lov om dommeres status, lov om lønn til medlemmer av Riigikogu, lov om pensjon og 
andre sosiale ytelser samt lov om offentlige ytelser til republikkens president.»

2.  Overskriftene «A. HELLAS» og «B. IRLAND» erstattes med henholdsvis «HELLAS» og «IRLAND».

3.  Oppføringen under overskriften «IRLAND» flyttes og innsettes foran oppføringen med overskriften 
«HELLAS», og skal lyde:

«Del 2 kapittel 17 i lov om trygd og velferd 2005 (konsolidert).»

4.  Etter oppføringen under overskriften «HELLAS» innsettes følgende oppføring:

«LATVIA

Uførepensjon (tredje gruppe) i henhold til artikkel 16 nr. 1 punkt 2 i lov om statlig pensjon av 1. januar 1996.»

5.  Overskriften «C. FINLAND» erstattes med «FINLAND», og den tilhørende oppføringen skal lyde:

«FINLAND

Nasjonal pensjon til personer som er født med nedsatt funksjonsevne eller får nedsatt funksjonsevne i ung alder 
(lov om nasjonal pensjon (568/2007)).

Uførepensjon fastsatt i henhold til overgangsregler og tilkjent før 1. januar 1994 (lov om gjennomføring av lov 
om nasjonal pensjon, (569/2007)).»

6.  Overskriftene «D. SVERIGE» og «E. DET FORENTE KONGERIKE» erstattes med henholdsvis «SVERIGE» 
og «DET FORENTE KONGERIKE».

F.  I vedlegg VII gjøres følgende endringer:

1.  I tabellene med overskriften «BELGIA» og «FRANKRIKE» utgår radene som gjelder Luxembourg.
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2.  Tabellen med overskriften «LUXEMBOURG» utgår.

G.  Vedlegg VIII skal lyde:

VEDLEGG VIII

TILFELLER	 DER	 PRO	 RATA-BEREGNINGEN	 IKKE	 SKAL	 FORETAS	 ELLER	 IKKE	 FÅR	
ANVENDELSE (artikkel 52 nr. 4 og 5)

Del 1: Tilfeller der pro rata-beregningen ikke skal foretas i henhold til artikkel 52 nr. 4

DANMARK

Alle søknader om pensjon nevnt i lov om sosial pensjon, med unntak av pensjon nevnt i vedlegg IX.

IRLAND

Alle søknader om statlig pensjon (overgang), (avgiftsbasert) statlig pensjon, (avgiftsbasert) enkepensjon og 
(avgiftsbasert) enkemannspensjon.

KYPROS

Alle søknader om alderspensjon, uførepensjon, enkepensjon og enkemannspensjon.

LATVIA

a)  Alle søknader om uførepensjon (lov om statlig pensjon av 1. januar 1996).

b)  Alle søknader om etterlattepensjon (lov om statlig pensjon av 1. januar 1996; lov om statsfinansiert pensjon av 
1. juli 2001).

LITAUEN

Alle søknader om etterlattepensjon fra den statlige sosialforsikringen beregnet på grunnlag av grunnbeløpet for 
etterlattepensjonen (lov om pensjon fra den statlige sosialforsikringen).

NEDERLAND

Alle søknader om alderspensjon i henhold til lov om generell alderstrygd (AOW).

ØSTERRIKE

a)  Alle søknader om ytelser i henhold til forbundslov av 9. september 1955 om alminnelig trygdeordning – 
ASVG, forbundslov av 11. oktober 1978 om trygdeordning for selvstendig næringsdrivende beskjeftiget i 
handelssektoren – GSVG, forbundslov av 11. oktober 1978 om trygdeordning for selvstendig næringsdrivende 
gårdbrukere – BSVG, og forbundslov av 30. november 1978 om trygdeordning for selvstendige næringsdrivende 
i frie yrker – FSVG.

b)  Alle søknader om uførepensjon på grunnlag av en pensjonskonto i henhold til lov om alminnelig pensjon 
(APG) av 18. november 2004.

c)  Alle søknader om etterlattepensjon på grunnlag av en pensjonskonto i henhold til lov om alminnelig pensjon 
(APG) av 18. november 2004, dersom ytelsene ikke skal økes i forbindelse med ytterligere trygdemåneder i 
henhold til artikkel 7 nr. 2 i lov om alminnelig pensjon (APG).

d)  Alle søknader om uføre- og etterlattepensjon fra østerrikske provinslegekamre (Landesärztekammer) på 
grunnlag av grunngaranti (grunnytelse og eventuell tilleggsytelse, eller grunnpensjon).

e)  Alle søknader om støtte ved permanent arbeidsuførhet og etterlatteytelser fra det østerrikske veterinærkammerets 
pensjonsfond.

f)  Alle søknader om ytelser ved arbeidsuførhet, enkepensjon og barnepensjon i henhold til vedtektene for de 
østerrikske advokatforeningenes velferdsinstitusjoner, del A.
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POLEN

Alle søknader om uførepensjon, alderspensjon i henhold til ordningen med faste ytelser, og etterlattepensjon.

PORTUGAL

Alle søknader om uførepensjon, alderspensjon og etterlattepensjon, unntatt i tilfeller der total trygdetid tilbakelagt 
etter mer enn én medlemsstats lovgivning er minst 21 kalenderår, nasjonal trygdetid er høyst 20 år og beregningen 
foretas etter artikkel 11 i lovdekret nr. 35/2002 av 19. februar.

SLOVAKIA

a)  Alle søknader om etterlattepensjon (enkepensjon, enkemannspensjon og barnepensjon) beregnet i samsvar 
med den lovgivning som var gjeldende før 1. januar 2004, der beløpet avhenger av en pensjon som tidligere er 
utbetalt til avdøde.

b)  Alle søknader om pensjon beregnet i henhold til lov nr. 461/2003 Coll. om trygd, med senere endringer.

SVERIGE

Alle søknader om garantipensjon i form av alderspensjon (lov 1998:702) og alderspensjon i form av tilleggspensjon 
(lov 1998:674).

DET FORENTE KONGERIKE

Alle søknader om alderspensjon, enkepensjon og ytelser ved dødsfall, unntatt der følgende er tilfelle i løpet av et 
skatteår som begynner 6. april 1975 eller senere:

i)  Den berørte part hadde tilbakelagt trygdetid, tid med lønnet arbeid eller botid i henhold til lovgivningen 
i Det forente kongerike og en annen medlemsstat; og ett (eller flere) av skatteårene ikke ble ansett som et 
kvalifiserende år i henhold til Det forente kongerikes lovgivning.

ii)  Det vil bli tatt hensyn til trygdetid tilbakelagt etter gjeldende lovgivning i Det forente kongerike før 5. juli 
1948 ved anvendelse av forordningens artikkel 52 nr. 1 bokstav b) ved å anvende trygdetid, tid med lønnet 
arbeid eller botid etter en annen medlemsstats lovgivning.

Alle søknader om tilleggspensjon i henhold til lov om trygdeavgifter og -tilskudd av 1992, avsnitt 44, og lov om 
trygdeavgifter og -tilskudd (Nord-Irland) av 1992, avsnitt 44.

Del 2: Tilfeller der artikkel 52 nr. 5 får anvendelse

BULGARIA

Alderspensjon fra den pliktige tilleggspensjonsordningen i henhold til trygdelovens avdeling II del II.

ESTLAND

Pliktig fondsbasert alderspensjonsordning.

FRANKRIKE

Grunn- eller tilleggspensjonsordninger der alderspensjonsytelsene beregnes på grunnlag av pensjonspoeng.
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LATVIA

Alderspensjon (lov om statlig pensjon av 1. januar 1996; lov om statsfinansiert pensjon av 1. juli 2001).

UNGARN

Pensjonsytelser på grunnlag av medlemskap i private pensjonsfond.

ØSTERRIKE

a)  Alderspensjon på grunnlag av en pensjonskonto i henhold til lov om alminnelig pensjon (APG) av 18. november 
2004.

b)  Pliktige stønader i henhold til artikkel 41 i forbundslov av 28. desember 2001, BGBl I nr. 154 om østerrikske 
farmasøyters alminnelige lønnsfond (Pharmazeutische Gehaltskasse für Österreich).

c)  Alders- og førtidspensjon fra de østerrikske provinslegekamre på grunnlag av grunngaranti (grunnytelse og 
eventuell tilleggsytelse, eller grunnpensjon), og alle pensjonsytelser fra de østerrikske provinslegekamre på 
grunnlag av tilleggsytelser (tilleggspensjon eller individuell pensjon).

d)  Aldersstøtte fra det østerrikske veterinærkammerets pensjonsfond.

e)  Ytelser i samsvar med vedtektene for de østerrikske advokatforeningenes velferdsinstitusjoner, del A og B, med 
unntak av søknader om ytelser fra uførepensjon, enkepensjon og barnepensjon i samsvar med vedtektene for de 
østerrikske advokatforeningenes velferdsinstitusjoner, del A.

f)  Ytelser fra velferdsinstitusjonene under forbundskammeret for arkitekter og rådgivende ingeniører under lov 
om det østerrikske sivilingeniørkammer (Ziviltechnikerkammergesetz) av 1993 og velferdsinstitusjonenes 
vedtekter, med unntak av ytelser på grunn av arbeidsuførhet og ytelser til etterlatte på grunnlag av disse 
ytelsene.

g)  Ytelser i samsvar med vedtektene til velferdsinstitusjonen under forbundskammeret for yrkesutøvende 
regnskapsførere og skatterådgivere i henhold til lov om østerrikske yrkesutøvende regnskapsførere og 
skatterådgivere (Wirtschaftstreuhandberufsgesetz).

POLEN

Alderspensjon i samsvar med ordningen med faste ytelser.

SLOVENIA

Pensjon fra den pliktige tilleggspensjonsordningen.

SLOVAKIA

Pliktig sparing til alderspensjon.

SVERIGE

Inntektsbasert pensjon og premiepensjon (lov 1998:674).

DET FORENTE KONGERIKE

Gradert alderspensjon utbetalt i henhold til lov om nasjonal forsikring av 1965, avsnitt 36 og 37, og lov om nasjonal 
forsikring (Nord-Irland) av 1966, avsnitt 35 og 36.»
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H.  I vedlegg IX gjøres følgende endringer:

1.  I del I:

a)  Overskriftene «A. BELGIA», «B. DANMARK», «C. HELLAS», «D. SPANIA», «E. FRANKRIKE», 
«F. IRLAND», «G. NEDERLAND», «H. FINLAND» og «I. SVERIGE» erstattes med henholdsvis 
«BELGIA», «DANMARK», «HELLAS», «SPANIA», «FRANKRIKE», «IRLAND», «NEDERLAND», 
«FINLAND» og «SVERIGE».

b)  Oppføringen under overskriften «IRLAND» flyttes og innsettes etter oppføringen under overskriften 
«DANMARK» og foran oppføringen med overskriften «HELLAS».

c)  Etter oppføringen under overskriften «FRANKRIKE» innsettes følgende oppføring:

«LATVIA

Uførepensjon (tredje gruppe) i henhold til artikkel 16 nr. 1 punkt 2 i lov om statlig pensjon av 1. januar 
1996.»

d)  I oppføringen under overskriften «NEDERLAND» innsettes følgende tekst:

«Lov av 10. november 2005 om arbeid og inntekt i samsvar med arbeidsevne (WIA).»

e)  Oppføringen under overskriften «FINLAND» skal lyde:

«Nasjonal pensjon til personer som er født med nedsatt funksjonsevne eller får nedsatt funksjonsevne i ung 
alder (lov om nasjonal pensjon (568/2007)).

Nasjonal pensjon og ektefellepensjon fastsatt i samsvar med overgangsreglene og tilkjent før 1. januar 
1994 (lov om gjennomføring av lov om nasjonal pensjon (569/2007)).

Tillegg til barnepensjon ved beregning av uavhengige ytelser i samsvar med lov om nasjonal pensjon (lov 
om nasjonal pensjon (568/2007)).»

f)  Oppføringen under overskriften «SVERIGE» skal lyde:

«Svensk inntektsbasert sykelønn og kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste (lov 1962:381).

Svensk garantipensjon og garantert kompensasjon som erstatning for fullstendige svenske statspensjoner i 
henhold til den lovgivning om statspensjon som gjaldt før 1. januar 1993, og full statspensjon som utbetalt 
i henhold til overgangsregler i lovgivning gjeldende fra nevnte dato.»

2.  I del II:

a)  Overskriftene «A. TYSKLAND», «B. SPANIA», «C. ITALIA», «D. LUXEMBOURG», «E. FINLAND» 
og «F. SVERIGE» erstattes med henholdsvis «TYSKLAND», «SPANIA», «ITALIA», «LUXEMBOURG», 
«FINLAND» og «SVERIGE».

b)  Etter oppføringen under overskriften «ITALIA» innsettes følgende oppføringer:

«LATVIA

Etterlattepensjon beregnet på grunnlag av antatt trygdetid (artikkel 23 nr. 8 i lov om statspensjon av 
1. januar 1996).

LITAUEN

a)  Statlig pensjon ved arbeidsudyktighet som utbetales i henhold til lov om pensjon fra den statlige 
sosialforsikringen.

b)  Etterlattepensjon og barnepensjon  fra den statlige sosialforsikringen, beregnet på grunnlag av avdødes 
pensjon ved arbeidsudyktighet i henhold til lov om pensjon fra den statlige sosialforsikringen.».
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c)  Etter oppføringen under overskriften «LUXEMBOURG» innsettes følgende oppføring:

«SLOVAKIA

a)  Slovakisk uførepensjon og herav avledet etterlattepensjon.»

b)  Uførepensjon for en person som ble ufør som forsørget barn, og som alltid anses å ha tilbakelagt den 
nødvendige trygdetiden (artikkel 70 nr. 2, artikkel 72 nr. 3 og artikkel 73 nr. 3 og 4 i lov nr. 461/2003 
om sosialtrygd, som endret).»

3. I del III:

Oppføringen «Nordisk konvensjon om trygd av 15. juni 1992» erstattes med følgende: «Nordisk konvensjon 
om trygd av 18. august 2003.»

I.  Vedlegg X skal lyde:

«VEDLEGG X

SÆRLIGE,	IKKE-AVGIFTSBASERTE	KONTANTYTELSER (artikkel 70 nr. 2 bokstav c))

BELGIA

a)  Inntektserstatningsstønad (lov av 27. februar 1987).

b)  Garantert inntekt til eldre (lov av 22. mars 2001).

BULGARIA

Sosialpensjon for eldre (artikkel 89 i trygdeloven).

TSJEKKIA

Sosiale ytelser (lov om offentlige trygdeorganer nr. 117/1995 Sb.).

DANMARK

Bostøtte til pensjonister (lov om individuell boligstøtte, konsolidert ved lov nr. 204 av 29. mars 1995).

TYSKLAND

a)  Grunnleggende minsteinntekt for eldre og personer med redusert inntektsevne i henhold til kapittel 4 i bok XII 
i Sozialgesetzbuch.

b)  Ytelser til dekning av levekostnader i henhold til grunngarantien for arbeidssøkere med mindre, med hensyn 
til disse ytelser, vilkårene for rett til et midlertidig tillegg som omfatter bekreftelse på mottak av ytelser ved 
arbeidsløshet (artikkel 24 nr. 1 i Sozialgesetzbuch II) er oppfylt.

ESTLAND

a)  Uførestønad for voksne (lov om sosialstønad til uføre av 27. januar 1999).

b)  Statlige ytelser ved arbeidsløshet (lov av 29. september 2005 om arbeidsmarkedstjenester og 
arbeidsmarkedsstøtte).
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IRLAND

a)  Støtte til arbeidssøkere (lov om trygd og velferd 2005 (konsolidert), tredje del, kapittel 2).

b)  Statlig pensjon (ikke-avgiftsbasert) (lov om trygd og velferd 2005 (konsolidert), tredje del, kapittel 4).

c)  Enkepensjon (ikke-avgiftsbasert) og enkemannspensjon (ikke-avgiftsbasert) (lov om trygd og velferd 2005 
(konsolidert), tredje del, kapittel 6).

d)  Ytelser til uføre (lov om trygd og velferd 2005 (konsolidert), tredje del, kapittel 10).

e)  Transportstønad (lov om helse av 1970, artikkel 61).

f)  Stønad til blinde (lov om trygd og velferd 2005 (konsolidert), tredje del, kapittel 5).

HELLAS

Særlige ytelser til eldre (lov nr. 1296/82).

SPANIA

a)  Garantert minsteinntekt (lov nr. 13/82 av 7. april 1982).

b)  Kontantytelser til eldre og uføre som er arbeidsudyktige (kongelig dekret nr. 2620/81 av 24. juli 1981).

c) i)  Ikke-avgiftsbasert uførepensjon og pensjon ved arbeidsopphør som fastsatt i artikkel 38 nr. 1 i den 
konsoliderte utgaven av den alminnelige loven om trygd, godkjent ved kongelig dekret nr. 1/1994 av 
20. juni 1994, og

ii)  tilleggsytelser til ovennevnte pensjoner, i samsvar med lovgivningen i de autonome regionene, der slike 
tilleggsytelser sikrer en minste inntekt til opphold idet det tas hensyn til den økonomiske og sosiale 
situasjonen i de berørte autonome regioner.

d)  Ytelser til fremme av mobilitet og til kompensasjon av transportkostnader (lov nr. 13/1982 av 7. april 1982).

FRANKRIKE

a)  Tilleggsytelser fra

i)  det særlige fondet for uføre, og

ii)  solidaritetsfondet for eldre med hensyn til ervervede rettigheter

(lov av 30. juni 1956, kodifisert i bok VIII i trygdeloven).

b)  Ytelser til voksne uføre (lov av 30. juni 1975, kodifisert i bok VIII i trygdeloven).

c)  Særlig ytelse (lov av 10. juli 1952, kodifisert i bok VIII i trygdeloven) med hensyn til ervervede rettigheter.

d)  Solidaritetsytelser til eldre (forordning av 24. juni 2004, kodifisert i bok VIII i trygdeloven) fra 1. januar 2006.

ITALIA

a)  Sosialpensjon til ubemidlede statsborgere (lov nr. 153 av 30. april 1969).

b)  Pensjoner og ytelser til sivile uføre og funksjonshemmede (lov nr. 118 av 30. mars 1971, nr. 18 av 11. februar 
1980 og nr. 508 av 23. november 1988).

c)  Pensjoner og ytelser til døvstumme (lov nr. 381 av 26. mai 1970 og nr. 508 av 23. november 1988).
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d)  Pensjoner og ytelser til sivile blinde (lov nr. 382 av 27. mai 1970 og nr. 508 av 23. november 1988).

e)  Tillegg til minstepensjonen (lov nr. 218 av 4. april 1952, nr. 638 av 11. november 1983 og nr. 407 av 
29. desember 1990).

f)  Tillegg til uførestønad (lov nr. 222 av 12. juni 1984).

g)  Sosiale ytelser (lov nr. 335 av 8. august 1995).

h)  Forhøyet sosialtilskudd (artikkel 1 nr. 1 og 12 i lov nr. 544 av 29. desember 1988, med senere endringer).

KYPROS

a)  Sosialpensjon (lov om sosialpensjon av 1995 (lov 25(I)/95), med endringer).

b)  Ytelser til svært bevegelseshemmede personer (ministerrådets beslutning nr. 38210 av 16. oktober 1992, 
nr. 41370 av 1. august 1994, nr. 46183 av 11. juni 1997 og nr. 53675 av 16. mai 2001).

c)  Særlig ytelse til blinde (lov om særlige ytelser av 1996 (lov 77(I)/96), med endringer).

LATVIA

a)  Statlig sosialforsikringsstønad (lov om statlige sosialstønader av 1. januar 2003).

b)  Ytelser som kompensasjon for transportutgifter for funksjonshemmede med bevegelseshemning (lov om 
statlige sosialstønader av 1. januar 2003).

LITAUEN

a)  Sosialpensjon (lov av 2005 om statlige sosiale ytelser, artikkel 5).

b)  Stønadsutbetaling (lov av 2005 om statlige sosiale ytelser, artikkel 15).

c)  Transportgodtgjøring for funksjonshemmede med mobilitetsproblemer (lov av 2000 om transportgodtgjøring, 
artikkel 7).

LUXEMBOURG

Inntektsstøtte for alvorlig funksjonshemmede (artikkel 1 nr. 2 i lov av 12. september 2003), med unntak for personer 
som er anerkjente som funksjonshemmede arbeidstakere og ansatt på det åpne arbeidsmarkedet eller i et vernet 
miljø.

UNGARN

a)  Livrente ved uførhet (ministerrådets dekret nr. 83/1987 (XII 27) om livrente ved uførhet).

b)  Ikke-avgiftsbasert pensjonsytelser (lov III av 1993 om trygdeadministrasjon og trygdeytelser).

c)  Transportstønad (regjeringsdekret nr. 164/1995 (XII 27) om transportytelser for personer med alvorlig fysisk 
funksjonshemming).

MALTA

a)  Tilleggsstønad (avsnitt 73 i trygdeloven (kap. 318) 1987);

b)  Alderspensjon (trygdeloven (kap. 318) 1987).
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NEDERLAND

a)  Lov om uførhetsstøtte til unge funksjonshemmede av 24. april 1997 (Wajong).

b)  Lov om tilleggsytelser av 6. november 1986 (TW).

ØSTERRIKE

Kompensasjonstillegg (forbundslov av 9. september 1955 om alminnelig trygdeordning — ASVG, forbundslov av 
11. oktober 1978 om trygdeordning for selvstendig næringsdrivende beskjeftiget i handelssektoren — GSVG, og 
forbundslov av 11. oktober 1978 om trygdeordning for selvstendig næringsdrivende gårdbrukere — BSVG).

POLEN

Sosialpensjon (lov av 27. juni 2003 om sosialpensjon).

PORTUGAL

a)  Ikke-avgiftsbasert statlig alderspensjon og uførepensjon (lovdekret nr. 464/80 av 13. oktober 1980).

b)  Ikke-avgiftsbasert enkepensjon (forordning nr. 52/81 av 11. november 1981).

c)  Solidaritetstillegg til eldre (lovdekret nr. 232/2005 av 29. desember 2005, endret ved lovdekret nr. 236/2006 av 
11. desember 2006).

SLOVENIA

a)  Statlig pensjon (lov om pensjons- og uføreforsikring av 23. desember 1999).

b)  Inntektsstøtte for pensjonister (lov om pensjons- og uføreforsikring av 23. desember 1999).

c)  Underholdsbidrag (lov om pensjons- og uføreforsikring av 23. desember 1999).

SLOVAKIA

a)  Justering av pensjoner som utgjør eneste inntektskilde, som er foretatt før 1. januar 2004.

b)  Sosialpensjon som er tilkjent før 1. januar 2004.

FINLAND

a)  Bostøtte til pensjonister (lov om bostøtte til pensjonister (571/2007)).

b)  Arbeidsmarkedsstønad (lov om ytelser ved arbeidsløshet (1290/2002)).

c)  Særlig støtte til innvandrere (lov om særlig støtte til innvandrere (1192/2002)).

SVERIGE

a)  Bostøtte til personer som mottar en pensjon (lov 2001: 761).

b)  Økonomisk støtte til eldre (lov 2001: 853).
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DET FORENTE KONGERIKE

a)  Statlig pensjonstillegg (lov om statlig pensjonstillegg av 2002 og lov om statlig pensjonstillegg (Nord-Irland) 
av 2002).

b)  Inntektsbasert støtte til arbeidssøkere (lov om arbeidssøkere av 1995 og forordning om arbeidssøkere (Nord-
Irland) av 1995).

c)  Inntektsstøtte (lov om trygdeavgifter og -ytelser av 1992, og lov om trygdeavgifter og -ytelser (Nord-Irland) av 
1992).

d)  Stønad til livsopphold for uføre, transportstøtte (lov om trygdeavgifter og -ytelser av 1992, og lov om 
trygdeavgifter og -ytelser (Nord-Irland) av 1992).

J.  Vedlegg XI skal lyde:

«VEDLEGG XI

SÆRLIGE	BESTEMMELSER	OM	ANVENDELSEN	AV	MEDLEMSSTATENES	LOVGIVNING

(Artikkel 51 nr. 3, artikkel 56 nr. 1 og artikkel 83)

BULGARIA

Artikkel 33 nr. 1 i den bulgarske lov om syketrygd får anvendelse på alle personer som Bulgaria er kompetent 
medlemsstat for i henhold til avdeling III kapittel 1 i denne forordning.

TSJEKKIA

Ved definering av familiemedlemmer i henhold til artikkel 1 bokstav i), omfatter «ektefelle» også registrerte 
partnere som definert i tsjekkisk lov nr. 115/2006 Coll. om registrert partnerskap.

DANMARK

1.  a)  Ved beregning av pensjonen i henhold til «lov om social pension» skal tidsrom som arbeidstaker eller 
selvstendig næringsdrivende som er tilbakelagt etter dansk lovgivning av en grensearbeider eller en 
arbeider som har reist til Danmark for å utføre sesongarbeid, anses som botid tilbakelagt i Danmark av den 
etterlatte ektefellen forutsatt at ektefellene i denne tiden var gift med hverandre og ikke var separert eller 
levde atskilt på grunn av uoverensstemmelser, og forutsatt at den etterlatte ektefellen i dette tidsrommet var 
bosatt i en annen medlemsstats territorium. I dette nummer menes med «sesongarbeid» arbeid som, fordi 
det avhenger av årstidene, automatisk gjentas hvert år.

b)  Ved beregning av pensjonen i henhold til «lov om social pension» skal tidsrom som arbeidstaker eller 
selvstendig næringsdrivende som er tilbakelagt etter dansk lovgivning før 1. januar 1984, av en person 
som ikke omfattes av nr. 1 bokstav a), anses som botid tilbakelagt i Danmark av den etterlatte ektefellen 
forutsatt at ektefellene i denne tiden var gift med hverandre og ikke var separert eller levde atskilt på grunn 
av uoverensstemmelser, og forutsatt at den etterlatte ektefellen i dette tidsrommet var bosatt på en annen 
medlemsstats territorium.

c)  Tidsrom som skal medregnes i henhold til bokstav a) og b), skal ikke tas hensyn til dersom de sammenfaller 
med tidsrom som medregnes i beregningen av pensjon som skal utbetales til den berørte person i henhold 
til en annen medlemsstats lovgivning om pliktig trygd, eller de sammenfaller med tidsrom da den berørte 
person mottok en pensjon i henhold til slik lovgivning. Disse tidsrommene skal imidlertid tas hensyn til 
dersom det årlige beløpet for nevnte pensjon er mindre enn halvparten av grunnbeløpet for sosialpensjonen.
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2.  a)  Uten hensyn til bestemmelsene i artikkel 6 i denne forordning har personer som ikke har hatt inntektsgivende 
arbeid i en eller flere medlemsstater, rett til en dansk sosialpensjon bare dersom de har vært fast bosatt i 
Danmark i minst tre år, idet det tas hensyn til de aldersgrenser som er fastsatt i dansk lovgivning. Med 
forbehold for artikkel 4 i denne forordning får artikkel 7 ikke anvendelse på en dansk sosialpensjon som 
slike personer har ervervet rett til.

b)  Ovennevnte bestemmelser får ikke anvendelse på rett til dansk sosialpensjon for familiemedlemmer til 
personer som har eller har hatt inntektsgivende arbeid i Danmark, eller for studenter eller medlemmer av 
deres familier.

3.  Den midlertidige ytelsen til arbeidsløse personer som er omfattet av ordningen med fleksibelt arbeid 
(ledighedsydelse) (lov nr. 455 av 10. juni 1997), omfattes av avdeling III kapittel 6 i denne forordning. Når det 
gjelder arbeidsløse personer som reiser til en annen medlemsstat, skal artikkel 64 og 65 få anvendelse når denne 
medlemsstat har lignende sysselsettingsordninger for samme personkategori.

4.  Når mottakeren av en dansk sosialpensjon også har rett til etterlattepensjon fra en annen medlemsstat, skal disse 
pensjonene ved anvendelsen av dansk lovgivning anses som ytelser av samme art i henhold til artikkel 53 nr. 1 
i denne forordning, forutsatt at vedkommende hvis trygdetid eller botid danner grunnlag for beregningen av 
etterlattepensjon, også hadde ervervet rett til en dansk sosialpensjon.

TYSKLAND

1. Uten hensyn til artikkel 5 bokstav a) i denne forordning og artikkel 5 nr. 4 punkt 1 i Sozialgesetzbuch VI 
(bok VI i Sozialgesetzbuch), kan en person som mottar full alderspensjon i henhold til en annen medlemsstats 
lovgivning, anmode om å bli pliktig medlem i den tyske pensjonstrygdeordningen.

2. Uten hensyn til artikkel 5 bokstav a) i denne forordning og artikkel 7 nr. 1 og 3 i Sozialgesetzbuch VI (bok VI 
i Sozialgesetzbuch), kan en person som har pliktig trygd i en annen medlemsstat eller mottar alderspensjon i 
henhold til en annen medlemsstats lovgivning, bli medlem av den frivillige trygdeordningen i Tyskland.

3. Ved tildeling av kontantytelser i henhold til § 47 nr. 1) i SGB V, § 47 nr. 1 i SGB VII og § 200 nr. 2 i 
Reichsversicherungsordnung til medlemmer i trygdeordningen som bor i en annen medlemsstat, beregner 
de tyske trygdeordningene nettolønnen, som anvendes for å beregne ytelser, som om medlemmet av 
trygdeordningen bodde i Tyskland, med mindre medlemmet av trygdeordningen anmoder om en vurdering på 
grunnlag av den nettolønnen vedkommende faktisk mottar.

4. Borgere fra andre medlemsstater som har sitt bosted eller sin vanlige bopel utenfor Tyskland, og som oppfyller 
de allmenne vilkårene i den tyske pensjonstrygdeordningen, kan betale frivillige avgifter bare dersom de på et 
tidligere tidspunkt har hatt frivillig eller pliktig medlemskap i den tyske pensjonstrygdeordningen; dette gjelder 
også for statsløse personer og flyktninger som har sitt bosted eller sin vanlige bopel i en annen medlemsstat.

5. Det faste godskrevne tidsrommet (pauschale Anrechnungszeit) i henhold til artikkel 253 i Sozialgesetzbuch VI 
(bok VI i Sozialgesetzbuch) skal fastsettes bare på grunnlag av tidsrom med tysk trygd.

6. I tilfeller der den tyske pensjonslovgivningen som var gjeldende 31. desember 1991, får anvendelse ved 
omregningen av en pensjon, får bare tysk lovgivning anvendelse ved beregning av erstatningsperioder 
(Ersatzzeiten).

7. Den tyske lovgivningen om yrkesskader og yrkessykdom som det ytes kompensasjon for i henhold til lov om 
utenlandske pensjoner og om ytelser for trygdetid som kan godskrives i henhold til lov om utenlandske pensjoner 
i territoriene nevnt i punkt 1(2)(3) i lov om flyktninger og fordrevne personer (Bundesvertriebenengesetz), får 
fortsatt anvendelse innenfor denne forordnings virkeområde, uten hensyn til bestemmelsene i nr. 2 i lov om 
utenlandske pensjoner (Fremdrentengesetz).

8. Ved beregning av det teoretiske beløpet i henhold til artikkel 52 nr. 1 bokstav b) ii) i denne forordning, i 
pensjonsordninger for frie yrker, skal den kompetente institusjon for hvert trygdeår som er tilbakelagt i henhold 
til en annen medlemsstats lovgivning, som grunnlag anvende den gjennomsnittlige årlige pensjonsrett som er 
ervervet i det tidsrom den berørte person har vært medlem av den kompetente institusjon gjennom betaling av 
avgifter.
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ESTLAND

Ved beregning av ytelse ved foreldrepermisjon skal ansettelsestidene i andre medlemsstater enn Estland anses å 
bygge på samme gjennomsnittsbeløp for sosiale avgifter som den som er betalt i løpet av ansettelsesperiodene 
i Estland, som de slås sammen med. Dersom personen i løpet av referanseåret har vært ansatt bare i andre 
medlemsstater, skal beregningen av ytelsen anses å bygge på gjennomsnittlige sosiale avgifter betalt i Estland 
mellom referanseåret og fødselspermisjonen.

IRLAND

1. Uten hensyn til artikkel 21 nr. 2 og artikkel 62 i denne forordning skal et medlem i trygdeordningen ved beregning 
av den foreskrevne antatte ukesinntekten med sikte på tildeling av ytelser ved sykdom eller arbeidsløshet i 
henhold til irsk lovgivning, tildeles et beløp som tilsvarer gjennomsnittlig ukeslønn for arbeidstakere i det 
relevante fastsatte året for hver uke med virksomhet som arbeidstaker i henhold til en annen medlemsstats 
lovgivning i det fastsatte året.

2. Når artikkel 46 i denne forordning får anvendelse, skal Irland, dersom den berørte person blir arbeidsudyktig 
med påfølgende uførhet mens vedkommende er omfattet av en annen medlemsstats lovgivning, ved anvendelsen 
av avsnitt 118 nr. 1 bokstav a) i lov om trygd og velferd 2005, medregne alle tidsrom der den berørte personen i 
forbindelse med uførheten som etterfulgte arbeidsudyktigheten, ville blitt ansett som arbeidsudyktig i henhold 
til irsk lovgivning.

HELLAS

1. Lov nr. 1469/84 om frivillig tilslutning til pensjonstrygdeordningen for greske borgere og utenlandske borgere 
av gresk opprinnelse får anvendelse på borgere av andre medlemsstater, statsløse personer og flyktninger 
dersom de berørte personer uavhengig av deres bosted eller oppholdssted på et tidligere tidspunkt har vært 
pliktig eller frivillig medlem i den greske pensjonstrygdeordningen.

2. Uten hensyn til artikkel 5 bokstav a) i denne forordning og artikkel 34 i lov 1140/1981 kan en person som 
mottar en pensjon i forbindelse med yrkesskade eller yrkessykdom i henhold til en annen medlemsstats 
lovgivning, anmode om å bli pliktig trygdet i henhold til lovgivningen som anvendes av Organisasjonen 
for landbruksforsikring (OGA), forutsatt at vedkommende utøver en virksomhet som omfattes av denne 
lovgivningens virkeområde.

SPANIA

1. Ved anvendelsen av artikkel 52 nr. 1 bokstav b) i) i denne forordning skal de årene som arbeidstakeren mangler 
for å nå den pensjonsalder eller pliktige pensjonsalder som er fastsatt i artikkel 31 nr. 4 i den konsoliderte 
utgaven av lov om mottakere av statspensjon (Ley de Clases Pasivas del Estado), medregnes som faktiske år i 
statlig tjeneste bare dersom mottakeren på det tidspunkt da hendelsen som utløser uføre- eller etterlattepensjon 
inntraff, var omfattet av den spanske særordningen for tjenestemenn eller utøvde en virksomhet som var 
omfattet av ordningen, eller dersom mottakeren på tidspunktet for hendelsen som utløser pensjonene, utøvde en 
virksomhet som ville ha krevd at den berørte person var omfattet av den statlige særordningen for tjenestemenn, 
de væpnede styrker eller rettsvesenet, dersom virksomheten var blitt utøvd i Spania.

2. a)  I henhold til artikkel 56 nr. 1 bokstav c) i denne forordning skal beregningen av den teoretiske spanske 
ytelsen foretas på grunnlag av de faktiske avgifter personen har betalt i årene umiddelbart før den siste 
avgiften til den spanske trygdeordningen. Når det ved beregning av grunnbeløpet for pensjonen må tas 
hensyn til trygdetid og/eller botid i henhold til andre medlemsstaters lovgivning, skal det avgiftsgrunnlaget 
i Spania som i tid ligger nærmest referanseperiodene, anvendes for ovennevnte tidsrom, idet det tas hensyn 
til detaljprisindeksens utvikling.

b)  Det beregnede pensjonsbeløpet skal økes med det beløp for forhøyelser og oppskrivninger som for hvert 
etterfølgende år beregnes for pensjoner av samme art.

3. Tidsrom tilbakelagt i andre medlemsstater som må medregnes i særordningen for tjenestemenn, de væpnede 
styrker og rettsvesenet, skal ved anvendelse av artikkel 56 i denne forordning behandles på samme måte som 
de tidsrom som ligger nærmest den tiden som er tilbakelagt som tjenestemann i Spania.

4. Tilleggsbeløpene på grunnlag av alder, nevnt i annen overgangsbestemmelse i den alminnelige loven om 
trygd, skal få anvendelse på alle som er berettiget til ytelser i henhold til denne forordning, og som det før 
1. januar 1967 er innbetalt avgift for i henhold til spansk lovgivning; det skal ved anvendelse av artikkel 5 i 
denne forordning ikke være mulig å behandle trygdetid som er tilkjent i en annen medlemsstat før ovennevnte 
dato, på samme måte som avgift betalt i Spania, bare for disse formål. Datoen som tilsvarer 1. januar 1967, 
skal være 1. august 1970 for særordningen for sjøfolk og 1. april 1969 for den særlige trygdeordningen for 
kullgruvearbeidere.
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FRANKRIKE

1. Borgere av andre medlemsstater som har sitt bosted eller sin vanlige bopel utenfor Frankrike, og som oppfyller 
de allmenne vilkårene i den franske pensjonstrygdeordningen, kan betale frivillig avgift bare dersom de på et 
tidligere tidspunkt har hatt frivillig eller pliktig trygd i den franske pensjonstrygdeordningen; dette gjelder også 
for statsløse personer og flyktninger som har sitt bosted eller sin vanlige bopel i en annen medlemsstat.

2. For personer som mottar naturalytelser i Frankrike i henhold til artikkel 17, 24 eller 26 i denne forordning, og 
som er bosatt i de franske regionene Haut-Rhin, Bas-Rhin eller Moselle, omfatter naturalytelser gitt på vegne 
av den institusjon i en annen medlemsstat som har ansvar for å dekke deres kostnader, ytelser gitt gjennom både 
den allmenne syketrygdordningen og den lokale pliktige supplerende syketrygdordningen i Alsace-Moselle.

3. Ved anvendelse av avdeling III kapittel 5 i denne forordning skal den franske lovgivning som får anvendelse på 
arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende, omfatte både den eller de alminnelige alderspensjonsordningene 
og den eller de supplerende pensjonsordningene som vedkommende har vært omfattet av.

KYPROS

Ved anvendelse av bestemmelsene i artikkel 6, 51 og 61 i denne forordning skal det for hvert tidsrom fra og 
med 6. oktober 1980 fastsettes en trygdeuke i henhold til kypriotisk lovgivning ved at den samlede trygdepliktige 
inntekten for det relevante tidsrommet divideres med det trygdepliktige grunnbeløpet per uke som er fastsatt for 
det relevante avgiftsåret, forutsatt at antall uker som fastsettes på denne måten, ikke overstiger antall kalenderuker 
i det relevante tidsrommet.

MALTA

Særlige bestemmelser for tjenestemenn

a)  Ved anvendelse av artikkel 49 og 60 i denne forordning skal personer ansatt i henhold til lov om Maltas væpnede 
styrker (kapittel 220 i Maltas lover), politiloven (kapittel 164 i Maltas lover) og fengselsloven (kapittel 260 i 
Maltas lover) behandles som tjenestemenn.

b)  Pensjoner som skal utbetales i henhold til ovennevnte lover og bestemmelsene om pensjon (kapittel 93 i Maltas 
lover), skal ved anvendelse av artikkel 1 bokstav e) i forordningen anses som «særordninger for tjenestemenn».

NEDERLAND

1. Syketrygd

a)  Når det gjelder retten til naturalytelser i henhold til nederlandsk lovgivning, menes med personer med rett 
til naturalytelser i forbindelse med gjennomføringen av kapittel 1 og 2 i avdeling III i denne forordning

i)  personer som i henhold til artikkel 2 i Zorgverzekeringswet (syketrygdloven) er forpliktet til å tegne 
forsikring hos en helseforsikrer, og

ii)  forutsatt at de ikke omfattes av i), familiemedlemmer av militært personell i aktiv tjeneste som er 
bosatt i en annen medlemsstat, og personer som er bosatt i en annen medlemsstat, og som i henhold til 
denne forordning har rett til helsetjenester i bostedsstaten som dekkes av Nederland.

b)  Personene nevnt i nr. 1 bokstav a) i) skal, i samsvar med bestemmelsene i Zorgverzekeringswet 
(syketrygdloven), tegne forsikring hos en helseforsikrer, og personene nevnt i nr. 1 bokstav a) ii) skal 
registrere seg hos College voor zorgverzekeringen (syketrygdrådet).

c)  Bestemmelsene i Zorgverzekeringswet (syketrygdloven) og Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (den 
alminnelige lov om særlige utgifter ved sykdom) om ansvar for betaling av avgift, får anvendelse på 
personene nevnt under bokstav a) og medlemmer av deres familier. Når det gjelder familiemedlemmer, skal 
avgiftene betales av den person som retten til helsetjenester er avledet fra, med unntak av familiemedlemmer 
av militært personell som er bosatt i en annen medlemsstat, som skal betale avgiftene direkte.
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d)  Bestemmelsene i Zorgverzekeringswet (syketrygdloven) om sen forsikringstegning gjelder tilsvarende i 
tilfelle sen registrering hos College voor zorgverzekeringen (syketrygdrådet) for personene nevnt i nr. 1 
bokstav a) ii).

e)  Personer med rett til naturalytelser i henhold til lovgivningen i en annen medlemsstat enn Nederland som 
er bosatt i Nederland eller oppholder seg midlertidig i Nederland, har rett til naturalytelser i samsvar med 
den polisen som institusjonen på bostedet eller oppholdsstedet tilbyr til forsikrede personer i Nederland, 
idet det tas hensyn til artikkel 11 nr. 1, 2 og 3 og artikkel 19 nr. 1 i Zorgverzekeringswet (syketrygdloven), 
samt til naturalytelser i henhold til Algemene wet bijzondere ziektekosten (den alminnelige lov om særlige 
utgifter ved sykdom).

f)  Ved anvendelse av artikkel 23–30 i denne forordning skal følgende ytelser (i tillegg til pensjonene 
som omfattes av avdeling III kapittel 4 og 5 i denne forordning) behandles som pensjoner i henhold til 
nederlandsk lovgivning:

— pensjoner tilkjent i henhold til lov av 6. januar 1966 om pensjoner for tjenestemenn og deres etterlatte 
(Algemene burgerlijke pensioenwet) (Nederlands lov om tjenestepensjon),

— pensjoner tilkjent i henhold til lov av 6. oktober 1966 om pensjoner for militært personell og deres 
etterlatte (Algemene militaire pensioenwet) (lov om militærpensjon),

— ytelser ved arbeidsudyktighet tilkjent i henhold til lov av 7. juni 1972 om ytelser ved arbeidsudyktighet 
for militært personell (Wetarbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen) (lov om militært personells 
arbeidsudyktighet),

— pensjoner tilkjent i henhold til lov av 15. februar 1967 om pensjoner for arbeidstakere i Nederlands 
jernbaneselskap (NV Nederlandse Spoorwegen) og deres etterlatte (Spoorwegpensioenwet) (lov om 
jernbanepensjon),

— pensjoner tilkjent i henhold til Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen (vedtekter for 
ansettelsesvilkår for Nederlands jernbaneselskap),

— ytelser tilkjent personer som pensjoneres før de har nådd pensjonsalderen på 65 år i henhold til en 
pensjonsordning med sikte på å forsørge tidligere arbeidstakere i alderdommen, eller ytelser som gis 
ved tidlig tilbaketrekning fra arbeidsmarkedet i henhold til en ordning opprettet av staten eller ved en 
kollektiv avtale for personer over 55 år,

— ytelser tilkjent militært personale og tjenestemenn i henhold til en ordning som gjelder ved oppsigelse, 
pensjonering og førtidspensjonering.

g)  For formålene i avdeling III kapittel 1 og 2 i denne forordning anses den tilbakebetaling uten krav som en 
person i henhold til den nederlandske ordningen kan oppnå ved begrenset bruk av syketrygdordningen, 
som en kontantytelse ved sykdom.

2. Anvendelse av Algemene Ouderdomswet (AOW) (nederlandsk lov om generell alderstrygd)

a)  Reduksjonen nevnt i artikkel 13 nr. 1 i Algemene Ouderdomswet (AOW) (nederlandsk lov om generell 
alderstrygd) får ikke anvendelse på kalenderår før 1. januar 1957 dersom en mottaker som ikke oppfyller 
vilkårene for å få slike år behandlet som trygdetid

— var bosatt i Nederland da vedkommende var mellom 15 og 65 år gammel, eller

— var bosatt i en annen medlemsstat mens vedkommende arbeidet i Nederland for en arbeidsgiver som 
drev virksomhet i Nederland, eller

— arbeidet i en annen medlemsstat i tidsrom som anses som trygdetid i henhold til nederlandsk 
trygdeordning.

Som unntak fra artikkel 7 i AOW skal personer som bare har vært bosatt eller arbeidet i Nederland i 
samsvar med ovennevnte vilkår før 1. januar 1957, også anses å ha rett til pensjon.
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b)  Reduksjonen nevnt i artikkel 13 nr. 1 i AOW får ikke anvendelse på kalenderår før 2. august 1989 da 
en person som er eller var gift, da vedkommende var mellom 15 og 65 år gammel, ikke var trygdet i 
henhold til ovennevnte lovgivning mens vedkommende var bosatt i en annen medlemsstat enn Nederland, 
dersom disse kalenderårene sammenfaller med trygdetid tilbakelagt av vedkommendes ektefelle i henhold 
til nevnte lovgivning, eller med kalenderår som skal medregnes i henhold til nr. 2 bokstav a), forutsatt at 
paret var gift med hverandre i disse tidsrommene.

Som unntak fra artikkel 7 i AOW skal en slik person anses å ha rett til pensjon.

c)  Reduksjonen nevnt i artikkel 13 nr. 2 i AOW får ikke anvendelse på kalenderår før 1. januar 1957 dersom 
en pensjonists ektefelle som ikke oppfyller vilkårene for å få slike år behandlet som trygdetid

— var bosatt i Nederland da vedkommende var mellom 15 og 65 år gammel, eller

— var bosatt i en annen medlemsstat mens vedkommende arbeidet i Nederland for en arbeidsgiver som 
drev virksomhet i Nederland, eller

— arbeidet i en annen medlemsstat i tidsrom som anses som trygdetid i henhold til nederlandsk 
trygdeordning.

b)  Reduksjonen nevnt i artikkel 13 nr. 2 i AOW får ikke anvendelse på kalenderår før 2. august 1989 da en 
pensjonists ektefelle, i en alder mellom 15 og 65 år, mens han/hun var bosatt i en annen medlemsstat enn 
Nederland, ikke var trygdet i henhold til ovennevnte lovgivning, dersom disse kalenderårene sammenfaller 
med trygdetid tilbakelagt av pensjonisten i henhold til nevnte lovgivning, eller med kalenderår som skal 
medregnes i henhold til nr. 2 bokstav a), forutsatt at paret var gift med hverandre i disse tidsrommene.

e)  Nr. 2 bokstav a), b), c) og d) får ikke anvendelse på tidsrom som sammenfaller med

— tidsrom som kan tas med ved beregningen av pensjonsrettigheter i henhold til alderspensjonslovgivningen 
i en annen medlemsstat enn Nederland, eller

— tidsrom da den berørte person har mottatt alderspensjon i henhold til slik lovgivning.

Tidsrom med frivillig trygd i en annen medlemsstats ordning skal ikke tas hensyn til ved anvendelse av 
denne bestemmelsen.

f)  Nr. 2 bokstav a), b), c) og d) får anvendelse bare dersom den berørte person har vært bosatt i en eller flere 
medlemsstater i seks år etter at vedkommende fylte 59, og bare for den tiden vedkommende er bosatt i en 
av disse medlemsstatene.

g)  Som unntak fra kapittel IV i AOW skal en person som er bosatt i en annen medlemsstat enn Nederland og 
hvis ektefelle omfattes av pliktig trygd i henhold til den lovgivningen, ha rett til å tegne frivillig trygd i 
henhold til den lovgivningen for tidsrom der ektefellen er pliktig trygdet.

Denne retten skal ikke opphøre å gjelde dersom ektefellens pliktige trygd opphører som følge av at 
vedkommende dør, og dersom den etterlatte bare mottar pensjon i henhold til nederlandsk lov om generell 
trygd for etterlatte (Algemene nabestaandenwet).

Under alle omstendigheter opphører retten til å tegne frivillig trygd den dag personen fyller 65 år.

Avgiften som skal betales til frivillig trygd, skal fastsettes i samsvar med bestemmelsene om fastsettelse 
av avgift til frivillig trygd i henhold til AOW. Dersom den frivillige trygden følger etter en trygdetid som 
nevnt i nr. 2 bokstav b), skal imidlertid avgiften fastsettes i samsvar med bestemmelsene om fastsettelse 
av avgift til pliktig trygd i henhold til AOW, idet inntekten som skal tas med i beregningen, i dette tilfelle 
anses å være mottatt i Nederland.

h)  Retten nevnt i nr. 2 bokstav g) skal ikke gis til personer som er trygdet i henhold til en annen medlemsstats 
lovgivning om pensjons- eller etterlatteytelser.

i)  Enhver som ønsker å tegne frivillig trygd i henhold til nr. 2 bokstav g), skal søke om dette til 
sosialforsikringsbanken (Sociale Verzekeringsbank) senest ett år etter det tidspunkt da vilkårene for 
tegning av trygd er oppfylt.
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3. Anvendelse av nederlandsk lov om generell trygd for etterlatte (Algemene nabestaandenwet (ANW))

a)  Når den etterlatte ektefellen har rett til etterlattepensjon i henhold til lov om generell trygd for etterlatte 
(Algemene Nabestaandenwet, (ANW)) i henhold til artikkel 51 nr. 3 i denne forordning, skal denne 
pensjonen beregnes i samsvar med artikkel 52 nr. 1 bokstav b) i denne forordning.

Ved anvendelse av disse bestemmelsene skal også trygdetid før 1. oktober 1959 anses som trygdetid 
tilbakelagt i henhold til nederlandsk lovgivning dersom den trygdede i disse tidsrommene, etter fylte 15 år

— var bosatt i Nederland, eller

— var bosatt i en annen medlemsstat mens vedkommende arbeidet i Nederland for en arbeidsgiver som 
drev virksomhet i Nederland, eller

— arbeidet i en annen medlemsstat i tidsrom som anses som trygdetid i henhold til nederlandsk 
trygdeordning.

b)  Det skal ikke tas hensyn til tidsrom som tas i betraktning i henhold til nr. 3 bokstav a) dersom de 
sammenfaller med tidsrom med pliktig trygd tilbakelagt i henhold til en annen medlemsstats lovgivning 
om etterlattepensjon.

c)  Ved anvendelse av artikkel 52 nr. 1 bokstav b) i denne forordning skal bare trygdetid tilbakelagt i henhold 
til nederlandsk lovgivning etter fylte 15 år, regnes som trygdetid.

d)  Som unntak fra artikkel 63a nr. 1 i ANW skal en person som er bosatt i en annen medlemsstat enn Nederland, 
og hvis ektefelle er pliktig trygdet i henhold til ANW, ha rett til å tegne frivillig trygd i henhold til den 
lovgivningen, forutsatt at denne trygden allerede har begynt å gjelde på det tidspunkt denne forordningen 
trer i kraft, men bare for tidsrom der ektefellen er pliktig trygdet.

Denne retten skal opphøre fra det tidspunkt ektefellens pliktige trygd i henhold til ANW opphører, med 
mindre ektefellens pliktige trygd opphører som følge av dennes død og den etterlatte bare mottar pensjon 
i henhold til ANW.

Under alle omstendigheter opphører retten til å tegne frivillig trygd den dag personen fyller 65 år.

Avgiften som skal betales til frivillig trygd, skal fastsettes i samsvar med bestemmelsene om fastsettelse 
av avgift til frivillig trygd i henhold til ANW. Dersom den frivillige trygden følger etter en trygdetid som 
nevnt i nr. 2 bokstav b), skal imidlertid avgiften fastsettes i samsvar med bestemmelsene om fastsettelse 
av avgift til pliktig trygd i henhold til ANW, idet inntekten som skal tas med i beregningen, i dette tilfelle 
anses å være mottatt i Nederland.

4. Anvendelse av nederlandsk lovgivning om arbeidsudyktighet

a)  Dersom den berørte person i henhold til artikkel 51 nr. 3 i denne forordning har rett til en nederlandsk 
ytelse ved uførhet, skal beløpet nevnt i artikkel 52 nr. 1 bokstav b) i denne forordning ved beregningen av 
ytelsen fastsettes

i)  dersom personen før arbeidsudyktigheten inntraff, sist har vært i arbeid som arbeidstaker i henhold til 
artikkel 1 bokstav a) i denne forordning

— i samsvar med bestemmelsene fastsatt i lov om trygd ved arbeidsudyktighet (Wet op 
arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)) dersom arbeidsudyktigheten inntraff før 1. januar 
2004, eller

— i samsvar med bestemmelsene fastsatt i lov om arbeid og inntekt etter arbeidsevne (Wet Werk en 
inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)) dersom arbeidsudyktigheten inntraff 1. januar 2004 eller 
senere,

ii)  dersom den berørte person før arbeidsudyktigheten inntraff, sist utøvde virksomhet som 
selvstendig næringsdrivende i henhold til artikkel 1 bokstav b) i denne forordning, i samsvar med 
bestemmelsene fastsatt i lov om trygd ved arbeidsudyktighet for selvstendig næringsdrivende (Wet 
arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ)) dersom arbeidsudyktigheten inntraff før 
1. august 2004.
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b)  Ved beregningen av ytelser i henhold til enten WAO, WIA eller WAZ skal de nederlandske institusjonene 
ta hensyn til

— tidsrom med lønnet arbeid og likestilte tidsrom tilbakelagt i Nederland før 1. juli 1967,

— trygdetid tilbakelagt etter WAO,

— trygdetid tilbakelagt etter fylte 15 år etter allmenn lov om arbeidsudyktighet (Algemene 
Arbeidsongeschiktheidswet (AAW)), i den utstrekning denne ikke sammenfaller med trygdetid 
tilbakelagt etter WAO,

— trygdetid tilbakelagt etter WAZ,

— trygdetid tilbakelagt etter WIA.

ØSTERRIKE

1. Ved beregningen av tilbakelagt trygdetid i pensjonstrygden skal undervisning ved en skole eller tilsvarende 
utdanningsinstitusjon i en annen medlemsstat anses som likeverdig med undervisning ved en skole eller 
utdanningsinstitusjon i henhold til artikkel 227 nr. 1 punkt 1 og artikkel 228 nr. 1 punkt 3 i lov om alminnelig 
trygdeordning (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG)), artikkel 116 nr. 7 i lov om trygdeordning 
for selvstendig næringsdrivende beskjeftiget i handelssektoren (Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz 
(GSVG)) og artikkel 107 nr. 7 i lov om trygdeordning for selvstendig næringsdrivende gårdbrukere (Bauern-
Sozialversicherungsgesetz (BSVG)), dersom den berørte person på et tidspunkt var omfattet av østerriksk 
lovgivning fordi vedkommende var arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende, og dersom de særavgifter 
som er fastsatt i artikkel 227 nr. 3 i ASVG, artikkel 116 nr. 9 i GSVG og artikkel 107 nr. 9 i BSGV for ervervelse 
av slike utdanningsperioder, er betalt.

2. Ved beregningen av pro rata-ytelsen nevnt i artikkel 52 nr. 1 bokstav b) i denne forordning skal det ikke tas 
hensyn til særtilleggene til avgiftene for tilleggstrygd og tilleggsytelsen til gruvearbeidere i henhold til østerriksk 
lovgivning. I disse tilfellene skal pro rata-ytelsen som beregnes uten disse avgiftene, der det er relevant, økes 
med hele beløpet for særtilleggene til avgiftene for tilleggstrygd og gruvearbeidernes tilleggsytelse.

3. Når det i henhold til artikkel 6 i denne forordning er tilbakelagt erstatningsperioder i henhold til en østerriksk 
pensjonstrygdeordning, men disse ikke kan danne grunnlag for beregning i henhold til artikkel 238 og 239 
i lov om alminnelig trygdeordning (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG)), artikkel 122 og 123 
i lov om trygdeordning for selvstendig næringsdrivende beskjeftiget i handelssektoren (Gewerbliches 
Sozialversicherungsgesetz (GSVG)) og artikkel 113 og 114 i lov om trygdeordning for selvstendig 
næringsdrivende gårdbrukere (Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG)), skal beregningsgrunnlaget for 
tidsrom med barnepass i henhold til artikkel 239 i ASVG, artikkel 123 i GSVG og artikkel 114 i BSVG 
anvendes.

FINLAND

1. Ved fastsettelsen av rett til og beregning av beløpet for den finske nasjonale pensjonen i henhold til artikkel 52–
54 i denne forordning behandles pensjon opptjent i henhold til en annen medlemsstats lovgivning på samme 
måte som pensjon opptjent i henhold til finsk lovgivning.

2. Ved anvendelsen av artikkel 52 nr. 1 bokstav b) i) i denne forordning med sikte på beregning av inntekter 
for det godskrevne tidsrommet i henhold til finsk lovgivning om inntektsbaserte pensjoner, skal inntektene 
for det godskrevne tidsrommet, dersom en enkeltperson har pensjonstrygdetid som bygger på virksomhet 
som arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende i en annen medlemsstat for en del av referanseperioden 
underlagt finsk lovgivning, tilsvare summen av inntekter som er oppnådd i løpet av den del av referanseperioden 
som er tilbakelagt i Finland, dividert med antallet måneder med trygdetid tilbakelagt i Finland i løpet av 
referanseperioden.

SVERIGE

1. Når ytelse ved foreldrepermisjon i henhold til artikkel 67 i denne forordning utbetales til et familiemedlem som 
ikke er arbeidstaker, tilsvarer ytelsen ved foreldrepermisjon det grunnleggende eller laveste beløpet.

2. Ved beregningen av ytelse ved foreldrepermisjon i samsvar med kapittel 4 nr. 6 i lov om allmenn forsikring (Lag 
(1962:381) om allmän försäkring) for personer som er berettiget til arbeidsbasert ytelse ved foreldrepermisjon, 
får følgende anvendelse:

For en forelder hvis inntekt som gir rett til ytelse ved sykdom, beregnes på grunnlag av inntekt fra inntektsgivende 
arbeid i Sverige, skal kravet om at forelderen i minst 240 sammenhengende dager før barnets fødsel må ha vært 
forsikret for ytelse ved sykdom over minstenivå, anses som oppfylt dersom forelderen i nevnte tidsrom hadde 
inntekt fra inntektsgivende arbeid i en annen medlemsstat som tilsvarer trygd over minstenivået.
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3. Bestemmelsene i denne forordning om oppsamling av trygdetid og botid får ikke anvendelse på 
overgangsbestemmelsene i svensk lovgivning om rett til garantipensjon for personer født i 1937 eller tidligere 
som har vært bosatt i Sverige i et gitt tidsrom før de søkte om pensjon (lov 2000:798).

4. Ved beregning av nominell inntekt for inntektsbasert sykelønn og kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste i 
henhold til kapittel 8 i lov om allmenn forsikring (Lag (1962:381) om allmän försäkring) gjelder følgende:

a)  dersom den trygdede person i løpet av referanseperioden også har vært underlagt lovgivningen i én eller 
flere andre medlemsstater på grunn av virksomhet som arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende, 
anses inntekter i den eller de berørte medlemsstater å tilsvare den trygdede persons gjennomsnittlige 
bruttoinntekt i Sverige i løpet av den del av referanseperioden som er tilbrakt i Sverige, beregnet ved å 
dividere inntektene i Sverige med antallet år for opptjening av inntektene,

b)  dersom ytelsene er beregnet i henhold til artikkel 46 i denne forordning, og personen ikke er trygdet i 
Sverige, fastsettes referanseperioden i samsvar med kapittel 8 nr. 2 og 8 i nevnte lov som om den berørte 
person er trygdet i Sverige. Dersom den berørte person ikke har noen pensjonsgivende inntekt i løpet 
av dette tidsrommet i henhold til lov om inntektsbasert alderspensjon (1998:674), kan referanseperioden 
regnes fra et tidligere tidspunkt dersom den trygdede person hadde inntekter fra inntektsgivende arbeid i 
Sverige.

5.  a)  Ved beregning av nominell pensjonskapital for en inntektsbasert etterlattepensjon (lov 2000:461) skal 
det, dersom vilkåret for pensjonsrett i henhold til svensk lovgivning ikke er oppfylt i minst tre av fem 
kalenderår umiddelbart før den trygdede persons død (referanseperioden), også tas hensyn til trygdetid som 
er tilbakelagt i andre medlemsstater, som om de var tilbakelagt i Sverige. Trygdetid i andre medlemsstater 
skal anses som basert på gjennomsnittlig svensk pensjonsgrunnlag. Dersom den berørte person har bare 
ett år i Sverige med pensjonsgrunnlag, skal hver trygdetid i en annen medlemsstat anses å utgjøre samme 
beløp.

b)  Ved beregning av nominelle pensjonspoeng for enkepensjon i forbindelse med dødsfall 1. januar 2003 
eller senere skal disse årene, dersom kravet i svensk lovgivning til pensjonspoeng for minst to av de siste 
fire år umiddelbart før den trygdede persons død (referanseperioden) ikke er oppfylt og trygdetiden ble 
tilbakelagt i en annen medlemsstat i løpet av referanseperioden, anses som basert på samme pensjonspoeng 
som det svenske året.

DET FORENTE KONGERIKE

1. Når en person i henhold til Det forente kongerikes lovgivning kan ha rett til pensjon ved arbeidsopphør dersom

a)  en tidligere ektefelles avgifter medregnes som om de var personens egne avgifter, eller

b)  de relevante avgiftsvilkårene oppfylles av personens ektefelle eller tidligere ektefelle, i begge tilfeller 
forutsatt at ektefellen eller den tidligere ektefellen er eller har vært arbeidstaker eller selvstendig 
næringsdrivende og har vært omfattet av to eller flere medlemsstaters lovgivning, får bestemmelsene i 
avdeling III kapittel 5 i denne forordning anvendelse ved fastsettelse av rett til pensjon i henhold til Det 
forente kongerikes lovgivning. I dette tilfellet skal henvisningene i nevnte kapittel 5 til “trygdetid” forstås 
som henvisninger til trygdetid tilbakelagt av

i)  en ektefelle eller en tidligere ektefelle, når et krav er fremmet av

— en gift kvinne eller

— en person hvis ekteskap har opphørt på en annen måte enn ved ektefellens død, eller

iii)  en tidligere ektefelle, når et krav er fremmet av

— en enkemann som umiddelbart før oppnådd pensjonsalder ikke har rett til tilskudd til etterlatt 
ektefelle med barn, eller

— en enke som umiddelbart før oppnådd pensjonsalder ikke har rett til bidrag for enker med 
barn, tilskudd til etterlatt ektefelle med barn eller etterlattepensjon, og som bare har krav på 
en aldersrelatert etterlattepensjon beregnet i henhold til artikkel 52 nr. 1 bokstav b) i denne 
forordning, og i den forbindelse forstås «aldersrelatert etterlattepensjon» som en etterlattepensjon 
som utbetales proporsjonalt redusert i samsvar med avsnitt 39 nr. 4 i loven om trygdeavgifter og 
-tilskudd (Social Security Contributions and Benefits Act 1992).
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2. Ved anvendelse av artikkel 6 i denne forordning på bestemmelsene om rett til hjelpestønad, pleiestønad og 
stønad til livsopphold for uføre, skal et tidsrom som arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende eller 
med botid tilbakelagt i en annen medlemsstat enn Det forente kongerike medregnes i den utstrekning det er 
nødvendig for å oppfylle kravene til oppholdstid i Det forente kongerike, før det tidspunkt da retten til den 
aktuelle ytelsen oppstod.

3. Ved anvendelse av artikkel 7 i denne forordning skal enhver som i henhold til Det forente kongerikes lovgivning 
har rett til kontantytelser ved uførhet eller alderdom eller til etterlatte, pensjoner i forbindelse med yrkesskade 
eller yrkessykdom og gravferdshjelp, og som oppholder seg på en annen medlemsstats territorium, under dette 
oppholdet anses som bosatt på den andre medlemsstatens territorium.

4. Når artikkel 46 i denne forordning får anvendelse, skal Det forente kongerike, dersom den berørte person blir 
arbeidsudyktig med påfølgende uførhet mens han/hun er omfattet av en annen medlemsstats lovgivning, ved 
anvendelse av avsnitt 30A nr. 5 i lov om trygdeavgifter og -tilskudd av 1992 medregne alle tidsrom der han/hun 
i forbindelse med arbeidsudyktigheten har mottatt

i)  kontantytelser ved sykdom eller eventuelt lønn, eller

ii)  ytelser i henhold til kapittel 4 og 5 i avdeling III i denne forordning tildelt i forbindelse med uførheten som 
etterfulgte arbeidsudyktigheten, i henhold til den andre medlemsstats lovgivning, som om de var tid med 
kortvarig ytelse ved arbeidsudyktighet utbetalt i samsvar med avsnitt 30A nr. 1–4 i lov om trygdeavgifter 
og -tilskudd av 1992.

Ved anvendelse av denne bestemmelse skal det tas hensyn bare til tidsrom der personen ville vært arbeidsudyktig 
i henhold til Det forente kongerikes lovgivning.

5. 1)  Med sikte på beregning av en inntektsfaktor for å fastsette retten til ytelser i henhold til Det forente 
kongerikes lovgivning, skal den berørte person for hver uke med virksomhet som arbeidstaker i henhold til 
en annen medlemsstats lovgivning, i det relevante inntektsskatteåret i henhold til Det forente kongerikes 
lovgivning, anses å ha betalt avgifter som arbeidstaker eller å ha hatt inntekter som det er betalt avgifter av, 
på grunnlag av inntekter som tilsvarer to tredeler av den øvre inntektsgrensen for dette året.

2)  Ved anvendelse av artikkel 52 nr. 1 bokstav b) ii) i denne forordning gjelder følgende:

a)  Når en arbeidstaker i et inntektsskatteår som begynner 6. april 1975 eller senere, utelukkende har 
tilbakelagt trygdetid, tid med lønnet arbeid eller botid i en annen medlemsstat enn Det forente 
kongerike, og anvendelse av nr. 5.1) ovenfor medfører at dette året anses som et kvalifiserende år 
i henhold til Det forente kongerikes lovgivning ved anvendelse av artikkel 52 nr. 1 bokstav b) i) i 
denne forordning, skal vedkommende anses å ha vært trygdet for 52 uker i dette året i den andre 
medlemsstaten.

b)  Dersom et inntektsskatteår som begynner 6. april 1975 eller senere, ikke anses som et kvalifiserende år 
i henhold til Det forente kongerikes lovgivning ved anvendelse av artikkel 52 nr. 1 bokstav b) i) i denne 
forordning, skal ingen trygdetid, tid med lønnet arbeid eller botid tilbakelagt i dette året medregnes.

3)  Når en inntektsfaktor skal omregnes til trygdetid, skal inntektsfaktoren som er oppnådd i det relevante 
inntektsskatteåret i henhold til Det forente kongerikes lovgivning, divideres med dette årets nedre 
inntektsgrense. Resultatet skal uttrykkes som et heltall uten desimaler. Tallet som beregnes på denne 
måten, skal anses å tilsvare antall trygdeuker tilbakelagt i henhold til Det forente kongerikes lovgivning i 
løpet av dette året, forutsatt at dette tallet ikke overstiger antall uker som personen var omfattet av nevnte 
lovgivning i det året.»

____________________________
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DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR 
KOORDINERING AV TRYGDEORDNINGER HAR –

under henvisning til artikkel 72 bokstav a) i europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om 
koordinering av trygdeordninger(1), der det er fastsatt at 
Den administrative kommisjon har ansvaret for å behandle 
alle administrative spørsmål eller fortolkningsspørsmål som 
oppstår som en følge av bestemmelsene i forordning (EF) 
nr. 883/2004 og europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 987/2009 av 16. september 2009 om fastsettelse av nærmere 
regler for gjennomføring av forordning (EF) nr. 883/2004 om 
koordinering av trygdeordninger(2),

under henvisning til artikkel 76 nr. 3, artikkel 76 nr. 4 annet 
ledd og artikkel 76 nr. 6 i forordning (EF) nr. 883/2004 om 
medlemsstatenes kompetente myndigheters og institusjoners 
plikt til å samarbeide for å sikre en riktig gjennomføring av 
disse forordningene,

under henvisning til artikkel 5 i forordning (EF) nr. 987/2009 
om rettsgyldighet for dokumenter og underlagsmateriale som 
viser en persons stilling,

under henvisning til artikkel 6 i forordning (EF) nr. 987/2009 
om midlertidig anvendelse av lovgivning og midlertidig 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT C 106 av 24.4.2010, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) og protokoll 37, se EØS-tillegget 
til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 46.

(1) EUT L 166 av 30.4.2004, s. 1.
(2) EUT L 284 av 30.10.2009, s. 1.

tilståelse av ytelser i tilfeller der to eller flere medlemsstater er 
uenige om hvilken lovgivning som skal gjelde,

under henvisning til artikkel 16 i forordning (EF) nr. 987/2009 
om fastsettelse av en framgangsmåte for anvendelse av 
artikkel 13 i forordning (EF) nr. 883/2004,

under henvisning til artikkel 60 i forordning (EF) nr. 987/2009 
om fastsettelse av en framgangsmåte for anvendelse av 
artikkel 68 i forordning (EF) nr. 883/2004,

ut fra følgende betraktninger:

1) Et av de viktigste vilkårene for at fellesskapsreglene for 
koordinering av nasjonale trygdeordninger skal virke best 
mulig, er et nært og effektivt samarbeid mellom de ulike 
medlemsstatenes myndigheter og institusjoner.

2) Et av elementene i et godt samarbeid i henhold til 
forordningene er utveksling av opplysninger mellom 
myndigheter, institusjoner og personer, som skal bygge 
på prinsippene om offentlige tjenester, effektivitet, aktiv 
bistand, rask levering og tilgjengelighet.

3) Det er både i institusjonenes, myndighetenes og de 
berørte personers interesse at alle opplysninger som er 
nødvendige for å kunne fastslå og bestemme den berørte 
persons rettigheter og plikter, sendes eller utveksles så 
snart som mulig.

BESLUTNING	nr.	A1

av	12.	juni	2009

om	innføring	av	en	framgangsmåte	for	dialog	og	megling	med	hensyn	til	dokumenters	
gyldighet,	fastsettelse	av	hvilken	lovgivning	som	skal	gjelde	og	tilståelse	av	ytelser	i	henhold	til	

europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	nr.	883/2004

(2010/C 106/01)(*)

2015/EØS/76/08
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4) Prinsippet om lojalt samarbeid, som også er fastsatt i 
traktatens artikkel 10, innebærer også at institusjonene skal 
foreta en riktig vurdering av de fakta som er av betydning 
for anvendelsen av forordningene. Dersom det er tvil om 
et dokuments gyldighet eller om at underlagsmaterialet 
er riktig, eller dersom medlemsstatene er uenige om 
fastsettelsen av hvilken lovgivning som skal gjelde eller 
hvilken institusjon som skal tilstå ytelsen, er det i de 
personenes interesse som omfattes av forordning (EF) 
nr. 883/2004, at de berørte medlemsstaters institusjoner 
eller myndigheter kommer til enighet innen rimelig tid.

5) I henhold til artikkel 5 og 6 i forordning (EF) nr.  
987/2009 skal en framgangsmåte for megling følges i 
disse tilfellene.

6) Ved disse bestemmelser bekreftes og utvides 
Domstolens rettspraksis i henhold til rådsforordning 
(EØF) nr. 1408/71(1), som har ført til at det er utviklet 
en standardframgangsmåte for tvister mellom 
medlemsstatene om attestenes gyldighet ved utsending, 
som har blitt konsolidert i den tidligere beslutning nr. 181 
fra De europeiske fellesskaps administrative kommisjon 
for trygd for vandrearbeidere(2).

7) I henhold til både artikkel 5 og 6 i forordning (EF) 
nr. 987/2009 kan saken bringes inn for Den administrative 
kommisjon når de berørte institusjoner og myndigheter 
ikke blir enige.

8) I henhold til artikkel 16 i forordning (EF) nr. 987/2009 
skal denne framgangsmåten også følges når institusjonene 
eller myndighetene er uenige om anvendelsen av 
artikkel 13 i forordning (EF) nr. 883/2004.

9) Artikkel 60 i forordning (EF) nr. 987/2009 inneholder en 
lignende henvisning til artikkel 6 i nevnte forordning i 
tilfelle av uenighet om hvilken lovgivning som skal ha 
prioritet på området familieytelser.

10) Disse bestemmelsene bygger på artikkel 76 nr. 6 i 
forordning (EF) nr. 883/2004, der det er fastsatt at dersom 
det oppstår vanskeligheter med fortolkningen eller 
anvendelsen av nevnte forordning, skal institusjonen i den 
kompetente medlemsstat eller i bostedsstaten kontakte 
institusjonene i de berørte medlemsstater, og der det også 
er fastsatt at dersom det ikke finnes en løsning innen en 

(1) EFT L 149 av 5.7.1971, s. 2.
(2) EFT L 329 av 14.12.2001, s. 73.

rimelig frist, kan saken forelegges for Den administrative 
kommisjon.

11) Medlemsstatene har gitt uttrykk for at det er behov for å 
fastsette en standardframgangsmåte som skal følges før 
en sak kan forelegges for Den administrative kommisjon, 
og for å angi nærmere Den administrative kommisjons 
rolle som megler i tilfeller der institusjonene er uenige om 
hvilken lovgivning som skal gjelde.

12) En lignende framgangsmåte er allerede fastsatt i flere 
bilaterale avtaler mellom medlemsstatene. Disse avtalene 
har tjent som modell for denne beslutning.

13) For å påskynde framgangsmåten er det ønskelig 
at kommunikasjonen mellom kontaktpersonene i 
institusjonene og hos myndighetene foregår elektronisk.

Etter vilkårene fastsatt i artikkel 71 nr. 2 i forordning (EF) 
nr. 883/2004 

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

1. I denne beslutning er det fastsatt regler for en 
framgangsmåte for dialog og megling som kan anvendes 
i følgende tilfeller:

a) tilfeller der det er tvil om et dokuments gyldighet 
eller om riktigheten av underlagsmateriale om en 
persons stilling ved anvendelse av forordning (EF) 
nr. 883/2004 eller forordning (EF) nr. 987/2009, eller

b) tilfeller der medlemsstater er uenige om hvilken 
lovgivning som skal gjelde.

2. Framgangsmåten for dialog og megling skal følges før 
saken kan forelegges for Den administrative kommisjon.

3. Denne beslutning berører ikke anvendelsen av de 
forvaltningsmessige framgangsmåter som skal følges 
i henhold til den berørte medlemsstats nasjonale 
lovgivning.

4. Dersom saken er gjenstand for en rettslig eller 
forvaltningsmessig klage i henhold til nasjonal lovgivning 
i den medlemsstat der den institusjon som utferdiget det 
berørte dokument ligger, skal framgangsmåten for dialog 
og megling stilles i bero.
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5. Den institusjon eller myndighet som har uttrykt tvil 
om gyldigheten til et dokument som er utferdiget av 
en institusjon eller myndighet i en annen medlemsstat, 
eller som er uenig i den (midlertidige) fastsettelsen 
av hvilken lovgivning som skal gjelde, kalles heretter 
«den anmodende institusjon». Institusjonen i den 
andre medlemsstaten kalles heretter «den anmodede 
institusjon».

Første	fase	av	framgangsmåten	for	dialog

6. Dersom en av situasjonene nevnt i nr. 1 oppstår, skal den 
anmodende institusjon kontakte den anmodede institusjon 
for å be om nødvendig avklaring av dens beslutning og 
eventuelt om at det berørte dokumentet trekkes tilbake 
eller erklæres ugyldig eller om at beslutningen behandles 
på nytt eller oppheves.

7. Den anmodende institusjon skal underbygge sin 
anmodning og angi at denne beslutning får anvendelse 
samt framlegge det underlagsmaterialet som anmodningen 
bygger på. Den skal opplyse hvem som blir institusjonens 
kontaktperson i første fase av framgangsmåten for dialog.

8. Den anmodede institusjon skal omgående bekrefte 
mottak av anmodningen per e-post eller telefaks og senest 
ti virkedager etter mottak av anmodningen. Den skal også 
opplyse hvem som blir institusjonens kontaktperson i 
første fase av framgangsmåten for dialog.

9. Den anmodede institusjon skal så snart som mulig 
underrette den anmodende institusjon om resultatet av sin 
undersøkelse, men senest innen tre måneder etter mottak 
av anmodningen.

10. Dersom den opprinnelige beslutningen bekreftes, 
oppheves og/eller dokumentet trekkes tilbake eller 
erklæres ugyldig, skal den anmodede institusjon underrette 
den anmodende institusjon. Den skal også underrette den 
berørte person og om nødvendig dennes arbeidsgiver om 
sin beslutning og om de framgangsmåtene som i henhold 
til nasjonal lovgivning skal benyttes for å bestride 
beslutningen.

11. Dersom den anmodede institusjon ikke kan avslutte 
sin undersøkelse innen tre måneder fordi saken er 
komplisert eller fordi kontrollen av visse opplysninger 
krever medvirkning fra en annen institusjon, kan den 
forlenge fristen med høyst tre måneder. Den anmodede 
institusjon skal så snart som mulig, men senest en uke før 
utløpet av den første fristen, underrette den anmodende 
institusjon om at fristen er blitt forlenget, angi grunnene 
til forsinkelsen og hvilken dato den regner med å ha 
avsluttet sin undersøkelse.

12. I ytterst uvanlige tilfeller kan de berørte medlemsstater 
avtale ikke å overholde fristene nevnt i nr. 9 og 11, 
forutsatt at forlengelsen av fristen er berettiget og står i 

forhold til omstendighetene i det enkelte tilfellet samt at 
forlengelsen er tidsbegrenset.

Annen	fase	av	framgangsmåten	for	dialog

13. Dersom institusjonene ikke kan komme til enighet i det 
første stadiet av framgangsmåten for dialog, eller dersom 
den anmodede institusjon ikke har vært i stand til å 
avslutte sin undersøkelse innen seks måneder etter mottak 
av anmodningen, skal institusjonene underrette sine 
kompetente myndigheter. Hver institusjon skal utarbeide 
en rapport om sin virksomhet.

14. Vedkommende myndigheter i de berørte medlemsstater 
kan beslutte å iverksette annen fase av framgangsmåten 
for dialog eller bringe saken direkte inn for Den 
administrative kommisjon.

15. Dersom de kompetente myndigheter iverksetter annen 
fase av framgangsmåten for dialog, skal de utnevne hver 
sin sentrale kontaktperson innen to uker etter at de har 
blitt underrettet av institusjonene. Kontaktpersonene 
trenger ikke nødvendigvis å ha direkte kompetanse på det 
aktuelle området.

16. Kontaktpersonene skal forsøke å oppnå enighet i saken 
innen seks uker etter at de ble utnevnt. Kontaktpersonene 
skal utarbeide hver sin rapport om sin virksomhet og 
underrette institusjonene om resultatet av annen fase av 
framgangsmåten for dialog.

Framgangsmåten	for	megling

17. Dersom det ikke oppnås enighet under framgangsmåten 
for dialog, kan de kompetente myndigheter bringe saken 
inn for Den administrative kommisjon. De kompetente 
myndigheter skal utarbeide hver sin rapport til Den 
administrative kommisjon som inneholder de viktigste 
tvistepunktene.

18. Den administrative kommisjon skal forsøke å oppnå 
enighet innen seks måneder fra den dag den fikk seg 
saken forelagt. Den kan beslutte å forelegge saken for 
den forlikskomiteen som kan nedsettes i henhold til Den 
administrative kommisjons vedtekter.

Sluttbestemmelser

19. Medlemsstatene skal hvert år avlegge rapport for 
Den administrative kommisjon om antall tvister der 
framgangsmåten fastsatt i denne beslutning har fått 
anvendelse, hvilke medlemsstater som er berørt, de 
viktigste spørsmålene, framgangsmåtens varighet og 
resultatet av framgangsmåten.

20. Medlemsstatene skal framlegge sin første årlige rapport 
innen tre måneder etter avslutningen av det første året 
denne beslutning fikk anvendelse.
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21. Innen tre måneder etter mottak av de første årlige rapportene skal Den administrative kommisjon 
vurdere medlemsstatenes erfaringer med anvendelsen av denne beslutning, idet det tas hensyn til 
medlemsstatenes rapporter. Den administrative kommisjon skal etter det første året beslutte om det 
fortsatt skal utarbeides rapporter en gang i året eller ikke.

22. Denne beslutning skal kunngjøres i Den europeiske unions tidende. Den får anvendelse fra den dag 
forordning (EF) nr. 987/2009 trer i kraft.

 President for Den administrative kommisjon

 Gabriela PIKOROVÁ

______________
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DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR 
KOORDINERING AV TRYGDEORDNINGER HAR –

under henvisning til artikkel 72 bokstav a) i europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om 
koordinering av trygdeordninger(1), der det er fastsatt at 
Den administrative kommisjon har ansvaret for å behandle 
alle administrative spørsmål eller fortolkningsspørsmål som 
oppstår som en følge av bestemmelsene i forordning (EF) 
nr. 883/2004 og europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 987/2009 av 16. september 2009 om fastsettelse av nærmere 
regler for gjennomføring av forordning (EF) nr. 883/2004 om 
koordinering av trygdeordninger(2),

under henvisning til artikkel 12 i forordning (EF) nr. 883/2004,

under henvisning til artikkel 5, 6 og 14–21 i forordning (EF) 
nr. 987/2009, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Bestemmelsene i artikkel 12 i forordning (EF) 
nr. 883/2004, der det er fastsatt et unntak fra hovedregelen 
fastsatt i artikkel 11 nr. 3 bokstav a) i nevnte forordning, 
har særlig som mål å fremme adgang til å yte tjenester 
for arbeidsgivere som sender ut arbeidstakere til 
andre medlemsstater enn den de er etablert i, samt fri 
bevegelighet for arbeidstakere i andre medlemsstater. 
Bestemmelsene har også som mål å fjerne hindringer for 
fri bevegelighet for arbeidstakere og fremme økonomisk 
integrasjon ved å unngå administrative vanskeligheter, 
særlig for arbeidstakerne og foretakene.

2) Målet med disse bestemmelsene er derfor å spare så vel 
arbeidstakere som arbeidsgivere og trygdeinstitusjoner 
for de administrative vanskelighetene som kan oppstå 
ved anvendelse av hovedregelen fastsatt i artikkel 11 
nr. 3 bokstav a) i nevnte forordning, når det dreier seg 
om kortvarig arbeid i en annen medlemsstat enn den der 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT C 106 av 24.4.2010, s. 5, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) og protokoll 37, se EØS-tillegget 
til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 46.

(1) EUT L 166 av 30.4.2004, s. 1.
(2) EUT L 284 av 30.10.2009, s. 1.

foretaket har sitt forretningskontor eller et forretningssted, 
eller der den selvstendig næringsdrivende vanligvis 
utøver sin virksomhet.

3) I den forbindelse er det første avgjørende vilkåret for 
anvendelsen av artikkel 12 nr. 1 i nevnte forordning at det 
foreligger en direkte tilknytning mellom arbeidsgiveren 
som har ansatt arbeidstakeren, og arbeidstakeren.

4) Vernet av arbeidstakeren og den rettssikkerhet 
arbeidstakeren og institusjonen vedkommende er 
tilsluttet, har krav på, krever full garanti for at den direkte 
tilknytningen opprettholdes i utsendingsperioden.

5) Det andre avgjørende vilkåret for anvendelsen av 
artikkel 12 nr. 1 i nevnte forordning er at det foreligger en 
tilknytning mellom arbeidsgiveren og etableringsstaten. 
Muligheten for utsending bør derfor begrenses til å 
omfatte bare foretak som vanligvis driver sin virksomhet 
på territoriet til den medlemsstat hvis lovgivning den 
utsendte arbeidstakeren fortsatt er omfattet av. Derfor 
gjelder ovennevnte bestemmelser bare foretak som 
vanligvis driver virksomhet av betydelig omfang på 
territoriet til den medlemsstat der foretaket er etablert.

6) Det bør fastsettes veiledende perioder for arbeidstakere 
og selvstendig næringsdrivende uten at dette berører 
vurderingen i hvert enkelt tilfelle.

7) Dersom den utsendte arbeidstakeren stilles til rådighet for 
et tredje foretak, foreligger det ikke lenger garanti for at 
den direkte tilknytningen opprettholdes.

8) I utsendingsperioden er det nødvendig å kunne foreta 
alle de kontroller, særlig med hensyn til innbetaling av 
avgifter og opprettholdelse av den direkte tilknytningen, 
som er nødvendige for å hindre misbruk av ovennevnte 
bestemmelser, samt å sørge for at forvaltningsorganer, 
arbeidsgivere og arbeidstakere får nødvendige 
opplysninger.

BESLUTNING	nr.	A2

av	12.	juni	2009

om	fortolkning	av	artikkel	12	i	europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	nr.	883/2004	om	
den	lovgivning	som	får	anvendelse	på	utsendte	arbeidstakere	og	selvstendig	næringsdrivende	i	

midlertidig	arbeid	utenfor	den	kompetente	stat

(2010/C 106/02)(*)

2015/EØS/76/09
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9) Arbeidstakeren og arbeidsgiveren skal på behørig vis 
underrettes om hvilke vilkår som må oppfylles for at den 
utsendte arbeidstakeren fortsatt skal være omfattet av 
lovgivningen i utsendingsstaten.

10) Vurderingen og kontrollen av foretakenes og 
arbeidstakernes situasjon bør foretas av de kompetente 
institusjoner med relevante garantier for at adgangen til å 
yte tjenester samt fri bevegelighet for arbeidstakere ikke 
hindres.

11) Prinsippet om lojalt samarbeid fastsatt i traktatens 
artikkel 10 pålegger de kompetente institusjoner en 
rekke forpliktelser ved gjennomføringen av artikkel 12 i 
forordning (EF) nr. 883/2004.

Etter vilkårene fastsatt i artikkel 71 nr. 2 i forordning (EF) 
nr. 883/2004 

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

1. Bestemmelsene i artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) 
nr. 883/2004 får anvendelse på en arbeidstaker som omfattes 
av lovgivningen i en medlemsstat (utsendingsstaten) i 
kraft av at vedkommende utøver lønnet virksomhet for en 
arbeidsgiver, og som sendes ut av denne arbeidsgiveren 
til en annen medlemsstat (arbeidsstaten) for der å utføre 
arbeid for denne arbeidsgiveren.

Arbeidet skal anses som utført for arbeidsgiveren i 
utsendingsstaten når det er fastslått at arbeidet utføres for 
denne arbeidsgiveren, og at det opprettholdes en direkte 
tilknytning mellom arbeidstakeren og arbeidsgiveren som 
har sendt ut arbeidstakeren.

For å kunne fastslå om en slik direkte tilknytning består, 
forutsatt at arbeidstakeren fortsatt er ansatt hos den 
arbeidsgiveren som sendte vedkommende ut, skal det 
tas hensyn til en rekke faktorer, herunder ansvaret for 
rekruttering, arbeidsavtale, lønn (med forbehold for 
eventuelle avtaler mellom arbeidsgiveren i utsendingsstaten 
og foretaket i arbeidsstaten om lønn til arbeidstakerne), 
oppsigelse og myndighet til å bestemme arbeidets art.

Ved anvendelse av artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) 
nr. 987/2009 kan f.eks. det faktum at den berørte person 
i minst én måned har vært omfattet av lovgivningen i 
den medlemsstat der arbeidsgiveren er etablert, anses for 
å oppfylle kravet uttrykt med ordene «umiddelbart før 

ansettelsesforholdet tar til». Kortere tidsrom krever en 
vurdering i hvert enkelt tilfelle på grunnlag av alle andre 
relevante faktorer.

For ved behov og i tvilstilfeller å kunne avgjøre 
om en arbeidsgiver vanligvis utøver virksomhet av 
betydelig omfang på territoriet til den medlemsstat der 
vedkommende er etablert, skal den kompetente institusjon 
i denne medlemsstaten undersøke alle kriterier som belyser 
arbeidsgiverens virksomhet, herunder hvor foretaket har sitt 
forretningskontor og sin administrasjon, størrelsen på det 
administrative personalet som arbeider i etableringsstaten 
og i den andre medlemsstaten, hvor arbeidstakere som 
skal sendes ut, rekrutteres, hvor de fleste avtaler med 
kunder inngås, hvilken lovgivning som får anvendelse på 
avtalene foretaket inngår med arbeidstakerne på den ene 
siden og med kundene på den andre siden, omsetningen i 
et tilstrekkelig typisk tidsrom i hver berørte medlemsstat 
samt antall avtaler som er inngått i utsendingsstaten. Denne 
listen er ikke uttømmende ettersom kriteriene må tilpasses 
hvert enkelt tilfelle og ta hensyn til arten av den virksomhet 
foretaket utøver i etableringsstaten.

2. Ved anvendelse av artikkel 14 nr. 3 i forordning (EF) 
nr. 987/2009 skal vurderingen av om kravene er oppfylt 
i den medlemsstat der personen er etablert, gjøres på 
grunnlag av kriterier som bruk av kontorer, betaling av 
skatt, besittelse av yrkesbevis og registreringsnummer for 
merverdiavgift eller registrering hos handelskamre eller 
bransjeorganer. Det faktum at den berørte personen har 
drevet sin virksomhet i minst to måneder, kan f.eks. anses 
å oppfylle kravet uttrykt med ordene «en viss tid før den 
dato han/hun ønsker å dra fordel av bestemmelsen i nevnte 
artikkel». Kortere tidsrom krever en vurdering i hvert 
enkelt tilfelle på grunnlag av alle andre relevante faktorer.

3. a) I henhold til bestemmelsene i nr. 1 i denne beslutning 
får artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 883/2004 
fortsatt anvendelse på utsending av personale 
når arbeidstakeren som er sendt ut av foretaket i 
utsendingsstaten til et foretak i arbeidsstaten, også  
sendes ut til ett eller flere andre foretak i samme 
arbeidsstat, forutsatt at arbeidstakeren fortsatt 
utfører sitt arbeid for utsendingsforetakets regning. 
Dette kan særlig være tilfellet når foretaket har 
sendt ut arbeidstakeren til en annen medlemsstat 
for at vedkommende suksessivt eller samtidig skal 
utføre arbeid i to eller flere foretak i den samme 
medlemsstaten. Den vesentlige og avgjørende faktor 
er at arbeidet fortsatt utføres for utsendingsforetakets 
regning.

Utsending til forskjellige medlemsstater uten avbrudd 
skal i hvert enkelt tilfelle føre til en ny utsending 
i henhold til artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) 
nr. 883/2004.
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b) Et midlertidig avbrudd i arbeidstakerens arbeid i 
foretaket i arbeidsstaten skal uansett årsak (ferie, 
sykdom, opplæring i utsendingsforetaket osv.) ikke 
anses som et avbrudd i utsendingen i henhold til 
artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 883/2004.

c) Når en arbeidstaker har avsluttet en utsendings-
periode, kan det først gis tillatelse til en ny 
utsendingsperiode for samme arbeidstaker, de 
samme foretak og den samme medlemsstat minst 
to måneder etter utløpet av den forrige perioden. 
Det kan imidlertid gis unntak fra dette prinsippet 
under særlige omstendigheter.

4. Bestemmelsene i artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) 
nr. 883/2004 får ikke anvendelse eller får ikke lenger 
anvendelse

a) dersom foretaket arbeidstakeren er sendt ut til, stiller 
vedkommende til rådighet for et annet foretak i den 
medlemsstat der foretaket ligger,

b) dersom arbeidstakeren som er utsendt til en 
medlemsstat, stilles til rådighet for et foretak som 
ligger i en annen medlemsstat,

c) dersom arbeidstakeren rekrutteres i en medlemsstat 
for å bli sendt ut av et foretak som ligger i en annen 
medlemsstat, til et foretak i en tredje medlemsstat.

5. a) Den kompetente institusjon i den medlemsstat hvis 
lovgivning vedkommende fortsatt skal være omfattet 
av i henhold til artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) 
nr. 883/2004 i de tilfeller som er nevnt i denne 
beslutning, skal på behørig vis underrette den berørte 
arbeidsgiver og arbeidstaker om hvilke vilkår som 
skal oppfylles for at den utsendte arbeidstakeren 
fortsatt skal være omfattet av denne medlemsstatens 
lovgivning. Arbeidsgiveren skal derfor underrettes 
om at det vil kunne gjennomføres kontroller i hele 
utsendingsperioden for å fastslå at utsendingen ikke er 
avsluttet. Kontrollene kan særlig gjelde innbetaling av 
avgifter og opprettholdelse av den direkte tilknytningen.

Den kompetente institusjon i etableringsstaten, hvis 
lovgivning den selvstendig næringsdrivende fortsatt 
skal være omfattet av i henhold til artikkel 12 nr. 2 i 
forordning (EF) nr. 883/2004, skal på behørig vis 
underrette den selvstendig næringsdrivende om 

hvilke vilkår som må oppfylles for at vedkommende 
fortsatt kan være omfattet av denne medlemsstatens 
lovgivning. Den selvstendig næringsdrivende skal 
derfor underrettes om at det vil kunne gjennomføres 
kontroller i hele den perioden vedkommende utøver 
midlertidig virksomhet i virksomhetsstaten, for å 
fastslå at vilkårene for utøvelsen av virksomheten ikke 
er endret. Kontrollene kan særlig gjelde innbetaling av 
avgifter og opprettholdelse av den infrastruktur som er 
nødvendig for å utøve virksomheten i etableringsstaten.

b) Den utsendte arbeidstakeren og dennes arbeidsgiver 
skal videre underrette den kompetente institusjon i 
utsendingsstaten om alle endringer som finner sted i 
utsendingsperioden, særlig

— dersom den utsendingen som det er blitt anmodet 
om, ikke har funnet sted,

— dersom virksomheten avbrytes i andre tilfeller 
enn det som er nevnt i nr. 3 bokstav c) i denne 
beslutning,

— dersom den utsendte arbeidstakeren av sin 
arbeidsgiver er blitt overført til et annet foretak 
i utsendingsstaten, særlig i tilfelle fusjon eller 
overdragelse av et foretak.

c) Den kompetente institusjon i utsendingsstaten 
skal eventuelt på anmodning skaffe institusjonen 
i arbeidsstaten de opplysningene som er nevnt i 
bokstav b) i dette nummer.

d) De kompetente institusjoner i utsendingsstaten og i 
arbeidsstaten skal samarbeide om å utføre ovennevnte 
kontroller og dersom det oppstår tvil om anvendelsen 
av artikkel 12 i forordning (EF) nr. 883/2004.

6. De kompetente institusjoner skal vurdere og kontrollere 
de tilfeller som omfattes av artikkel 12 i forordning 
(EF) nr. 883/2004 og gi de berørte arbeidsgiverne og 
arbeidstakerne alle relevante garantier for at adgangen 
til å yte tjenester samt fri bevegelighet for arbeidstakere 
ikke hindres. Særlig skal kriteriene som anvendes for å 
vurdere om en arbeidsgiver vanligvis utøver virksomhet 
på en medlemsstats territorium, om det foreligger en 
direkte tilknytning mellom foretaket og arbeidstakeren 
eller om en selvstendig næringsdrivende opprettholder den 
infrastruktur som er nødvendig for å utøve sin virksomhet 
i en medlemsstat, anvendes konsekvent og likt i identiske 
eller tilsvarende situasjoner.
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7. Den administrative kommisjon skal fremme samarbeid 
mellom de kompetente myndigheter i medlemsstatene 
med sikte på gjennomføringen av artikkel 12 i forordning 
(EF) nr. 883/2004 og skal forenkle oppfølgingen og 
utvekslingen av opplysninger, erfaringer og god praksis 
når det gjelder å fastsette og gradere kriterier for vurdering 
av både foretakenes og arbeidstakernes situasjon, og 
i forbindelse med kontrolltiltak. For dette formål skal 
den trinnvis utarbeide regler for god praksis til bruk 
for forvaltningsmyndigheter, foretak og arbeidstakere i 
forbindelse med utsending av arbeidstakere og selvstendig 

 næringsdrivende som utøver midlertidig virksomhet 
utenfor etableringsstaten.

8. Denne beslutning skal kunngjøres i Den europeiske unions 
tidende. Den får anvendelse fra den dag forordning (EF) 
nr. 987/2009 trer i kraft.

 President for Den administrative kommisjon

 Gabriela PIKOROVÁ
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DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR 
KOORDINERING AV TRYGDEORDNINGER HAR –

under henvisning til artikkel 72 bokstav a) i europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om 
koordinering av trygdeordninger(1), der det er fastsatt at 
Den administrative kommisjon har ansvaret for å behandle 
alle administrative spørsmål eller fortolkningsspørsmål som 
oppstår som en følge av bestemmelsene i forordning (EF) 
nr. 883/2004 og europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 987/2009 av 16. september 2009 om fastsettelse av nærmere 
regler for gjennomføring av forordning (EF) nr. 883/2004 om 
koordinering av trygdeordninger(2),

under henvisning til artikkel 72 bokstav d) i forordning (EF) 
nr. 883/2004 om koordinering av trygdeordninger, der det er 
fastsatt at Den administrative kommisjon så langt det er mulig 
skal oppmuntre til bruk av ny teknologi,

under henvisning til artikkel 4 i forordning (EF) nr.  
987/2009, der det er fastsatt at «overføringen av opplysninger 
mellom institusjonene eller kontaktorganene skal skje 
elektronisk» og at «Den administrative kommisjon skal 
fastlegge struktur, innhold, format og nærmere ordninger 
for utveksling av dokumenter og strukturerte elektroniske 
dokumenter»,

under henvisning til artikkel 95 i forordning (EF) nr. 987/2009 
om overgangsperioden, der det heter at «Hver medlemsstat 
kan ha en overgangsperiode for elektronisk utveksling av 
opplysninger ...» og at «Overgangsperioden skal ikke overstige 
24 måneder fra det tidspunkt gjennomføringsforordningen trer 
i kraft», og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til artikkel 95 i forordning (EF) nr. 987/2009 
kan Den administrative kommisjon fastsette de praktiske 
ordningene for eventuelle nødvendige overgangsperioder, 
for å sikre nødvendig utveksling av opplysninger i 
forbindelse med anvendelsen av grunnforordningen og 
gjennomføringsforordningen.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT C 106 av 24.4.2010, s. 9, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) og protokoll 37, se EØS-tillegget 
til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 46.

(1) EUT L 166 av 30.4.2004, s. 1.
(2) EUT L 284 av 30.10.2009, s. 1.

2) Det må avklares hvilke grunnleggende prinsipper som 
skal anvendes av institusjonene i overgangsperioden.

3) Det forventes at det etter den nye forordningens 
ikrafttredelsesdato fortsatt vil være et betydelig antall 
søknader under behandling der det er opparbeidet 
rettigheter i henhold til rådsforordning (EØF) 
nr. 1408/71(3) før nevnte dato. I forbindelse med disse 
søknadene foreslås det at informasjonsutvekslingen 
normalt baseres på framgangsmåtene i forordning (EØF) 
nr. 1408/71 og rådsforordning (EØF) nr. 574/72(4), 
herunder bruken av E-blanketter.

4) Artikkel 94 nr. 1 i forordning (EF) nr. 987/2009 innebærer 
at det foretas en «dobbelt tilståelse av ytelse» i tilfellet 
nevnt i forrige betraktning, og at ytelsesmottakeren skal 
få det høyeste beløpet.

5) I de fleste tilfeller, om ikke alle, vil imidlertid en ytelse 
som er basert på tidligere forordninger i praksis ikke bli 
høyere ved anvendelse av de nye forordningene. Det anses 
derfor som urealistisk å forvente at institusjonene under 
disse omstendigheter vil anvende framgangsmåtene både 
i forordning (EØF) nr. 574/72 og (EF) nr. 987/2009.

6) I nr. 5 i beslutning nr. H1(5) avklares status for 
sertifikater (E-blanketter) og europeiske helsetrygdkort 
(herunder midlertidige attester) som ble utstedt før 
ikrafttredelsesdatoen for forordning (EF) nr. 883/2004 og 
(EF) nr. 987/2009.

7) I overgangsperioden er det helt opp til medlemsstatene 
å avgjøre når de er klare til å slutte seg til EESSI 
(elektronisk utveksling av trygdeopplysninger), i sin 
helhet eller sektor for sektor.

Etter vilkårene fastsatt i artikkel 71 nr. 2 i forordning (EF) 
nr. 883/2004 

(3) EFT L 149 av 5.7.1971, s. 2.
(4) EFT L 74 av 27.3.1972, s. 1.
(5) EUT C 106 av 24.4.2010, s. 13.

BESLUTNING	nr.	E1

av	12.	juni	2009

om	praktiske	ordninger	for	overgangsperioden	for	elektronisk	utveksling	av	opplysninger	nevnt	i	
artikkel	4	i	europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	nr.	987/2009

(2010/C 106/03)(*)

2015/EØS/76/10
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TRUFFET DENNE BESLUTNING:

1. Under overgangsperioden skal det veiledende prinsipp 
være godt samarbeid mellom institusjonene, pragmatisme 
og fleksibilitet. Framfor alt har behovet for å sikre en 
smidig overgang for borgere som utøver sine rettigheter i 
henhold til de nye forordningene, høyeste prioritet.

2. Fra og med ikrafttredelsesdatoen for forordning (EF) 
nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009, erstatter papirutgaver 
av de strukturerte elektroniske dokumentene (SED) de 
E-blanketter som er basert på forordning (EØF) nr. 1408/71 
og (EØF) nr. 574/72.

3. Medlemsstater som har nasjonale elektroniske 
applikasjoner som produserer E-blanketter, eller som 
har innført elektronisk utveksling (for eksempel Build-
prosjektet), som ikke med rimelighet kan endres innenfor 
denne tidsrammen, kan uten hensyn til nr. 2 fortsette å 
benytte disse under overgangsperioden, så lenge borgernes 
rettigheter i henhold til de nye forordningene fullt ut kan 
garanteres.

4. Under overgangsperioden skal en institusjon under alle 
omstendigheter godta relevante opplysninger på ethvert 
dokument utstedt av en annen institusjon, selv om formatet, 
innholdet eller strukturen er foreldet. Dersom det oppstår 
tvil med hensyn til den berørte borgerens rettigheter, skal 
institusjonen i god samarbeidsånd kontakte institusjonen 
som har utstedt dokumentet.

5. Som nevnt i nr. 5 i beslutning nr. H1, skal E-blanketter, 
dokumenter og europeiske helsetrygdkort (herunder 
midlertidige attester) som ble utstedt før ikrafttredelses-
datoen for forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) 
nr. 987/2009, fortsatt være gyldige og selv etter denne dato 
tas hensyn til av myndighetene i andre medlemsstater, til 
deres gyldighetsdato har utløpt eller til de trekkes tilbake 
eller erstattes med dokumenter som utstedes eller

  oversendes i henhold til forordning (EF) nr. 883/2004 og 
(EF) nr. 987/2009.

6. Hver medlemsstat kan innføre elektronisk utveksling av 
trygdeopplysninger (EESSI) på en fleksibel måte og sektor 
for sektor, etter hvert som den får EESSI-tilgang gjennom 
sitt/sine tilknytningspunkt(er). En medlemsstat kan også 
velge å delta i EESSI først når det er mulig for samtlige 
sektorer.

7. Med «EESSI-tilgang» menes at sektoren/tilknytnings-
punktet både kan sende og motta alle meldinger i den  
berørte sektor til og fra andre medlemsstaters 
tilknytningspunkter.

8. Opplysninger om hvilke sektorer som er tilknyttet EESSI 
i hvilke medlemsstater skal oppføres i en liste som er 
tilgjengelig for de nasjonale institusjonene, og også 
framgå av EESSI-katalogen. Medlemsstatene skal skriftlig 
underrette Den administrative kommisjon om dette før 
tilknytningsdatoen.

9. Under overgangsperioden skal utvekslingen av 
opplysninger mellom to medlemsstater innen en gitt sektor 
foregå enten innenfor eller utenfor EESSI; de to metodene 
skal ikke kombineres, med forbehold for eventuelle 
bilaterale avtaler som f.eks. kan gjelde felles prøving eller 
opplæring eller lignende.

10. En standardutforming for papirutgaver av de strukturerte 
elektroniske dokumentene (SED), som skal fastsettes av 
Den administrative kommisjon, skal gjøres tilgjengelig for 
institusjonene.

11. Denne beslutning skal kunngjøres i Den europeiske unions 
tidende. Den får anvendelse fra den dag forordning (EF) 
nr. 987/2009 trer i kraft.

 President for Den administrative kommisjon

 Gabriela PIKOROVÁ
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DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR 
KOORDINERING AV TRYGDEORDNINGER HAR –

under henvisning til artikkel 72 bokstav a) i europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om 
koordinering av trygdeordninger(1), der det er fastsatt at 
Den administrative kommisjon har ansvaret for å behandle 
alle administrative spørsmål eller fortolkningsspørsmål som 
oppstår som en følge av bestemmelsene i forordning (EF) 
nr. 883/2004 og europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 987/2009 av 16. september 2009 om fastsettelse av nærmere 
regler for gjennomføring av forordning (EF) nr. 883/2004 om 
koordinering av trygdeordninger(2),

under henvisning til artikkel 68 i forordning (EF) nr. 883/2004,

under henvisning til artikkel 1 bokstav a) og b) i forordning (EF) 
nr. 883/2004 og

ut fra følgende betraktninger:

1) Når familieytelser skal utbetales av mer enn én 
medlemsstat, skal retten til familieytelser i en 
medlemsstat der rettighetene opparbeides på grunnlag av 
pensjon eller på grunnlag av bosted, stilles i bero opp til 
et beløp tilsvarende de familieytelser som er fastsatt i en 
medlemsstat der rettighetene opparbeides på grunnlag av 
lønnet arbeid eller selvstendig virksomhet. Det er derfor 
viktig å få klarhet i hvilke andre perioder som regnes som 
lønnet arbeid eller selvstendig virksomhet, for å kunne 
fastsette prioriteringen ved samtidig rett til ytelser.

2) I henhold til lovgivningen i visse medlemsstater skal 
perioder der det lønnede arbeidet eller den selvstendige 
virksomheten er innstilt eller avbrutt som følge av ferie, 
arbeidsløshet, midlertidig arbeidsudyktighet, streik eller 
lockout, anses enten som perioder med lønnet arbeid 
eller selvstendig virksomhet for opptjening av rett til 
familieytelser, eller som perioder uten yrkesvirksomhet 
som enten i seg selv eller som følge av tidligere lønnet 
arbeid eller selvstendig virksomhet eventuelt gir rett til 
utbetaling av familieytelser.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT C 106 av 24.4.2010, s. 11, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) og protokoll 37, se EØS-tillegget 
til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 46.

(1) EUT L 166 av 30.4.2004, s. 1.
(2) EUT L 284 av 30.10.2009, s. 1.

3) I artikkel 1 nr. 1 bokstav a) og b) i forordning (EF) 
nr. 883/2004 er «lønnet arbeid» og «selvstendig 
virksomhet» definert som enhver aktivitet eller 
tilsvarende beskjeftigelse som betraktes som dette etter 
trygdelovgivningen i medlemsstaten der denne aktivitet 
eller tilsvarende beskjeftigelse finner sted.

4) Det er viktig å klargjøre hva som menes med «rettigheter 
på grunnlag av lønnet arbeid eller selvstendig virksomhet» 
i artikkel 68 i forordning (EF) nr. 883/2004 for å unngå 
usikkerhet og ulike fortolkninger.

5) I en sak der en person mistet sin status som arbeidstaker 
fordi vedkommende tok ut ulønnet permisjon i 
forbindelse med en fødsel og etterfølgende barneomsorg, 
henviste De europeiske fellesskaps domstol(3) 
til artikkel 73 i forordning (EØF) nr. 1408/71(4), 
sammenholdt med artikkel 13 nr. 2 bokstav a) i samme 
forordning(5). Slik ulønnet permisjon må derfor også 
betraktes som lønnet arbeid eller selvstendig virksomhet 
ved anvendelse av artikkel 68 i forordning (EF) 
nr. 883/2004. I denne forbindelse gjentok Domstolen at 
ovennevnte bestemmelser bare kan anvendes så lenge 
den berørte personen har status som arbeidstaker eller 
selvstendig næringsdrivende i henhold til artikkel 1 
bokstav a) i forordning (EØF) nr. 1408/71(6), noe som 
betyr at vedkommende må være omfattet av minst én 
trygdeordning. Dette utelukker personer som tar ut 
ulønnet permisjon og som ikke lenger omfattes av en 
trygdeordning i den berørte medlemsstaten.

6) Fordi det finnes mange forskjellige ordninger for ulønnet 
permisjon i medlemsstatene, og fordi de nasjonale 
lovgivningene er i konstant utvikling, er det ikke mulig 
å utarbeide en uttømmende liste over de tilfeller der en 
person i permisjon anses for å være i lønnet arbeid eller 
selvstendig virksomhet. Det er derfor ikke hensiktsmessig 
å angi alle de tilfeller der slik ulønnet permisjon likestilles 
med lønnet arbeid eller selvstendig virksomhet, eller 
de tilfeller der den nødvendige nære tilknytningen til 
inntektsgivende arbeid mangler.

Etter vilkårene fastsatt i artikkel 71 nr. 2 i forordning (EF) 
nr. 883/2004 

(3) Dom av 7. juni 2005 i sak C-543/03, Dodl og Oberhollenzer mot Tiroler 
Gebietskrankenkasse.

(4) EFT L 149 av 5.7.1971, s. 2.
(5) Nå artikkel 67 og artikkel 11 nr. 3 bokstav a) i forordning (EF) nr. 883/2004.
(6) Nå artikkel 1 bokstav c) i forordning (EF) nr. 883/2004.

BESLUTNING	nr.	F1

av	12.	juni	2009

om	fortolkning	av	artikkel	68	i	europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	nr.	883/2004	med	
hensyn	til	prioriteringsregler	ved	samtidig	rett	til	familieytelser

(2010/C 106/04)(*)

2015/EØS/76/11
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TRUFFET DENNE BESLUTNING:

1. Ved anvendelse av artikkel 68 i forordning (EF)  
nr. 883/2004 anses rett til familieytelser som en rettighet 
«på grunnlag av lønnet arbeid eller selvstendig virksomhet» 
særlig når den opparbeides

a) ved faktisk utøvelse av det lønnede arbeidet eller den 
selvstendige virksomheten, og

b) i perioder der det lønnede arbeidet eller den selvstendige 
virksomheten er midlertidig innstilt

i) som følge av sykdom, svangerskap og fødsel, 
arbeidsulykke, yrkessykdom eller arbeidsløshet, 
så lenge lønninger eller ytelser, unntatt pensjoner, 
utbetales for disse trygdetilfellene, eller

ii) under betalt permisjon eller under streik eller 
lockout, eller

iii) under ulønnet permisjon for barneomsorg, så 
lenge denne permisjonen likestilles med lønnet 
arbeid eller selvstendig virksomhet i samsvar med 
gjeldende lovgivning.

2. Denne beslutning skal kunngjøres i Den europeiske unions 
tidende. Den får anvendelse fra den dag forordning (EF) 
nr. 987/2009 trer i kraft.

 President for Den administrative kommisjon

 Gabriela PIKOROVÁ
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DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR 
KOORDINERING AV TRYGDEORDNINGER HAR –

under henvisning til artikkel 72 bokstav a) i europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om 
koordinering av trygdeordninger(1), der det er fastsatt at 
Den administrative kommisjon har ansvaret for å behandle 
alle administrative spørsmål eller fortolkningsspørsmål som 
oppstår som en følge av bestemmelsene i forordning (EF) 
nr. 883/2004 og europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 987/2009 av 16. september 2009 om fastsettelse av nærmere 
regler for gjennomføring av forordning (EF) nr. 883/2004 om 
koordinering av trygdeordninger(2),

under henvisning til artikkel 87–91 i forordning (EF) 
nr. 883/2004,

under henvisning til artikkel 64 nr. 7 og artikkel 93–97 i 
forordning (EF) nr. 987/2009 og

ut fra følgende betraktninger:

1) Forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009 trer 
i kraft 1. mai 2010, og forordning (EØF) nr. 1408/71(3) 
og (EØF) nr. 574/72(4) oppheves samme dato, unntatt for 
de tilfeller som omfattes av artikkel 90 nr. 1 i forordning 
(EF) nr. 883/2004 og artikkel 96 nr. 1 i forordning (EF) 
nr. 987/2009.

2) Med forbehold for artikkel 87 nr. 8 i forordning 
(EF) nr. 883/2004 og artikkel 94 i forordning (EF) 
nr. 987/2009, skal søknader som inngis før nevnte 
forordnings ikrafttredelsesdato, i prinsippet fortsatt 
omfattes av det regelverket som gjaldt da de ble inngitt, 
og bestemmelsene i nevnte forordninger får anvendelse 
bare på søknader som inngis etter at forordningene er 
trådt i kraft.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT C 106 av 24.4.2010, s. 13, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) og protokoll 37, se EØS-tillegget 
til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 46.

(1) EUT L 166 av 30.4.2004, s. 1.
(2) EUT L 284 av 30.10.2009, s. 1.
(3) EFT L 149 av 5.7.1971, s. 2.
(4) EFT L 74 av 27.3.1972, s. 1.

3) Beslutning nr. 74–208 og rekommandasjon nr. 14–
23 fra Den administrative kommisjon for trygd for 
vandrearbeidere, som fremdeles er i kraft, blir foreldet 
den dato forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) 
nr. 574/72 oppheves og forordning (EF) nr. 883/2004 og 
(EF) nr. 987/2009 trer i kraft.

4) Det er nødvendig å tilpasse visse beslutninger og 
rekommandasjoner som får anvendelse i henhold til 
forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72, slik 
at de samsvarer med bestemmelsene i forordning (EF) 
nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009.

5) Institusjonene bør få klarhet og veiledning i hvordan 
Den administrative kommisjons beslutninger og 
rekommandasjoner i henhold til forordning (EØF) 
nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 skal anvendes etter 
datoen for ikrafttredelse av forordning (EF) nr. 883/2004 
og (EF) nr. 987/2009.

6) På grunn av sin juridiske og tekniske kompleksitet, en 
svært stram tidsramme og nødvendigheten av å prioritere 
visse av Den administrative kommisjons oppgaver, vil 
visse av beslutningene først kunne offentliggjøres etter at 
forordning  (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009 er 
trådt i kraft.

7) Visse bestemmelser i beslutninger og rekommandasjoner 
som får anvendelse i henhold til forordning (EØF) 
nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72, er blitt direkte innarbeidet 
i bestemmelsene i forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) 
nr. 987/2009.

8) Etter vilkårene fastsatt i artikkel 71 nr. 2 i forordning (EF) 
nr. 883/2004 

BESLUTNING	nr.	H1

av	12.	juni	2009

om	overgang	fra	rådsforordning	(EØF)	nr.	1408/71	og	(EØF)	nr.	574/72	til	europaparlaments-	
og	rådsforordning	(EF)	nr.	883/2004	og	(EF)	nr.	987/2009	og	om	anvendelse	av	beslutninger	og	
rekommandasjoner	fra	Den	administrative	kommisjon	for	koordinering	av	trygdeordninger

(2010/C 106/05)(*)

2015/EØS/76/12
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TRUFFET DENNE BESLUTNING:

1. De beslutninger og rekommandasjoner som viser til 
forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72, får 
ikke anvendelse på de tilfeller som omfattes av forordning 
(EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009.

Nevnte beslutninger og rekommandasjoner skal imidlertid 
fortsatt gjelde i de tilfeller der forordning (EØF) 
nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 forblir i kraft og fortsatt har 
rettsvirkning, særlig i de tilfeller som omfattes av artikkel 
90 nr. 1 annet ledd i forordning (EF) nr. 883/2004 og 
artikkel 96 nr. 1 annet ledd i forordning (EF) nr. 987/2009.

2. Beslutningene og rekommandasjonene som er oppført 
i del A i vedlegget, erstattes ikke med noen beslutninger 
eller rekommandasjoner i henhold til forordning (EF) 
nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009.

3. Beslutningene og rekommandasjonene som er oppført i del 
B i vedlegget, erstattes med de angitte nye beslutningene 
og rekommandasjonene i henhold til forordning (EF) 
nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009.

4. Beslutningene som er oppført i del C i vedlegget, skal så 
snart som mulig tilpasses av Den administrative kommisjon

  slik at de samsvarer med bestemmelsene i forordning (EF) 
nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009, da prinsippene i disse 
beslutningene også skal gjelde for nevnte forordninger.

5. De dokumenter som er nødvendige for anvendelsen av 
forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (det vil 
si E-blanketter, europeiske helsetrygdkort og midlertidige 
attester), og som er utstedt av de kompetente institusjoner, 
myndigheter og andre organer i medlemsstatene før 
ikrafttredelsen av forordning (EF) nr. 883/2004 og 
(EF) nr. 987/2009, forblir gyldige (selv om de viser til 
forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72) og 
skal tas i betraktning av medlemsstatenes institusjoner, 
myndigheter og organer også etter denne dato, inntil de 
utløper, tilbakekalles eller erstattes med de dokumenter 
som utstedes eller meddeles i henhold til forordning (EF) 
nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009.

6. Denne beslutning skal kunngjøres i Den europeiske unions 
tidende. Den får anvendelse fra den dag forordning (EF) 
nr. 987/2009 trer i kraft.

 President for Den administrative kommisjon

 Gabriela PIKOROVÁ
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VEDLEGG

DEL	A

(Beslutninger og rekommandasjoner med henvisning til forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 som ikke 
erstattes med nye beslutninger og rekommandasjoner i henhold til forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009)

Beslutninger:

Beslutning nr. 74 Beslutning nr. 146

Beslutning nr. 76 Beslutning nr. 148

Beslutning nr. 79 Beslutning nr. 151

Beslutning nr. 81 Beslutning nr. 152

Beslutning nr. 85 Beslutning nr. 156

Beslutning nr. 89 Beslutning nr. 167

Beslutning nr. 91 Beslutning nr. 171

Beslutning nr. 115 Beslutning nr. 173

Beslutning nr. 117 Beslutning nr. 174

Beslutning nr. 118 Beslutning nr. 176

Beslutning nr. 121 Beslutning nr. 178

Beslutning nr. 126 Beslutning nr. 180

Beslutning nr. 132 Beslutning nr. 192

Beslutning nr. 133 Beslutning nr. 193

Beslutning nr. 134 Beslutning nr. 197

Beslutning nr. 135 Beslutning nr. 198

Beslutning nr. 136 Beslutning nr. 199

Beslutning nr. 137 Beslutning nr. 201

Beslutning nr. 142 Beslutning nr. 202

Beslutning nr. 143 Beslutning nr. 204

Beslutning nr. 145

Rekommandasjoner:

Rekommandasjon nr. 15 Rekommandasjon nr. 19

Rekommandasjon nr. 16 Rekommandasjon nr. 20

Rekommandasjon nr. 17 Rekommandasjon nr. 23

DEL	B

(Beslutninger og rekommandasjoner med henvisning til forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 som 
erstattes, og beslutninger og rekommandasjoner som erstatter dem i henhold til forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) 
nr. 987/2009)

Beslutninger i henhold til forordning (EØF) nr. 1408/71 og 
(EØF) nr. 574/72

Tilsvarende beslutninger i henhold til forordning (EF) 
nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009

Beslutning nr. 75 BESLUTNING nr. P1

Beslutning nr. 83 BESLUTNING nr. U1

Beslutning nr. 96 BESLUTNING nr. P1
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Beslutninger i henhold til forordning (EØF) nr. 1408/71 og 
(EØF) nr. 574/72

Tilsvarende beslutninger i henhold til forordning (EF) 
nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009

Beslutning nr. 99 BESLUTNING nr. H1

Beslutning nr. 100 BESLUTNING nr. H1

Beslutning nr. 101 BESLUTNING nr. H1

Beslutning nr. 105 BESLUTNING nr. P1

Beslutning nr. 139 BESLUTNING nr. H1

Beslutning nr. 140 BESLUTNING nr. H1

Beslutning nr. 160 BESLUTNING nr. U2

Beslutning nr. 181 BESLUTNING nr. A2

Beslutning nr. 189 BESLUTNING nr. S1

Beslutning nr. 190 BESLUTNING nr. S2

Beslutning nr. 191 BESLUTNING nr. S1

Beslutning nr. 194 BESLUTNING nr. S3

Beslutning nr. 195 BESLUTNING nr. S3

Beslutning nr. 196 BESLUTNING nr. S3

Beslutning nr. 200 BESLUTNING nr. H3

Beslutning nr. 203 BESLUTNING nr. S1

Beslutning nr. 205 BESLUTNING nr. U3

Beslutning nr. 207 BESLUTNING nr. F1

Rekommandasjoner i henhold til forordning (EØF) nr. 1408/71 
og (EØF) nr. 574/72

Tilsvarende rekommandasjoner i henhold til forordning (EF) 
nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009

Rekommandasjon nr. 18 REKOMMANDASJON nr. U1

Rekommandasjon nr. 21 REKOMMANDASJON nr. U2

Rekommandasjon nr. 22 REKOMMANDASJON nr. P1

DEL	C

(Beslutninger med henvisning til forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 som ennå ikke er tilpasset av Den 
administrative kommisjon)

Beslutning nr. 138 Beslutning nr. 175

Beslutning nr. 147 og 150 Beslutning nr. 206

Beslutning nr. 170 (herunder nr. 185) Beslutning nr. 208

_______________
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DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR 
KOORDINERING AV TRYGDEORDNINGER HAR –

under henvisning til artikkel 72 i europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om 
koordinering av trygdeordninger(1), der det er fastsatt at 
Den administrative kommisjon skal fremme og utvikle 
samarbeid mellom medlemsstatene ved å modernisere 
framgangsmåtene for utveksling av opplysninger, særlig ved 
å tilpasse informasjonsstrømmen mellom institusjonene med 
sikte på elektronisk utveksling, samtidig som det tas hensyn til 
utviklingen innen databehandling i den enkelte medlemsstat, 
og skal vedta felles regler for strukturen i datatjenestene, særlig 
med hensyn til sikkerhet og bruk av standarder, samt fastsette 
bestemmelser om driften av den delen av disse tjenestene som 
er felles,

under henvisning til artikkel 73 i forordning (EF)  
nr. 883/2004, der det er fastsatt at Den administrative  
kommisjon skal fastsette Den tekniske komités 
sammensetning og forretningsorden, og at Den tekniske 
komité skal levere rapporter og avgi en begrunnet 
uttalelse før Den administrative kommisjon treffer 
beslutninger i henhold til forordningens artikkel 72  
bokstav d) –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

1. Den administrative kommisjon skal nedsette den tekniske 
komité for databehandling som er omhandlet i artikkel 73 nr. 1 
i forordning (EF) nr. 883/2004. Komiteen skal kalles «Den 
tekniske komité».

2. Den tekniske komité skal ha de oppgaver som er fastsatt i 
artikkel 73 nr. 2 i forordning (EF) nr. 883/2004.

3. Mandatet for Den tekniske komités særskilte oppgaver 
skal fastsettes av Den administrative kommisjon for 
koordinering av trygdeordninger, som om nødvendig kan endre 
disse oppgavene.

Artikkel 2

Den tekniske komité skal om nødvendig vedta sine rapporter og 
begrunnede uttalelser på grunnlag av teknisk dokumentasjon 
og undersøkelser. Komiteen kan anmode de nasjonale 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT C 106 av 24.4.2010, s. 17, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) og protokoll 37, se EØS-tillegget 
til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 46.

(1) EUT L 166 av 30.4.2004, s. 1.

forvaltninger om alle opplysninger den anser som nødvendige 
i forbindelse med behandlingen av de saker den blir forelagt.

Artikkel 3

1. Den tekniske komité skal bestå av to medlemmer fra 
hver medlemsstat, hvorav den ene skal oppnevnes som fast 
medlem og den andre som varamedlem. Medlemsstatens 
regjerningsrepresentant i Den administrative kommisjon 
skal underrette generalsekretæren for Den administrative 
kommisjon om oppnevningene.

2. Rapportene og de begrunnede uttalelsene skal vedtas med 
simpelt flertall av alle medlemmene, idet hver medlemsstat har 
én stemme, som skal avgis av det faste medlemmet, eller av 
varamedlemmet ved forfall. Det skal framgå av Den tekniske 
komités rapporter eller begrunnede uttalelser om de er vedtatt 
enstemmig eller med simpelt flertall. Dersom det finnes et 
mindretall, skal det opplyses om mindretallets konklusjoner 
eller forbehold.

3. Den tekniske komité kan beslutte å vedta rapporter og 
begrunnede uttalelser ved bruk av en skriftlig framgangsmåte 
dersom en slik framgangsmåte er avtalt i et tidligere møte i Den 
tekniske komité.

For dette formål skal lederen framlegge teksten som skal vedtas, 
for medlemmene av Den tekniske komité. Medlemmene skal få 
en fastsatt frist på minst ti virkedager til å opplyse om at de 
avviser den foreslåtte teksten eller avholder seg fra å stemme. 
Dersom det ikke gis noe svar innen den fastsatte fristen, skal 
dette anses som en positiv stemme.

Lederen kan også beslutte å innlede en skriftlig framgangsmåte 
dersom det ikke tidligere er oppnådd enighet i et møte i Den 
tekniske komité. I slike tilfeller skal bare et skriftlig samtykke 
til den foreslåtte teksten regnes som en positiv stemme, og det 
skal gis en fastsatt frist på minst 15 virkedager.

Lederen skal ved utløpet av den fastsatte fristen underrette 
medlemmene om resultatet av avstemningen. En beslutning 
som har fått det nødvendige antall positive stemmer, skal 
anses som vedtatt den dagen som er fastsatt som siste frist for 
medlemmene til å avgi sitt svar.

BESLUTNING	nr.	H2

av	12.	juni	2009

om	forretningsorden	for	og	sammensetning	av	Den	tekniske	komité	for	databehandling	under	Den	
administrative	kommisjon	for	koordinering	av	trygdeordninger

(2010/C 106/06)(*)

2015/EØS/76/13
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4. Dersom et medlem i Den tekniske komité i løpet av den 
skriftlige framgangsmåten foreslår en endring av teksten, skal 
lederen enten:

a) innlede den skriftlige framgangsmåten på nytt ved å 
meddele den foreslåtte endringen til medlemmene etter 
framgangsmåten fastsatt i nr. 3, eller

b) avbryte den skriftlige framgangsmåten for å få spørsmålet 
drøftet i neste møte,

alt etter hva lederen finner hensiktsmessig i den aktuelle saken.

5. Dersom et medlem i Den tekniske komité før utløpet av 
den fastsatte svarfristen anmoder om at den foreslåtte teksten 
skal behandles i et møte i Den tekniske komité, skal den 
skriftlige framgangsmåten avbrytes.

Spørsmålet skal da behandles i neste møte i Den tekniske 
komité.

6. En representant for Kommisjonen for De europeiske 
fellesskap eller en person utnevnt av denne skal ha en 
rådgivende rolle i Den tekniske komité.

Artikkel 4

Den tekniske komité skal ledes for et halvt år om gangen av 
det faste medlemmet eller av en annen utnevnt tjenestemann 
fra den stat hvis representant i Den administrative kommisjon 
i samme tidsrom leder denne kommisjonen. Lederen for 
Den tekniske komité skal avlegge rapport om Den tekniske 
komités virksomhet på anmodning fra presidenten for Den 
administrative kommisjon.

Artikkel 5

Den tekniske komité kan opprette ad hoc-arbeidsgrupper som 
skal behandle særskilte spørsmål. Den tekniske komité skal 
beskrive de oppgavene arbeidsgruppene skal utføre og angi 

en tidsplan for utførelsen av oppgavene samt de økonomiske 
konsekvensene av slike tiltak i arbeidsprogrammet nevnt i 
artikkel 7.

Artikkel 6

Sekretariatet for Den administrative kommisjon skal forberede 
og tilrettelegge møtene i Den tekniske komité og utarbeide 
møteprotokollene.

Artikkel 7

Den tekniske komité skal framlegge for Den administrative 
kommisjon et detaljert arbeidsprogram for godkjenning. Den 
tekniske komité skal også hvert år avlegge rapport for Den 
administrative kommisjon om sin virksomhet og de oppnådde 
resultater innenfor rammen av arbeidsprogrammet samt 
eventuelle forslag til endring av dette programmet.

Artikkel 8

Ethvert forslag fra Den tekniske komité som medfører 
kostnader for Kommisjonen for De europeiske fellesskap, skal 
godkjennes av representanten for denne institusjonen.

Artikkel 9

De språk som skal anvendes i Den tekniske komité, skal være 
de samme som er anerkjent som offisielle språk i Fellesskapets 
organer i samsvar med artikkel 290 i traktaten.

Artikkel 10

De utfyllende reglene i vedlegget skal også gjelde for Den 
tekniske komité.

Artikkel 11

Denne beslutning skal kunngjøres i Den europeiske unions 
tidende. Den får anvendelse fra den dag europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 987/2009(1) trer i kraft.

 President for Den administrative kommisjon

 Gabriela PIKOROVÁ

(1) EUT L 284 av 30.10.2009, s. 1.
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VEDLEGG

UTFYLLENDE	REGLER	FOR	DEN	TEKNISKE	KOMITé

1. Møtedeltaking

a) Dersom den sittende leder er forhindret fra å delta i et møte i Den tekniske komité, skal vedkommendes 
varamedlem fungere i hans/hennes sted.

b) Medlemmene kan i møtene i Den tekniske komité ledsages av én eller flere sakkyndige dersom sakene som skal 
behandles, er av en slik art at det er nødvendig. Hver delegasjon kan som hovedregel ikke bestå av flere enn fire 
personer.

c) Representanten for Kommisjonen for De europeiske fellesskap eller et medlem av sekretariatet eller den 
person generalsekretæren for Den administrative kommisjon har utpekt, skal delta i samtlige møter i Den 
tekniske komité eller dens ad hoc-arbeidsgrupper. En representant for en annen avdeling i Kommisjonen for 
De europeiske fellesskap kan også delta i disse møtene dersom det er hensiktsmessig for behandlingen av et 
spørsmål.

2. Avstemning

a) Når et fast medlem av Den tekniske komité er leder for komiteen, skal vedkommendes varamedlem avgi 
stemme i stedet.

b) Ethvert medlem som er til stede under en avstemning og avholder seg fra å stemme, skal oppfordres av lederen 
til å begrunne dette.

c) Dersom flertallet av de medlemmene som er til stede, avholder seg fra å stemme, skal forslaget som blir tatt opp 
til avstemning, anses for ikke å ha kommet i betraktning.

3. Dagsorden

a) Den foreløpige dagsordenen for hvert møte i Den tekniske komité skal utarbeides av sekretariatet i samråd med 
lederen av Den tekniske komité. Før sekretariatet foreslår å sette opp et punkt på dagsordenen, kan det, dersom 
det synes nødvendig, be de berørte delegasjonene om skriftlig å framlegge sine synspunkter på spørsmålet.

b) Den foreløpige dagsordenen skal i prinsippet inneholde de punkter der en anmodning om oppføring på 
dagsordenen fra et medlem eller fra representanten for Kommisjonen for De europeiske fellesskap samt 
eventuelle merknader er mottatt av sekretariatet minst 20 virkedager før møtet begynner.

c) Den foreløpige dagsordenen skal minst ti virkedager før møtet begynner sendes til medlemmene av Den 
tekniske komité, representanten for Kommisjonen for De europeiske fellesskap og alle andre personer som skal 
delta i møtet. Dokumentene som omhandler punktene på dagsordenen, skal sendes dem så snart de foreligger.

d) Ved begynnelsen av hvert møte skal Den tekniske komité godkjenne dagsordenen. For at et punkt som ikke 
står på den foreløpige dagsordenen, skal kunne settes på dagsordenen, kreves det enstemmighet i Den tekniske 
komité. Unntatt i hastesaker kan medlemmene av Den tekniske komité utsette til neste møte å ta endelig stilling 
til punkter på den foreløpige dagsordenen som de ikke har mottatt underlagsdokumentene til på sitt eget språk 
fem virkedager før møtet begynner.

4. Ad	hoc-arbeidsgrupper

a) Ad hoc-arbeidsgruppene skal ledes av en sakkyndig utpekt av lederen for Den tekniske komité i samråd med 
representanten for Kommisjonen for De europeiske fellesskap, eller når det ikke er mulig, av en sakkyndig som 
representerer den stat hvis representant i Den administrative kommisjon er leder for denne kommisjonen.
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b) Lederen av ad hoc-arbeidsgruppen skal innkalles til det møtet i Den tekniske komité der ad hoc-arbeidsgruppens 
rapport behandles.

5. Administrative	spørsmål

a) Lederen av Den tekniske komité kan gi sekretariatet anvisninger av enhver art om avviklingen av møtene og 
utførelsen av det arbeid som hører inn under Den tekniske komité.

b) Den tekniske komité trer sammen etter innkalling som sekretariatet i samråd med lederen av Den tekniske 
komité sender til medlemmene og til representanten for Kommisjonen for De europeiske fellesskap ti 
virkedager før møtet.

________________
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DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR 
KOORDINERING AV TRYGDEORDNINGER HAR—

under henvisning til artikkel 72 bokstav a) i europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om 
koordinering av trygdeordninger(1), der det er fastsatt at 
Den administrative kommisjon har ansvaret for å behandle 
alle administrative spørsmål eller fortolkningsspørsmål som 
oppstår som en følge av bestemmelsene i forordning (EF) 
nr. 883/2004 og europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 987/2009 av 16. september 2009 om fastsettelse av nærmere 
regler for gjennomføring av forordning (EF) nr. 883/2004 om 
koordinering av trygdeordninger(2),

under henvisning til artikkel 50 nr. 4 og artikkel 87 nr. 5 i 
forordning (EF) nr. 883/2004 og ut fra følgende betraktninger:

Det er nødvendig å klargjøre anvendelsen av artikkel 50 nr. 4, 
artikkel 58 og artikkel 87 nr. 5 i forordning (EF) nr. 883/2004 
samt å gi den nødvendige veiledning til institusjonene som 
har fått i oppgave å gjennomføre disse bestemmelsene,Etter 
vilkårene fastsatt i artikkel 71 nr. 2 i forordning nr. 883/2004 —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

I.	Anvendelse	av	artikkel	50	nr.	4	i	forordning	(EF)	nr.	
883/2004

1. Institusjonen som utbetaler en ytelse skal automatisk 
foreta en ny beregning når den blir underrettet om at en 
ytelsesmottaker oppfyller vilkårene for tildeling av en 
ytelse i henhold til en annen medlemsstats lovgivning.

En ny beregning skal ikke foretas i en situasjon der 
periodene som er tilbakelagt i henhold til en annen 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT C 106 av 24.4.2010, s. 21, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) og protokoll 37, se EØS-tillegget 
til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 46.

(1) EUT L 166 av 30.4.2004, s. 1.
(2) EUT L 284 av 30.10.2009, s. 1.

medlemstats lovgivning allerede er tatt i betraktning 
ved tildelingen av en ytelse og det ikke er oppnådd flere 
perioder etter tildelingen av den opprinnelige ytelsen.

I de tilfeller der tilleggsvilkår får anvendelse (ut over 
vilkårene for oppfyllelse av trygdetider), f.eks. oppnåelse 
av minstealder for tildeling av ytelsen eller en endring i 
antall barn som skal tas i betraktning, skal det automatisk 
foretas en ny beregning.

2. Institusjonen som foretar en ny beregning av en ytelse 
som den tidligere har tildelt, skal ved beregningen ta i 
betraktning alle trygdetider og/eller botider, såvel som 
ethvert annet vilkår som ytelsesmottakeren oppfyller i 
henhold til lovgivningen i institusjonens hjemstat og i 
henhold til lovgivningen i de andre medlemsstatene på 
dagen for tildeling av den nyberegnede ytelsen.

3. Den relevante dato skal være den dato da trygdetilfellet 
inntreffer i medlemsstaten der vilkårene for retten til 
ytelser sist ble oppfylt.

II. Anvendelse	av	artikkel	58	nr.	4	i	forordning	(EF)	nr.	
883/2004

4. Institusjonen som tildeler et tillegg i samsvar med artikkel 
58 i forordning (EF) nr. 883/2004, skal underrette den 
kompetente institusjon i alle andre medlemsstater der 
ytelsesmottakeren har rett til en ytelse i samsvar med 
bestemmelsene i forordningens kapittel 5.

5. Den kompetente institusjon i enhver annen medlemsstat 
som utbetaler ytelser i henhold til kapittel 5 i forordning 
(EF) nr. 883/2004 til ytelsesmottakeren, skal hvert år i 
januar underrette den institusjon som utbetaler tillegget, om 
størrelsen på ytelsene som utbetales til ytelsesmottakeren 
per 1. januar samme år.

BESLUTNING	nr.	P1

av	12.	juni	2009

om	tolkningen	av	artikkel	50	nr.	4,	artikkel	58	og	artikkel	87	nr.	5	i	europaparlaments-	og	
rådsforordning	(EF)	nr.	883/2004	når	det	gjelder	tildeling	av	uføre-,	alders-	og	etterlattepensjon

(2010/C 106/07)(*)

2015/EØS/76/14
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III. Anvendelse	av	artikkel	87	nr.	5	i	forordning	(EF)	nr.	883/2004

6. Når en person søker om ny gjennomgåelse av en uførepensjon i henhold til bestemmelsene artikkel 
7 nr. 5 i forordning (EF) nr. 883/2004, skal det ikke være nødvendig å utføre en ny legeundersøkelse, 
forutsatt at opplysningene som finnes i pensjonsmottakerens mappe kan anses som tilstrekkelige.

Dersom dette ikke er tilfelle, kan den berørte institusjon anmode om at det foretas en ny legeundersøkelse.

IV. Kunngjøring	og	ikrafttredelse

7. Denne beslutning skal kunngjøres i Den europeiske unions tidende. Den får anvendelse fra den dag 
forordning (EF) nr. 987/2009 trer i kraft.

 President for Den administrative kommisjon

 Gabriela PIKOROVÁ

_______________
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DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR 
KOORDINERING AV TRYGDEORDNINGER HAR –

under henvisning til artikkel 72 bokstav a) i europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om 
koordinering av trygdeordninger(1), der det er fastsatt at 
Den administrative kommisjon har ansvaret for å behandle 
alle administrative spørsmål eller fortolkningsspørsmål som 
oppstår som en følge av bestemmelsene i forordning (EF) 
nr. 883/2004 og europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 987/2009 av 16. september 2009 om fastsettelse av nærmere 
regler for gjennomføring av forordning (EF) nr. 883/2004 om 
koordinering av trygdeordninger(2),

under henvisning til artikkel 19 i forordning (EF) nr. 883/2004 
om at et medlem i trygdeordningen og hans/hennes 
familiemedlemmer som oppholder seg i en annen medlemsstat 
enn den kompetente medlemsstat har rett til naturalytelser 
som av medisinske grunner blir nødvendige under oppholdet, 
idet det tas hensyn til ytelsenes art og hvor lenge oppholdet er 
forventet å vare,

under henvisning til artikkel 27 nr. 1 i forordning (EF) nr. 
883/2004 og

under henvisning til artikkel 25 avsnitt A og C i forordning 
(EF) nr. 987/2009 og

ut fra følgende betraktninger:

1) På Det europeiske råds møte i Barcelona 15. og 16. mars 
2002 ble det besluttet at «et europeisk helsetrygdkort skal 
erstatte papirskjemaene som for øyeblikket er nødvendige 
for å motta helsetjenester i en annen medlemsstat. 
Kommisjonen vil framlegge et forslag om dette før Det 
europeiske råds vårmøte i 2003. Et slikt kort vil forenkle 
framgangsmåtene, men vil ikke medføre noen endring av 
eksisterende rettigheter og plikter.» (punkt 34).

2) Fordi bruken av helsetrygdkort varierer sterkt fra 
én medlemsstat til en annen, vil det europeiske 
helsetrygdkortet i første omgang innføres i et format som 
gjør det mulig med det blotte øye å lese opplysningene 
som trengs for å yte helsetjenester og refundere utgifter 
til slike tjenester. Disse opplysningene kan i tillegg 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT C 106 av 24.4.2010, s. 23, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) og protokoll 37, se EØS-tillegget 
til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 46.

(1) EUT L 166 av 30.4.2004, s. 1.
(2) EUT L 284 av 30.10.2009, s. 1.

legges inn i et elektronisk medium på kortet. Bruken av 
et elektronisk medium vil senere bli gjennomført i sin 
alminnelighet.

3) Det europeiske helsetrygdkortet må utformes i 
samsvar med en enhetlig modell som fastsettes av Den 
administrative kommisjon, noe som både bør lette 
tilgangen til helsetjenester og bidra til å forebygge 
ureglementert bruk av kortet, misbruk eller bedrageri.

4) Medlemsstatenes institusjoner fastsetter gyldighetstiden 
for de europeiske helsetrygdkortene de utsteder. Ved 
fastsettelse av kortets gyldighetstid bør det tas hensyn 
til forventet varighet av rettighetene til medlemmet i 
trygdeordningen.

5) Under uvanlige omstendigheter kan det utstedes en 
midlertidig attest med begrenset gyldighet. «Uvanlige 
omstendigheter» kan være tyveri eller tap av det 
europeiske helsetrygdkortet, eller avreise med for 
kort varsel til å få utstedt et europeisk helsetrygdkort. 
Medlemmet i trygdeordningen eller institusjonen i 
oppholdsstaten kan søke om den midlertidige attesten.

6) Det europeiske helsetrygdkortet bør brukes i alle tilfeller 
der et medlem i trygdeordningen i løpet av et midlertidig 
opphold har behov for helsetjenester, uavhengig av om 
formålet med oppholdet er turisme, arbeid eller studier. 
Det europeiske helsetrygdkortet kan imidlertid ikke 
brukes når formålet med utenlandsoppholdet er å motta 
helsetjenester.

7) I samsvar med artikkel 76 i forordning (EF) nr. 883/2004 
bør medlemsstatene samarbeide for å få på plass 
framgangsmåter for å unngå at, dersom en person ikke 
lenger har rett til naturalytelser ved sykdom fra en 
medlemsstat og får rett til naturalytelser fra en annen 
medlemsstat, han/hun fortsetter å bruke det europeiske 
helsetrygdkortet utstedt av institusjonen i den første 
medlemsstaten etter den dato vedkommende ikke lenger 
har rett til naturalytelser fra den medlemsstaten.

BESLUTNING	nr.	S1

av	12.	juni	2009

om	det	europeiske	helsetrygdkortet

(2010/C 106/08)(*)

2015/EØS/76/15
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8) Europeiske helsetrygdkort som er utstedt før forordning 
(EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009 trer i kraft, er 
gyldige fram til den utløpsdato som er angitt på kortet.

 Etter vilkårene fastsatt i artikkel 71 nr. 2 i forordning (EF) 
nr. 883/2004 

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Allmenne	prinsipper

1. Det europeiske helsetrygdkortet gir et medlem i 
trygdeordningen eller en pensjonist samt deres 
familiemedlemmer, som oppholder seg i en annen 
medlemsstat enn den kompetente medlemsstat, rett til 
naturalytelser som av medisinske grunner blir nødvendige 
under oppholdet, idet det tas hensyn til arten av ytelser og 
hvor lenge oppholdet er forventet å vare.

Det europeiske helsetrygdkortet kan ikke brukes når 
formålet med det midlertidige oppholdet er å motta 
medisinsk behandling.

2. Det europeiske helsetrygdkortet skal være et personlig 
kort utstedt i kortinnehaverens navn.

3. Det europeiske helsetrygdkortets gyldighetstid skal 
fastsettes av den utstedende institusjon.

4. Naturalytelser som besørges av institusjonen i 
oppholdsstaten på grunnlag av et gyldig europeisk 
helsetrygdkort skal refunderes av den kompetente 
institusjon i samsvar med gjeldende bestemmelser. 
Et gyldig europeisk helsetrygdkort er et kort der 
gyldighetstiden som er angitt på kortet ikke er utløpt.

Den kompetente institusjon kan ikke avslå å refundere 
utgifter til ytelser med den begrunnelse at personen ikke 
lenger er omfattet av den institusjonen som har utstedt 
det europeiske helsetrygdkortet, forutsatt at innehaveren 
av kortet eller den midlertidige attesten mottok ytelsene 
innenfor kortets eller attestens gyldighetstid.

5. Når uvanlige omstendigheter hindrer utstedelse av et 
europeisk helsetrygdkort, skal en midlertidig attest med 
begrenset gyldighet utstedes av den kompetente institusjon. 
Medlemmet i trygdeordningen eller institusjonen i 
oppholdsstaten kan søke om den midlertidige attesten.

6. Det europeiske helsetrygdkortet og den midlertidige 
attesten skal utformes etter en enhetlig modell i samsvar 
med de kjennetegn og tekniske spesifikasjoner som er 
fastsatt av Den administrative kommisjon.

Opplysninger	på	det	europeiske	helsetrygdkortet

7. Det europeiske helsetrygdkortet skal inneholde følgende 
opplysninger:

— kortinnehaverens etternavn og fornavn,

— kortinnehaverens personlige identifikasjonsnummer 
eller, når dette nummeret ikke finnes, 
identifikasjonsnummeret til det medlem i 
trygdeordningen som kortinnehaveren avleder sine 
rettigheter fra,

— kortinnehaverens fødselsdato,

— kortets utløpsdato,

— den utstedende medlemsstats ISO-kode,

— den kompetente institusjons identifikasjonsnummer 
og initialord,

— kortnummer.

Bruk	av	det	europeiske	helsetrygdkortet

8. Det europeiske helsetrygdkortet kan brukes i alle tilfeller 
der et medlem i trygdeordningen i løpet av et midlertidig 
opphold har behov for naturalytelser, uavhengig av om 
formålet med oppholdet er turisme, arbeid eller studier.

9. Det europeiske helsetrygdkortet gir kortinnehaveren rett 
til naturalytelser ved sykdom som av medisinske årsaker 
blir nødvendige og som gis under et midlertidig opphold 
i en annen medlemsstat slik at kortinnehaveren ikke blir 
tvunget til å dra tilbake tidligere enn planlagt til den 
kompetente medlemsstat eller til hjemstaten for å få den 
behandlingen han/hun trenger.

Formålet med denne typen ytelser er at medlemmet i 
trygdeordningen skal kunne fortsette sitt opphold under 
trygge medisinske forhold.
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10. Det europeiske helsetrygdkortet dekker ikke naturalytelser 
ved sykdom når formålet med oppholdet er å motta 
medisinsk behandling.

11. Det europeiske helsetrygdkortet sikrer at kortinnehaveren 
i oppholdsstaten mottar samme behandling (framgangs-
måter og takster) som en person som er omfattet av 
trygdeordningen i denne staten.

Samarbeid	mellom	institusjoner	for	å	unngå	misbruk	
av	det	europeiske	helsetrygdkortet

12. Dersom en person ikke lenger har rett til naturalytelser ved 
sykdom etter en medlemsstats lovgivning og får rett til 
naturalytelser etter en annen medlemsstats lovgivning, skal 
institusjonene i de berørte medlemsstater samarbeide for å

  unngå at medlemmet i trygdeordningen fortsetter å bruke 
det europeiske helsetrygdkortet utstedt av institusjonen i 
den først medlemsstaten etter den dato vedkommende ikke 
lenger har rett til naturalytelser fra den medlemsstaten. 
Institusjonen i den sistnevnte staten skal om nødvendig 
utstede et nytt europeisk helsetrygdkort.

13. Denne beslutning skal kunngjøres i Den europeiske unions 
tidende. Den får anvendelse fra den dag forordning (EF) 
nr. 987/2009 trer i kraft.

 President for Den administrative kommisjon

 Gabriela PIKOROVÁ
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DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR 
KOORDINERING AV TRYGDEORDNINGER HAR—

under henvisning til artikkel 72 bokstav a) i europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om 
koordinering av trygdeordninger(1), der det er fastsatt at 
Den administrative kommisjon har ansvaret for å behandle 
alle administrative spørsmål eller fortolkningsspørsmål som 
oppstår som en følge av bestemmelsene i forordning (EF) 
nr. 883/2004 og europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 987/2009 av 16. september 2009 om fastsettelse av nærmere 
regler for gjennomføring av forordning (EF) nr. 883/2004 om 
koordinering av trygdeordninger(2),

under henvisning til Den administrative kommisjons beslutning 
nr. S1 av 12. juni 2009 om det europeiske helsetrygdkortet(3), 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) For å lette godkjenningen og refusjonen av utgifter 
til naturalytelser på grunnlag av det europeiske 
helsetrygdekortet, er det nødvendig at de tre viktigste 
berørte parter, det vil si medlemmene i trygdeordningen, 
behandlerne og institusjonene, lett kan gjenkjenne 
og godta det europeiske helsetrygdkortet basert på en 
enhetlig modell og ensartede spesifikasjoner.

2) De opplysningene som skal være angitt på det europeiske 
helsetrygdkortet, er fastsatt i nr. 7 i beslutning nr. S1. 
Innføringen av et europeisk helsetrygdkort med synlige 
data er første fase i en prosess som til slutt skal føre 
til at det tas i bruk et elektronisk medium som gir 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT C 106 av 24.4.2010, s. 26, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) og protokoll 37, se EØS-tillegget 
til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 46.

(1) EUT L 166 av 30.4.2004, s. 1.
(2) EUT L 284 av 30.10.2009, s. 1.
(3) Se side 23 i denne EUT.

 rett til naturalytelser under midlertidig opphold i en 
annen medlemsstat enn den kompetente staten eller 
bostedsstaten. Derfor kan de kompetente institusjoner i de 
medlemsstatene som ønsker det, allerede fra første fase 
også legge inn opplysningene nevnt i denne betraktning 
i et elektronisk medium, f.eks. en mikroprosessor eller 
magnetstripe.

3) Når uvanlige omstendigheter hindrer utstedelse av et 
europeisk helsetrygdkort, skal det utstedes en midlertidig 
attest som er basert på en enhetlig modell.

 Etter vilkårene fastsatt i artikkel 71 nr. 2 i forordning 
nr. 883/2004 —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

1. Modellen og spesifikasjonene for det europeiske helse-
trygdkortet skal fastsettes i henhold til vedlegg I til denne 
beslutning.

2. Modellen for den midlertidige attesten skal fastsettes i 
henhold til vedlegg II til denne beslutning.

3. Denne beslutning skal kunngjøres i Den europeiske unions 
tidende. Den får anvendelse fra den dag forordning (EF) 
nr. 987/2009 trer i kraft.

 President for Den administrative kommisjon

 Gabriela PIKOROVÁ

Beslutning	nr.	S2

av	12.	juni	2009

om	tekniske	spesifikasjoner	for	det	europeiske	helsetrygdkortet

(2010/C 106/09)(*)

2015/EØS/76/16
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VEDLEGG I

Tekniske	bestemmelser	om	modellen	for	det	europeiske	helsetrygdkortet

1. INNLEDNING

I samsvar med de relevante beslutningene fra Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordninger 
inneholder det europeiske helsetrygdkortet et minstemål av opplysninger som kan leses med det blotte øye, og 
som skal brukes i en annen medlemsstat enn forsikrings- eller bostedsstaten for å

— identifisere medlemmet i trygdeordningen, den kompetente institusjon og kortet, og

— dokumentere retten til å få behandling under midlertidig opphold i en annen medlemsstat.

Modellene nedenfor er basert på de tekniske spesifikasjoner som er fastsatt i dette dokument, men skal anses bare 
som illustrerende eksempler.

Figur 1:

Eksempel	på	forside

Figur 2:

Eksempel	på	bakside

Rekkefølgen av opplysningene som kan leses med det blotte øye, er den samme i de to modellene, det vil 
si uavhengig av hvilken side som brukes til det europeiske helsetrygdkortet, men for- og baksiden har ulik 
oppbygning. Dette er en følge av et kompromiss mellom kravet om en enhetlig modell for det europeiske kortet 
og forskjellen i oppbygning mellom de to sidene, samtidig som kortet beholder en enhetlig stil på for- og baksiden.
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2. REFERANSESTANDARDER

Referanse Dokumentets tittel/beskrivelse Utstedt

ISO 3166-1 Koder for angivelse av navn på land og deres underinndeling — del 1: 
Landkoder

1997

ISO/IEC 7810 Identitetskort — fysiske egenskaper 1995

ISO/IEC 7816 Identitetskort — kort med integrert(e) krets(er) og kontakter

Del 1: Fysiske egenskaper 1998

Del 2: Dimensjoner og plassering av kontaktene 1999

ISO 8859-serien 8-biters enkelbyte-kodede grafiske tegnsett

Del 1 – 4: Latinsk alfabet nr. 1-4

1998

EN 1867 Maskinlesbare kort — anvendelse i helsevesenet — nummereringssystem 
og framgangsmåte for registrering av utsteder

1997

3. SPESIFIKASJONER

3.1. Definisjoner

Dersom kortet er utstyrt med en mikroprosessor, er den plassert på forsiden. Dersom kortet er utstyrt med en 
magnetstripe, er den plassert på baksiden. Dersom kortet verken har mikroprosessor eller magnetstripe, er 
opplysningene angitt i dette dokumentet, plassert på kortets forside.

3.2. Overordnet	oppbygning

Formatet til det europeiske helsetrygdkortet samsvarer med ID-1-formatet (høyde: 53,98 mm, bredde: 85,60 mm 
og tykkelse: 0,76 mm). Dersom det europeiske helsetrygdkortet er utformet som et klistremerke som skal festes 
på baksiden av et nasjonalt kort, gjelder imidlertid ikke ID-1-vilkåret om tykkelse.

3.2.1. Det europeiske helsetrygdkortet: kortets forside

Bakgrunnen er delt i to av en loddrett akse, med del 1 på venstre side (bredde: 53 mm) og del 2 på høyre side.

Følgende markeringslinjer skaper fire tomme felter:

— tre loddrette markeringslinjer

a) 5 mm fra kortets venstre kant,

b) 21,5 mm fra kortets venstre kant,

c) 1 mm fra kortets høyre kant,

— tre vannrette markeringslinjer

d) 2 mm fra kortets øvre kant,

e) 17 mm fra kortets øvre kant,

f) 5 mm fra kortets nedre kant.
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a) Kort uten mikroprosessor

b) Kort med mikroprosessor

3.2.2. Det europeiske helsetrygdkortet: kortets bakside

Bakgrunnen er delt i to like store deler av en vannrett akse. Del 1 er øvre del og del 2 nedre del.

Følgende markeringslinjer skaper fem tomme felter:

— Symmetrisk

g) 9 mm fra kortets venstre kant,

h) midt på kortet,

i) 9 mm fra kortets høyre kant,

— Loddrett

j) 3 mm fra kortets venstre kant,

k) 3 mm fra kortets høyre kant,
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— Vannrett

l) midt på kortet,

m) 2 mm fra kortets nedre kant.

c) Med magnetstripe

d) Uten magnetstripe

3.3. Bakgrunn	og	grafikkelementer

3.3.1. Bakgrunnsfarger

Bakgrunnen har følgende fargesammensetning(1):

— del 1 er mørkeblå blandet med fiolett(2),

— del 2 har en gråblå nyanse(3) som blir noe mørkere fra midten og ut mot sidene av kortet,

— opplysningsfeltet består av hvite striper som kan brukes som bakgrunn for hver enkelt opplysningslinje (se 
nedenfor).

(1) Tekniske opplysninger om  fargesammensetningen kan innhentes ved henvendelse til Den administrative kommisjons sekretariat. 
Opplysningene gis i et egnet format i samsvar med beste praksis innen profesjonell grafisk industri (dvs. som en Quark Xpress-fil. 
Fargesystemet som brukes, er CMYK basert på fire farger, og alle bilder er i TIFF-format).

(2) CMYK-referansene for denne fargen er C78 M65 Y21 K7.
(3) CMYK-referansene for den grå fargen er C33 M21 Y13 K1 og for den blå C64 M46 Y16 K2.
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Det er brukt en skyggevirkning i del 2 og opplysningsfeltet for å skape en relieffvirkning der lyset faller inn fra 
kortets øvre venstre hjørne.

Det åpne feltet har samme farge som enten del 2 (uten skyggevirkning) eller opplysningsfeltet.

3.3.2. Europeisk merke

Det europeiske merket består av de europeiske stjernene i hvitt:

— Når det europeiske merket står på kortets forside, har det en diameter på 15 mm, er plassert loddrett under 
markeringslinje «d» og er midtstilt vannrett i del 2 av bakgrunnen.

— Når det europeiske merket står på kortets bakside, har det en diameter på 10 mm, er plassert symmetrisk 
langs den loddrette «i»-aksen og er midtstilt i det åpne feltet.

Et annet merke brukes i stater som utsteder et europeisk kort, men som ikke er medlemmer av Den europeiske 
union.

3.3.3. Opplysningsfelt

Opplysningsfeltet består av hvite striper (fem når de er på forsiden og fire når de er på baksiden) som er 4 mm 
høye og plassert med 2 millimeters mellomrom:

— Når opplysningsfeltet står på kortets forside, er det sentralt plassert mellom de loddrette markeringslinjene «b» 
og «c» og de vannrette markeringslinjene «e» og «f».

— Når opplysningsfeltet står på kortets bakside, er det plassert symmetrisk langs den loddrette «h»-aksen, 
mellom de loddrette markeringslinjene «j» og «k» og over den vannrette linjen «m».

3.3.4. Åpent felt

Det åpne feltet er et område som befinner seg på baksiden av det europeiske kortet, og som kan brukes til 
nasjonale formål. Det kan f.eks. brukes som felt for underskrift, tekst, logo eller et annet merke. Innholdet i dette 
feltet har imidlertid ingen rettslig gyldighet, bare informasjonsverdi.

Det åpne feltet har følgende plassering:

— Når det europeiske kortet befinner seg på forsiden av et kort, er baksiden et åpent felt uten spesifikasjoner.

— Når det europeiske kortet befinner seg på baksiden av et annet kort, vil et åpent felt uten andre spesifikasjoner 
enn feltets mål bli stående igjen på kortets bakside (høyde: 10 mm, bredde: 52 mm). Det er plassert symmetrisk 
langs den loddrette «h»-aksen og midtstilt i området mellom magnetstripen og opplysningsfeltene. Her kan 
kortutstederen plassere et felt til underskrift eller tekst.

— Når kortet ikke har magnetstripe, er det åpne feltet 20 mm høyt i stedet for 10 mm.

3.4.	 Forhåndsdefinerte	opplysninger

3.4.1. Kortnavn

Feltnavn Kortnavn

Beskrivelse Kortets vanlige navn i henhold til Den administrative kommisjons beslutning nr. 190.

Plassering På forsiden: under den vannrette markeringslinjen «d» og til høyre for den loddrette 
markeringslinjen «a».

På baksiden: plassert symmetrisk langs den loddrette «h»-aksen og midtstilt i området 
mellom magnetstripen og kortets øvre kant.
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Feltnavn Kortnavn

Verdier Verdien «Europeisk helsetrygdkort» angis på et av Den europeiske unions offisielle 
språk.

Format Skrifttypen «Verdana True Type» eller tilsvarende med store bokstaver og normal stil, 
punktstørrelse 7 på forsiden og punktstørrelse 6 på baksiden, hvit farge, tegnbredde 
komprimert til 90 % av normal størrelse samt «normal» tegnplassering og -avstand.

Lengde 40 tegn

Merknad Det er utelukkende medlemsstatens ansvar å påse at navnet angis riktig på den 
utstedende medlemsstatens språk.

3.4.2. Overskrift

Feltnavn Overskrift

Beskrivelse Overskriften angir opplysningsfeltets innhold.

Plassering Over hvert personopplysningsfelt

Venstrestilt for overskriftene på venstre side av kortet og høyrestilt for overskriftene 
på høyre side av kortet.

Verdier Verdiene angis på et av Den europeiske unions offisielle språk og skal omfatte 
følgende (med utgangspunkt i den engelske teksten):

1.  (Ingen overskrift for angivelse av blankettype)

2.  (Ingen overskrift for den utstedende medlemsstatens kodenummer)

3.  Etternavn

4.  Fornavn

5.  Fødselsdato

6.  Personlig identifikasjonsnummer

7.  Institusjonens identifikasjonsnummer

8.  Kortnummer

9.  Gyldig til

Format Skrifttype «Verdana True Type» eller tilsvarende med normal stil, punktstørrelse 5, 
hvit farge, tegnbredde komprimert til 90 % av normal størrelse samt «normal» 
tegnplassering og -avstand.

Linjeavstand på 2 punkter pluss tegnstørrelsen.

Lengde Etter behov i samsvar med ovennevnte verdier.

Merknad Hver overskrift identifiseres entydig med et nummer for å muliggjøre sammenstilling 
av kort på ulike språk.

Det er utelukkende medlemsstatens ansvar å påse at overskriftene angis korrekt på 
den utstedende medlemsstatens språk.

3.4.3. Utstedende stat

Feltnavn Den utstedende statens identifikasjonsnummer

Beskrivelse Identifikasjonskode for kortutsteders stat.

Plassering Felt 2: Midtstilt i det europeiske merket i et 4 mm høyt og 4 mm bredt hvitt kvadrat.

Verdier ISO-landkoden med to tegn (ISO 3166-1).
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Feltnavn Den utstedende statens identifikasjonsnummer

Format Skrifttype «Verdana True Type» eller tilsvarende med store bokstaver og normal stil, 
punktstørrelse 7, svart farge, tegnbredde komprimert til 90 % av normal størrelse 
samt «normal» tegnplassering og -avstand.

Lengde 2 tegn.

Merknad Koden «UK» vil bli brukt i stedet for «GB», som er standard ISO-landkode for Det 
forente kongerike.

Det brukes én enkelt kode for hver medlemsstat.

3.5.	 Personopplysninger

Personopplysningene har følgende felles kjennetegn:

— Samsvarer med EN 1387 med hensyn til tegnsettet: latinsk alfabet nr. 1-4 (ISO 8859-1–4).

— Dersom ord må forkortes som følge av plassmangel, må dette angis med punktum.

Opplysningene skal enten trykkes på kortet ved hjelp av laser eller varmeoverføring eller graveres, men ikke 
preges.

Opplysningene plasseres i opplysningsfeltene etter følgende oppsett:

Figur 3:

Modell	for	opplysningsfelt	–	forside

Figur 4:

Modell	for	opplysningsfelt	-	bakside

3.5.1. Åpent felt (tidligere blankettype)

Feltnavn Åpent felt

Beskrivelse

Plassering Felt 1:
— Når forsiden benyttes: under den vannrette markeringslinjen «d» og til 

venstre for den loddrette markeringslinjen «c».
— Når baksiden benyttes: plassert symmetrisk langs den loddrette «g»-

aksen og midtstilt i forhold til det åpne feltet.
I begge tilfeller, er det plassert innenfor et 4 mm høyt og 10 mm bredt hvitt 
rektangel.
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3.5.2. Dataelementer som gjelder kortinnehaveren

Merk at kortinnehaveren ikke nødvendigvis er medlemmet i trygdeordningen, men en annen som er begunstiget, 
ettersom kortet er personlig.

Feltnavn Kortinnehaverens etternavn

Beskrivelse Kortinnehaverens etternavn i samsvar med bruken i den utstedende medlemsstaten.

Plassering Felt 3

Verdier —

Format Skrifttype «Verdana True Type» eller tilsvarende med store bokstaver og normal stil, 
punktstørrelse 7, svart farge, tegnbredde komprimert til 90 % av normal størrelse 
samt «normal» tegnplassering og -avstand.

Venstrestilt.

Linjeavstand på 3 punkter pluss tegnstørrelsen.

Lengde Opptil 40 tegn.

Merknad Feltet for etternavn kan inneholde tittel og ethvert annet navnetillegg eller -prefiks.

Feltnavn Kortinnehaverens for- og mellomnavn

Beskrivelse Kortinnehaverens fornavn (og mellomnavn) i samsvar med bruken i den utstedende 
medlemsstaten.

Plassering Felt 4

Verdier —

Format Skrifttype «Verdana True Type» eller tilsvarende med store bokstaver og normal stil, 
punktstørrelse 7, svart farge, tegnbredde komprimert til 90 % av normal størrelse 
samt «normal» tegnplassering og -avstand.

Venstrestilt.

Linjeavstand på 3 punkter pluss tegnstørrelsen.

Lengde Opptil 35 tegn.

Merknad Feltet for fornavn kan inneholde initialer.

Feltnavn Fødselsdato

Beskrivelse Kortinnehaverens fødselsdato i samsvar med bruken i den utstedende medlemsstaten.

Plassering Felt 5

Verdier DD/MM/ÅÅÅÅ, der D står for dag, M for måned og Å for år.

Format Skrifttype «Verdana True Type» eller tilsvarende med normal stil, punktstørrelse 7, 
svart farge, tegnbredde komprimert til 90 % av normal størrelse samt «normal» 
tegnplassering og -avstand.

Venstrestilt ved plassering på kortets forside og høyrestilt ved plassering på kortets 
bakside.

Linjeavstand på 3 punkter pluss tegnstørrelsen.

Lengde 10 tegn medregnet en skråstrek mellom hver gruppe.

Merknad —
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Feltnavn Kortinnehaverens personlige identifikasjonsnummer.

Beskrivelse Det personlige identifikasjonsnummeret som brukes av den utstedende medlems-
staten.

Plassering Felt 6

Verdier Se det aktuelle personlige identifikasjonsnummer.

Format Skrifttype «Verdana True Type» eller tilsvarende med normal stil, punktstørrelse 7, 
svart farge, tegnbredde komprimert til 90 % av normal størrelse samt «normal» 
tegnplassering og -avstand.
Høyrestilt ved plassering på kortets forside og venstrestilt ved plassering på kortets 
bakside.
Linjeavstand på 3 punkter pluss tegnstørrelsen.

Lengde Opptil 20 tegn for ID-koden.

Merknad Kortinnehaverens personlige identifikasjonsnummer eller, når et slikt nummer 
ikke finnes, identifikasjonsnummeret til det medlemmet i trygdeordningen som 
kortinnehaveren avleder sine rettigheter fra.
Det kan ikke avsettes et eget felt på kortet for personlige opplysninger som kjønn eller 
familiemedlemmers status. Slike opplysninger kan imidlertid inngå i det personlige 
identifikasjonsnummeret.

3.5.3. Dataelementer som gjelder den kompetente institusjon

Feltnavn Institusjonens navn

Beskrivelse «Institusjonen» er den kompetente trygdeinstitusjonen.

Plassering Felt 7 del 1.

Verdier Det angis et initialord for institusjonen i stedet for institusjonens fullstendige navn.

Format Skrifttype «Verdana True Type» eller tilsvarende med store bokstaver og normal stil, 
punktstørrelse 7, svart farge, tegnbredde komprimert til 90 % av normal størrelse 
samt «normal» tegnplassering og -avstand.

Felt 7 er høyrestilt og del 1 befinner seg til høyre for del 2.

Linjeavstand på 3 punkter pluss tegnstørrelsen.

Lengde Opptil 15 tegn.

To mellomrom og en bindestrek skiller del 1 fra del 2.

Denne delen kan forlenges like mye som del 2 kan forkortes.

Merknad Initialordet angis for å gjøre det mulig å oppdage et eventuelt dataregistrerings-
problem i institusjonens identifikasjonskode (felt 7, del 2) og dermed sikre en viss 
kvalitetskontroll av institusjonens identifikasjonsnummer.

Institusjonens fullstendige navn vil bli gitt på grunnlag av institusjonens initialord 
eller identifikasjonskode, f.eks. gjennom et verktøy tilgjengelig på Internett.

Initialordet skal ikke inneholde punktum.

Feltnavn Institusjonens identifikasjonsnummer

Beskrivelse Identifikasjonskode som tildeles nasjonalt til «institusjonen», dvs. den vedkommende 
trygdeinstitusjonen.

Plassering Felt 7 del 2.

Verdier Se nasjonal liste over koder for kompetente institusjoner
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Feltnavn Institusjonens identifikasjonsnummer

Format Skrifttype «Verdana True Type» eller tilsvarende med normal stil, punktstørrelse 7, 
svart farge, tegnbredde komprimert til 90 % av normal størrelse samt «normal» 
tegnplassering og -avstand.

Felt 7 er høyrestilt og del 2 befinner seg til venstre for del 1.

Linjeavstand på 3 punkter pluss tegnstørrelsen.

Lengde Mellom 4 og10 tegn.

Merknad Ajourførte og historiske tilleggsopplysninger som eventuelt kreves for å kommunisere 
med institusjonen, kan gjøres tilgjengelige på Internett ved hjelp av et verktøy som 
fungerer som et kunnskapssenter.

Den kompetente institusjonen behøver ikke å være den samme som kontaktorganet 
eller organisasjonen som har ansvar for refusjon over landegrensene, eller 
organisasjonen som har det tekniske ansvar for utstedelse av det europeiske 
helsetrygdkortet. Opplysninger om dette kan også gjøres tilgjengelige på Internett 
ved hjelp av et verktøy som fungerer som et kunnskapssenter.

3.5.4. Dataelementer som gjelder kortet

Feltnavn Kortets logiske identifikasjonsnummer

Beskrivelse Logisk, personlig nummer for entydig identifisering av kortet som kortutstederen 
tildeler hvert kort. Nummeret består av to deler, kortutstederens identifikasjonsnummer 
og kortets serienummer.

Plassering Felt 8

Verdier De ti første tegnene identifiserer kortutstederen i samsvar med standard EN 1867 fra 
1997.

De ti siste tegnene danner kortets entydige serienummer

Format Skrifttype «Verdana True Type» eller tilsvarende med normal stil, punktstørrelse 7, 
svart farge, tegnbredde komprimert til 90 % av normal størrelse samt «normal» 
tegnplassering og -avstand.

Linjeavstand på 3 punkter pluss tegnstørrelsen.

Lengde 20 tegn (som innledes med det antallet nuller som trengs for at kortets entydige 
serienummer får ti tegn).

Merknad Ved tildeling av et identifikasjonsnummer for utstederen kan det benyttes en 
ekstraordinær framgangsmåte for registrering i stedet for den offisielle som er fastsatt 
i standard EN 1867, i de medlemsstatene som utsteder europeiske helsetrygdkort uten 
en elektronisk komponent.

Dette logiske kortidentifikasjonsnummeret må gjøre det mulig å sammenholde 
opplysningene på kortet med de opplysningene den utstedende organisasjonen har 
for samme logiske nummer, for eksempel for å redusere faren for bedrageri eller 
avsløre feil i dataregistreringen når kortopplysningene behandles i forbindelse med 
krav om refusjon.

Feltnavn Gyldig til

Beskrivelse Dato for opphør av retten til helsetjenester under midlertidig opphold i en annen 
medlemsstat enn den der vedkommende er trygdet.

Plassering Felt 9

Verdier DD/MM/ÅÅÅÅ, der D står for dag, M for måned og Å for år.

Format Skrifttype «Verdana True Type» eller tilsvarende med normal stil, punktstørrelse 7, 
svart farge, tegnbredde komprimert til 90 % av normal størrelse samt «normal» 
tegnplassering og -avstand.

Høyrestilt.

Linjeavstand på 3 punkter pluss tegnstørrelsen.
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Feltnavn Gyldig til

Lengde 10 tegn medregnet en skråstrek mellom hver gruppe.

Merknad En medlemsstat har rett til å kreve refusjon av utgifter til helsetjenester som ytes i 
kortets gyldighetstid, selv om tidsrommet med rett til ytelser ikke sammenfaller med 
kortets gyldighetstid.

3.6. Sikkerhetskrav

Kortutstederen har det fulle ansvar for alle sikkerhetstiltak, ettersom utstederen er den som har de beste 
forutsetningene for å vurdere risiko og treffe egnede mottiltak.

Når det europeiske kortet plasseres på baksiden av et nasjonalt kort, vil det være omfattet av alle sikkerhetstiltak 
som gjelder for det nasjonale kortet. Som et ekstra sikkerhetstiltak anbefales det imidlertid at noen opplysninger 
har samme verdier på begge sider av kortet.

Ved behov for andre sikkerhetstiltak enn de ovennevnte (f.eks. et bilde av kortinnehaveren) vil kortets andre side 
bli benyttet.

_________
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VEDLEGG II

Modell	for	den	midlertidige	attesten	for	det	europeiske	helsetrygdkortet

1. INNLEDNING

Den midlertidige attesten (heretter kalt «attesten») kan tildeles medlemmet i trygdeordningen bare på anmodning og 
som en midlertidig erstatning for det europeiske kortet.

Attesten har samme format i alle medlemsstater og inneholder de samme opplysningene, i samme rekkefølge, som det 
europeiske kortet (felt 1–9) samt opplysninger om attestens opprinnelse og gyldighet (felt a)–d)).

2. MODELL FOR ATTESTEN

Se neste side.
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MIDLERTIDIG	ATTEST

FOR

EUROPEISK	HELSETRYGDKORT

som definert i vedlegg II til beslutning nr. S2

om tekniske spesifikasjoner for det europeiske helsetrygdkortet

 Utstedende medlemsstat

1. 2.

Opplysninger om kortinnehaveren

3.  Navn:  ................................................................................................................................................................................................................

4.  Fornavn:  ...........................................................................................................................................................................................................

5.  Fødselsdato: …/…/……

6.  Personlig identifikasjonsnummer:  ....................................................................................................................................................................

Opplysninger om den kompetente institusjonen

7.  Institusjonens identifikasjonsnummer: 

 ..........................................................................................................................................................................................................................

Opplysninger om kortet

8.  Kortnummer:  ....................................................................................................................................................................................................

9.  Gyldig til: …/…/…

Attestens gyldighetstid Attestens utstedelsesdato

a)  Fra: …/…/……

b)  Til: …/…/……

c)  …/…/……

Underskrift og institusjonens stempel

d)

_____________________________________________________________________________________________________________________

Merknader og opplysninger

Alle bestemmelser som gjelder opplysninger som kan leses med det blotte øye på det europeiske kortet, og som gjelder beskrivelse, verdier, lengde 
og merknader til opplysningsfeltene, får anvendelse på attesten.
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DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR 
KOORDINERING AV TRYGDEORDNINGER HAR –

under henvisning til artikkel 72 bokstav a) i europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om 
koordinering av trygdeordninger(1), der det er fastsatt at 
Den administrative kommisjon har ansvaret for å behandle 
alle administrative spørsmål eller fortolkningsspørsmål som 
oppstår som en følge av bestemmelsene i forordning (EF) 
nr. 883/2004 og europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 987/2009 av 16. september 2009 om fastsettelse av nærmere 
regler for gjennomføring av forordning (EF) nr. 883/2004 om 
koordinering av trygdeordninger(2),

under henvisning til artikkel 19 og 27 i forordning (EF) 
nr. 883/2004, som gjelder naturalytelser under et midlertidig 
opphold i en annen medlemsstat enn den kompetente stat,

under henvisning til artikkel 25 avsnitt A nr. 3 i forordning (EF) 
nr. 987/2009 og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til artikkel 19 nr. 1 og artikkel 27 nr. 1 i forordning 
(EF) nr. 883/2004 har et medlem i trygdeordningen under 
et midlertidig opphold i en annen medlemsstat enn den 
kompetente medlemsstat, rett til de naturalytelser som av 
medisinske grunner blir nødvendige under oppholdet, idet 
det tas hensyn til ytelsenes art og hvor lenge oppholdet er 
forventet å vare.

2) I henhold til artikkel 25 avsnitt A nr. 3 i forordning 
(EF) nr. 987/2009 menes med naturalytelser som nevnt 
i artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) nr. 883/2004, de 
naturalytelser som tilbys i oppholdsstaten, i samsvar med 
dens lovgivning, og som blir nødvendige av medisinske 
grunner, slik at et medlem i trygdeordningen ikke blir 
tvunget til å reise tilbake til den kompetente medlemsstat 
for å få nødvendig behandling før oppholdet er avsluttet 
som planlagt.

3) Artikkel 25 avsnitt A nr. 3 i forordning (EF) nr. 987/2009 
må tolkes slik at alle naturalytelser som gis i forbindelse 
med kroniske eller allerede oppståtte sykdommer, omfattes 
av denne bestemmelsen. Domstolen har presisert(3) at 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT C 106 av 24.4.2010, s. 40, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) og protokoll 37, se EØS-tillegget 
til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 46.

(1) EUT L 166 av 30.4.2004, s. 1.
(2) EUT L 284 av 30.10.2009, s. 1.
(3) Dom av 25. februar 2003 i sak C-326/00, Ioannidis.

begrepet «nødvendig behandling» ikke kan tolkes «i 
den forstand at disse ytelsene er begrenset til tilfeller der 
behandlingen er blitt nødvendig på grunn av plutselig 
sykdom. Særlig innebærer det forhold at den behandling 
som blir nødvendig på grunn av utviklingen i medlemmets 
helsetilstand under vedkommendes midlertidige opphold 
i en annen medlemsstat, kan ha sammenheng med en 
allerede oppstått sykdomstilstand som medlemmet er klar 
over, for eksempel en kronisk sykdom, ikke at vilkårene 
for anvendelse av disse bestemmelser ikke er oppfylt».

4) Artikkel 25 avsnitt A nr. 3 i forordning (EF) nr. 987/2009 
må tolkes slik at naturalytelser som gis i forbindelse med 
svangerskap og fødsel, omfattes av denne bestemmelsen. 
Bestemmelsen får imidlertid ikke anvendelse når fødselen 
er formålet med det midlertidige utenlandsoppholdet.

5) I henhold til artikkel 19 nr. 2 i forordning (EF) 
nr. 883/2004 har Den administrative kommisjon fått i 
oppdrag å utarbeide en liste over naturalytelser som, for 
å kunne gis under et opphold i en annen medlemsstat, 
av praktiske grunner forutsetter at vedkommende og 
behandlingsinstitusjonen har inngått avtale om det på 
forhånd.

6) Formålet med forhåndsavtalen omhandlet i artikkel 19 
nr. 2 i forordning (EF) nr. 883/2004 er å sikre kontinuitet 
i den behandling et medlem i trygdeordningen har behov 
for under et opphold i en annen medlemsstat.

7) På bakgrunn av dette formål er de viktigste kriteriene for 
å definere de naturalytelser som krever en forhåndsavtale 
mellom pasienten og behandlingsinstitusjonen i en 
annen medlemsstat, at den medisinske behandlingen 
er livsviktig og kan gis bare i spesialiserte medisinske 
enheter og/eller av spesialisert personale og/eller med 
spesialutstyr. Vedlegget til denne beslutning inneholder 
en ikke-uttømmende liste som bygger på disse kriteriene.

Etter vilkårene fastsatt i artikkel 71 nr. 2 i forordning (EF) 
nr. 883/2004 

BESLUTNING	nr.	S3

av	12.	juni	2009

om	definisjon	av	de	ytelser	som	omfattes	av	artikkel	19	nr.	1	og	artikkel	27	nr.	1	i	europaparlaments-	
og	 rådsforordning	 (EF)	 nr.	 883/2004	 og	 av	 artikkel	 25	 avsnitt	A	 nr.	 3	 i	 europaparlaments-	 og	

rådsforordning	(EF)	nr.	987/2009

(2010/C 106/10)(*)

2015/EØS/76/17



17.12.2015 Nr. 76/201EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

1. De naturalytelser som skal gis i henhold til artikkel 19 
nr. 1 og artikkel 27 nr. 1 i forordning (EF) nr. 883/2004 og 
artikkel 25 avsnitt A nr. 3 i forordning (EF) nr. 987/2009, 
skal omfatte ytelser som gis i forbindelse med kroniske 
eller allerede oppståtte sykdommer og i forbindelse med 
svangerskap og fødsel.

2. Naturalytelser, herunder naturalytelser som gis i forbindelse 
med kroniske eller allerede oppståtte sykdommer 
eller i forbindelse med fødsel, skal ikke omfattes av 
bestemmelsene nevnt i nr. 1 når formålet med oppholdet i 
en annen medlemsstat er å motta slik behandling.

3. All livsviktig medisinsk behandling som kan gis bare i 
en spesialisert medisinsk enhet og/eller av spesialisert 
medisinsk personale og/eller med spesialutstyr, skal 

 i prinsippet være omfattet av en på forhånd inngått 
avtale mellom medlemmet av trygdeordningen og 
behandlingsinstitusjonen for å sikre at behandlingen er 
tilgjengelig for medlemmet under vedkommendes opphold 
i en annen medlemsstat enn den kompetente medlemsstat 
eller bostedsstaten.

Vedlegget til denne beslutning inneholder en ikke-
uttømmende liste over behandlinger som oppfyller 
kriteriene nevnt i første ledd.

4. Denne beslutning skal kunngjøres i Den europeiske unions 
tidende. Den får anvendelse fra den dag forordning (EF) 
nr. 987/2009 trer i kraft.

 President for Den administrative kommisjon

 Gabriela PIKOROVÁ

___________

VEDLEGG

— dialysebehandling 

— oksygenbehandling 

— særskilt astmabehandling 

— ekkokardiografi ved kroniske autoimmune sykdommer 

— kjemoterapi

_______________
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DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR 
KOORDINERING AV TRYGDEORDNINGER HAR –

under henvisning til artikkel 72 bokstav a) i europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om 
koordinering av trygdeordninger(1), der det er fastsatt at 
Den administrative kommisjon har ansvaret for å behandle 
alle administrative spørsmål eller fortolkningsspørsmål som 
oppstår som en følge av bestemmelsene i forordning (EF) 
nr. 883/2004 og europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 987/2009 av 16. september 2009 om fastsettelse av nærmere 
regler for gjennomføring av forordning (EF) nr. 883/2004 om 
koordinering av trygdeordninger(2),

under henvisning til artikkel 54 nr. 2 og 3 i forordning (EF) nr. 
987/2009 og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til artikkel 54 nr. 3 i forordning (EF) nr. 987/2009 
skal den kompetente institusjon, dersom størrelsen på 
ytelsen ved arbeidsløshet etter en medlemsstats lovgivning 
varierer med antall familiemedlemmer, ved beregning av 
ytelsen også ta hensyn til medlemmer av vedkommendes 
familie som er bosatt i en annen medlemsstat enn den stat 
der den kompetente institusjon ligger.

2) I henhold til artikkel 2 nr. 2 i nevnte forordning skal 
institusjonene umiddelbart legge fram eller utveksle alle 
opplysninger som er nødvendige for å kunne opprette og 
fastsette rettigheter og plikter for personer som omfattes av 
forordning (EF) nr. 883/2004.

3) De dokumenter og strukturerte elektroniske dokumenter 
som er omhandlet i artikkel 4 nr. 1 i forordning (EF) 
nr. 987/2009, er bevismidler for vedkommendes rettigheter, 
men utstedelse av dokumentene utgjør ikke et vilkår for å 
få rettighetene.

4) Dokumenter som gjelder familiemedlemmer som bor 
på territoriet til en annen medlemsstat enn staten der den 
kompetente institusjon ligger, kan utstedes først etter at den 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT C 106 av 24.4.2010, s. 42, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) og protokoll 37, se EØS-tillegget 
til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 46.

(1) EUT L 166 av 30.4.2004, s. 1.
(2) EUT L 284 av 30.10.2009, s. 1.

 perioden med arbeidsløshet som det skal betales ytelse for, 
er påbegynt.

5) Familietillegg til ytelser ved arbeidsløshet skal etterbetales 
for perioden før datoen for framlegging av opplysningene 
om de familiemedlemmer som er bosatt på territoriet 
til en annen medlemsstat enn staten der den kompetente 
institusjon ligger, forutsatt at nevnte familiemedlemmer 
allerede ved begynnelsen av den perioden med 
arbeidsløshet som det skal betales ytelse for, ble forsørget 
av den arbeidsløse personen.

Etter vilkårene fastsatt i artikkel 71 nr. 2 i forordning (EF) 
nr. 883/2004 

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

1. Utstedelse av dokumentet om familiemedlemmer etter 
at den perioden med arbeidsløshet som det skal betales 
ytelse for, er påbegynt, skal ikke medføre en utsettelse 
av starttidspunktet for opptjeningen av rett til ytelse ved 
arbeidsløshet etter den forhøyede satsen som inkluderer 
familietillegg, og som skal fastsettes i samsvar med den 
kompetente stats lovgivning.

2. Dersom den institusjon som utsteder dokumentet nevnt i 
nr. 1, ikke kan godtgjøre at familiemedlemmene ikke tas i 
betraktning ved beregning av ytelser ved arbeidsløshet til en 
annen person i henhold til lovgivningen i den medlemsstat 
på hvis territorium de bor, skal vedkommende ha mulighet 
til å supplere nevnte dokument med en erklæring om dette.

3. Denne beslutning skal kunngjøres i Den europeiske unions 
tidende. Den får anvendelse fra den dag forordning (EF) 
nr. 987/2009 trer i kraft.

 President for Den administrative kommisjon

 Gabriela PIKOROVÁ

BESLUTNING	nr.	U1

av	12.	juni	2009

om	artikkel	54	nr.	3	i	europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	nr.	987/2009	med	hensyn	til	
familietillegg	til	ytelser	ved	arbeidsløshet

(2010/C 106/11)(*)

2015/EØS/76/18
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DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR 
KOORDINERING AV TRYGDEORDNINGER HAR – 

under henvisning til artikkel 72 bokstav a) i europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om 
koordinering av trygdeordninger(1), der det er fastsatt at 
Den administrative kommisjon har ansvaret for å behandle 
alle administrative spørsmål eller fortolkningsspørsmål som 
oppstår som en følge av bestemmelsene i forordning (EF) 
nr. 883/2004 og europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 987/2009 av 16. september 2009 om fastsettelse av nærmere 
regler for gjennomføring av forordning (EF) nr. 883/2004 om 
koordinering av trygdeordninger(2), 

under henvisning til artikkel 65 nr. 2 og 5 i forordning (EF) nr. 
883/2004 og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I artikkel 65 i forordning (EF) nr. 883/2004 er det fastsatt 
særlige regler om tilståelse og utbetaling av ytelser ved 
arbeidsløshet til arbeidsløse som da de sist utførte lønnet 
arbeid eller drev selvstendig virksomhet var bosatt i en 
annen medlemsstat enn den kompetente medlemsstat. 

2) Det avgjørende kriterium for å kunne anvende artikkel 71 
i nevnte forordning i sin helhet er om den berørte person 
da vedkommende sist utførte lønnet arbeid eller drev 
selvstendig virksomhet var bosatt i en annen medlemsstat 
enn den medlemsstat hvis lovgivning vedkommende var 
omfattet av, og som ikke nødvendigvis tilsvarer den stat 
på hvis territorium vedkommende arbeidet eller drev 
selvstendig virksomhet. 

3) Etter definisjonen i artikkel 1 bokstav j) i nevnte 
forordning betyr «bosted» det sted der en person til vanlig 
er bosatt, mens «opphold» er definert som midlertidig 
bosted i bokstav k) i samme artikkel. 

4) Artikkel 11 i forordning (EF) nr. 987/2009 inneholder 
kriterier for fastsettelse av bosted når to eller flere 
medlemsstaters institusjoner er uenige om dette. 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT C 106 av 24.4.2010, s. 43, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) og protokoll 37, se EØS-tillegget 
til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 46.

(1) EUT L 166 av 30.4.2004, s. 1. 
(2) EUT L 284 av 30.10.2009, s. 1.

5) Det følger av artikkel 1 bokstav f) i forordning (EF) 
nr. 883/2004 at grensearbeidere har sitt bosted i en annen 
stat enn den stat der de arbeider, og som i henhold til 
artikkel 11 nr. 3 bokstav a) i nevnte forordning er den 
kompetente stat, og det hersker følgelig ingen tvil om at 
disse arbeidstakerne er omfattet av artikkel 65 i samme 
forordning. 

6) De kategorier av personer som er nevnt i artikkel 11 nr. 4 
og artikkel 13 i nevnte forordning, og de personer som 
er omfattet av en avtale som omhandlet i artikkel 16 i 
nevnte forordning, kan i visse tilfeller være bosatt i en 
annen medlemsstat enn den stat som er utpekt som den 
kompetente stat i henhold til nevnte artikler. 

7) For personer i disse kategoriene må det i hvert enkelt 
tilfelle undersøkes i hvilken stat de har sitt bosted, og 
når det gjelder personer som er nevnt i artikkel 13 nr. 1 
bokstav a) og artikkel 13 nr. 2 bokstav a) i forordning 
(EF) nr. 883/2004, må dette skje av hensyn til deres 
opptak i trygdeordningen. 

8) I henhold til artikkel 65 nr. 5 i forordning (EF) nr. 883/2004 
overføres ansvaret for utbetaling av ytelser fra den 
kompetente stat til bostedsstaten dersom den berørte 
person stiller seg til rådighet for arbeidsformidlingen i 
sistnevnte stat. 

9) Selv om dette på det nåværende tidspunkt kan godtas når 
det gjelder grensearbeidere og visse andre kategorier som 
opprettholder de samme nære forbindelser til sin hjemstat, 
vil det ikke lenger kunne godtas dersom virkeområdet 
for artikkel 65 i forordning (EF) nr. 883/2004 ved en for 
vid fortolkning av begrepet «bosted» blir utvidet til å 
omfatte alle personer som utøver arbeid eller selvstendig 
virksomhet av mer varig art i en medlemsstat, og som har 
latt sin familie være igjen i hjemstaten. 

Etter vilkårene fastsatt i artikkel 71 nr. 2 i forordning 
(EF) nr. 883/2004 - 

BESLUTNING	nr.	U2	

av	12.	juni	2009

om	virkeområdet	for	artikkel	65	nr.	2	i	europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	nr.	883/2004	med	
hensyn	til	rett	til	ytelser	ved	arbeidsløshet	for	helt	arbeidsløse	personer	som	ikke	er	grensearbeidere,	
og	som	da	de	sist	utførte	lønnet	arbeid	eller	drev	selvstendig	virksomhet	var	bosatt	på	territoriet	til	

en	annen	medlemsstat	enn	den	kompetente	medlemsstat

(2010/C 106/12)(*)

2015/EØS/76/19
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

1. Artikkel 65 nr. 5 i forordning (EF) nr. 883/2004 får særlig 
anvendelse på: 

a) personer nevnt i artikkel 11 nr. 4 i nevnte forordning, 

b) personer nevnt i artikkel 13 i nevnte forordning, 
som normalt utøver sin virksomhet i to eller flere 
medlemsstater, 

c) personer som omfattes av en avtale som omhandlet i 
artikkel 16 nr. 1 i nevnte forordning 

dersom de da de sist utøvde yrkesvirksomhet var bosatt i en 
annen medlemsstat enn den kompetente stat. 

2. Personer nevnt i nr. 1 som da de sist utøvde yrkesvirksomhet 
var omfattet av lovgivningen i en annen medlemsstat enn 
den stat der de arbeidet eller drev selvstendig virksomhet, 
skal ha rett til ytelser i henhold til bestemmelsene i 
bostedsstatens lovgivning, som om de tidligere hadde vært 
omfattet av denne lovgivning. 

3. Ved anvendelse av denne beslutning skal bostedsstaten 
fastsettes i samsvar med artikkel 11 i forordning (EF) 
nr. 987/2009. 

4. Denne beslutning skal kunngjøres i Den europeiske unions 
tidende. Den får anvendelse fra den dag forordning (EF) 
nr. 987/2009 trer i kraft. 

 President for Den administrative kommisjon

 Gabriela PIKOROVÁEN
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DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR 
KOORDINERING AV TRYGDEORDNINGER HAR –

under henvisning til artikkel 72 bokstav a) i europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om 
koordinering av trygdeordninger(1), der det er fastsatt at 
Den administrative kommisjon har ansvaret for å behandle 
alle administrative spørsmål eller fortolkningsspørsmål som 
oppstår som en følge av bestemmelsene i forordning (EF) 
nr. 883/2004 og europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 987/2009 av 16. september 2009 om fastsettelse av nærmere 
regler for gjennomføring av forordning (EF) nr. 883/2004 om 
koordinering av trygdeordninger(2),

under henvisning til artikkel 65 nr. 1 i forordning (EF) nr. 
883/2004 og

ut fra følgende betraktninger:

1) Artikkel 65 nr. 2 i forordning (EF) nr. 883/2004 inneholder 
en bestemmelse som gir de som er helt arbeidsløse unntak 
fra det allmenne prinsippet om lex loci laboris i nevnte 
forordnings artikkel 11 nr. 3 bokstav a).

2) Det må anvendes ensartede fellesskapskriterier for å 
fastslå om en person skal regnes som helt eller delvis 
arbeidsløs som definert i artikkel 65 nr. 1 og 2 i nevnte 
forordning. En slik vurdering kan ikke gjøres på grunnlag 
av kriterier som følger av nasjonal lovgivning.

3) Ettersom de nasjonale trygdeinstitusjonene i ulike 
medlemsstater har praktisert ulike tolkninger når det 
gjelder å fastsette typen arbeidsløshet, er det viktig å 
presisere virkeområdet for nevnte artikkel slik at det 
kan vedtas ensartede og balanserte kriterier for hvordan 
nevnte institusjoner skal anvende artikkelen.

4) I henhold til artikkel 65 nr. 2 i forordning (EF) nr. 883/2004 
får en som er helt arbeidsløs, og som ikke lenger har noen 
tilknytning til den kompetente medlemsstat, ytelser ved 
arbeidsløshet fra institusjonen på bostedet.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT C 106 av 24.4.2010, s. 45, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) og protokoll 37, se EØS-tillegget 
til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 46.

(1) EUT L 166 av 30.4.2004, s. 1.
(2) EUT L 284 av 30.10.2009, s. 1.

5) Den nasjonale lovgivning i arbeidsstaten skal fullt ut 
danne grunnlaget for vurderingen av om det finnes eller 
holdes ved like en tilknytning til et arbeidsforhold.

6) Målet om vern av arbeidsløse som er fastsatt i artikkel 65 
i forordningen, kan ikke nås dersom en person som 
fortsatt er sysselsatt av det samme foretaket i en annen 
medlemsstat enn den han/hun er bosatt i — og dersom 
virksomheten hans/hennes blir innstilt — likevel 
skulle regnes som helt arbeidsløs og måtte vende seg 
til institusjonen på bostedet sitt for å få ytelser ved 
arbeidsløshet.

Etter vilkårene fastsatt i artikkel 71 nr. 2 i forordning (EF) 
nr. 883/2004 -

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

1. Når det gjelder anvendelsen av artikkel 65 nr. 1 i 
forordning (EF) nr. 883/2004, skal arten av arbeidsløshet 
(dvs. helt eller delvis) fastsettes ut fra om det finnes et 
avtalefestet arbeidsforhold mellom partene eller ikke, og 
ikke ut fra hvor lenge et eventuelt midlertidig avbrudd i 
arbeidstakerens virksomhet har vart.

2. Dersom en person fortsatt er sysselsatt av et foretak 
i en annen medlemsstat enn den personen er bosatt i og 
personens virksomhet blir innstilt, men han/hun når som 
helst kan gå tilbake til stillingen sin, skal personen regnes 
som delvis arbeidsløs, og de tilsvarende ytelsene skal 
utbetales av den kompetente institusjon i arbeidsstaten i 
samsvar med artikkel 65 nr. 1 i nevnte forordning.

3. Dersom en person ikke lenger har noen tilknytning til 
arbeidsstaten i form av et avtalefestet arbeidsforhold (f.eks. 
fordi arbeidsavtalen er hevet eller har utløpt), skal personen 
regnes som helt arbeidsløs i samsvar med artikkel 65 
nr. 2 i nevnte forordning, og ytelsene skal utbetales av 
institusjonen på bostedet.

BESLUTNING	nr.	U3

av	12.	juni	2009

om	virkeområdet	for	begrepet	«delvis	arbeidsløshet»	når	det	gjelder	arbeidsløse	omhandlet	i	artikkel	65	nr.	1	i	
europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	nr.	883/2004

(2010/C 106/13)(*)

2015/EØS/76/20
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4. Dersom en selvstendig næringsdrivende ikke utfører inntektsgivende arbeid i den medlemsstat der 
vedkommende har sin virksomhet, skal vedkommende regnes som helt arbeidsløs i samsvar med 
artikkel 65 nr. 2 i nevnte forordning, og ytelsene skal utbetales av institusjonen på bostedet.

5. Denne beslutning skal kunngjøres i Den europeiske unions tidende. Den får anvendelse fra den dag 
forordning (EF) nr. 987/2009 trer i kraft.

 President for Den administrative kommisjon

 Gabriela PIKOROVÁ

____________
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DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR 
KOORDINERING AV TRYGDEORDNINGER —

under henvisning til artikkel 72 bokstav a) i europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om 
koordinering av trygdeordninger(1), der det er fastsatt at 
Den administrative kommisjon har ansvaret for å behandle 
alle administrative spørsmål eller fortolkningsspørsmål som 
oppstår som en følge av bestemmelsene i forordning (EF) 
nr. 883/2004 og europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 987/2009 av 16. september 2009 om fastsettelse av nærmere 
regler for gjennomføring av forordning (EF) nr. 883/2004 om 
koordinering av trygdeordninger(2),

under henvisning til artikkel 72 bokstav c) i forordning 
(EF) nr. 883/2004, der det er fastsatt at Den administrative 
kommisjon skal fremme og utvikle samarbeidet mellom 
medlemsstatene og deres institusjoner i trygdesaker, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Forordning (EF) nr. 883/2004, vedtatt på grunnlag av 
traktatens artikkel 42 og 308, er et viktig instrument for 
utøvelsen av de grunnleggende friheter som er fastsatt i 
traktaten.

2) Prinsippet om likebehandling uansett statsborgerskap er 
av avgjørende betydning for den frie bevegeligheten for 
arbeidstakere, slik det er fastsatt i traktatens artikkel 39. 
Dette innebærer avskaffing av all forskjellsbehandling av 
vandrearbeidere og medlemsstatenes egne arbeidstakere 
med hensyn til sysselsetting, lønn og andre arbeidsvilkår.

3) I Gottardo-saken(3) tok Domstolen konsekvensen av 
prinsippet i traktatens artikkel 39 i forbindelse med en 
person som var bosatt i Fellesskapet, og som hadde 
arbeidet i Frankrike, Italia og Sveits. Denne personen 
hadde ikke opptjent tilstrekkelige rettigheter til å motta 
pensjon i Italia og anmodet om at trygdetidene hun hadde 
tilbakelagt i Sveits og Italia, ble lagt sammen, slik det er 
fastsatt i den bilaterale avtalen mellom Italia og Sveits for 
deres statsborgere.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT C 106 av 24.4.2010, s. 47, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) og protokoll 37, se EØS-tillegget 
til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 46.

(1) EUT L 166 av 30.4.2004, s. 1.
(2) EUT L 284 av 30.10.2009, s. 1.
(3) Dom av 15. januar 2002 i sak C-55/00 Elide Gottardo mot Istituto nazionale 

della previdenza sociale (INPS), ECR [2002], s. I-413.

4) Domstolen erklærte i denne saken at når en medlemsstat 
inngår en bilateral internasjonal trygdeavtale med 
en tredjestat der det er fastsatt at det skal tas hensyn 
til trygdetid som er tilbakelagt i gjeldende tredjestat 
for opptjening av rettigheter til ytelser ved alder, 
må medlemsstaten i henhold til grunnprinsippet om 
likebehandling gi de andre medlemsstatenes borgere 
de samme fordelene som dem statens egne borgere har 
i henhold til avtalen, med mindre staten har en objektiv 
begrunnelse for avslag (nr. 34).

5) Domstolen presiserte i denne forbindelse at dens 
fortolkning av begrepet «lovgivning» i artikkel 1 bokstav j) 
i rådsforordning (EØF) nr. 1408/71(4) (nåværende 
artikkel 1 bokstav l) i forordning (EF) nr. 883/2004) 
ikke kan ha noen innvirkning på medlemsstatenes plikt 
til å etterkomme prinsippet om likebehandling fastsatt i 
traktatens artikkel 39.

6) Domstolen anså at en forstyrrelse av balansen og 
gjensidigheten i en bilateral internasjonal avtale som er 
inngått mellom en medlemsstat og en tredjestat, ikke er 
en objektiv begrunnelse for at medlemsstaten som er part 
i avtalen, avslår å utvide fordelene som medlemsstatens 
egne borgere har gjennom avtalen, til også å gjelde for 
borgere i andre medlemsstater.

7) Domstolen godtok heller ikke argumentet om at en mulig 
økning i den økonomiske byrde og de administrative 
vanskeligheter i forbindelse med samarbeidet med de 
kompetente myndigheter i den berørte tredjestat kunne 
berettige at medlemsstaten som er part i den bilaterale 
avtalen, unnlater å overholde sine forpliktelser i henhold 
til traktaten.

8) Det er viktig å utrede alle konsekvenser av denne 
dommen, som er av avgjørende betydning for de borgere 
i Fellesskapet som har utøvd sin rett til fri bevegelighet 
og oppholder seg i en annen medlemsstat.

(4) EFT L 149 av 5.7.1971, s. 2.

REKOMMANDASJON	nr.	P1

av	12.	juni	2009

om	Gottardo-dommen,	der	det	er	fastsatt	at	de	fordeler	som	en	medlemsstats	egne	borgere	får	
i	henhold	til	en	bilateral	trygdeavtale	med	en	tredjestat,	også	må	tildeles	arbeidstakere	som	er	

borgere	i	andre	medlemsstater

(2010/C 106/14)(*)

2015/EØS/76/21
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9) Det bør derfor presiseres at bilaterale trygdeavtaler 
mellom en medlemsstat og en tredjestat må fortolkes 
slik at de fordeler som gis borgere i medlemsstaten som 
er part i avtalen, i prinsippet også bør tildeles andre 
medlemsstaters borgere som objektivt sett er i samme 
situasjon.

10) Uavhengig av en enhetlig anvendelse av Gottardo-
dommen på enkeltsaker bør eksisterende bilaterale 
avtaler gjennomgås. Med hensyn til avtaler som 
allerede er inngått, heter det i traktatens artikkel 307 at 
vedkommende medlemsstat eller medlemsstater skal «ta i 
bruk alle egnede midler for å fjerne den påviste motstrid», 
og med hensyn til avtaler som er inngått etter 1. januar 
1958, eller etter datoen for en medlemsstats tiltredelse 
til Den europeiske union, må disse medlemsstatene i 
henhold til traktatens artikkel 10 «avholde seg fra alle 
tiltak som kan sette virkeliggjøringen av traktatens mål i 
fare».

11) Med hensyn til nye bilaterale trygdeavtaler som inngås 
mellom en medlemsstat og en tredjestat, er det viktig å 
ha i mente at disse bør inneholde en særlig henvisning 
til prinsippet om likebehandling uansett statsborgerskap 
for borgere i andre medlemsstater som har utøvd sin rett 
til fri bevegelighet i den medlemsstaten som er part i den 
berørte avtalen.

12) Anvendelsen av Gottardo-dommen på enkeltsaker 
avhenger i stor grad av samarbeidet med tredjestater, 
ettersom disse statene må attestere den trygdetiden som 
den berørte personen har tilbakelagt der.

13) Den administrative kommisjon bør behandle dette 
spørsmålet, ettersom Gottardo-dommen gjelder 
anvendelsen av prinsippet om likebehandling på 
trygdeområdet.

Etter vilkårene fastsatt i artikkel 71 nr. 2 i forordning (EF) 
nr. 883/2004 —

ANBEFALER FØLGENDE FOR KOMPETENTE 
MYNDIGHETER OG INSTITUSJONER:

1. De pensjonsfordeler som en medlemsstats arbeidstakere 
og selvstendig næringsdrivende har i henhold til en 
trygdeavtale mellom denne medlemsstaten og en tredjestat, 
skal i prinsippet også tildeles arbeidstakere og selvstendig 
næringsdrivende som er statsborgere i andre medlemsstater 
og objektivt sett i samme situasjon, i samsvar med prinsippet 
om likebehandling av medlemsstatens egne borgere og 
borgere i andre medlemsstater som har utøvd sin rett til fri 
bevegelighet i henhold til traktatens artikkel 39.

2. Nye bilaterale trygdeavtaler som inngås mellom en 
medlemsstat og en tredjestat, bør inneholde en særlig 
henvisning til prinsippet om likebehandling uansett 
statsborgerskap for borgere av en annen medlemsstat som 
har utøvd sin rett til fri bevegelighet i den medlemsstaten 
som er part i den berørte avtalen.

3. Medlemsstatene bør underrette institusjonene i de statene 
de har inngått trygdeavtaler med, og hvis bestemmelser 
kun gjelder statenes egne borgere, om konsekvensene av 
Gottardo-dommen og oppfordre dem til å samarbeide ved 
anvendelse av Domstolens avgjørelse. Medlemsstater som 
har inngått bilaterale avtaler med de samme tredjestatene, 
kan i fellesskap oppfordre til et slikt samarbeid. Dette 
samarbeidet er selvfølgelig en nødvendig forutsetning for 
å etterkomme rettspraksis.

4. Denne rekommandasjon skal kunngjøres i Den europeiske 
unions tidende. Den får anvendelse fra den dag forordning 
(EF) nr. 987/2009 trer i kraft.

 President for Den administrative kommisjon

 Gabriela PIKOROVÁ
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DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR 
KOORDINERING AV TRYGDEORDNINGER —

under henvisning til artikkel 72 bokstav a) i europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om 
koordinering av trygdeordninger(1), der det er fastsatt at 
Den administrative kommisjon har ansvaret for å behandle 
alle administrative spørsmål eller fortolkningsspørsmål som 
oppstår som en følge av bestemmelsene i forordning (EF) 
nr. 883/2004 og europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 987/2009 av 16. september 2009 om fastsettelse av nærmere 
regler for gjennomføring av forordning (EF) nr. 883/2004 om 
koordinering av trygdeordninger(2),

under henvisning til artikkel 11 nr. 3 bokstav a) og artikkel 16 
nr. 1 i forordning (EF) nr. 883/2004 og artikkel 18 i forordning 
(EF) nr. 987/2009 og

ut fra følgende betraktninger:

1) Når personer som er bosatt på en medlemsstats 
territorium, har krav på ytelser ved arbeidsløshet i henhold 
til den lovgivning de omfattes av, bør de tillates å utføre 
inntektsgivende deltidsarbeid på en annen medlemsstats 
territorium samtidig som de beholder retten til ytelser ved 
arbeidsløshet i bostedsstaten.

2) For å unngå lovkonflikter må det i en slik situasjon fastslås 
hvilken lovgivning som får anvendelse på slike personer 
i henhold til artikkel 11 i forordning (EF) nr. 883/2004.

3) I henhold til artikkel 11 nr. 2 i nevnte forordning skal 
personer som mottar kontantytelser som følge av å ha 
utført lønnet arbeid eller drevet selvstendig virksomhet, 
anses å utøve en slik aktivitet.

4) I henhold til artikkel 11 nr. 3 bokstav a) i nevnte 
forordning skal personer som utfører lønnet arbeid eller 
driver selvstendig virksomhet i en medlemsstat, være 
undergitt denne medlemsstats lovgivning.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT C 106 av 24.4.2010, s. 49, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) og protokoll 37, se EØS-tillegget 
til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 46.

(1) EUT L 166 av 30.4.2004, s. 1.
(2) EUT L 284 av 30.10.2009, s. 1.

5) Det er ønskelig og i deres egen interesse at personer nevnt 
i betraktning 1 ovenfor fortsatt omfattes av bostedsstatens 
lovgivning, både med hensyn til innbetaling av avgifter 
på grunnlag av deres inntektsgivende arbeid og tilståelse 
av ytelser.

6) I henhold til artikkel 16 nr. 1 i forordning (EF) nr. 883/2004 
kan medlemsstatene gjøre unntak fra bestemmelsene i 
artikkel 11–15 i nevnte forordning.

Etter vilkårene fastsatt i artikkel 71 nr. 2 i forordning 
(EF) nr. 883/2004 —

ANBEFALER FØLGENDE FOR KOMPETENTE 
MYNDIGHETER OG INSTITUSJONER:

1. Kompetente myndigheter i berørte medlemsstater 
inngår, eller instruerer de organer som er utpekt av disse 
kompetente myndighetene til å inngå, avtaler i henhold til 
artikkel 16 nr. 1 i forordning (EF) nr. 883/2004 på følgende 
betingelser:

 I avtalene skal det fastsettes at personer som mottar ytelser 
ved arbeidsløshet i bostedsstaten og samtidig utfører 
inntektsgivende deltidsarbeid i en annen medlemsstat, 
utelukkende skal omfattes av førstnevnte stats lovgivning, 
både med hensyn til innbetaling av avgifter og tilståelse av 
ytelser.

 Institusjonen som utbetaler ytelsen ved arbeidsløshet i den 
berørte personens bostedsstat, skal underrette institusjonen 
utpekt av nevnte stats kompetente myndighet om eventuelt 
inntektsgivende deltidsarbeid som den berørte personen 
utfører i en annen medlemsstat.

 Sistnevnte institusjon skal umiddelbart underrette 
institusjonen utpekt av den kompetente myndighet i 
medlemsstaten på hvis territorium den berørte personen 
utfører inntektsgivende deltidsarbeid, om at personen 
fortsatt omfattes av bostedsstatens lovgivning.

REKOMMANDASJON	nr.	U1

av	12.	juni	2009

om	den	lovgivning	som	får	anvendelse	på	arbeidsløse	som	utfører	inntektsgivende	deltidsarbeid	i	
en	annen	medlemsstat	enn	bostedsstaten

(2010/C 106/15)(*)

2015/EØS/76/22
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2. De administrative framgangsmåter fastsatt i artikkel 19–21 
i forordning (EF) nr. 987/2009 får anvendelse i henhold til 
disse avtalene.

3. Avtalen inngått av medlemsstatene i henhold til 
rekommandasjon nr. 18 av 28. februar 1986, som er 
vedlagt denne forordning, skal fortsatt gjelde i henhold til 
forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009, med 
forbehold for nr. 2 i denne rekommandasjon.

4. Denne rekommandasjon skal kunngjøres i Den europeiske 
unions tidende. Den får anvendelse fra den dag forordning 
(EF) nr. 987/2009 trer i kraft.

 President for Den administrative kommisjon

 Gabriela PIKOROVÁ

_________

VEDLEGG

Avtale av 28. oktober 1986 mellom Belgia og Luxembourg om fastsettelse av hvilken lovgivning som får anvendelse på 
arbeidsløse som bor i én av de to statene og mottar ytelser ved arbeidsløshet der, samtidig som de arbeider deltid i den 
andre staten.

_________________
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DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR 
KOORDINERING AV TRYGDEORDNINGER —

under henvisning til artikkel 72 bokstav a) i europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om 
koordinering av trygdeordninger(1), der det er fastsatt at 
Den administrative kommisjon har ansvaret for å behandle 
alle administrative spørsmål eller fortolkningsspørsmål som 
oppstår som en følge av bestemmelsene i forordning (EF) 
nr. 883/2004 og europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 987/2009 av 16. september 2009 om fastsettelse av nærmere 
regler for gjennomføring av forordning (EF) nr. 883/2004 om 
koordinering av trygdeordninger(2),

under henvisning til artikkel 64 nr. 1 i forordning (EF) 
nr. 883/2004 og artikkel 55 nr. 1 i forordning (EF) nr. 987/2009 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til artikkel 64 nr. 1 i forordning (EF) nr. 883/2004 
skal en person som er helt arbeidsløs og som reiser til en 
annen medlemsstat enn den kompetente stat for å søke 
arbeid der, på visse vilkår og med visse begrensninger 
beholde sin rett til kontantytelse ved arbeidsløshet.

2) Et av vilkårene som er fastsatt i bokstav a) i nevnte 
nummer, er at den arbeidsløse må ha vært til rådighet for 
arbeidsformidlingen i den kompetente stat i minst fire 
uker etter at han/hun ble arbeidsløs.

3) I henhold til bokstav a) siste punktum kan den kompetente 
arbeidsformidling eller den kompetente institusjon 
likevel gi samtykke til at han/hun reiser før utløpet av 
denne perioden på fire uker.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT C 106 av 24.4.2010, s. 51, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) og protokoll 37, se EØS-tillegget 
til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 46.

(1) EUT L 166 av 30.4.2004, s. 1.
(2) EUT L 284 av 30.10.2009, s. 1.

4) Slikt samtykke bør gis til en person som oppfyller de 
øvrige vilkårene i artikkel 64 nr. 1 i nevnte forordning, og 
som ønsker å følge med sin ektefelle eller partner som har 
fått arbeid i en annen medlemsstat.

I samsvar med vilkårene fastsatt i artikkel 71 nr. 2 i 
forordning (EF) nr. 883/2004 —

ANBEFALER FØLGENDE FOR KOMPETENTE 
MYNDIGHETER OG INSTITUSJONER:

1. Samtykke til å reise før utløpet av perioden på fire uker 
som fastsatt i artikkel 64 nr. 1 bokstav a) siste punktum i 
forordning (EF) nr. 883/2004, skal gis til en person som 
er helt arbeidsløs, som oppfyller alle de øvrige vilkårene 
fastsatt i artikkel 64 nr. 1, og som følger med sin ektefelle 
eller partner som har fått arbeid i en annen medlemsstat enn 
den kompetente stat.

 Det som menes med partner, skal defineres på grunnlag av 
lovgivningen i den kompetente medlemsstat.

2. Denne rekommandasjon skal kunngjøres i Den europeiske 
unions tidende. Den får anvendelse fra den dag forordning 
(EF) nr. 987/2009 trer i kraft.

 President for Den administrative kommisjon

 Gabriela PIKOROVÁ

REKOMMANDASJON	nr.	U2

av	12.	juni	2009

om	anvendelse	av	artikkel	64	nr.	1	bokstav	a)	i	europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	
nr.	883/2004	på	arbeidsløse	som	følger	med	sin	ektefelle	eller	partner	som	utfører	inntektsgivende	

arbeid	i	en	annen	medlemsstat	enn	den	kompetente	stat

(2010/C 106/16)(*)

2015/EØS/76/23
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 150 nr. 4 og artikkel 157 nr. 3,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

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

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Den audiovisuelle sektoren bidrar til å nå 
målene i Lisboa-programmet, dvs. å stimulere 
konkurranseevne, kvalifikasjoner, vekst og sysselsetting 
i en kunnskapsøkonomi. Den spiller en viktig rolle i 
forbindelse med i2010-initiativet — den overgripende 
europeiske politiske strategien for informasjonssamfunnet 
og medier — innenfor rammen av Lisboa-programmet.

2) Europaparlamentet har konsekvent framhevet at den 
audiovisuelle sektoren yter et viktig bidrag til den 
europeiske kreativitets- og kunnskapsøkonomien, og 
at den spiller en sentral rolle når det gjelder å fremme 
kulturelt mangfold, samtidig som den danner et viktig 
grunnlag for ytringsfrihet.

3) Kultur- og kreativitetssektorene bidrar betydelig til 
den europeiske kulturøkonomien, og i 2004 sysselsatte 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 288 av 4.11.2009, s. 10, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 92/2011 av 19. juli 2011 om 
endring av protokoll 31 til EØS-avtalen om samarbeid på særlige områder 
utenfor de fire friheter, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 54 av 6.10.2011, s. 81.

(1) Uttalelse av 25. mars 2009 (EUT C 228 av 22.9.2009, s. 100).
(2) Uttalelse av 21. april 2009 (EUT C 200 av 25.8.2009, s. 51).
(3) Europaparlamentsuttalelse av 7. mai 2009 (ennå ikke offentliggjort i EUT) 

og rådsbeslutning av 14. september 2009.

kreative næringer minst 5,8 millioner personer, 
tilsvarende 3,1 % av den samlede befolkningen som er 
sysselsatt i EU25.

4) Fellesskapets støtte til den audiovisuelle sektoren er 
i tråd med traktatens artikkel 151, der det er fastsatt at 
Fellesskapet og medlemsstatene skal fremme samarbeid 
med tredjestater og vedkommende internasjonale 
organisasjoner på kulturområdet, og at Fellesskapet 
skal ta kulturelle forhold i betraktning når det utøver 
sin virksomhet, særlig for å respektere og fremme sitt 
kulturelle mangfold.

5) I sin resolusjon av 16. november 2007 om et europeisk 
kulturprogram(4) erklærte Rådet at kultur er et avgjørende 
element i internasjonale forbindelser, og understreket 
behovet for å gi kulturen en mer framtredende rolle i EUs 
forbindelser med tredjestater og utviklingspolitikk. I sin 
resolusjon av 10. april 2008 om et europeisk program 
for kultur i en verden med økt globalisering, med 
henvisning til Unescos konvensjon om vern og fremme 
av kulturelt mangfold, understreket Europaparlamentet 
dessuten betydningen av å integrere kulturdimensjonen i 
all politikk og alle programmer, herunder på områdene 
forbindelser med tredjestater og utvikling.

6) 21. november 2008 vedtok Rådet og representantene 
for medlemsstatenes regjeringer, forsamlet i Rådet, 
konklusjoner om fremme av kulturelt mangfold og 
tverrkulturell dialog i Den europeiske unions og 
medlemsstatenes forbindelser med tredjestater(5).

7) I kommisjonsmeldingen «Europa i verden» av 
8. juni 2006 ble det framhevet at EUs innenriks- og 
utenrikspolitikk er uløselig knyttet til hverandre, og at 
Europa har forutsetninger for å ta del i de nye mulighetene 
som nye markeder og globalisering gir, fordi det har et 
åpent samfunn som kan ta imot mennesker, ideer og ny 
teknologi.

(4) EUT C 287 av 29.11.2007, s. 1.
(5) EUT C 320 av 16.12.2008, s. 10.

EUROPAPARLAMENTS-	OG	RÅDSBESLUTNING	nr.	1041/2009/EF

av	21.	oktober	2009

om	opprettelse	av	et	program	for	audiovisuelt	samarbeid	med	fagfolk	fra	tredjestater

(Media	Mundus)(*)

2015/EØS/76/24
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8) Den europeiske union spilte en viktig rolle i prosessen som 
førte til vedtakelsen av Unescos konvensjon om vern og 
fremme av kulturelt mangfold, som trådte i kraft 18. mars 
2007 etter at den ble ratifisert av Det europeiske fellesskap 
og 13 medlemsstater 18. desember 2006. Konvensjonens 
mål er å styrke internasjonalt samarbeid og solidaritet for 
å fremme alle lands kulturelle uttrykksformer. I henhold 
til konvensjonens artikkel 12 bokstav e) skal partene 
i konvensjonen oppmuntre til inngåelse av avtaler om 
samproduksjon og samdistribusjon.

9) En rekke av medlemsstatenes aktiviteter har som mål 
å øke samarbeidet mellom europeiske og tredjestaters 
audiovisuelle industrier, for eksempel internasjonale 
samproduksjonsfond og samproduksjonsavtaler. 
Fellesskapsstøtte kommer i tillegg til slike tiltak.

10) I artikkel 11 i Den europeiske unions pakt om 
grunnleggende rettigheter anerkjennes ytringsfrihet og 
mediemangfold.

11) Evalueringsrapporten for Media Plus-programmet har 
vist at internasjonale markeder er av betydning for å løse 
problemene i den europeiske audiovisuelle industrien.

12) Det internasjonale audiovisuelle landskapet har endret 
seg betydelig i løpet av de to siste tiårene og står for 
tiden overfor nye utfordringer, først og fremst som følge 
av teknologisk utvikling, som digital kinoframvisning, 
bestillingsvideo og kanalpakker for digitalfjernsyn. 
Dette har skapt kraftig økonomisk vekst og lovende 
investeringer og dermed kraftig og økende etterspørsel 
etter mer audiovisuelt innhold, som igjen skaper mange 
muligheter for foretak. Derfor er det en sterk og stigende 
interesse for å utvikle prosjekter knyttet til de ulike digitale 
bruksområder. I tillegg er det en tett forbindelse mellom 
internasjonalt prosjektsamarbeid og Unionens evne til å 
fremme sin regelverksmodell for audiovisuelle spørsmål 
og tilnærming mellom audiovisuell og elektronisk 
kommunikasjon på verdensplan.

13) Tatt i betraktning at den internasjonale dimensjonen i 
den audiovisuelle politikken får stadig større betydning, 
vedtok europaparlamentet 13. desember 2007, i budsjettet 
for 2008, det forberedende tiltaket «Media International», 
som hadde som mål å utvikle Unionens forbindelser med 
audiovisuelle markeder i tredjestater og skape muligheter 
for å strukturere og styrke forbindelser og nett mellom 
europeiske fagfolk og fagfolk fra tredjestater i den 
audiovisuelle sektoren, til gjensidig fordel for bransjen 
i Europa og de berørte tredjestater. Den etterfølgende 
forslagsinnbydelsen vakte stor interesse blant både 

europeiske fagfolk og fagfolk fra tredjestater. 18 prosjekter 
fikk innvilget støtte. Det første året med det forberedende 
tiltaket Media International bekreftet dermed sektorens 
interesser og behov på det internasjonale området og 
nødvendigheten av tiltak på fellesskapsplan.

14) Europaparlamentet fornyet det forberedende tiltaket 
Media International med et større budsjett for 2009.

15) På et uformelt møte i Cannes 19. mai 2008 ønsket flere 
medlemsstaters ministere med ansvar for audiovisuelle 
spørsmål velkommen europaparlamentets initiativ til 
det forberedende tiltaket Media International, og de 
oppmuntret Kommisjonen til å fortsette å utvikle initiativet 
og undersøke om det var mulig å framlegge et forslag til 
støtteprogram for å fremme samarbeid mellom fagfolk 
i den europeiske audiovisuelle industrien og fagfolk i 
tredjestater til gjensidig fordel for alle deltakerne.

16) En åpen offentlig høring har vist at det er sterk støtte for et 
tettere samarbeid mellom europeiske fagfolk og fagfolk 
fra tredjestater innenfor den audiovisuelle sektoren, særlig 
på områdene opplæring, fremme av samproduksjoner, 
distribusjon og spredning av audiovisuelle verker 
(herunder via nye plattformer, som bestillingsvideo, og 
IP-fjernsyn) og filmkunnskap.

17) Adgangen til audiovisuelle markeder i tredjestater bør 
forenkles ved å formidle kunnskap om markedene 
til fagfolk som er virksomme i dem, og ved å 
skape nett mellom fagfolkene. For dette formål bør 
opplæringsprosjekter få støtte innenfor rammen av et 
program.

18) Distribusjonssektoren bestemmer bredden i de 
audiovisuelle verkene som tilbys, og dermed forbrukernes 
valgmuligheter. De europeiske distributørene er små 
foretak, og på grunn av markedets struktur og oppsplitting 
er de i motsetning til sine store, vertikalt integrerte 
konkurrenter dårlig rustet til å få adgang til internasjonale 
markeder. Videre har det dukket opp nye aktører og nye 
distribusjonsplattformer som fremmer eller etterspør 
mer audiovisuelt innhold. Det bør derfor treffes tiltak 
for å bedre distribusjonen, spredningen og visningen av 
europeiske verker i tredjestater og tredjestaters verker i 
Europa.

19) Det bør derfor opprettes et fellesskapsprogram for 
den audiovisuelle sektoren med økonomisk støtte til 
prosjekter på områdene informasjonsutveksling og 
opplæring, konkurranseevne, distribusjon, spredning og 
visning av audiovisuelt innhold.
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20) For å sikre flest mulige gjensidige fordeler og forenkle 
administrasjonen bør prosjekter i programmet foreslås og 
gjennomføres i fellesskap av fagfolk fra Den europeiske 
union og fagfolk fra tredjestater, og de bør fremme bygging 
av internasjonale nett. For å forenkle administrasjonen 
bør prosjekter samordnes av en fagperson som er etablert 
i en stat som deltar i programmet.

21) Det bør utarbeides egnede tiltak for å hindre 
uregelmessigheter og bedrageri og for å få tilbake midler 
som er tapt eller urettmessig utbetalt, eller anvendt på en 
feilaktig måte.

22) Det bør for hele programmets varighet fastsettes 
en finansiell ramme som utgjør det viktigste 
referansegrunnlaget for budsjettmyndighetene ved den 
årlige budsjettbehandlingen, som definert i nr. 37 i den 
tverrinstitusjonelle avtalen av 17. mai 2006 mellom 
Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen om 
budsjettdisiplin og god økonomistyring(1).

23) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 
dette direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er gitt Kommisjonen(2).

24) Ordningene for å overvåke og evaluere programmet 
bør omfatte detaljerte, årlige rapporter samt særskilte, 
målbare, oppnåelige, relevante og tidsbegrensede mål og 
indikatorer.

25) Ettersom målene for denne beslutning ikke kan nås i 
tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn 
av tiltakenes omfang og virkninger bedre kan nås på 
fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar 
med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 5. 
I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i 
nevnte artikkel går denne beslutning ikke lenger enn det 
som er nødvendig for å nå disse målene —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

KAPITTEL I

ALMINNELIGE	BESTEMMELSER

Artikkel 1

Opprettelse	av	programmet	og	dets	mål

1. Ved denne beslutning opprettes programmet Media 
Mundus (heretter kalt «programmet») for å finansiere 

(1) EUT C 139 av 14.6.2006, s. 1.
(2) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.

internasjonale samarbeidsprosjekter i den audiovisuelle 
sektoren i tidsrommet 1. januar 2011–31. desember 2013.

2. Målene med programmet er å styrke konkurranseevnen 
til den europeiske audiovisuelle industrien, gjøre det mulig 
for Europa å spille sin kulturelle og politiske rolle i verden 
mer effektivt samt øke forbrukernes valgmuligheter og det 
kulturelle mangfoldet. Programmet søker å forbedre adgangen 
til markeder i tredjestater og bygge opp tillit og langsiktige 
arbeidsforhold.

Artikkel 2

Programmets	virkeområde

Programmet retter seg mot europeiske fagfolk og fagfolk fra 
tredjestater.

Artikkel 3

Definisjoner

I denne beslutning menes med:

1.  «europeiske fagfolk» fagfolk som

a) er borgere i

i) en EU-medlemsstat, eller

ii) en EFTA-stat som er medlem av EØS, i samsvar 
med bestemmelsene i del VI i EØS-avtalen, eller

iii) en stat som er omhandlet i artikkel 8 nr. 1 og 2 
i beslutning nr. 1718/2006/EF(3), og som ikke 
allerede er nevnt i punkt ii), forutsatt at staten

— erklærer at den ønsker å bli medlem av 
programmet, og

— betaler et bidrag, som beregnes på samme 
grunnlag som statens bidrag til Media 
2007-programmet, 

eller

(3) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1718/2006/EF av 15. november 
2006 om gjennomføringen av et program til støtte for den europeiske audio-
visuelle sektor (MEDIA 2007) (EUT L 327 av 24.11.2006, s. 12).
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b) er etablert som juridiske personer i en av statene nevnt 
i bokstav a) i), eller i en stat som oppfyller kravene i 
bokstav a) ii) eller iii) og eies, enten direkte eller ved 
flertallsandel, og fortsetter å eies av én eller flere av 
statene eller av én eller flere borgere fra nevnte stater 
inntil prosjektets avslutning,

2. «fagfolk fra tredjestater» fagfolk som ikke er europeiske 
fagfolk,

3. «tredjestat» en annen stat enn dem som er nevnt i nr. 1 
bokstav a) i), eller en stat som oppfyller kravene i nr. 1 
bokstav a) ii) eller iii),

4. «audiovisuelt verk» en samling med levende bilder, med 
eller uten lyd. Eksempler på audiovisuelle verker er 
spillefilmer, dokumentarfilmer og animasjonsfilmer,

5. «europeiske verker» audiovisuelle verker med opprinnelse 
i statene som er nevnt i nr. 1 bokstav a) i), ii) eller iii).

Artikkel 4

Vilkår	for	deltaking	i	programmet

1. Prosjekter skal foreslås og gjennomføres i fellesskap 
av europeiske fagfolk og fagfolk fra tredjestater for å være 
berettiget til støtte under programmet.

2. Hvert prosjekt skal ha som mål å fremme bygging av 
internasjonale nett. Hvert prosjekt skal derfor ha minst tre 
partnere. Prosjekter med bare to partnere kan likevel tillates 
dersom den nødvendige nettbyggingen garanteres.

3. Hvert prosjekt skal samordnes av europeiske fagfolk og 
omfatte minst én partner fra en tredjestat. Koordinatoren er 
ansvarlig for å framlegge forslaget og lede prosjektet samt for 
prosjektets økonomistyring og gjennomføring.

KAPITTEL II

PROGRAMMETS	SÆRSKILTE	MÅL

Artikkel 5

Særskilt	mål	1:	Informasjonsutveksling,	opplæring	og	
markedskunnskap

På området informasjonsutveksling og opplæring skal 
programmets handlingsmål være å styrke ferdighetene til 
europeiske fagfolk og fagfolk fra tredjestater, framfor alt ved å

a) bedre fagfolkenes forståelse, særlig av driftsvilkår, rettslige 
rammer (herunder på området immaterialrettigheter), 

finansieringsordninger og samarbeidsmuligheter på deres 
respektive audiovisuelle markeder,

b) sikre og tilrettelegge for audiovisuelt samarbeid mellom 
fagfolk ved å bedre deres kunnskap om de audiovisuelle 
markeder,

c) tilrettelegge nettsamarbeid og utvikling av langsiktige 
arbeidsforhold, særlig gjennom stipender, eller

d) støtte faglig grunnopplæring samt etter- og videreutdanning.

Artikkel 6

Særskilt	mål	2:	Konkurranseevne	og	distribusjon

Programmets handlingsmål i forbindelse med den europeiske 
audiovisuelle industriens konkurranseevne og distribusjon av 
europeiske verker utenfor Europa og tredjestaters audiovisuelle 
verker i Europa er å

a) gjøre det lettere å søke etter partnere fra tredjestater til 
europeiske verker. Programmet skal støtte organisering av 
samproduksjonsmarkeder og arrangementer for partnersøk, 
der målet er å bringe sammen mulige partnere (f.eks. 
manusforfattere, regissører, skuespillere, produsenter og 
distributører),

b) fremme internasjonalt salg og markedsføring av europeiske 
verker på markeder i tredjestater og av audiovisuelle 
verker fra tredjestater i Europa. Programmet skal 
oppmuntre til inngåelse av avtaler mellom grupperinger 
av rettighetshavere/salgsrepresentanter/distributører for 
å sikre distribusjon (f.eks. på kino, fjernsyn, IP-fjernsyn, 
nettfjernsyn og plattformer for bestillingsvideo) og 
salgsfremmende tiltak.

Artikkel 7

Særskilt	mål	3:	Spredning

Programmets handlingsmål for å bedre spredningen og 
synligheten for europeiske verker i tredjestater og spredningen 
og synligheten for tredjestaters verker i Europa samt øke 
allmennhetens etterspørsel etter et kulturelt variert audiovisuelt 
innhold, særlig blant ungdom, er å

a) oppmuntre kinooperatører i europeiske stater og tredjestater 
til gjensidig å bedre vilkårene for programsammensetning 
og visning (varighet, eksponering og antall framvisninger) 
med hensyn til eksklusive urpremierer på audiovisuelle 
verker. Programmet skal støtte prosjekter som framlegges 
av kinonettverk som har saler i Europa og i tredjestater, og 
som viser et betydelig antall audiovisuelle verker på sine 
partneres territorium/territorier,
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b) øke tilbudet av audiovisuelt innhold og bedre 
kringkastings- og distribusjonsvilkårene for audiovisuelle 
verker fra tredjestater via europeiske distribusjonskanaler 
(f.eks. fjernsyn, IP-fjernsyn, nettfjernsyn og plattformer 
for bestillingsvideo) og for europeiske verker via 
internasjonale distribusjonskanaler. Programmet skal støtte 
partnerskap mellom kringkastingsforetak (eller plattformer 
for bestillingsvideo) og rettighetshavere som har som mål å 
sende en pakke med verker eller distribuere en katalog med 
verker på plattformer for bestillingsvideo,

c) gjøre det lettere å organisere arrangementer og 
filmkunnskapsinitiativer, særlig slike som er rettet mot 
unge seere, med henblikk på internasjonal markedsføring 
av et bredt spekter av audiovisuelle verker og for å 
øke allmennhetens etterspørsel etter et kulturelt variert 
audiovisuelt innhold.

KAPITTEL III

FINANSIELLE	BESTEMMELSER	OG	REGLER	FOR	
GJENNOMFØRING	AV	PROGRAMMET

Artikkel 8

Finansielle	bestemmelser

1. Tiltakene som finansieres innenfor rammen av denne 
beslutning, skal gjennomføres i samsvar med forordning (EF, 
Euratom) nr. 1605/2002(1).

2. I samsvar med artikkel 176 nr. 2 og 4 i forordning (EF, 
Euratom) nr. 2342/2002(2) kan Kommisjonen avhengig av 
støttemottakerne og tiltakenes art bestemme om de kan unntas 
fra å måtte verifisere om de har den faglige kompetanse og de 
faglige kvalifikasjoner som kreves for å fullføre et tiltak eller et 
arbeidsprogram på en vellykket måte.

3. Avhengig av typen tiltak kan finansiell støtte gis i 
form av tilskudd (tilbakebetales i et omfang tilsvarende 
programstøtten, bortsett fra støtte til dubbing/teksting) eller 
stipend. Kommisjonen kan også utdele priser til programmets 
tiltak eller prosjekter. Avhengig av typen tiltak kan det 
gis tillatelse til bruk av finansiering etter fast sats eller til 
enhetskostnadstariffer i samsvar med artikkel 181 i forordning 
(EF, Euratom) nr. 2342/2002.

4. Støtte som gis i henhold til programmet, kan ikke 
overstige 50 % av de endelige kostnadene for prosjektet som 
skal støttes. I de tilfeller der det er uttrykkelig angitt i det årlige 
arbeidsprogrammet eller i forslagsinnbydelsene, kan støtten 
imidlertid være opptil 80 %.

5. I samsvar med artikkel 113 nr. 1 i forordning (EF,  
Euratom) nr. 1605/2002 og i forbindelse med artikkel 172 
i forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 kan støttemot-

(1) Rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 av 25. juni 2002 om finan-
sreglementet som får anvendelse på De europeiske fellesskaps alminnelige 
budsjett (EFT L 248 av 16.9.2002, s. 1).

(2) Kommisjonsforordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 av 23. desember 2002 
om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF, 
Euratom) nr. 1605/2002 om finansreglementet som får anvendelse på De 
europeiske fellesskaps budsjett (EFT L 357 av 31.12.2002, s. 1).

takernes bidrag helt eller delvis være i form av naturalytelser 
dersom verdien av bidraget kan fastsettes på grunnlag av de 
faktiske kostnadene og er behørig dokumentert i form av 
regnskapsbilag, eller de kostnadene som vanligvis aksepteres 
i det aktuelle markedet. Lokaler som gjøres tilgjengelige for 
opplærings- eller markedsføringsformål, kan inngå i slike 
bidrag.

6. I samsvar med artikkel 112 nr. 1 i forordning (EF,  
Euratom) nr. 1605/2002 kan Kommisjonen, dersom 
det er fastsatt i det årlige arbeidsprogrammet eller i 
forslagsinnbydelsene, bestemme at kostnader som har direkte 
tilknytning til gjennomføringen av prosjektet, er støtte-
berettiget, selv om støttemottakeren delvis pådro seg disse 
kostnadene før utvelgingen fant sted.

Artikkel 9

Gjennomføring	av	programmet

1. Kommisjonen er ansvarlig for gjennomføringen av 
programmet i samsvar med bestemmelsene fastsatt i vedlegget. 
Kommisjonen skal treffe tiltak for å sikre at tiltakene som 
støttes i forbindelse med de særskilte målene i artikkel 5-7, 
utfyller hverandre.

2. Følgende tiltak for gjennomføring av programmet skal 
vedtas etter framgangsmåten med forvaltningskomité nevnt i 
artikkel 10 nr. 2:

a) en årlig arbeidsplan, herunder prioriteringer,

b) en årlig intern fordeling av midler fra programmet, herunder 
fordelingen mellom tiltak på de ulike områdene,

c) de overordnede retningslinjene for gjennomføring av 
programmet,

d) innholdet i forslagsinnbydelsene, fastsettelsen av kriterier 
og framgangsmåtene for utvelging av prosjekter,

e) utvelging av forslag om tildeling av fellesskapsmidler på 
over

— 200 000 euro per støttemottaker per år, for særskilt 
mål 1,

— 300 000 euro per støttemottaker per år, for særskilt 
mål 2,

— 300 000 euro per støttemottaker per år, for særskilt 
mål 3.
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3. Kommisjonen skal vedta andre utvelgingsbeslutninger 
enn dem som er nevnt i nr. 2 bokstav e). Kommisjonen skal 
gi Europaparlamentet og komiteen nevnt i artikkel 10 alle 
relevante opplysninger, herunder utvelgingsbeslutninger som 
tas i henhold til dette nummer, innen to arbeidsdager etter at 
beslutningene er vedtatt.

Artikkel 10

Komitéframgangsmåte

1. Kommisjonen skal bistås av komiteen nedsatt i henhold 
til artikkel 11 i beslutning nr. 1718/2006/EF, som består av 
representanter for medlemsstatene og ledes av en representant 
for Kommisjonen.

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 4 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

3. Tidsrommet fastsatt i artikkel 4 nr. 3 i beslutning 
1999/468/EF skal være to måneder.

Artikkel 11

Programmets	bidrag	til	annen	fellesskapspolitikk	og	
prinsipper

Programmet skal bidra til å styrke Fellesskapets tverrgående 
politikk samt visse prinsipper ved å

a) bidra til debatt og informasjon om Unionen som et område 
der det hersker fred, velstand og sikkerhet,

b) fremme det grunnleggende prinsippet om ytringsfrihet,

c) oppmuntre til økt bevissthet om betydningen av 
kulturelt mangfold, felles verdier, flerkulturell dialog og 
flerspråklighet i verden,

d) styrke den europeiske økonomiens kunnskapsbase og bidra 
til å styrke Unionens konkurranseevne på verdensplan, og

e) bidra til å bekjempe all forskjellsbehandling på grunnlag 
av kjønn, rase eller etnisk opprinnelse, religion eller 
overbevisning, funksjonshemming, alder eller seksuell 
legning.

Artikkel 12

Sammenheng	og	komplementaritet

Kommisjonen skal ta særlig hensyn til sammenheng og 
komplementaritet mellom programmet og annen relevant 
politikk og andre relevante ordninger og tiltak iverksatt av 
Fellesskapet, særlig samordningen med og gjennomføringen av 
Media 2007-programmet og eksterne samarbeidsprogrammer

med tredjestater innenfor den audiovisuelle sektoren og 
kultursektoren.

Artikkel 13

Overvåking	og	evaluering

1. Kommisjonen skal overvåke prosjektene regelmessig. 
Det skal tas hensyn til resultatene av overvåkingsprosessen ved 
gjennomføringen av programmet.

2. Kommisjonen skal sørge for at programmet evalueres 
eksternt og uavhengig.

3. Kommisjonen skal oversende følgende til 
Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og 
sosiale komité og Regionkomiteen:

a) en meddelelse om den mulige fortsettelsen av programmet 
senest 31. januar 2012,

b) en sluttevalueringsrapport senest 31. desember 2015.

Artikkel 14

Finansiell	ramme

1. Den finansielle rammen for gjennomføringen av dette 
programmet i tidsrommet fastsatt i artikkel 1 nr. 1 er satt til 
15 000 000 euro.

2. Budsjettmyndigheten skal godkjenne de årlige 
bevilgningene innenfor den finansielle rammens grenser.

KAPITTEL IV

IKRAFTTREDELSE

Artikkel 15

Ikrafttredelse

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2011.

Utferdiget i Strasbourg, 21. oktober 2009.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. Buzek C. Malmström

 President Formann
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VEDLEGG

TILTAK	SOM	SKAL	GJENNOMFØRES

1. Særskilt	mål	1:	Informasjonsutveksling,	opplæring	og	markedskunnskap

Handlingsmål

Styrke ferdighetene til europeiske fagfolk og fagfolk fra tredjestater og øke deres informasjons- og kunnskapsnivå.

Tiltak som skal gjennomføres:

— Støtte utvikling og gjennomføring av opplæringsmoduler for studenter og lærere fra europeiske stater og 
tredjestater, med fokus på vilkårene for produksjon, samproduksjon, distribusjon, framvisning og spredning av 
audiovisuelle verker på relevante internasjonale markeder.

— Støtte utvikling og gjennomføring av opplæringsmoduler for studenter og lærere fra europeiske stater og 
tredjestater, med fokus på bruk av ny teknologi til produksjon, etterproduksjon, distribusjon (herunder nye 
distribusjonsplattformer som bestillingsvideo, IP-fjernsyn og nettfjernsyn), markedsføring og arkivering av 
audiovisuelle verker.

— Oppmuntre til utvekslinger mellom institusjoner og/eller eksisterende aktiviteter for videre- eller etterutdanning.

— Bidra til opplæring av lærere.

2. Særskilt	mål	2:	Konkurranseevne	og	distribusjon

1. Handlingsmål

Gjøre det lettere å søke etter partnere til samproduksjoner.

Tiltak som skal gjennomføres:

— Støtte organisering av fora for utvikling, finansiering, samproduksjon og forsalg av internasjonale 
samproduksjoner, særlig samproduksjonsmarkeder og arrangementer for partnersøk, der målet er å bringe 
sammen mulige partnere (f.eks. manusforfattere, regissører, skuespillere, produsenter og distributører).

2. Handlingsmål

Fremme internasjonalt salg og markedsføring av audiovisuelle verker.

Tiltak som skal gjennomføres:

— Fremme inngåelse av avtaler mellom grupperinger av europeiske og tredjestaters rettighetshavere/
salgsrepresentanter/distributører for å sikre distribusjonen (f.eks. på kino, fjernsyn, IP-fjernsyn, 
nettfjernsyn og plattformer for bestillingsvideo) av deres respektive audiovisuelle verker på partnernes 
territorium/territorier.

— Gjennom salgsfremmende tiltak øke allmennhetens bevissthet om utgivelse av filmer fra europeiske stater 
over hele verden, og om utgivelse av tredjestaters filmer i Europa.

— Støtte dubbing og teksting av europeiske audiovisuelle verker og audiovisuelle verker fra tredjestater med 
sikte på distribusjon og spredning gjennom alle tilgjengelige kanaler, til fordel for produsenter, distributører 
og kringkastingsforetak.

— Fremme opprettelse og konsolidering av nett for kunstnerisk og bransjemessig samarbeid mellom 
europeiske og tredjestaters rettighetshavere/salgsrepresentanter/distributører.
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3. Særskilt	mål	3:	Spredning

1. Handlingsmål

Oppmuntre kinooperatører i europeiske stater og tredjestater til gjensidig å bedre vilkårene for 
programsammensetning og visning av eksklusive urpremierer på audiovisuelle verker.

Tiltak som skal gjennomføres:

— Støtte prosjekter som framlegges av europeiske kinoeiere og kinoeiere i tredjestater, og som har som mål å 
programfeste en betydelig andel av henholdsvis europeiske filmer og filmer fra tredjestater på kommersielle 
kinoer med tanke på urpremierer i et fastsatt minste tidsrom. Støttebevilgningene vil særlig bli bestemt på 
grunnlag av varighet, eksponering og antall visninger på disse kinoene av filmer fra tredjestater (eller 
europeiske filmer, dersom kinoeierne er fra tredjestater) i løpet av en referanseperiode.

— Støtte etablering og samordning av et nett av europeiske kinoeiere og kinoeiere fra tredjestater for å utvikle 
felles tiltak av denne typen programsammensetning.

2. Handlingsmål

Øke tilbudet av audiovisuelt innhold og bedre kringkastings- og distribusjonsvilkårene for audiovisuelle 
verker fra tredjestater via europeiske distribusjonskanaler og for europeiske verker via distribusjonskanaler i 
tredjestater.

Tiltak som skal gjennomføres:

— Støtte partnerskap mellom europeiske og tredjestaters kringkastingsforetak (eller plattformer for 
bestillingsvideo osv.) og rettighetshavere som har som mål å sende en pakke med europeiske verker eller 
verker fra tredjestater eller distribuere en katalog med europeiske verker og verker fra tredjestater på 
plattformer for bestillingsvideo.

— Bygge opp tillit og langsiktige arbeidsforhold mellom europeiske og tredjestaters kringkastingsforetak, 
plattformer for bestillingsvideo og rettighetshavere.

3. Handlingsmål

Gjøre det lettere å organisere arrangementer og filmkunnskapsinitiativer.

Tiltak som skal gjennomføres:

— Støtte opprettelsen av nett mellom filmkunnskapsinitiativer i europeiske stater og tredjestater, særlig 
slike som er rettet mot unge seere, med henblikk på internasjonal markedsføring av et bredt spekter av 
audiovisuelle verker.

— Støtte partnerskap mellom europeiske kringkastingsforetak og kringkastingsforetak i tredjestater med sikte 
på kringkasting av audiovisuelle verker som henvender seg til unge seere.

___________________________
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

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

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Det skal gjøres en rekke vesentlige endringer i 
rådsforordning (EØF) nr. 2407/92 av 23. juli 1992 om 
lisenser til luftfartsselskaper(4), (EØF) nr. 2408/92 av 23. 
juli 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter 
innenfor Fellesskapet(5) og (EØF) nr. 2409/92 av 23. juli 
1992 om takster og rater i lufttrafikk(6). Av klarhetshensyn 
bør disse forordningene omarbeides og konsolideres i én 
forordning.

2) For å sikre en mer effektiv og enhetlig anvendelse av 
Fellesskapets regelverk for det indre luftfartsmarked er 
det nødvendig å foreta en rekke tilpasninger av dagens 
rettslige rammer.

3) Med tanke på den mulige forbindelsen mellom et 
luftfartsselskaps økonomi og sikkerheten bør det etableres 
strengere tilsyn med luftfartsselskapers økonomiske 
stilling.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 293 av 31.10.2008, s. 3, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 90/2011 av 19. juli 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 78.

(1) EUT C 175 av 27.7.2007, s. 85.
(2) EUT C 305 av 15.12.2007, s. 11.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 11. juli 2007 (EUT C 175 E av 10.7.2008, s. 

371), Rådets felles holdning av 18. april 2008 (EUT C 129 E av 27.5.2008, 
s. 1) og Europaparlamentets holdning av 9. juli 2008 (ennå ikke offentlig-
gjort i EUT).

(4) EFT L 240 av 24.8.1992, s. 1.
(5) EFT L 240 av 24.8.1992, s. 8.
(6) EFT L 240 av 24.8.1992, s. 15.

4) Ettersom luftfartsselskaper med faste driftsbaser i flere 
medlemsstater blir stadig viktigere, og det er behov for 
å sikre effektivt tilsyn med disse luftfartsselskapene, bør 
samme medlemsstat ha ansvaret for å føre tilsyn med 
luftfartsselskapenes godkjenningssertifikat og lisens.

5) For å sikre enhetlig kontroll med at alle luftfartsselskaper 
i Fellesskapet overholder kravene som gjelder for 
lisens, bør lisensutstedende myndigheter utføre jevnlige 
vurderinger av luftfartsselskapenes finansielle stilling. 
Luftfartsselskapene bør derfor framlegge tilstrekkelig 
informasjon om sin finansielle stilling, særlig de første to 
årene etter opprettelsen, da disse er særlig avgjørende for 
at luftfartsselskapet skal overleve i markedet. For å unngå 
konkurransevridning som følge av ulik regelanvendelse 
på nasjonalt plan er det nødvendig at medlemsstatene 
styrker det finansielle tilsynet med alle luftfartsselskaper i 
Fellesskapet.

6) For å redusere risikoen for passasjerene bør 
luftfartsselskaper i Fellesskapet som ikke overholder 
kravene for opprettholdelse av gyldig lisens, ikke kunne 
fortsette å utøve sin virksomhet. I slike tilfeller skal 
vedkommende lisensutstedende myndighet tilbakekalle 
eller midlertidig oppheve lisensen.

7) I henhold til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 785/2004 av 21. april 2004 om forsikringskrav 
for luftfartsselskaper og luftfartøyoperatører(7) 
skal et luftfartsselskap ha forsikring som dekker 
erstatningsansvar ved ulykke med hensyn til passasjerer, 
frakt og tredjemann. Luftfartsselskaper bør også være 
forpliktet til å ha forsikring som dekker erstatningsansvar 
ved ulykker som omfatter post.

8) For å unngå overdreven bruk av avtaler om innleie av 
luftfartøyer registrert i tredjestater, særlig innleie av 
luftfartøyer med besetning, bør slike avtaler tillates 
bare ved ekstraordinære omstendigheter, som ved 
mangel på egnede luftfartøyer på fellesskapsmarkedet, 
og de bør være strengt tidsbegrenset og overholde 
sikkerhetsstandarder som tilsvarer de sikkerhetsregler 
som er fastsatt i Fellesskapets regelverk og i nasjonal 
lovgivning.

9) Når det gjelder ansatte i luftfartsselskaper i Fellesskapet 
som driver lufttrafikk fra driftssteder utenfor territoriet 
til den medlemsstaten der vedkommende luftfartsselskap 

(7) EUT L 138 av 30.4.2004, s. 1.

EUROPAPARLAMENTS-	OG	RÅDSFORORDNING	(EF)	nr.	1008/2008

av	24.	september	2008

om	felles	regler	for	drift	av	lufttrafikk	i	Fellesskapet	(omarbeiding)(*)

2015/EØS/76/25
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har sitt hovedforetak, må medlemsstaten sikre korrekt 
anvendelse av Fellesskapets regelverk og nasjonal 
lovgivning om sosiale rettigheter.

10) For å gjennomføre det indre luftfartsmarked bør 
begrensninger som fortsatt eksisterer medlemsstater 
imellom, som begrensninger på bruk av felles rutenummer 
på ruter til tredjestater eller på prisfastsettelsen på ruter til 
tredjestater med mellomlanding i en annen medlemsstat 
(flyginger etter sjette frihet), oppheves.

11) Hensynet til de mest fjerntliggende regionenes særtrekk 
og særskilte begrensninger, særlig deres avsides 
beliggenhet, øykarakter og reduserte areal, og behovet for 
å gi dem hensiktsmessige forbindelser med Fellesskapets 
sentrale regioner kan berettige særlige ordninger med 
hensyn til reglene for gyldighetsperiode for avtaler om 
forpliktelser til å yte offentlig tjeneste som omfatter ruter 
til slike regioner.

12) På hvilke vilkår forpliktelsene til å yte offentlig 
tjeneste skal pålegges, bør defineres klart og entydig, 
samtidig som de tilknyttede anbudsprosedyrene 
bør tillate at tilstrekkelig mange anbydere deltar i 
anbudskonkurransene. Kommisjonen bør kunne innhente 
all den informasjon den trenger for å kunne vurdere den 
økonomiske begrunnelsen for å innføre forpliktelse til å 
yte offentlig tjeneste i hvert enkelt tilfelle.

13) Reglene for fordeling av trafikken mellom lufthavner som 
betjener samme by eller gruppe av byer, bør klargjøres og 
forenkles.

14) Det bør sikres at medlemsstatene har mulighet til å 
reagere på akutte problemer som oppstår som følge av 
uforutsigbare eller uunngåelige omstendigheter som 
gjør det teknisk eller praktisk svært vanskelig å drive 
lufttrafikk.

15) Kundene bør ha tilgang til alle takster og rater for 
lufttransport uavhengig av hvor i Fellesskapet de er bosatt, 
deres nasjonalitet og hvor i Fellesskapet reisebyråene er 
hjemmehørende.

16) Kundene bør ha mulighet til å sammenligne prisene for 
ulike luftfartsselskapers lufttransport på en effektiv måte. 
Endelig pris som kunden skal betale for lufttransport 
med utgangspunkt i Fellesskapet, bør derfor til enhver 
tid angis inklusive alle skatter, avgifter og gebyrer. 
Luftfartsselskaper i Fellesskapet oppfordres også til å 
angi endelig pris på sine flyginger fra tredjestater til 
Fellesskapet.

17) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av denne 
forordning, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 

1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er gitt Kommisjonen(1).

18) Ettersom målene for denne forordning, som er å oppnå 
en mer enhetlig anvendelse av Fellesskapets regelverk 
for det indre luftfartsmarked, ikke kan nås i tilstrekkelig 
grad av medlemsstatene og derfor bedre kan nås på 
fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar 
med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 
5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i 
nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det 
som er nødvendig for å nå dette målet.

19) Ministererklæringen om Gibraltar lufthavn, som det ble 
oppnådd enighet om i Cordoba 18. september 2006 under 
det første ministermøtet i forumet for dialog om Gibraltar, 
skal erstatte den felles erklæring om Gibraltar lufthavn 
avgitt i London 2. desember 1987, og full overholdelse 
av denne skal anses som overholdelse av erklæringen fra 
1987.

20) Forordning (EØF) nr. 2407/92, (EØF) nr. 2408/92 og 
(EØF) nr. 2409/92 bør derfor oppheves —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

KAPITTEL I

ALMINNELIGE	BESTEMMELSER

Artikkel 1

Formål

1.	 Denne forordning regulerer utstedelse av lisenser til 
luftfartsselskaper i Fellesskapet, disse luftfartsselskapenes 
rett til å drive lufttrafikk innenfor Fellesskapet og prising av 
lufttrafikk innenfor Fellesskapet.

2. Anvendelsen av kapittel III i denne forordning på 
Gibraltar lufthavn berører ikke Kongeriket Spanias og Det 
forente kongerikes rettslige stilling med hensyn til tvisten om 
suverenitet over territoriet der lufthavnen ligger.

Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning menes med

1. «lisens» en godkjenning gitt av vedkommende 
lisensutstedende myndighet til et foretak der foretaket gis 
tillatelse til å drive lufttrafikk som angitt i lisensen,

(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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2. «vedkommende lisensutstedende myndighet» en 
myndighet i en medlemsstat som har fullmakt til å tildele, 
nekte, tilbakekalle eller midlertidig oppheve en lisens i 
henhold til kapittel II,

3. «foretak» enhver fysisk eller juridisk person, uansett 
om den har et økonomisk formål eller ikke, eller ethvert 
offentlig organ, uansett om det er et eget rettssubjekt eller 
ikke,

4. «lufttrafikk» en flyging eller en serie flyginger som 
transporterer passasjerer, frakt og/eller post mot vederlag 
eller leieavgift,

5. «flyging» avgang fra en angitt lufthavn til en angitt 
bestemmelseslufthavn,

6. «lokal flyging» en flyging som ikke omfatter transport 
av passasjerer, post og/eller frakt mellom forskjellige 
lufthavner eller andre godkjente landingsplasser,

7. «lufthavn» ethvert område i en medlemsstat som er særlig 
tilpasset lufttrafikk,

8. «godkjenningssertifikat for luftfartsselskap (AOC)» et 
dokument utstedt til et foretak som bekrefter at operatøren 
har den faglige dyktighet og den organisasjon som kreves 
for sikker drift av den virksomhet som er angitt i sertifikatet, 
som fastsatt i de relevante bestemmelser i fellesskapsretten 
eller nasjonal lovgivning, alt etter omstendighetene,

9. «faktisk kontroll» et forhold som består i at rettigheter, 
kontrakter eller andre midler, samlet eller enkeltvis og 
ut fra de rettslige og faktiske forhold i den aktuelle sak, 
gir mulighet til direkte eller indirekte å øve avgjørende 
innflytelse på et foretak, særlig ved

a) bruksrett til alle eller deler av foretakets aktiva,

b) rettigheter eller kontrakter som medfører en avgjørende 
innflytelse på sammensetningen av, stemmegivningen 
i eller beslutningene til et foretaks organer, eller som 
på annen måte medfører en avgjørende innflytelse på 
foretakets forretningsdrift,

10. «luftfartsselskap» et foretak som har gyldig lisens eller 
tilsvarende,

11. «luftfartsselskap i Fellesskapet» (EF-luftfartsselskap) et 
luftfartsselskap som er tildelt gyldig lisens av vedkommende 
lisensutstedende myndighet i samsvar med kapittel II,

12. «forretningsplan» en utførlig beskrivelse av 
luftfartsselskapets planlagte forretningsvirksomhet i 

det aktuelle tidsrom, særlig med hensyn til forventet 
markedsutvikling og investeringene som skal foretas, 
herunder de finansielle og økonomiske følger av denne 
virksomheten,

13. «lufttrafikk innenfor Fellesskapet» lufttrafikk som finner 
sted innenfor Fellesskapet,

14. «trafikkrettighet» retten til å drive lufttrafikk mellom to 
lufthavner i Fellesskapet,

15. «setesalg» det salg av seter luftfartsselskapet, dets godkjente 
agent eller befrakter foretar direkte til offentligheten uten at 
andre tjenester, som innkvartering, er inkludert,

16. «ruteflyging» en serie flyginger som har samtlige av 
følgende kjennetegn:

a) Det er på hver flyging seter og/eller kapasitet til transport 
av frakt og/eller post til salgs på individuelt grunnlag til 
allmennheten (enten direkte fra luftfartsselskapet eller 
fra dets godkjente agenter).

b) De gjennomføres for å betjene trafikk mellom de 
samme to eller flere lufthavner, enten

— i samsvar med en offentliggjort rutetabell, eller

— ved flyginger som er så regelmessige eller 
hyppige at de åpenbart utgjør en systematisk serie 
flyginger,

17. «kapasitet» det antall seter eller mengden av nyttelast som 
tilbys allmennheten på en ruteflyging i et bestemt tidsrom,

18. «takster» de priser i euro eller nasjonal valuta som 
passasjerene skal betale til luftfartsselskapene eller deres 
agenter eller billettselgere for lufttransport, samt vilkårene 
som gjelder for prisene, herunder vederlaget og vilkårene 
som tilbys agenter og andre mellomledd, 

19. «fraktrater» de priser i euro eller nasjonal valuta som skal 
betales for transport av frakt, og vilkårene som gjelder 
for prisene, herunder vederlaget og vilkårene som tilbys 
agenter og andre mellomledd,

20. «berørt(e) medlemsstat(er)» de(n) medlemsstat(er) 
lufttrafikken drives i eller mellom,
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21. «involvert(e) medlemsstat(er)» de(n) berørte 
medlemsstat(er) og de(n) medlemsstat(er) der det/de 
luftfartsselskap(er) som driver lufttrafikk, har lisens,

22. «gruppe av byer» et tettbygd område bestående av flere 
byer eller tettsteder som gjennom befolkningsvekst og 
ekspansjon har smeltet sammen til å bli ett sammenhengende 
bebygd område,

23. «driftsregnskap» en utførlig oversikt over inntekter 
og kostnader for det aktuelle tidsrom, fordelt etter 
luftfartsvirksomhet og annen virksomhet og på materielle 
og immaterielle poster,

24. «avtale om leie av luftfartøy uten besetning» en avtale 
mellom foretak som fastsetter at luftfartøyet drives i 
henhold til leiers godkjenningssertifikat for luftfartsselskap,

25. «avtale om leie av luftfartøy med besetning» en avtale 
mellom luftfartsselskaper som fastsetter at luftfartøyet 
drives i henhold til utleiers godkjenningssertifikat for 
luftfartsselskap,

26. «hovedforetak» et EF-luftfartsselskaps hovedkontor 
eller forretningskontor i den medlemsstat der selskapets 
viktigste finansielle funksjoner og driftskontroll utøves, 
herunder sikring av kontinuerlig luftdyktighet.

KAPITTEL II

LISENS

Artikkel 3

Lisens

1.	 Ingen foretak etablert i Fellesskapet skal kunne utføre 
lufttransport av passasjerer, post og/eller frakt mot vederlag og/
eller leieavgift med mindre det er tildelt den nødvendige lisens.

Et foretak som oppfyller kravene i dette kapittel, har rett til å 
få lisens.

2. Vedkommende lisensutstedende myndighet skal ikke 
tildele lisenser eller opprettholde lisensers gyldighet dersom 
noen av kravene i dette kapittel ikke er overholdt.

3. Uten ut dette berører andre gjeldende bestemmelser i 
fellesskapsretten eller nasjonal eller internasjonal lovgivning, 
er følgende kategorier lufttrafikk ikke underlagt kravet om å 
inneha gyldig lisens:

a) lufttrafikk som utføres med ikke-motordrevet luftfartøy og/
eller mikrolett motordrevet luftfartøy, og

b) lokale flyginger.

Artikkel 4

Vilkår	for	tildeling	av	lisens

Et foretak skal tildeles lisens av en medlemsstats vedkommende 
lisensutstedende myndighet forutsatt at

a) hovedforetaket ligger i medlemsstaten,

b) det innehar et gyldig godkjenningssertifikat for 
luftfartsselskap (AOC) utstedt av en nasjonal myndighet i 
samme medlemsstat hvis vedkommende lisensutstedende 
myndighet har ansvar for å tildele, nekte, tilbakekalle eller 
midlertidig oppheve lisensen gitt til et luftfartsselskap i 
Fellesskapet,

c) det har ett eller flere luftfartøyer til disposisjon gjennom 
eierskap eller avtale om leie av luftfartøy uten besetning,

d) hovedvirksomheten er å drive lufttrafikk alene eller 
i kombinasjon med en hvilken som helst annen 
forretningsmessig drift av luftfartøyer eller reparasjoner og 
vedlikehold av luftfartøyer,

e) selskapsstrukturen tillater at vedkommende 
lisensutstedende myndighet gjennomfører bestemmelsene 
i dette kapittel,

f) medlemsstater og/eller borgere av medlemsstater eier over 
50 % av foretaket og har faktisk kontroll over det, enten 
direkte eller indirekte gjennom ett eller flere mellomliggende 
foretak, unntatt for eventuelle bestemmelser i avtaler som 
Fellesskapet har inngått med en tredjestat,

g) det oppfyller de finansielle vilkårene fastsatt i artikkel 5,

h) det oppfyller forsikringskravene fastsatt i artikkel 11 og i 
forordning (EF) nr. 785/2004, og

i) det overholder bestemmelsene om god vandel som fastsatt 
i artikkel 7.

Artikkel 5

Finansielle	vilkår	for	tildeling	av	lisens

1.	 Vedkommende lisensutstedende myndighet skal nøye 
vurdere hvorvidt et foretak som søker om lisens for første gang, 
kan godtgjøre

a) at det til enhver tid i et tidsrom på 24 måneder fra det 
tidspunkt driften begynner, kan oppfylle sine løpende 
og potensielle forpliktelser, som skal være vurdert på et 
realistisk grunnlag, og
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b) at det i et tidsrom på tre måneder fra det tidspunkt driften 
begynner, kan dekke de faste og variable kostnadene som 
påløper i driften i henhold til forretningsplanen, og som 
skal være vurdert på et realistisk grunnlag uten at det tas 
hensyn til driftsinntekter.

2. I forbindelse med nr. 1 skal det for enhver søknad 
om lisens framlegges en forretningsplan for minst de tre 
første driftsårene. Forretningsplanen skal også gi utførlige 
opplysninger om finansielle bånd mellom søkeren og annen 
forretningsvirksomhet som søkeren deltar i direkte eller 
gjennom tilknyttede foretak. Søkeren skal også framlegge alle 
relevante opplysninger, særlig opplysningene nevnt i punkt 1 i 
vedlegg I.

3. Nr. 1 og 2 får ikke anvendelse for foretak som søker om 
lisens som skal dekke virksomhet med luftfartøyer med en 
største tillatte startmasse (MTOM) på mindre enn 10 tonn og/
eller med færre enn 20 seter. Slike foretak skal godgjøre at deres 
nettokapital utgjør minst 100 000 euro, eller på anmodning 
fra vedkommende lisensutstedende myndighet framlegge 
alle opplysninger som kan være relevante for vurderingen 
omhandlet i nr. 1, særlig opplysningene omhandlet i punkt 1 i 
vedlegg I.

Vedkommende lisensutstedende myndighet kan likevel 
anvende nr. 1 og 2 på et foretak som søker om lisens i henhold 
til bestemmelsene i forrige ledd, og som har til hensikt å drive 
ruteflyginger, eller hvis omsetning overstiger 3 millioner euro 
per år.

Artikkel 6

Godkjenningssertifikat	for	luftfartsselskap	(AOC)

1.	 Tildeling av en lisens og dens gyldighet skal til enhver 
tid være betinget av at luftfartsselskapet har et gyldig 
godkjenningssertifikat som angir hvilken virksomhet lisensen 
omfatter.

2. Enhver endring i godkjenningssertifikatet til et 
luftfartsselskap i Fellesskapet skal eventuelt gjenspeiles i 
selskapets lisens.

Artikkel 7

Bevis	for	god	vandel

1.	 Dersom det for utstedelse av en lisens kreves at de 
personer som faktisk og på varig grunnlag leder foretakets 
virksomhet, framlegger bevis for god vandel eller for at deres 
bo ikke er tatt under konkursbehandling, skal vedkommende 
lisensutstedende myndighet for medlemsstatenes statsborgere 
godta som tilstrekkelig bevis at det framlegges dokumenter 
utstedt av vedkommende myndigheter i hjemstaten eller den 
medlemsstaten der personen har sitt faste bosted, som viser at 
kravene er oppfylt.

2. Dersom hjemstaten eller den medlemsstaten der personen 
har sitt faste bosted, ikke utsteder dokumentene nevnt i nr. 1, 
skal de erstattes med en erklæring under ed eller, i medlemsstater 
der edsavleggelse ikke anvendes, med en forsikring på ære 
og samvittighet som skal avgis for vedkommende retts- 
eller forvaltningsmyndighet, eventuelt for notarius publicus 
eller et vedkommende bransjeorgan i hjemstaten eller den 
medlemsstaten der personen har sin faste bosted. Myndigheten, 
notarius publicus eller vedkommende bransjeorgan skal utstede 
et bevis som bekreftelse på denne eden eller forsikringen.

3. Vedkommende lisensutstedende myndigheter kan kreve 
at dokumentene og bekreftelsene nevnt i nr. 1 og 2 ikke er eldre 
enn tre måneder ved framleggingen.

Artikkel 8

Lisensens	gyldighet

1.	 En lisens er gyldig så lenge et luftfartsselskap i 
Fellesskapet oppfyller kravene fastsatt i dette kapittel.

Et luftfartsselskap i Fellesskapet skal til enhver tid på anmodning 
kunne godtgjøre overfor vedkommende lisensutstedende 
myndighet at det oppfyller alle kravene i dette kapittel.

2. Vedkommende lisensutstedende myndighet skal føre 
nøye kontroll med oppfyllelsen av kravene i dette kapittel. Det 
skal alltid vurdere oppfyllelsen av disse kravene i følgende 
tilfeller:

a) to år etter at en ny lisens er tildelt,

b) ved mistanke om et potensielt problem, og

c) på anmodning fra Kommisjonen.

Dersom vedkommende lisensutstedende myndighet mistenker 
at et EF-luftfartsselskaps økonomiske problemer kan 
påvirke driftssikkerheten, skal den umiddelbart underrette 
vedkommende myndighet med ansvar for luftfartsselskapets 
godkjenningssertifikat.

3. Lisensen skal forelegges for ny godkjenning

a) når et luftfartsselskap i Fellesskapet ikke har startet sin 
virksomhet innen seks måneder etter at lisensen er tildelt,

b) når et luftfartsselskap i Fellesskapet har innstilt sin 
virksomhet i mer enn seks måneder, eller
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c) når et luftfartsselskap i Fellesskapet som har fått lisens 
på grunnlag av artikkel 5 nr. 3 første ledd, har til hensikt 
å utøve virksomhet med luftfartøyer som overskrider 
grensene fastsatt i artikkel 5 nr. 3, eller ikke lenger oppfyller 
de økonomiske vilkårene fastsatt i nevnte nummer.

4. Et luftfartsselskap i Fellesskapet skal innen seks måneder 
etter utgangen av regnskapsåret framlegge sine reviderte 
regnskaper for foregående regnskapsår for vedkommende 
lisensutstedende myndighet, med mindre annet er fastsatt 
i nasjonal lovgivning. De første to årene et luftfartsselskap 
i Fellesskapet er i drift, skal opplysningene omhandlet i 
punkt 3 i vedlegg I gjøres tilgjengelige for vedkommende 
lisensutstedende myndighet på anmodning.

Vedkommende lisensutstedende myndighet kan til enhver 
tid vurdere de økonomiske resultatene til et luftfartsselskap 
i Fellesskapet som den har tildelt lisens, ved å anmode om 
relevante opplysninger. Som ledd i en slik vurdering skal det 
berørte EF-luftfartsselskapet ajourføre dataene omhandlet 
i punkt 3 i vedlegg I, og framlegge dem for vedkommende 
lisensutstedende myndighet på anmodning.

5. Et luftfartsselskap i Fellesskapet skal underrette 
vedkommende lisensutstedende myndighet

a) på forhånd om eventuelle planer om drift av en ny rute til et 
kontinent eller en del av verden som det ikke tidligere har 
betjent, og om enhver annen vesentlig endring i omfanget 
av sin virksomhet, herunder, men ikke begrenset til, 
endringer i typen eller antallet luftfartøyer som benyttes,

b) på forhånd om eventuelle fusjoner eller oppkjøp det måtte 
ha til hensikt å gjennomføre, og

c) innen 14 dager om eventuelle endringer i eierskapet 
til enhver aksjepost som representerer 10 % eller mer 
av den samlede aksjekapitalen i EF-luftfartsselskapet 
eller dets morforetak eller det selskap som kontrollerer 
luftfartsselskapet i siste instans.

6. Dersom den lisensutstedende myndighet anser at 
endringene meddelt i samsvar med nr. 5 er av vesentlig 
betydning for EF-luftfartsselskapets økonomi, skal den 
i tillegg til de opplysninger som selskapet er pålagt å 
framlegge i henhold til nr. 4, be om å få framlagt en revidert 
forretningsplan som omfatter de varslede endringer, og som 
minst dekker en tolvmånedersperiode regnet fra det tidspunkt 
da planen iverksettes, samt opplysningene omhandlet i punkt 2 
i vedlegg I.

Vedkommende lisensutstedende myndighet skal på grunnlag 
av den reviderte forretningsplanen treffe beslutning om 

hvorvidt EF-luftfartsselskapet i nevnte 12-månedersperiode vil 
kunne oppfylle sine eksisterende og potensielle forpliktelser. 
Denne beslutningen skal treffes senest tre måneder etter at de 
nødvendige opplysninger er framlagt.

7. Dersom det gjøres én eller flere endringer som berører 
EF-luftfartsselskapets rettslige stilling, og særlig i tilfelle 
av fusjon eller overtakelse av EF-luftfartsselskaper som 
vedkommende lisensutstedende myndighet har tildelt lisens, 
skal den lisensutstedende myndighet avgjøre hvorvidt lisensen 
skal forelegges for ny godkjenning.

8. Nr. 4, 5 og 6 får ikke anvendelse på luftfartsselskaper 
i Fellesskapet som utelukkende driver virksomhet med 
luftfartøyer med en største tillatte startmasse (MTOM) på 
mindre enn 10 tonn og/eller med færre enn 20 seter. Slike 
EF-luftfartsselskaper skal til enhver tid på anmodning fra 
vedkommende lisensutstedende myndighet kunne godtgjøre 
at deres netto kapital er på minst 100 000 euro, eller kunne 
framlegge opplysningene som er nødvendige for vurderingen 
omhandlet i artikkel 9 nr. 2.

Vedkommende lisensutstedende myndighet kan likevel 
anvende nr. 4, 5 og 6 på luftfartsselskaper i Fellesskapet den 
har tildelt lisens, dersom selskapene driver ruteflyging eller har 
en årsomsetning på mer enn tre millioner euro.

Artikkel 9

Midlertidig	oppheving	eller	tilbakekalling	av	lisens

1. Vedkommende lisensutstedende myndighet kan på ethvert 
tidspunkt foreta en vurdering av resultatutviklingen til et 
luftfartsselskap i Fellesskapet den har tildelt lisens. På grunnlag 
av denne vurderingen kan myndigheten midlertidig oppheve 
eller tilbakekalle lisensen dersom den ikke lenger er forvisset 
om at EF-luftfartsselskapet er i stand til å oppfylle sine løpende 
og potensielle forpliktelser i et tidsrom på tolv måneder. 
Vedkommende lisensutstedende myndighet kan imidlertid 
tildele en midlertidig lisens for et tidsrom som ikke overstiger 
tolv måneder, mens den finansielle omstruktureringen av EF-
luftfartsselskapet pågår, forutsatt at sikkerheten ikke settes 
i fare, at denne midlertidige lisensen gjenspeiler eventuelle 
endringer i godkjenningssertifikatet, og at det er realistiske 
utsikter til at det kan foretas en tilfredsstillende finansiell 
omstrukturering i løpet av nevnte tidsrom.
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2. Dersom det foreligger klare indikasjoner på finansielle 
problemer, eller dersom det er innledet insolvensforhandlinger 
eller tilsvarende forhandlinger mot et EF-luftfartsselskap med 
lisens, skal vedkommende lisensutstedende myndighet som har 
tildelt selskapet lisens, omgående foreta en grundig vurdering 
av selskapets finansielle stilling og på grunnlag av resultatene 
av vurderingen foreta en gjennomgang av lisensens status i 
samsvar med denne artikkel innen tre måneder.

Vedkommende lisensutstedende myndighet skal underrette 
Kommisjonen om sin beslutning vedrørende lisensens status.

3. Dersom de reviderte regnskapene omhandlet i artikkel 8 
nr. 4 ikke er framlagt innen fristen fastsatt i nevnte artikkel, 
skal vedkommende lisensutstedende myndighet uten unødig 
opphold anmode om at EF-luftfartsselskapet framlegger de 
reviderte regnskapene.

Dersom de reviderte regnskapene ikke framlegges innen en 
måned, kan lisensen tilbakekalles eller midlertidig oppheves.

4. Vedkommende lisensutstedende myndighet skal 
tilbakekalle eller midlertidig oppheve lisensen dersom EF-
luftfartsselskapet forsettlig eller uaktsomt gir vedkommende 
lisensutstedende myndighet feilaktige opplysninger om et 
viktig punkt.

5. Dersom godkjenningssertifikatet til et luftfartsselskap 
i Fellesskapet tilbakekalles eller midlertidig oppheves, skal 
vedkommende lisensutstedende myndighet umiddelbart 
tilbakekalle eller midlertidig oppheve luftfartsselskapets lisens.

6. Vedkommende lisensutstedende myndighet kan 
midlertidig oppheve eller tilbakekalle lisensen til et 
luftfartsselskap i Fellesskapet dersom dette selskapet ikke 
lenger oppfyller kravene til god vandel fastsatt i artikkel 7.

Artikkel 10

Vedtak	om	lisenser

1.	 Vedkommende lisensutstedende myndighet skal avgjøre 
en søknad på grunnlag av alle foreliggende opplysninger 
snarest mulig og senest tre måneder etter den dato da alle 
nødvendige opplysninger er framlagt. Søkeren skal underrettes 
om vedtaket. Et avslag skal være grunngitt.

2. Framgangsmåter for å tildele, midlertidig oppheve og 
tilbakekalle lisenser skal offentliggjøres av vedkommende 
lisensutstedende myndighet, som skal underrette Kommisjonen 
om dette.

3. Vedkommende lisensutstedende myndighets vedtak om 
å tildele, midlertidig oppheve eller tilbakekalle lisenser skal 
offentliggjøres i Den europeiske unions tidende.

Artikkel 11

Forsikringskrav

Uten at dette berører forordning (EF) nr. 785/2004, skal et 
luftfartøy ha forsikring som dekker erstatningsansvar ved 
ulykke med hensyn til post.

Artikkel 12

Registrering

1.	 Med forbehold for artikkel 13 nr. 3 kan den medlemsstat 
hvis vedkommende myndighet har utstedt lisensen, velge 
om luftfartøyer som brukes av et EF-luftfartsselskap, skal 
registreres i medlemsstatens nasjonale register eller innenfor 
Fellesskapet.

2. I samsvar med nr. 1 skal vedkommende myndighet, med 
forbehold for gjeldende lover og forskrifter, uten opphold og 
uten å ilegge diskriminerende avgifter, innta i sitt nasjonale 
register luftfartøyer som eies av statsborgere av andre 
medlemsstater, og overføringer fra andre medlemsstaters 
luftfartøyregistre. Ingen avgift utover vanlig registreringsavgift 
skal betales for overføring av luftfartøyer.

Artikkel 13

Leie

1.	 Uten at dette berører artikkel 4 bokstav c), kan et 
luftfartsselskap i Fellesskapet ha til rådighet ett eller flere 
luftfartøyer gjennom avtaler om leie av luftfartøyer med eller 
uten besetning. Luftfartsselskaper i Fellesskapet kan fritt drive 
luftfartøyer innleid med besetning innenfor Fellesskapet, 
forutsatt at sikkerheten ikke settes i fare. Kommisjonen skal 
sikre at gjennomføringen av en slik bestemmelse er rimelig og 
forholdsmessig og basert på sikkerhetshensyn.

2. En avtale om leie av luftfartøy uten besetning inngått 
av et luftfartsselskap i Fellesskapet, eller en avtale om leie av 
luftfartøy med besetning der et luftfartsselskap i Fellesskapet er 
innleier av luftfartøyet med besetning, skal forhåndsgodkjennes 
i samsvar med gjeldende fellesskapsrett eller nasjonal 
lovgivning om flysikkerhet.

3. Et luftfartsselskap i Fellesskapet som leier et luftfartøy 
med besetning registrert i en tredjestat fra et annet foretak, skal 
innhente forhåndsgodkjenning av driften fra vedkommende 
lisensutstedende myndighet. Vedkommende myndighet kan gi 
slik godkjenning dersom

a) EF-luftfartsselskapet på en tilfredsstillende måte godtgjør 
overfor vedkommende myndighet at det oppfyller alle 
sikkerhetskrav tilsvarende dem som er pålagt gjennom 
fellesskapsretten eller nasjonal lovgivning, og

b) et av følgende vilkår er oppfylt:

i) EF-luftfartsselskapet begrunner slik leie med 
ekstraordinære behov, i hvilket tilfelle det kan gis 
godkjenning for et tidsrom på inntil sju måneder som 
kan fornyes én gang for ytterligere sju måneder,
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ii) EF-luftfartsselskapet godtgjør at leieavtalen er 
nødvendig for å dekke sesongavhengige kapasitets-
behov som ikke på en fornuftig måte kan dekkes ved 
å leie inn luftfartøyer registrert i Fellesskapet, i hvilket 
tilfelle godkjenningen kan fornyes, eller

iii) EF-luftfartsselskapet godtgjør at leieavtalen er 
nødvendig for å løse driftsmessige vansker, og at det 
ikke er mulig eller fornuftig å leie luftfartøyer registrert 
i Fellesskapet, i hvilket tilfelle godkjenningen skal 
begrenses til det tidsrom som er absolutt nødvendig for 
å løse vanskene.

4. Vedkommende myndighet kan knytte vilkår til 
godkjenningen. Slike vilkår skal utgjøre en del av avtalen om 
leie av luftfartøy med besetning.

Vedkommende myndighet kan nekte å gi godkjenning dersom 
avtalen om leie av luftfartøy med besetning ikke bygger på 
gjensidighet mellom den berørte medlemsstat eller Felles-
skapet og den tredjestat der luftfartøyet som leies med 
besetning, er registrert.

Dersom vedkommende myndighet godkjenner leie av luft-
fartøy med besetning registrert i en tredjestat, skal den 
underrette den berørte medlemsstat om dette.

Artikkel 14

Rett	til	å	bli	hørt

Når vedkommende myndighet vedtar å midlertidig oppheve 
eller tilbakekalle lisensen til et luftfartsselskap i Fellesskapet, 
skal den sikre at det berørte luftfartsselskap gis mulighet til å 
uttale seg, samtidig som det tas hensyn til at det i enkelte tilfeller 
er behov for å iverksette framgangsmåten for behandling av 
hastesaker.

KAPITTEL III

ADGANG	TIL	RUTER

Artikkel 15

Flyging	innenfor	Fellesskapet

1.	 Luftfartsselskaper i Fellesskapet har rett til å drive 
lufttrafikk innenfor Fellesskapet.

2. Medlemsstatene skal ikke kreve noen tillatelse eller 
godkjenning for at luftfartsselskaper i Fellesskapet skal kunne 
drive lufttrafikk innenfor Fellesskapet. Medlemsstatene skal 
ikke kreve at luftfartsselskaper i Fellesskapet framlegger 
dokumenter eller opplysninger som de allerede har framlagt 
for vedkommende lisensutstedende myndighet, forutsatt at 
de relevante opplysningene kan innhentes fra vedkommende 
lisensutstedende myndighet i tide.

3. Dersom Kommisjonen på grunnlag av de opplysninger 
som innhentes i henhold til artikkel 26 nr. 2, finner at en lisens 
tildelt til et luftfartsselskap i Fellesskapet ikke er i samsvar med 
kravene i denne forordning, skal den oversende sine funn til 
vedkommende lisensutstedende myndighet, som skal sende 
sine kommentarer til Kommisjonen innen 15 virkedager.

Dersom Kommisjonen, etter å ha undersøkt kommentarene 
fra vedkommende lisensutstedende myndighet, fastholder 
at lisensen ikke oppfyller kravene i denne forordning, eller 
dersom ingen kommentarer er mottatt fra vedkommende 
lisensutstedende myndighet, skal den etter framgangsmåten 
omhandlet i artikkel 25 nr. 2 gjøre vedtak om å be ved-
kommende lisensutstedende myndighet treffe de nødvendige 
korrigerende tiltak eller midlertidig oppheve eller tilbakekalle 
lisensen.

I vedtaket skal det settes en frist for når de korrigerende  
tiltakene skal være gjennomført av vedkommende 
lisensutstedende myndighet. Dersom korrigerende tiltak ikke 
er gjennomført innen fristen, har EF-luftfartsselskapet ikke rett 
til å utøve sine rettigheter i henhold til nr. 1.

EF-luftfartsselskapet kan gjenoppta utøvelsen av sine 
rettigheter i henhold til nr. 1 når vedkommende lisens-
utstedende myndighet har underrettet Kommisjonen om at 
de korrigerende tiltakene er gjennomført, og vedkommende 
lisensutstedende myndighet har kontrollert gjennomføringen.

4. Ved drift av lufttrafikk innenfor Fellesskapet har EF-
luftfartsselskapet tillatelse til å kombinere flyginger og inngå 
avtaler om felles rutenummer uten at dette berører Fellesskapets 
konkurranseregler for foretak.

Eventuelle begrensinger i EF-luftfartsselskapers adgang til å 
drive lufttrafikk innenfor Fellesskapet som måtte oppstå som 
følge av bilaterale avtaler mellom medlemsstater, oppheves 
herved.

5. Uten hensyn til bestemmelsene i bilaterale avtaler 
mellom medlemsstater og med forbehold for Fellesskapets 
konkurranseregler for foretak skal den eller de berørte 
medlemsstater tillate at luftfartsselskaper i Fellesskapet 
kombinerer flyginger og inngår avtaler om felles rutenummer 
med ethvert luftfartsselskap for flyginger til, fra eller via 
enhver lufthavn på deres territorium fra eller til ethvert sted i 
tredjestater.

En medlemsstat kan innenfor rammen av den bilaterale avtalen 
om flyging med den berørte tredjestat pålegge begrensninger 
på avtaler om felles rutenummer mellom luftfartsselskaper 
i Fellesskapet og luftfartsselskaper fra tredjestater, særlig 
dersom den berørte tredjestat ikke gir luftfartsselskaper i 
Fellesskapet som driver flyging fra den berørte medlemsstat, 
tilsvarende kommersielle muligheter. Medlemsstatene skal i så 
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fall sikre at begrensningene som legges på slike avtaler, ikke 
begrenser konkurransen eller innebærer forskjellbehandling av 
luftfartsselskaper i Fellesskapet, og at de ikke er strengere enn 
nødvendig.

Artikkel 16

Allmenne	prinsipper	for	forpliktelser	til	å	yte	offentlig	
tjeneste

1.	 En medlemsstat kan etter samråd med de øvrige berørte 
medlemsstater og etter å ha underrettet Kommisjonen, de 
berørte lufthavner og luftfartsselskapene som driver ruten, 
pålegge en forpliktelse til å yte offentlig tjeneste når det 
gjelder ruteflyginger mellom en lufthavn i Fellesskapet og en 
lufthavn som betjener en randsone eller en utviklingsregion 
på dens territorium, eller på en svakt trafikkert rute til en 
regional lufthavn på dens territorium, dersom ruten anses 
som nødvendig for den økonomiske utviklingen i regionen 
som lufthavnen betjener. Forpliktelsen skal pålegges bare 
i den grad det er nødvendig for å sikre at det på ruten gis et 
minstetilbud av ruteflyginger som oppfyller faste standarder for 
kontinuitet, regelmessighet, prisfastsettelse og minstekapasitet 
som selskapene ikke ville ha påtatt seg om de bare skulle ha tatt 
hensyn til egne kommersielle interesser.

De faste standardene som pålegges på ruten i henhold til 
forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste, skal fastsettes på en 
åpen måte som ikke innebærer forskjellbehandling.

2. I tilfeller der andre transportmåter ikke kan sikre en 
uavbrutt forbindelse med minst to daglige avganger, kan de 
berørte medlemsstater fastsette at forpliktelsen til å yte offentlig 
tjeneste skal omfatte et krav om at ethvert luftfartsselskap i 
Fellesskapet som akter å drive ruten, garanterer at de vil drive 
ruten i et visst tidsrom, som skal angis nærmere, i samsvar med 
de øvrige vilkårene i forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste.

3. Ved vurderingen av om en forpliktelse til å yte offentlig 
tjeneste er nødvendig og hensiktsmessig, skal medlemsstaten ta 
hensyn til

a) forholdsmessigheten mellom forpliktelsen og den berørte 
regionens behov med hensyn til økonomiske utvikling,

b) muligheten for å benytte andre transportmåter og deres 
mulighet til å tilfredsstille de aktuelle transportbehov, særlig 
i tilfeller der det finnes jernbanetransport som betjener den 
planlagte ruten med en reisetid på mindre enn tre timer og 
med tilstrekkelig hyppighet, korrespondansemuligheter og 
egnede rutetider,

c) takster og vilkår som kan tilbys brukerne,

d) den samlede virkning av alle luftfartsselskapers drift eller 
planlagte drift på denne ruten.

4. Dersom en medlemsstat ønsker å pålegge en forpliktelse 
til å yte offentlig tjeneste, skal den oversende teksten i det 
planlagte pålegget om forpliktelse til å yte offentlige tjenester 
til Kommisjonen, de øvrige berørte medlemsstater, de berørte 
lufthavner og de luftfartsselskaper som driver den aktuelle 
ruten.

Kommisjonen skal offentliggjøre en kunngjøring i Den 
europeiske unions tidende som

a) navngir de to lufthavnene som den berørte ruten skal flys 
mellom, og eventuelle mellomlandingssteder,

b) angir dato for ikrafttredelse av forpliktelsen til å yte 
offentlig tjeneste, og

c) angir fullstendig adresse der den berørte medlemsstat uten 
opphold og kostnadsfritt skal tilgjengeliggjøre teksten til 
og alle relevante opplysninger om og/eller dokumentasjon 
knyttet til forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste.

5. Uten at dette berører bestemmelsene i nr. 4 med hensyn 
til ruter der antallet passasjerer som forventes å benytte 
seg av ruten, er under 10 000 per år, skal kunngjøringen om 
forpliktelse til å yte offentlig tjeneste offentliggjøres enten i 
Den europeiske unions tidende eller i den berørte medlemsstats 
nasjonale kunngjøringsblad.

6. Ikrafttredelsesdatoen for forpliktelsen til å yte offentlig 
tjeneste skal ikke settes til før offentliggjøringen av 
kunngjøringen omhandlet i nr. 4 annet ledd.

7. Når en forpliktelse til å yte offentlig tjeneste er blitt pålagt 
etter nr. 1 og 2, skal EF-luftfartsselskapet ha anledning til å 
tilby setesalg, forutsatt at den aktuelle flygingen oppfyller alle 
kravene knyttet til forpliktelsen til å yte offentlige tjeneste. 
Denne flygingen skal følgelig anses som en ruteflyging.

8. Når forpliktelse til å yte offentlig tjeneste er pålagt etter 
nr. 1 og 2, skal ethvert annet EF-luftfartsselskap til enhver tid 
ha anledning til å iverksette ruteflyginger som oppfyller alle 
kravene i forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste, herunder den 
driftsperioden som kreves i henhold til nr. 2.

9. Uten hensyn til nr. 8 kan den berørte medlemsstat, dersom 
det på en rute ikke er noe luftfartsselskap som har begynt eller 
er i ferd med å begynne vedvarende ruteflyging i samsvar med 
forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste som gjelder for denne 



17.12.2015 Nr. 76/229EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

ruten, begrense adgangen til denne ruten til ett luftfartsselskap 
for et tidsrom på inntil fire år. Etter utløpet av fireårsperioden 
skal situasjonen vurderes på nytt.

Dette tidsrommet kan være inntil fem år dersom forpliktelsen 
til å yte offentlig tjeneste er pålagt for en rute til en lufthavn 
som betjener en mest fjerntliggende region som omhandlet i 
traktatens artikkel 229 nr. 2.

10. Retten til å drive tjenestene som omhandlet i nr. 9 skal 
tildeles etter anbudsinnbydelse i samsvar med artikkel 17,  
enten for én enkelt rute eller, i de tilfeller driftseffektiviteten 
berettiger dette, for flere ruter samlet, til ethvert EF-
luftfartsselskap som har rett til å drive slik flyging.  
En medlemsstat kan, av hensyn til den administrative 
effektiviteten, utlyse én enkelt anbudskonkurranse som dekker 
ulike ruter.

11.  Forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste skal anses for å ha 
bortfalt dersom ingen ruteflyginger er foretatt i et tidsrom på 
tolv måneder på den ruten forpliktelsen gjelder for.

12.  I tilfelle plutselig avbrudd i driften av ruten tildelt et 
luftfartsselskap i Fellesskapet etter artikkel 17 kan den berørte 
medlemsstat i et hastetilfelle etter gjensidig avtale velge et 
annet EF-luftfartsselskap til å påta seg forpliktelsen til å yte 
offentlig tjeneste i et tidsrom på inntil sju måneder, som ikke 
kan forlenges, på følgende vilkår:

a) Enhver betaling av godtgjøring fra medlemsstaten skal 
foretas i samsvar med artikkel 17 nr. 8.

b) Det skal velges blant luftfartsselskaper i Fellesskapet i 
samsvar med prinsippene om åpenhet og likebehandling.

c) Det skal utlyses en ny anbudsinnbydelse.

Kommisjonen og de(n) berørte medlemsstat(er) skal straks 
underrettes om denne framgangsmåten og begrunnelsen for 
den. På anmodning fra en medlemsstat eller på eget initiativ 
kan Kommisjonen etter framgangsmåten omhandlet i artikkel 
25 nr. 2 midlertidig innstille framgangsmåten dersom den 
etter Kommisjonens vurdering ikke oppfyller kravene i dette 
nummer eller på annen måte er i strid med fellesskapsretten.

Artikkel 17

Framgangsmåte	for	offentlig	anbudskonkurranse	om	
forpliktelse	til	å	yte	offentlig	tjeneste

1.	 Den offentlige anbudskonkurransen som kreves i artikkel 
16 nr. 10, skal gjennomføres etter framgangsmåten fastsatt i nr. 
2–10 i denne artikkel.

2. Den berørte medlemsstat skal oversende den fullstendige 
teksten i anbudsinnbydelsen til Kommisjonen, unntatt i 
tilfeller der medlemsstaten i samsvar med artikkel 16 nr. 5 
har offentliggjort forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste i en 
kunngjøring i det nasjonale kunngjøringsbladet. I slike tilfeller 
skal anbudskonkurransen også offentliggjøres i det nasjonale 
kunngjøringsbladet.

3. Anbudsinnbydelsen og den påfølgende avtalen skal blant 
annet dekke følgende:

a) standarder i tilknytning til forpliktelsen til å yte offentlig 
tjeneste,

b) regler for endring og heving av avtalen, særlig for å ta 
hensyn til uforutsette endringer,

c) avtalens gyldighetsperiode,

d) sanksjoner ved manglende overholdelse av avtalen,

e) objektive og klare parametrer som skal danne grunnlaget for 
beregning av eventuelle godtgjøringer for gjennomføringen 
av forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste.

4. Kommisjonen skal kunngjøre anbudsinnbydelsen i Den 
europeiske unions tidende. Fristen for inngivelse av anbud skal 
tidligst være to måneder etter at kunngjøringen er offentliggjort. 
Dersom anbudskonkurransen gjelder en rute som allerede er 
forbeholdt ett luftfartsselskap i samsvar med artikkel 16 nr. 9, 
skal anbudsinnbydelsen offentliggjøres senest seks måneder før 
ny konsesjon starter, for å vurdere om det fortsatt er nødvendig 
å begrense adgangen til ruten.

5. Kunngjøringen skal inneholde følgende opplysninger:

a) de(n) berørte medlemsstat(er),

b) den berørte flyruten,

c) avtalens gyldighetsperiode,

d) fullstendige opplysninger om hvor den berørte medlems-
staten har tilgjengeliggjort anbudsinnbydelsesteksten og 
eventuelle relevante opplysninger og/eller dokumentasjon 
vedrørende den offentlige anbudskonkurransen og 
forpliktelsen til å yte offentlige tjenester,

e) frist for inngivelse av anbud.

6. De(n) berørte medlemstat(er) skal på anmodning uten 
opphold og kostnadsfritt oversende alle relevante opplysninger 
og dokumenter til en part som er interessert i å delta i 
anbudskonkurransen.
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7. Utvelgelsen blant de innsendte anbudene skal gjøres 
så snart som mulig, idet det tas hensyn til om tjenesten er 
tilfredsstillende, herunder de priser og vilkår som tilbys 
brukerne, og kostnaden ved godtgjøringen som eventuelt 
kreves av de(n) berørte medlemsstat(er).

8. Den berørte medlemsstat kan godtgjøre et luftfartsselskap 
som er valgt etter nr. 7, for overholdelse av standardene som 
gjelder for forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste pålagt i 
henhold til artikkel 16. Slik godtgjøring kan ikke overstige 
det beløp som kreves for å dekke de nettokostnader som 
påløper ved gjennomføringen av hvert enkelt krav knyttet til 
forpliktelsen til å yte offentlige tjenester, samtidig som det skal 
tas hensyn til luftfartsselskapets inntekter i den forbindelse og 
en rimelig fortjeneste.

9. Medlemsstaten skal skriftlig og uten opphold 
underrette Kommisjonen om resultatet av den offentlige 
anbudskonkurransen og utvelgelsen, og underretningen skal 
inneholde følgende opplysninger:

a) antallet anbydere og deres navn og selskapsinformasjon,

b) driftsrelaterte elementer i anbudene,

c) den godtgjøring som kreves i anbudene,

d) navnet på den antatte anbyderen.

10. Kommisjonen kan på anmodning fra en medlemsstat 
eller på eget initiativ anmode medlemsstater om innen én 
måned å oversende alle relevante dokumenter i forbindelse 
med utvelgelsen av et luftfartsselskap for gjennomføring 
av forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste. Dersom de 
dokumenter det anmodes om, ikke oversendes innen 
fristen, kan Kommisjonen beslutte å midlertidig innstille 
anbudskonkurransen etter framgangsmåten omhandlet i 
artikkel 25 nr. 2.

Artikkel 18

Undersøkelse	av	forpliktelser	til	å	yte	offentlig	tjeneste

1.	 Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å 
sikre at beslutninger som er truffet i henhold til artikkel 16 og 
17, effektivt og framfor alt snarest mulig kan vurderes på nytt 
dersom beslutningene er i strid med fellesskapsretten eller med 
nasjonale regler for gjennomføring av fellesskapsretten.

Kommisjonen kan på anmodning fra en medlemsstat eller på 
eget initiativ anmode medlemsstatene om innen to måneder å 
oversende

a) et dokument som begrunner behovet for forpliktelsen til 
å yte offentlig tjeneste og erklærer at forpliktelsen er i 
samsvar med kriteriene i artikkel 16,

b) en analyse av regionens økonomi,

c) en analyse av forholdsmessigheten mellom de planlagte 
forpliktelsene og målene for den økonomiske utviklingen,

d) en analyse av eventuell eksisterende lufttransport og andre 
transportmåter som er tilgjengelige og kan anses å være et 
alternativ for den planlagte forpliktelsen.

2. Dersom en medlemsstat anser at utviklingen av en rute 
blir begrenset i urimelig grad av bestemmelsene i artikkel 16 og 
17, skal Kommisjonen på anmodning fra medlemsstaten eller 
på eget initiativ foreta en undersøkelse og innen to måneder 
etter å ha mottatt anmodningen og etter framgangsmåten 
omhandlet i artikkel 25 nr. 2 treffe beslutning på grunnlag av 
alle relevante faktorer om hvorvidt artikkel 16 og 17 fortsatt 
skal få anvendelse på den berørte rute.

Artikkel 19

Fordeling	av	trafikk	mellom	lufthavner	og	utøvelse	av	
trafikkrettigheter

1.	 Utøvelsen av trafikkrettigheter er underlagt offentlig-
gjorte fellesskapsbestemmelser og nasjonale, regionale og 
lokale forskrifter om sikkerhet, miljøvern og fordeling av 
tidsluker.

2. Etter å ha hørt de berørte parter, herunder de berørte 
luftfartsselskaper og lufthavner, kan en medlemsstat, uten 
forskjellsbehandling av bestemmelsessteder innenfor 
Fellesskapet eller på grunnlag av luftfartsselskapets nasjonalitet 
eller identitet, regulere fordelingen av trafikken mellom 
lufthavner som oppfyller følgende vilkår:

a) Lufthavnene betjener samme by eller gruppe av byer,

b) lufthavnene betjenes av en tilfredsstillende 
transportinfrastruktur som i den grad det er mulig, tilbyr en 
direkte forbindelse som gjør det mulig å nå lufthavnen på 90 
minutter også der det er nødvendig å krysse landegrenser,

c) lufthavnene er forbundet med hverandre og den byen eller 
gruppen av byer de betjener, via hyppige, pålitelige og 
effektive offentlige transporttjenester, og

d) lufthavnene tilbyr luftfartsselskapene de nødvendige 
tjenester og skader ikke unødig deres mulighet til å drive 
næringsvirksomhet.

Alle beslutninger om å regulere fordelingen av lufttrafikken 
mellom de berørte lufthavner skal overholde prinsippene om 
forholdsmessighet og åpenhet, og skal være basert på objektive 
kriterier.



17.12.2015 Nr. 76/231EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

3. Dersom en berørt medlemsstat har til hensikt å regulere 
lufttrafikken eller endre en eksisterende regel for fordeling av 
lufttrafikk, skal den underrette Kommisjonen.

Kommisjonen skal undersøke anvendelsen av denne artikkels 
nr. 1 og 2 og innen seks måneder etter mottak av slik 
underretning fra medlemsstaten, og skal etter framgangsmåten 
omhandlet i artikkel 25 nr. 2 treffe beslutning om hvorvidt 
medlemsstaten kan iverksette tiltakene.

Kommisjonen skal offentliggjøre sin beslutning i Den 
europeiske unions tidende, og tiltakene skal ikke iverksettes før 
Kommisjonens godkjenning er offentliggjort.

4. Når det gjelder regler for fordeling av lufttrafikk 
som eksisterer før denne forordning trer i kraft, skal 
Kommisjonen på anmodning fra en medlemsstat, og kan på 
eget initiativ, undersøke anvendelsen av nr. 1 og 2, og skal  
etter framgangsmåten omhandlet i artikkel 25 nr. 2 treffe 
beslutning om hvorvidt medlemsstaten fortsatt kan anvende 
tiltaket.

5. Kommisjonen skal offentliggjøre sine beslutninger i 
henhold til denne artikkel i Den europeiske unions tidende.

Artikkel 20

Miljøtiltak

1.	 Når det forekommer alvorlige miljøproblemer, kan 
den ansvarlige medlemsstat begrense eller nekte utøvelsen 
av trafikkrettigheter, særlig dersom andre transportmåter 
kan gi et tilfredsstillende tilbud. Tiltakene skal ikke medføre 
forskjellsbehandling, ikke føre til konkurransevridning mellom 
luftfartsselskapene og ikke være mer restriktive enn det som 
er nødvendig for å løse problemene, og skal ha en begrenset 
gyldighetsperiode som ikke overstiger tre år, hvoretter tiltakene 
skal vurderes på nytt.

2. Dersom en medlemsstat anser at det er nødvendig å 
treffe tiltak i henhold til nr. 1, skal den minst tre måneder før 
tiltakene iverksettes, underrette de øvrige medlemsstatene og 
Kommisjonen samt gi en rimelig begrunnelse for tiltakene. 
Tiltakene kan gjennomføres med mindre en berørt medlemsstat 
innen en måned fra underretningen er mottatt, gjør innsigelser 
eller Kommisjonen i samsvar med nr. 3 treffer beslutning om at 
de skal undersøkes ytterligere.

3. Kommisjonen kan på anmodning fra en annen 
medlemsstat eller på eget initiativ midlertidig innstille 
tiltakene etter framgangsmåten i artikkel 25 nr. 2 dersom de 
ikke oppfyller kravene i nr. 1 eller på annen måte er i strid med 
fellesskapsretten.

Artikkel 21

Nødtiltak

1. En medlemsstat kan nekte, begrense eller pålegge 
vilkår for utøvelsen av trafikkrettigheter for å løse kortvarige 

akutte problemer som følge av uforutsette og uunngåelige 
omstendigheter. Slike tiltak skal overholde prinsippene om 
forholdsmessighet og åpenhet, og skal bygge på objektive og 
ikke-diskriminerende kriterier.

Kommisjonen og de andre medlemsstatene skal straks 
underrettes om slike tiltak, og de skal være behørig begrunnet. 
Dersom problemene som nødvendiggjør slike tiltak, 
vedvarer i mer enn 14 dager, skal medlemsstaten underrette  
Kommisjonen og de andre medlemsstatene om dette, og 
medlemsstaten kan med samtykke fra Kommisjonen forlenge 
tiltakenes varighet ytterligere i inntil 14 dager.

2. Kommisjonen kan på anmodning fra de(n) involverte 
medlemsstat(er) eller på eget initiativ midlertidig innstille disse 
tiltakene dersom de ikke oppfyller kravene i nr. 1 eller på annen 
måte er i strid med fellesskapsretten.

KAPITTEL IV

BESTEMMELSER	OM	PRISFASTSETTELSE

Artikkel 22

Fri	prisfastsettelse

1. Uten at dette berører artikkel 16 nr. 1, skal luftfarts- 
selskaper i Fellesskapet og, på grunnlag av gjensidighets-
prinsippet, luftfartsselskaper fra tredjestater fritt kunne fastsette 
takster og rater for lufttransport innenfor Fellesskapet.

2. Uten hensyn til bestemmelsene i bilaterale avtaler 
medlemsstater imellom kan medlemsstatene ikke 
forskjellsbehandle luftfartsselskaper på grunnlag av 
nasjonalitet eller identitet når luftfartsselskaper i Fellesskapet 
tillates å fastsette takster og rater for lufttransport mellom 
deres territorium og en tredjestat. Eventuelle gjenstående 
begrensninger på prisfastsettelse, herunder med hensyn til ruter 
til tredjestater, som følger av bilaterale avtaler medlemsstater 
imellom, oppheves herved.

Artikkel 23

Informasjon	og	likebehandling

1. Takster og fraktrater som er tilgjengelige for offentligheten, 
skal, når de tilbys eller offentliggjøres i en hvilken som helst 
form, herunder på Internett, innbefatte de vilkår som gjelder for 
flyginger fra en lufthavn på territoriet til en medlemsstat som 
omfattes av traktaten. Endelig pris som forbrukeren skal betale, 
skal alltid være oppgitt og skal innbefatte gjeldende takst eller 
fraktrate samt alle gjeldende skatter, avgifter, tilleggsavgifter 
og gebyrer som er uunngåelige, og som kan forutses på 
tidspunktet for offentliggjøringen. I tillegg til at endelig pris 
skal oppgis, skal minst følgende angis:

a) takst eller fraktrate,

b) skatter og avgifter,
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c) lufthavnavgifter, og

d) andre avgifter, tilleggsavgifter eller gebyrer, f.eks. knyttet 
til sikkerhet eller drivstoff,

dersom avgiftene i b), c) eller d) er lagt til taksten eller 
fraktraten. Valgfrie pristillegg skal formidles på en klar, åpen 
og entydig måte i begynnelsen av enhver bestillingsprosess, og 
kunden godtar dem ved aktive valg.

2. Uten at dette berører artikkel 16 nr. 1, skal det gis tilgang 
til takster og fraktrater for lufttransport fra en lufthavn på 
territoriet til en medlemsstat som omfattes av traktaten, og som 
er tilgjengelig for offentligheten, uten forskjellsbehandling på 
grunnlag av kundens nasjonalitet eller bosted eller det sted der 
luftfartsselskapets agent eller andre billettselgere er etablert i 
Fellesskapet.

Artikkel 24

Sanksjoner

Medlemsstatene skal sikre at reglene fastsatt i dette kapittel 
overholdes, og fastsette sanksjoner for overtredelse av 
dem. Sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til 
overtredelsen og virke avskrekkende.

KAPITTEL V

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 25

Komité

1.	 Kommisjonen skal bistås av en komité.

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 3 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Artikkel 26

Samarbeid	og	rett	til	å	innhente	opplysninger

1. Medlemsstatene og Kommisjonen skal samarbeide om 
gjennomføringen og overvåkingen av gjennomføringen av 
denne forordning.

2. For å løse de oppgaver den er tillagt etter denne forordning, 
kan Kommisjonen innhente alle nødvendige opplysninger 
fra medlemsstatene, som også skal legge til rette for at 
luftfartsselskaper som deres vedkommende lisensmyndigheter 
har tildelt lisens, framlegger opplysninger.

3. Medlemsstatene skal i samsvar med nasjonal lovgivning 
treffe de nødvendige tiltak for å sikre en hensiktsmessig grad av 
fortrolighet for de opplysninger de mottar i samsvar med denne 
forordning.

Artikkel 27

Oppheving

Forordning (EØF) nr. 2407/92, (EØF) nr. 2408/92 og (EØF) 
nr. 2409/92 oppheves.

Henvisninger til de opphevede forordningene skal forstås 
som henvisninger til denne forordning og leses som angitt i 
sammenligningstabellen i vedlegg II.

Artikkel 28

Ikrafttredelse

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

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

Utferdiget i Strasbourg, 24. september 2008.

 For Europaparlamentet For Rådet

 H.-G. PÖTTERING J.-P. JOUYET

 President Formann

____________
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VEDLEGG I

OPPLYSNINGER	SOM	SKAL	FRAMLEGGES	I	HENHOLD	TIL	ARTIKKEL	5	OG	8

1 Opplysninger om økonomisk evne som skal gis av et selskap som søker om tillatelse for første gang. 

1.1 De seneste interne driftsregnskaper og, dersom de foreligger, de reviderte regnskaper for foregående regnskapsår.

1.2 Forventet balanse og resultatregnskap for de tre påfølgende år.

1.3  Grunnlaget for oppføring av forventede kostnader og inntekter på poster som drivstoff, takster og rater, lønninger, 
vedlikehold, avskrivninger, svingninger i valutakurser, lufthavnavgifter, flysikringsavgifter, kostnader til 
bakketjenester, forsikringer osv. Trafikk- og inntektsprognoser.

1.4  Utførlige opplysninger om igangsettingskostnader påløpt i perioden fra søknaden er innlevert til driften begynner, 
og en redegjørelse for hvordan kostnadene planlegges finansiert.

1.5  Utførlige opplysninger om nåværende og forventede finansieringskilder.

1.6  Utførlige opplysninger om aksjeeiere, med angivelse av deres statsborgerskap og hva slags aksjer de eier, 
samt vedtektene. Dersom selskapet tilhører en foretaksgruppe, skal det gis opplysninger om forholdet mellom 
foretakene.

1.7  Analyse av forventet kontantstrøm og likviditetsbudsjett for de tre første driftsår.

1.8  Utførlige opplysninger om finansiering av kjøp og leie av fly, herunder vilkår i leieavtaler.

2 Opplysninger som skal gis for vurdering av den fortsatte økonomiske evnen til selskaper som allerede har tillatelse, 
og som planlegger struktur- eller virksomhetsendringer med betydelige følger for deres finansielle situasjon.

2.1  Om nødvendig, de seneste interne driftsregnskaper og de reviderte regnskaper for foregående regnskapsår.

2.2  Nøyaktige opplysninger om alle planlagte endringer, for eksempel endring av trafikktjenester, planer om 
overtakelse eller fusjon, endring av aksjekapital, endringer med hensyn til aksjeeiere osv.

2.3  Forventet balanse og resultatregnskap for det inneværende regnskapsår, herunder alle planlagte struktur- eller 
virksomhetsendringer med betydelige følger for den finansielle situasjonen.

2.4  Tidligere og forventede kostnader og inntekter på poster som drivstoff, takster og priser, lønninger, vedlikehold, 
avskrivninger, svingninger i valutakurser, lufthavnavgifter, flysikringsavgifter, kostnader til bakketjenester, 
forsikringer osv. Trafikk- og inntektsprognoser.

2.5  Kontantstrømsanalyse og likviditetbudsjetter for det påfølgende år, herunder alle planlagte struktur- og 
virksomhetsendringer med betydelige følger for den finansielle situasjon.

2.6  Utførlige opplysninger om finansiering av kjøp og leie av fly, herunder vilkår i leieavtaler.

3 Opplysninger som skal gis for å vurdere den fortsatte økonomiske evne til selskaper som allerede har lisens.

3.1  Reviderte regnskaper senest seks måneder etter utløpet av den periode de gjelder, med mindre annet er fastsatt i 
nasjonal lovgivning, og om nødvendig de seneste interne driftsregnskaper.
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3.2  Forventet balanse og resultatregnskap for det følgende år.

3.3  Tidligere og forventede kostnader og inntekter på poster som drivstoff, takster og fraktrater, lønninger, vedlikehold, 
avskrivninger, svingninger i valutakurser, lufthavnavgifter, flysikringsavgifter, kostnader til bakketjenester, 
forsikringer osv. Trafikk- og inntektsprognoser.

3.4  Kontantstrømsanalyse og likviditetsbudsjett for det følgende år.

___________
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VEDLEGG II

SAMMENLIGNINGSTABELL

(som	nevnt	i	artikkel	27)

Forordning (EØF) nr. 2407/92 Denne forordning

Artikkel 1 nr. 1 Artikkel 1
Artikkel 1 nr. 2 Artikkel 3 nr. 3
Artikkel 2 Artikkel 2
Artikkel 3 nr. 1 Artikkel 3 nr. 2
Artikkel 3 nr. 2 Artikkel 3 nr. 1 annet ledd
Artikkel 3 nr. 3 Artikkel 3 nr. 1 første ledd
Artikkel 4 nr. 1 Artikkel 4
Artikkel 4 nr. 2 Artikkel 4 bokstav f)
Artikkel 4 nr. 3 —
Artikkel 4 nr. 4 Artikkel 4 bokstav f)
Artikkel 4 nr. 5 Artikkel 8 nr. 1 annet ledd
Artikkel 5 nr. 1 Artikkel 5 nr. 1
Artikkel 5 nr. 2 Artikkel 5 nr. 2
Artikkel 5 nr. 3 Artikkel 8 nr. 5
Artikkel 5 nr. 4 Artikkel 8 nr. 6
Artikkel 5 nr. 5 Artikkel 9 nr. 1
Artikkel 5 nr. 6 Artikkel 8 nr. 4
Artikkel 5 nr. 7 Artikkel 5 nr. 3 og artikkel 8 nr. 8
Artikkel 6 Artikkel 7
Artikkel 7 Artikkel 11
Artikkel 8 nr. 1 Artikkel 4 bokstav c)
Artikkel 8 nr. 2 Artikkel 12 nr. 1
Artikkel 8 nr. 3 Artikkel 13 nr. 2 og 3
Artikkel 8 nr. 4 Artikkel 12 nr. 2
Artikkel 9 Artikkel 6
Artikkel 10 nr. 1 Artikkel 13 nr. 2 og 3
Artikkel 10 nr. 2 Artikkel 13 nr. 2 og 3
Artikkel 11 nr. 1 Artikkel 8 nr. 1
Artikkel 11 nr. 2 Artikkel 8 nr. 3
Artikkel 11 nr. 3 Artikkel 8 nr. 7
Artikkel 12 Artikkel 9 nr. 2–6
Artikkel 13 nr. 1 Artikkel 10 nr. 2
Artikkel 13 nr. 2 Artikkel 10 nr. 1
Artikkel 13 nr. 3 —
Artikkel 13 nr. 4 Artikkel 10 nr. 3
Artikkel 14 —
Artikkel 15 —
Artikkel 16 —
Artikkel 17 —
Artikkel 18 nr. 1 Artikkel 26 nr. 1
Artikkel 18 nr. 2 Artikkel 26 nr. 3
Artikkel 19 —
VEDLEGG VEDLEGG I

Forordning (EØF) nr. 2408/92 Denne forordning

Artikkel 1 nr. 1 Artikkel 1
Artikkel 1 nr. 2 Artikkel 1 nr. 2
Artikkel 1 nr. 3 —
Artikkel 1 nr. 4 —
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Forordning (EØF) nr. 2408/92 Denne forordning

Artikkel 2 Artikkel 2
Artikkel 3 nr. 1 Artikkel 15 nr. 1 og 2
Artikkel 3 nr. 2 —
Artikkel 3 nr. 3 —
Artikkel 3 nr. 4 —
Artikkel 4 nr. 1 bokstav a) Artikkel 16 nr. 1
Artikkel 4 nr. 1 bokstav b) Artikkel 16 nr. 3
Artikkel 4 nr. 1 bokstav c) Artikkel 16 nr. 2
Artikkel 4 nr. 1 bokstav d) Artikkel 16 nr. 9
— Artikkel 17 nr. 1
— Artikkel 17 nr. 2
— Artikkel 17 nr. 4
— Artikkel 17 nr. 5
— Artikkel 17 nr. 6
Artikkel 4 nr. 1 bokstav e) Artikkel 17 nr. 3
Artikkel 4 nr. 1 bokstav f) Artikkel 17 nr. 7
Artikkel 4 nr. 1 bokstav g) —
Artikkel 4 nr. 1 bokstav h) Artikkel 17 nr. 8
— Artikkel 17 nr. 9
— Artikkel 17 nr. 10
Artikkel 4 nr. 1 bokstav i) Artikkel 18 nr. 1
Artikkel 4 nr. 1 bokstav j) Artikkel 16 nr. 7
Artikkel 4 nr. 1 bokstav k) —
Artikkel 4 nr. 2 —
Artikkel 4 nr. 3 Artikkel 18 nr. 2
Artikkel 4 nr. 4 —
Artikkel 5 —
Artikkel 6 nr. 1 og 2 —
Artikkel 7 Artikkel 15 nr. 4 og 5
Artikkel 8 nr. 1 Artikkel 19 nr. 2
Artikkel 8 nr. 2 Artikkel 19 nr. 1
Artikkel 8 nr. 3 Artikkel 19 nr. 3
Artikkel 8 nr. 4 —
Artikkel 8 nr. 5 —
Artikkel 9 nr. 1 Artikkel 20 nr. 1
Artikkel 9 nr. 2 Artikkel 20 nr. 1
Artikkel 9 nr. 3 Artikkel 20 nr. 2
Artikkel 9 nr. 4 Artikkel 20 nr. 3
Artikkel 9 nr. 5 Artikkel 22 nr. 1
Artikkel 9 nr. 6 Artikkel 22 nr. 2
Artikkel 9 nr. 7 —
Artikkel 9 nr. 8 —
Artikkel 10 —
Artikkel 11 Artikkel 25
Artikkel 12 nr. 1 Artikkel 26 nr. 2
Artikkel 12 nr. 2 —
Artikkel 13 —
Artikkel 14 nr. 1 Artikkel 26 nr. 1
Artikkel 14 nr. 2 Artikkel 26 nr. 3
Artikkel 15 —
Artikkel 16 —
VEDLEGG I —
VEDLEGG II —
VEDLEGG III —
— VEDLEGG II
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Forordning (EØF) nr. 2409/92 Denne forordning

Artikkel 1 nr. 1 Artikkel 1

Artikkel 1 nr. 2 Artikkel 21 nr. 1

Artikkel 1 nr. 3 —

Artikkel 2 Artikkel 2

Artikkel 3 —

Artikkel 4 Artikkel 23

Artikkel 5 nr. 1 Artikkel 22

Artikkel 5 nr. 2 —

Artikkel 5 nr. 3 —

Artikkel 5 nr. 4 —

Artikkel 6 —

Artikkel 7 —

Artikkel 8 —

Artikkel 9 —

Artikkel 10 nr. 1 Artikkel 26 nr. 1

Artikkel 10 nr. 2 Artikkel 26 nr. 3

Artikkel 11 —

Artikkel 12 —

— Artikkel 27

— Artikkel 28
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 152 nr. 4 bokstav b),

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

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

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2), og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 999/2001(3) skal visse tiltak 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(4).

2) Beslutning 1999/468/EF er blitt endret ved 
rådsbeslutning 2006/512/EF(5), der framgangsmåten 
med forskriftskomité med kontroll ble innført i 
forbindelse med vedtakelse av tiltak som er allmenne 
og har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i grunnleggende rettsakter som vedtas  
etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251, 
blant annet ved å oppheve slike bestemmelser eller 
ved å utfylle rettsakten med nye ikke-grunnleggende 
bestemmelser.

3) I samsvar med Europaparlamentets, Rådets og 
Kommisjonens erklæring(6) om beslutning 2006/512/EF 
må rettsakter som allerede er trådt i kraft og er vedtatt etter 
framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251, tilpasses 
etter gjeldende framgangsmåter for at framgangsmåten 
med forskriftskomité med kontroll skal kunne anvendes 
på dem.

4) Når det gjelder forordning (EF) nr. 999/2001, ble 
framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll 
innført ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 31.3.2009, s. 155, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 59/2011 av 1. juli 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) 
og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 1.

(1) EUT C 211 av 19.8.2008, s. 47.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 23. september 2008 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT) og rådsbeslutning av 16. februar 2009.
(3) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1.
(4) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
(5) EUT L 200 av 22.7.2006, s. 11.
(6) EUT C 255 av 21.10.2006, s. 1.

nr. 1923/2006(7) for bare noen av gjennomføringstiltakene 
som var berørt av endringene. Forordning (EF) nr. 999/2001 
bør derfor tilpasses, slik at gjennomføringsmyndigheten 
omfatter også de øvrige tiltakene.

5) Kommisjonen bør særlig gis myndighet til å godkjenne 
hurtigprøver, utvide visse bestemmelser til å omfatte 
andre produkter av animalsk opprinnelse, vedta 
gjennomføringsregler, herunder metoden for å bekrefte 
forekomst av bovin spongiform encefalopati (BSE) hos 
sauer og geiter, endre vedleggene og vedta overgangstiltak. 
Ettersom disse tiltakene er allmenne og har som formål 
å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i forordning 
(EF) nr. 999/2001, blant annet ved å utfylle den med 
nye ikke-grunnleggende bestemmelser, bør de vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll 
fastsatt i artikkel 5a i beslutning 1999/468/EF.

6) Dersom forekomst av overførbar spongiform encefalopati 
(TSE) er bekreftet, er det dessuten hensiktsmessig å 
begrense medlemsstatenes mulighet til å treffe andre 
tiltak i tilfeller der Kommisjonens godkjenning av disse 
tiltakene bygger på en gunstig risikovurdering der det 
særlig tas hensyn til kontrolltiltak truffet i den berørte 
medlemsstaten som gir et tilsvarende vernenivå.

7) Forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor endres —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 999/2001 gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 5 nr. 3 skal tredje ledd lyde:

 «Hurtigprøvene skal godkjennes for dette formål etter 
framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll 
nevnt i artikkel 24 nr. 3 og oppføres på listen i vedlegg X 
kapittel C nr. 4.»

(7) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 1.

EUROPAPARLAMENTS-	OG	RÅDSFORORDNING	(EF)	nr.	220/2009

av	11.	mars	2009

om	endring	av	 forordning	(EF)	nr.	999/2001	om	fastsettelse	av	regler	 for	å	 forebygge,	bekjempe	
og	utrydde	visse	 typer	overførbar	 spongiform	encefalopati,	med	hensyn	 til	den	gjennomførings-

myndighet	som	er	gitt	Kommisjonen(*)

2015/EØS/76/26
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2. Artikkel 9 nr. 3 skal lyde:

 «3.  Når det gjelder kriteriene i vedlegg V nr. 5, får 
bestemmelsene i nr. 1 og 2 ikke anvendelse på drøvtyggere 
som har gjennomgått en alternativ prøve som er godkjent 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll 
nevnt i artikkel 24 nr. 3 og er oppført i vedlegg X, dersom 
resultatene av prøven er negative.»

3.  I artikkel 13 nr. 1 skal tredje ledd lyde:

 «Som unntak fra bestemmelsene i dette nummer kan en 
medlemsstat på grunnlag av en gunstig risikovurdering 
i henhold til artikkel 24a og 25 treffe andre tiltak som 
gir et tilsvarende vernenivå, idet det særlig tas hensyn til 
kontrolltiltakene i vedkommende medlemsstat, dersom 
disse tiltakene er godkjent for denne medlemsstaten etter 
framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i artikkel 24 
nr. 2.»

4. Artikkel 16 nr. 7 skal lyde:

 «7.  Etter framgangsmåten med forskriftskomité med 
kontroll nevnt i artikkel 24 nr. 3 kan bestemmelsene i 
nr. 1-6 utvides til å omfatte andre produkter av animalsk 
opprinnelse. Gjennomføringsreglene for denne artikkel 
skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité 
nevnt i artikkel 24 nr. 2.»

5. Artikkel 20 nr. 2 skal lyde:

 «2.  For å sikre ensartet anvendelse av denne artikkel 
skal det om nødvendig vedtas gjennomføringsregler etter 
framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i artikkel 24 
nr. 2. Metoden for å bekrefte forekomst av BSE hos 
sauer og geiter skal vedtas etter framgangsmåten med 
forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 24 nr. 3.»

6. Artikkel 23 første ledd skal lyde:

 «Etter samråd med den relevante vitenskapskomiteen om 
alle spørsmål som kan ha innvirkning på folkehelsen, skal 
vedleggene endres eller utfylles og egnede overgangstiltak 
vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med 
kontroll nevnt i artikkel 24 nr. 3.»

7. I artikkel 23a gjøres følgende endringer:

a) Bokstav a) skal lyde:

«a) godkjenning av hurtigprøvene nevnt i artikkel 5 
nr. 3 tredje ledd, artikkel  6 nr. 1, artikkel 8 nr. 2 
og artikkel 9 nr. 3».

b) Ny bokstav k)-m) skal lyde:

«k) utvidelse av bestemmelsene i artikkel 16 nr. 1-6 
til å omfatte andre produkter av animalsk 
opprinnelse,

l) vedtakelse av metoden for å bekrefte forekomst av 
BSE hos sauer og geiter, som nevnt i artikkel 20 
nr. 2,

m) endring eller utfylling av vedleggene og 
vedtakelse av egnede overgangstiltak, som nevnt 
i artikkel 23.»

Artikkel 2

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

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

Utferdiget i Strasbourg, 11. mars 2009.

 For Europaparlamentet For Rådet

 H.-G. PÖTTERING A. VONDRA

 President Formann

____________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige 
hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse(1), 
særlig artikkel 10 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved forordning (EF) nr. 853/2004 er det fastsatt særlige 
hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse. 
I henhold til avsnitt III i vedlegg II til nevnte forordning 
skal driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som driver 
slakterier, for alle dyr som er sendt eller kommer til å 
bli sendt til slakteriet, unntatt viltlevende vilt, anmode 
om, motta, kontrollere og treffe tiltak på grunnlag av 
opplysninger om næringsmiddelkjeden.

2) I henhold til nr. 2 i nevnte avsnitt skal disse drifts-
ansvarlige motta opplysningene om næringsmiddel-
kjeden minst 24 timer før dyrene ankommer slakteriet, 
unntatt i tilfellene nevnt i avsnittets nr. 7. I nr. 7 er det 
fastsatt at nevnte opplysninger, dersom vedkommende 
myndighet tillater det, kan følge visse dyr angitt i nevnte 
nummer til slakteriet, i stedet for å måtte ankomme  
minst 24 timer på forhånd.

3) Ettersom bestemmelsen om å skaffe til veie 
opplysninger om næringsmiddelkjeden var et nytt krav 
til driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som ble 
innført ved forordning (EF) nr. 853/2004, ble det fastsatt 
en overgangsperiode for full gjennomføring av dette 
kravet ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2076/2005 av 
5. desember 2005 om fastsettelse av overgangsordninger 
for gjennomføringen av europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004 og 
(EF) nr. 882/2004(2).

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 314 av 1.12.2009, s. 8, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 59/2011 av 1. juli 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) 
og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 1.

(1) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55.
(2) EUT L 338 av 22.12.2005, s. 83.

4) Overføringen av opplysninger fra driftsenheten til 
slakteriet lettes særlig ved artikkel 8 nr. 2 i forordning 
(EF) nr. 2076/2005, der det er fastsatt et unntak fra 
kravet i avsnitt III nr. 2 i vedlegg II til forordning (EF)  
nr. 853/2004 om å oversende opplysningene om 
næringsmiddelkjeden minst 24 timer før dyrenes ankomst 
til slakteriet, dersom vedkommende myndighet tillater 
det, og dersom det ikke er til hinder for at målene med 
nevnte forordning nås.

5) Erfaringen har vist at muligheten for vedkommende 
myndigheter til fra tilfelle til tilfelle å øke antallet 
situasjoner der opplysningene om næringsmiddelkjeden 
kan sendes til slakteriet sammen med de dyrene de 
gjelder, i stedet for å måtte ankomme minst 24 minst 
timer på forhånd, har ført til en smidig gjennomføring 
av kravene om opplysninger om næringsmiddelkjeden. 
Denne overgangsordningen bør derfor gjøres permanent.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 853/2004 endres i samsvar 
med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2010.

KOMMISJONSFORORDNING	(EF)	nr.	1161/2009

av	30.	november	2009

om	 endring	 av	 vedlegg	 II	 til	 europaparlaments-	 og	 rådsforordning	 (EF)	 nr.	 853/2004	 med	
hensyn	 til	 opplysninger	 om	 næringsmiddelkjeden	 som	 skal	 framlegges	 for	 driftsansvarlige	 for	

næringsmiddelforetak	som	driver	slakterier(*)

2015/EØS/76/27

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

Utferdiget i Brussel, 30. november 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

______
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VEDLEGG

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 853/2004 skal avsnitt III nr. 7 lyde:

«7.  Dersom vedkommende myndighet tillater det, og forutsatt at det ikke er til hinder for at målene med denne 
forordning nås, kan opplysninger om næringsmiddelkjeden ankomme mindre enn 24 timer før dyrene av alle 
arter som opplysningene gjelder, ankommer slakteriet, eller følge disse dyrene til slakteriet.

 Alle opplysninger om næringsmiddelkjeden som kan medføre alvorlige forstyrrelser i slakteriets virksomhet 
dersom de blir kjent, skal imidlertid stilles til rådighet for den driftsansvarlige for slakteriet i tilstrekkelig tid 
før dyrene ankommer slakteriet til at vedkommende kan planlegge slakteriets virksomhet på grunnlag av dem.

 Den driftsansvarlige for slakteriet skal vurdere de relevante opplysningene og oversende de mottatte 
opplysningene om næringsmiddelkjeden til den offentlige veterinæren. Dyrene kan ikke slaktes eller 
slaktebehandles før den offentlige veterinæren tillater det.»

____________



Nr. 76/242 17.12.2015EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige 
hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse(1), 
særlig artikkel 9 nr. 1,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 854/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige regler 
for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av 
animalsk opprinnelse beregnet på konsum(2), særlig artikkel 16 
nr. 1,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre 
at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene 
om dyrs helse og velferd overholdes(3), særlig artikkel 63 nr. 1 
første ledd og annet ledd bokstav b), og

ut fra følgende betraktninger:

1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 852/2004(4), (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004 
og (EF) nr. 882/2004 medførte betydelige endringer av 
de reglene og framgangsmåtene som driftsansvarlige for 
næringsmiddelforetak og vedkommende myndigheter 
i medlemsstatene skal overholde. Forordningene fikk 
anvendelse fra 1. januar 2006. Anvendelsen av en rekke av 
disse bestemmelsene med umiddelbar virkning fra nevnte 
dato ville imidlertid ha medført praktiske problemer i 
visse tilfeller.

2) Derfor ble det ved kommisjonsforordning (EF) 
nr. 2076/2005 av 5. desember 2005 om fastsettelse 
av overgangsordninger for gjennomføringen av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004, 
(EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004(5) fastsatt visse 
overgangsbestemmelser i en overgangsperiode med 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 314 av 1.12.2009, s. 10, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 59/2011 av 1. juli 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) 
og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 1.

(1) EUT L 226 av 25.6.2004, s. 22.
(2) EUT L 226 av 25.6.2004, s. 83.
(3) EUT L 191 av 28.5.2004, s. 1.
(4) EUT L 226 av 25.6.2004, s. 3.
(5) EUT L 338 av 22.12.2005, s. 83.

varighet til 31. desember 2009, for å muliggjøre en 
myk overgang til en fullstendig gjennomføring av de 
nye reglene og framgangsmåtene. Ved fastsettelsen av 
overgangsperiodens varighet ble det tatt hensyn til at 
disse rammereglene for hygiene skulle undersøkes på 
nytt.

3) I henhold til forordning (EF) nr. 852/2004, (EF) 
nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 skulle Kommisjonen 
innen 20. mai 2009 framlegge for Europaparlamentet 
og Rådet en rapport om de erfaringer som var gjort med 
gjennomføringen av de nye rammereglene for hygiene.

4) Denne rapporten ble framlagt i juli 2009. I rapporten 
foreslås det imidlertid ingen detaljerte løsninger på 
de rapporterte problemene, og den følges derfor ikke 
av forslag. På grunnlag av de påviste problemene vil 
Kommisjonen vurdere behovet for forslag til forbedring 
av reglene for næringsmiddelhygiene.

5) På bakgrunn av opplysninger fra Næringsmiddel- 
og veterinærkontoret, vedkommende myndigheter i 
medlemsstatene og de berørte næringsmiddelsektorer bør 
visse overgangsbestemmelser fastsatt i forordning (EF) 
nr. 2076/2005 videreføres i påvente av at undersøkelsen 
fullføres.

6) Det bør derfor fastsettes en ytterligere overgangsperiode 
der visse overgangsbestemmelser fastsatt i forordning 
(EF) nr. 2076/2005 bør fortsette å gjelde. For å sikre en 
harmonisert framgangsmåte bør overgangsperioden i 
prinsippet vare i fire år, men den kan være kortere dersom 
det er berettiget.

7) Produsentens direkte levering av små mengder kjøtt 
fra fjørfe og haredyr som er slaktet på driftsenheten, til 
sluttforbrukeren eller til lokale detaljister som leverer 
dette som ferskt kjøtt direkte til sluttforbrukeren, 
er utelukket fra virkeområdet til forordning (EF) 
nr. 853/2004. En begrensning av denne bestemmelsen 
til å omfatte bare ferskt kjøtt fram til undersøkelsen er 
fullført, ville imidlertid innebære en ytterligere byrde 
for små produsenter. Ved forordning (EF) nr. 2076/2005 
er det derfor fastsatt et unntak fra de alminnelige 
bestemmelsene i forordning (EF) nr. 853/2004 for 
direkte levering av slike varer på bestemte vilkår, uten 
at det begrenses til ferskt kjøtt. Denne muligheten bør 
opprettholdes i den nye overgangsperioden som fastsettes 
ved denne forordning.

KOMMISJONSFORORDNING	(EF)	nr.	1162/2009

av	30.	november	2009

om	 fastsettelse	 av	 overgangsbestemmelser	 om	 gjennomføringen	 av	 europaparlaments-	 og	
rådsforordning	(EF)	nr.	853/2004,	(EF)	nr.	854/2004	og	(EF)	nr.	882/2004(*)
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8) Ved forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 er 
det fastsatt visse bestemmelser om import til Fellesskapet 
av produkter av animalsk opprinnelse og næringsmidler 
som inneholder både produkter av vegetabilsk opprinnelse 
og foredlede produkter av animalsk opprinnelse. 
Ved forordning (EF) nr. 2076/2005 er det fastsatt 
overgangsbestemmelser om unntak fra visse regler for 
visse importvarer der hygienevilkårene ved import til 
Fellesskapet ennå ikke er harmonisert på fellesskapsplan. 
Disse vilkårene vil ikke være fullstendig harmonisert 
før 31. desember 2009. I påvente av den framtidige 
harmoniseringen av Fellesskapets regelverk må det 
derfor fastsettes unntak i den nye overgangsperioden som 
fastsettes ved denne forordning.

9) Ved forordning (EF) nr. 853/2004 er det fastsatt visse 
kriterier for råstoffer som brukes ved bearbeiding 
av kvernet kjøtt, og visse krav til merking. Ved 
forordning (EF) nr. 2076/2005 er det imidlertid fastsatt 
overgangsbestemmelser om unntak fra visse av disse 
kravene i en overgangsperiode der kriteriene for 
sammensetningen av kvernet kjøtt, særlig fettinnholdet 
og forholdet mellom bindevev og kjøttprotein, skulle 
vurderes. På grunnlag av vurderingen ble disse kriteriene 
tatt med i Kommisjonens forslag til en europaparlaments- 
og rådsforordning om næringsmiddelinformasjon til 
forbrukerne(1). Dette forslaget ble vedtatt av Kommisjonen 
30. januar 2008 og oversendt Europaparlamentet og Rådet. 
I påvente av resultatet av forslaget bør disse unntakene fra 
visse kriterier for kvernet kjøtt opprettholdes i den nye 
overgangsperioden som fastsettes ved denne forordning.

10) Ved forordning (EF) nr. 882/2004 er det fastsatt at 
laboratorier som analyserer prøver som er tatt ved offentlig 
kontroll, skal være akkreditert. Ved forordning (EF) 
nr. 2076/2005 er det fastsatt en overgangsbestemmelse 
om unntak fra dette kravet for visse laboratorier som 
ikke måtte være akkreditert i henhold til tidligere 
fellesskapsregelverk. Erfaringen har vist at laboratorier 
som utfører offentlige trikinundersøkelser og befinner 
seg på slakterier eller viltbehandlingsanlegg, trenger 
ekstra tid til å oppnå full akkreditering, ettersom dette er 
en sammensatt og møysommelig prosess. Det bør derfor 
fastsettes nye overgangsbestemmelser som skal gjelde for 
disse laboratoriene på visse vilkår.

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

(1) KOM(2008) endelig utgave.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

KAPITTEL I

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Artikkel 1

Overgangsperiode

Ved denne forordning fastsettes overgangsbestemmelser om 
gjennomføringen av europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004 
som skal anvendes i en overgangsperiode fra 1. januar 2010 til 
31. desember 2013 («overgangsperioden»).

KAPITTEL II

OVERGANGSBESTEMMELSER	OM	
GJENNOMFØRINGEN	AV	FORORDNING	(EF)	

NR.	853/2004

Artikkel 2

Direkte	levering	av	små	mengder	kjøtt	fra	fjørfe	og	haredyr

Bestemmelsene i forordning (EF) nr. 853/2004 får som 
unntak fra forordningens artikkel 1 nr. 3 bokstav d) og med 
forbehold for forordningens artikkel 1 nr. 4, ikke anvendelse på 
produsentens direkte levering av små mengder kjøtt fra fjørfe 
og haredyr som er slaktet på driftsenheten, til sluttforbrukeren 
eller til lokale detaljister som leverer slikt kjøtt direkte til 
sluttforbrukeren.

Artikkel 3

Hygienevilkår	ved	import

1.  Artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) nr. 853/2004 får ikke 
anvendelse på import av næringsmidler av animalsk opprinnelse 
som det ikke er fastsatt harmoniserte hygienevilkår ved import 
for, herunder lister over tredjestater og deler av tredjestater og 
over virksomheter som det er tillatt å importere fra.

Ved import av slike produkter skal vedkommende medlemsstats 
hygienevilkår ved import oppfylles.

2.  Som unntak fra artikkel 6 nr. 4 i forordning (EF) 
nr. 853/2004 skal driftsansvarlige for næringsmiddelforetak 
som importerer næringsmidler som inneholder både produkter 
av vegetabilsk opprinnelse og foredlede produkter av animalsk 
opprinnelse, unntas fra forpliktelsen fastsatt i nevnte artikkel.

Ved import av slike produkter skal de harmoniserte 
fellesskapsreglene overholdes dersom slike finnes, og i motsatt 
fall skal medlemsstatens nasjonale regler overholdes.
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Artikkel 4

Kriterier	for	sammensetning	og	krav	til	merking	av	
kvernet	kjøtt

1.  Som unntak fra kravene fastsatt i avsnitt V kapittel II 
nr. 1 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 skal den 
driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket kontrollere de 
råstoffene som kommer inn til virksomheten, for å sikre at 
det ferdige produktet oppfyller de kriteriene som er angitt for 
produktene i tabellen nedenfor.

Tabell

Kriterier	for	sammensetning	kontrollert	på	grunnlag	av	et	
dagsgjennomsnitt

Fettinnhold
Forhold mellom 

bindevev og 
kjøttprotein

magert kvernet kjøtt ≤ 7 % ≤ 12

kvernet rent storfekjøtt ≤ 20 % ≤ 15

kvernet kjøtt med svinekjøtt ≤ 30 % ≤ 18

kvernet kjøtt fra andre arter ≤ 25 % ≤ 15

2.  Som unntak fra kravene fastsatt i avsnitt V kapittel IV 
i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 skal merkingen 
også inneholde følgende angivelser:

– «fettinnhold mindre enn …»,

– «forhold bindevev/kjøttprotein mindre enn …».

3.  Medlemsstatene kan tillate at kvernet kjøtt som ikke 
oppfyller disse kriteriene, bringes i omsetning på deres 
nasjonale markeder dersom det er påført et nasjonalt merke 
som ikke kan forveksles med merkene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 
i forordning (EF) nr. 853/2004.

KAPITTEL III

OVERGANGSBESTEMMELSER OM 
GJENNOMFØRINGEN AV FORORDNING (EF) 

NR. 854/2004

Artikkel 5

Hygienevilkår	ved	import

Kapittel III i forordning (EF) nr. 854/2004 får ikke anvendelse 
på import av næringsmidler av animalsk opprinnelse som det

ikke er fastsatt harmoniserte hygienevilkår ved import for, 
herunder lister over tredjestater og deler av tredjestater og over 
virksomheter som det er tillatt å importere fra.

Ved import av slike produkter skal vedkommende medlemsstats 
hygienevilkår ved import oppfylles.

KAPITTEL IV

OVERGANGSBESTEMMELSER OM 
GJENNOMFØRINGEN AV FORORDNING (EF) 

NR. 882/2004

Artikkel 6

Akkreditering	 av	 offentlige	 laboratorier	 som	 utfører	
trikinundersøkelser

Som unntak fra artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 882/2004 
kan vedkommende myndighet utpeke et laboratorium som 
befinner seg på et slakteri eller et viltbehandlingsanlegg, til å 
utføre offentlige trikinundersøkelser, forutsatt at laboratoriet, 
selv om det ikke er akkreditert,

a) dokumenterer at det har påbegynt og følger de nødvendige 
framgangsmåter for akkreditering i samsvar med forordning 
(EF) nr. 882/2004,

b) gir vedkommende myndighet tilfredsstillende garantier 
for at det er iverksatt kvalitetskontrollordninger for de 
analysene som laboratoriet gjennomfører ved offentlig 
kontroll.

Medlemsstater som anvender denne overgangsbestemmelsen, 
skal ved utgangen av hvert år framlegge for Kommisjonen en 
rapport om de framskritt som er gjort i akkrediteringen av slike 
utpekte laboratorier.

KAPITTEL V

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 7

Forordning (EF) nr. 2076/2005 oppheves.

Artikkel 8

Ikrafttredelse

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2010 til 31. desember 2013.

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

Utferdiget i Brussel, 30. november 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

____________
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 152 nr. 4 bokstav b),

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

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

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved artikkel 2 i direktiv 96/22/EF(3) forbys blant annet 
markedsføring av stilbener, stilbenderivativer, deres 
salter og estere samt stoffer med tyreostatisk virkning for 
tilføring til dyr av alle arter.

2) Årsaken til dette absolutte forbudet var at eventuelt 
misbruk eller feilbruk ville være vanskeligere dersom det 
ikke fantes noen produkter på markedet som var godkjent 
for noen som helst dyreart.

3) De erfaringene som er gjort, særlig med nasjonale planer 
for overvåking av restmengder framlagt i henhold til 
rådsdirektiv 96/23/EF av 29. april 1996 om kontrolltiltak 
som skal iverksettes med hensyn til visse stoffer og deres 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 318 av 28.11.2008, s. 9, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 59/2011 av 1. juli 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) 
og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 1.

(1) EUT C 10 av 15.1.2008, s. 57.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 5. juni 2008 (ennå ikke offentliggjort i EUT) 

og rådsbeslutning av 20. oktober 2008.
(3) EFT L 125 av 23.5.1996, s. 3.

restmengder i levende dyr og animalske produkter(4), har 
imidlertid vist at feilbruk av produktpresentasjoner som er 
beregnet på kjæledyr, ikke utgjør noen nevneverdig kilde 
til misbruk eller feilbruk. En av årsakene til dette er at det 
ikke er økonomisk interessant å bruke presentasjoner som 
er beregnet på kjæledyr, som vekstfremmende stoffer til 
dyr som er bestemt til næringsmiddelproduksjon.

4) Forbudet mot stoffer med tyreostatisk virkning har 
dessuten skadelige følger for kjæledyrs (hunder og 
katters) velferd, ettersom det ikke finnes alternativ 
behandling av hypertyreose hos disse dyrene.

5) I henhold til protokollen om dyrevern og dyrs velferd, som 
er vedlagt traktaten, skal Fellesskapet og medlemsstatene 
ved gjennomføringen av Fellesskapets politikk ta fullt 
hensyn til kravene til dyrs velferd, særlig i forbindelse 
med det indre marked.

6) Det er derfor hensiktsmessig å begrense 
virkeområdet for direktiv 96/22/EF til dyr bestemt til 
næringsmiddelproduksjon og å oppheve forbudet med 
hensyn til kjæledyr, samt å tilpasse definisjonen av 
terapeutisk behandling.

7) I uttalelsen fra Vitenskapskomiteen for veterinære 
tiltak knyttet til vern av menneskers helse (SCVPH) av 
30. april 1999 om de mulige risikoene for menneskers 
helse forbundet med restmengder av hormoner i kjøtt og 
kjøttprodukter av storfe (som ble revidert 3. mai 2000 og 
bekreftet 10. april 2002) ble det konkludert at det finnes 
mange nye opplysninger som tyder på at østradiol 17ß 
må anses som kreftframkallende, ettersom det har både 
svulstframkallende og svulststimulerende virkning, og 
at det på bakgrunn av de data som da forelå, ikke var 
mulig å foreta en kvantitativ vurdering av risikoen for 
menneskers helse. Som følge av dette ble direktiv 96/22/
EF endret ved direktiv 2003/74/EF for blant annet å 
fastsette et permanent forbud mot bruk av østradiol 17β 
som vekstfremmende stoff og vesentlig begrense andre 
tilfeller der stoffet kan gis til alle landbruksdyr for 
terapeutiske eller avlstekniske formål, i påvente av en 
nærmere undersøkelse av den faktiske og vitenskapelige 
situasjonen og av veterinærpraksis i medlemsstatene.

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

EUROPAPARLAMENTS-	OG	RÅDSDIREKTIV	2008/97/EF

av	19.	november	2008

om	endring	 av	 rådsdirektiv	 96/22/EF	om	 forbud	mot	bruk	av	 visse	 stoffer	med	hormonell	 eller	
tyreostatisk	virkning	samt	beta-agonister	innenfor	husdyrhold(*)
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8) I henhold til artikkel 11a i direktiv 96/22/EF skulle 
Kommisjonen framlegge en rapport innen 14. oktober 
2005 om tilgangen på andre veterinærpreparater enn 
dem som inneholder østradiol 17β, til terapeutisk 
behandling av dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon. 
Kommisjonen innhentet råd fra sakkyndige og 
utarbeidet den relevante vitenskapelige rapporten, 
som ble oversendt Europaparlamentet og Rådet 
11. oktober 2005. I rapporten fastslås det at østradiol 
17β ikke er uunnværlig i produksjonen av dyr bestemt 
til næringsmiddelproduksjon, ettersom tilgjengelige 
alternativer (særlig prostaglandiner) allerede er i utstrakt 
bruk blant praktiserende veterinærer i medlemsstatene, 
og at et fullstendig forbud mot bruk av østradiol 17β til 
dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon ville ha liten 
eller ingen virkning på landbrukssektoren og dyrs velferd.

9) Objektive opplysnings- og holdningskampanjer kan 
bidra til å sikre at gjeldende regelverk overholdes og til å 
eliminere uegnet bruk av ulovlige stoffer.

10) Det ble fastsatt et midlertidig unntak som ga rom for 
å tillate bruk av østradiol 17β til framkalling av østrus 
hos storfe, hester, sauer eller geiter fram til 14. oktober 
2006. Ettersom det finnes virkningsfulle alternative 
produkter som allerede er i bruk, og for å sikre det høye 
helsevernnivået som Fellesskapet har valgt, bør dette 
unntaket ikke forlenges.

11) Direktiv 96/22/EF bør derfor endres —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 96/22/EF gjøres følgende endringer:

1.  I artikkel 1 nr. 2 skal bokstav b) lyde:

«b) «terapeutisk behandling» tilføring, i henhold til 
artikkel 4 i dette direktiv, til et enkelt landbruksdyr av et 
av de stoffer som er tillatt for å behandle, etter at dyret 
er undersøkt av en veterinær, et fruktbarhetsproblem, 
herunder avbrytelse av uønsket drektighet, og, når 
det gjelder beta-agonister, å framkalle hemming av 
livmorsammentrekninger hos kyr som kalver, og å 
behandle luftveisproblemer, hovsenebeinsbetennelse 
og forfangenhet, samt å framkalle hemming av 
livmorsammen trekninger hos dyr av hestefamilien.»

2. Artikkel 2 skal lyde:

 «Artikkel 2

 Medlemsstatene skal forby omsetning av stoffene oppført 
i vedlegg II for tilføring til dyr hvis kjøtt og produkter er 
beregnet på konsum, for andre formål enn dem som er 
fastsatt i artikkel 4 nr. 2.»

3. I artikkel 4 nr. 2 skal punkt i) lyde:

«i) allyltrenbolon, tilført oralt, eller beta-agonister til dyr 
av hestefamilien, forutsatt at de brukes i samsvar med 
produsentens instruksjoner.»

4.  Artikkel 5a oppheves.

5. I artikkel 3, 6, 7, 8, 11 og 14a utgår henvisningene til 
artikkel 5a.

6.  I artikkel 11 skal nr. 1 lyde:

 «1.  Tredjestater hvis lovgivning tillater at stilbener, 
stilbenderivater, deres salter og estere eller tyreostatiske 
stoffer beregnet på å tilføres dyr av alle arter hvis kjøtt 
og produkter er beregnet på konsum, bringes i omsetning 
og tilføres dyr, kan ikke være oppført på noen av listene 
omhandlet i Fellesskapets regelverk over stater som 
medlemsstatene har tillatelse til å importere landbruks- 
eller akvakulturdyr eller kjøtt eller produkter fra slike dyr 
fra.»

7. Artikkel 11a skal lyde:

 «Artikkel 11a

 Når det gjelder stoffene oppført i vedlegg III, skal 
Kommisjonen skaffe ytterligere opplysninger idet det 
tas hensyn til nye vitenskapelige data fra alle mulige 
kilder, og regelmessig gjennomgå tiltakene som anvendes 
med sikte på å kunne framlegge nødvendige forslag for 
Europaparlamentet og Rådet i rett tid.»

8. Ny artikkel 11b skal lyde:

 «Artikkel 11b

 I samarbeid med medlemsstatene skal Kommisjonen 
iverksette en opplysnings- og holdningskampanje om 
det fullstendige forbudet mot bruk av østradiol 17β til 
dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon, rettet mot 
gårdbrukere og veterinærorganisasjoner i EU samt de 
berørte organisasjoner utenfor EU som direkte eller 
indirekte deltar i eksport til EU av næringsmidler av 
animalsk opprinnelse som omfattes av dette direktivs 
virkeområde.»
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9.  Vedlegg II erstattes med teksten i vedlegget til dette 
direktiv.

Artikkel 2

1.  Medlemsstatene skal innen 1. januar 2009 sette i kraft 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen 
teksten til disse bestemmelsene og en sammenligningstabell 
som viser sammenhengen mellom disse bestemmelsene og 
bestemmelsene i dette direktiv.

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

2.  Medlemsstatene skal sørge for at teksten til de viktigste 
internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området 
dette direktiv omhandler, blir oversendt Kommisjonen.

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 19. november 2008.

 For Europaparlamentet For Rådet

 H.-G. PÖTTERING J.-P. JOUYET

 President Formann

______

VEDLEGG

«VEDLEGG II

Liste over forbudte stoffer:

Liste A: forbudte stoffer

– tyreostatiske stoffer

– stilbener, stilbenderivater og deres salter og estere

– østradiol 17β og esterlignende derivater av dette

Liste B: forbudte stoffer med unntak

– beta-agonister»

_________________________
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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 37,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(1) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved direktiv 2008/73/EF(2) ble i alt 23 rådsrettsakter 
endret for blant annet å fastsette forenklede 
framgangsmåter for utarbeiding av lister og 
offentliggjøring av opplysninger på det veterinære og 
avlstekniske området.

2) Direktiv 2008/73/EF trådte i kraft 3. september 2008. 
Medlemsstatene skal innen 1. januar 2010 sette i kraft de 
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
nevnte direktiv. Det ble imidlertid ikke fastsatt i direktivet 
at medlemsstatene skal anvende bestemmelsene fra denne 
dato.

3) Av hensyn til rettssikkerheten bør direktiv 2008/73/
EF rettes for å sikre at de endringene som ble gjort i 
de forskjellige rådsrettsaktene ved nevnte direktiv for 
å fastsette slike forenklede framgangsmåter, anvendes 
ensartet i medlemsstatene fra 1. januar 2010. Direktiv 
2008/73/EF bør derfor rettes slik at det også får anvendelse 
fra denne dato. Direktivet bør følgelig også rettes for å 
fastsette at medlemsstatene skal anvende bestemmelsene 
fra denne dato.

4) Visse andre endringer som ble gjort ved direktiv  
2008/73/EF i direktiv 64/432/EØF(3) og 90/426/EØF(4), 
berører imidlertid ikke de forenklede framgangsmåtene, 
og det er derfor ikke nødvendig at medlemsstatene  
utsetter anvendelsen av disse til 1. januar 2010. 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 145 av 10.6.2009, s. 43, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 59/2011 av 1. juli 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) 
og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 1.

(1) Uttalelse avgitt 2. april 2009 (ennå ikke offentliggjort i EUT).
(2) EUT L 219 av 14.8.2008, s. 40.
(3) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64.
(4) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 42.

Disse endringene gjelder henholdsvis vedtakelse av 
særskilte dyrehelsetiltak etter framgangsmåten fastsatt 
i rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om 
fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den 
gjennomføringsmyndighet som er tillagt Kommisjonen(5), 
og retting av en foreldet henvisning.

5) For å sikre en myk overgang til de nye forenklede 
framgangsmåtene for utarbeiding av lister og 
offentliggjøring av opplysninger på det veterinære 
og avlstekniske området, bør det fastsettes at det kan 
vedtas overgangsbestemmelser etter framgangsmåten i 
beslutning 1999/468/EF.

6) Av rettssikkerhets- og kontinuitetshensyn bør dette 
vedtak få anvendelse fra 3. september 2008, som var 
ikrafttredelsesdatoen for direktiv 2008/73/EF.

7) Direktiv 2008/73/EF bør derfor rettes —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I direktiv 2008/73/EF gjøres følgende rettelser:

1.  Artikkel 20 annet ledd oppheves.

2. Ny artikkel 23a og 23b skal lyde:

 «Artikkel 23a

	 Overgangsbestemmelser

 Overgangsbestemmelser kan vedtas etter framgangsmåten 
nevnt i artikkel 23b nr. 2.

 Artikkel 23b

	 Komitéframgangsmåte

 1.  Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for 
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen nedsatt ved artikkel 58 
i forordning (EF) nr. 178/2002(*).

 2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse.

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

RÅDSVEDTAK

av	5.	mai	2009

om	retting	av	direktiv	2008/73/EF	om	forenkling	av	framgangsmåtene	for	utarbeiding	av	lister	og	
offentliggjøring	av	opplysninger	på	det	veterinære	og	avlstekniske	området

(2009/436/EF)(*)

2015/EØS/76/30
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 Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/
EF skal være tre måneder.

__________
(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 

av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper 
og krav i næringsmiddelregelverket, om opprettelse av 
Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
og om fastsettelse av framgangsmåter i forbindelse 
med næringsmiddeltrygghet (EFT L 31 av 1.2.2002, 
s. 1).»

3. I artikkel 24 skal nr. 1 lyde:

 «1.  Medlemsstatene skal innen 1. januar 2010 sette 
i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å 
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 
Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene.

 De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. januar 2010.

 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.»

4.  Artikkel 25 skal lyde:

 «Artikkel 25

	 Ikrafttredelse	og	anvendelse

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

 Det får anvendelse fra 1. januar 2010, med unntak av 
artikkel 1 nr. 1 og 5 samt artikkel 7, 23a og 23b.»

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra 3. september 2008.

Artikkel 3

Dette vedtak skal kunngjøres i Den europeiske unions tidende.

Artikkel 4

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 5. mai 2009.

 For Rådet

 M. KALOUSEK

 Formann
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om 
dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor 
Fellesskapet(1), særleg artikkel 6a tredje leddet, artikkel 11 
nr. 6 og artikkel 13 nr. 6,

med tilvising til rådsdirektiv 77/504/EØF av 25. juli 1977 om 
renrasede avlsdyr av storfe(2), særleg artikkel 4a nr. 2,

med tilvising til rådsdirektiv 88/407/EØF av 14. juni 1988 om 
fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel med dypfryst sæd 
fra storfe innenfor Fellesskapet og innførsel av slik sæd(3), 
særleg artikkel 5 nr. 3 og artikkel 9 nr. 3,

med tilvising til rådsdirektiv 88/661/EØF av 19. desember 
1988 om avlstekniske standarder for avlsdyr av svin(4), særleg 
artikkel 4a andre leddet,

med tilvising til rådsdirektiv 89/361/EØF av 30. mai 1989 om 
renrasede avlsdyr av sau og geit(5), særleg artikkel 5 andre 
leddet,

med tilvising til rådsdirektiv 89/556/EØF av 25. september 
1989 om krav til dyrehelse ved handel med embryoer fra 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 247 av 19.9.2009, s. 13, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 59/2011 av 1. juli 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) 
og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 1.

(1) TEF 121 av 29.7.1964, s. 1977/64.
(2) TEF L 206 av 12.8.1977, s. 8.
(3) TEF L 194 av 22.7.1988, s. 10.
(4) TEF L 382 av 31.12.1988, s. 36.
(5) TEF L 153 av 6.6.1989, s. 30.

storfe innenfor Fellesskapet og innførsel av slike embryoer fra 
tredjestater(6), særleg artikkel 5 nr. 3 og artikkel 8 nr. 3,

med tilvising til rådsdirektiv 90/427/EØF av 26. juni 1990 om 
vilkår med hensyn til avl og avstamning ved handel med dyr av 
hestefamilien innenfor Fellesskapet(7), særleg artikkel 5 andre 
leddet,

med tilvising til rådsdirektiv 90/428/EØF av 26. juni 1990 om 
handel med dyr av hestefamilien beregnet på konkurranser 
og om fastsettelse av vilkår for deltakelse i konkurranser(8), 
særleg artikkel 4 nr. 3,

med tilvising til rådsdirektiv 90/429/EØF av 26. juni 1990 
om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel med rånesæd 
innenfor Fellesskapet og innførsel av rånesæd(9), særleg 
artikkel 5 nr. 3 og artikkel 8 nr. 3,

med tilvising til rådsdirektiv 90/539/EØF av 15. oktober 
1990 om krav til dyrehelse ved handel med fjørfe og rugeegg 
innenfor Fellesskapet og ved innførsel av fjørfe og rugeegg 
fra tredjestater(10), særleg artikkel 4 tredje leddet og artikkel 6a 
andre leddet,

med tilvising til rådsdirektiv 91/68/EØF av 28. januar 1991 
om krav til dyrehelse ved handel med sau og geit innenfor 
Fellesskapet(11), særleg artikkel 8a nr. 6 og artikkel 8b nr. 5 
andre leddet,

(6) TEF L 302 av 19.10.1989, s. 1.
(7) TEF L 224 av 18.8.1990, s. 55.
(8) TEF L 224 av 18.8.1990, s. 60.
(9) TEF L 224 av 18.8.1990, s. 62.
(10) TEF L 303 av 31.10.1990, s. 6.
(11) TEF L 46 av 19.2.1991, s. 19.

KOMMISJONSVEDTAK

av	18.	september	2009

om	gjennomføring	av	rådsdirektiv	2008/73/EF	med	omsyn	til	Internett-baserte	informasjonssider	
som	 inneheld	 lister	 over	 verksemder	 og	 laboratorium	 som	 er	 godkjende	 av	 medlemsstatane	 i	

samsvar	med	fellesskapsregelverket	på	veterinærområdet	og	det	avlstekniske	området

[meldt under nummeret K(2009) 6950]

(2009/712/EF)(*)

2015/EØS/76/31
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med tilvising til rådsdirektiv 91/496/EØF av 15. juli 
1991 om fastsettelse av prinsippene for organisering av 
veterinærkontrollene av dyr som innføres til Fellesskapet fra 
tredjestater, og om endring av direktiv 89/662/EØF, 90/425/
EØF og 90/675/EØF(1), særleg artikkel 10 nr. 4 bokstav b),

med tilvising til rådsdirektiv 92/35/EØF av 29. april 1992 om 
fastsettelse av kontrollregler og tiltak for å bekjempe afrikansk 
hestepest(2), særleg artikkel 14 nr. 1 andre leddet,

med tilvising til rådsdirektiv 92/65/EØF av 13. juli 1992 
om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel innenfor 
Fellesskapet med dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes 
av kravene til dyrehelse fastsatt i de særlige fellesskapsregler 
oppført i vedlegg A del I til direktiv 90/425/EØF, og ved  
innførsel av nevnte dyr, sæd, egg og embryoer til Fellesskapet(3), 
særleg artikkel 11 nr. 4 tredje leddet, artikkel 13 nr. 2 bokstav d) 
tredje leddet og artikkel 17 nr. 3 bokstav b) femte leddet,

med tilvising til rådsdirektiv 92/66/EØF av 14. juli 1992 
om innføring av fellesskapstiltak for å bekjempe Newcastle 
Disease(4), særleg artikkel 14 nr. 5 andre leddet,

med tilvising til rådsdirektiv 92/119/EØF av 17. desember 
1992 om generelle fellesskapstiltak for bekjempelse av 
visse dyresykdommer og særtiltak med hensyn til smittsomt 
blæreutslett hos gris(5), særleg artikkel 17 nr. 7,

med tilvising til rådsdirektiv 2000/75/EF av 20. november 
2000 om fastsettelse av særlige bestemmelser om tiltak for å 
bekjempe og utrydde blåtunge(6), særleg artikkel 15 nr. 1 andre 
leddet,

med tilvising til rådsvedtak 2000/258/EF av 20. mars 2000 om 
utpeking av et særskilt institutt som skal utarbeide de kriterier 
som er nødvendige for å standardisere serologiske prøver for 
kontroll av rabiesvaksiners virkning(7), særleg artikkel 3 nr. 3,

med tilvising til rådsdirektiv 2001/89/EF av 23. oktober 2001 
om fellesskapstiltak for bekjempelse av klassisk svinepest(8), 
særleg artikkel 17 nr. 1 bokstav b) andre leddet,

(1) TEF L 268 av 24.9.1991, s. 56.
(2) TEF L 157 av 10.6.1992, s. 19.
(3) TEF L 268 av 14.9.1992, s. 54.
(4) TEF L 260 av 5.9.1992, s. 1.
(5) TEF L 62 av 15.3.1993, s. 69.
(6) TEF L 327 av 22.12.2000, s. 74.
(7) TEF L 79 av 30.3.2000, s. 40.
(8) TEF L 316 av 1.12.2001, s. 5.

med tilvising til rådsdirektiv 2002/60/EF av 27. juni 2002 om 
særlige bestemmelser for bekjempelse av afrikansk svinepest 
og om endring av direktiv 92/119/EØF med hensyn til ondartet 
smittsom griselammelse og afrikansk svinepest(9), særleg 
artikkel 18 nr. 1 bokstav b) andre leddet,

med tilvising til rådsdirektiv 2005/94/EF av 20. desember 2005 
om fellesskapstiltak for bekjempelse av aviær influensa og om 
oppheving av direktiv 92/40/EØF(10), særleg artikkel 51 nr. 2, 
og

ut frå desse synsmåtane:

1) Handel innanfor Fellesskapet med visse levande dyr 
og produkt av desse er tillate berre frå verksemder som 
etterlever dei gjeldande føresegnene i fellesskapsretten, 
og som er godkjende for dette føremålet av den rette 
styresmakta i medlemsstaten der den einskilde verksemda 
ligg.

2) I rådsdirektiv 2008/73/EF av 15. juli 2008 om forenkling 
av framgangsmåtene for utarbeiding av lister og 
offentleggjøring av opplysninger på det veterinære og 
avlstekniske området(11) er det fastsett at medlemsstatane 
skal utarbeide og ajourføre listene over godkjende 
verksemder på veterinærområdet og det avlstekniske 
området, og gjere dei tilgjengelege for dei andre 
medlemsstatane og for ålmenta.

3) I tillegg er det fastsett i direktiv 2008/73/EF at 
medlemsstatane har ansvaret for å gje dei andre 
medlemsstatane og ålmenta ajourførte opplysningar om 
nasjonale referanselaboratorium og andre laboratorium 
som dei har peikt ut i samsvar med dei gjeldande 
føresegnene i fellesskapsretten.

4) For å lette tilgangen til listene over godkjende verksemder 
og laboratorium for dei andre medlemsstatane og ålmenta, 
bør medlemsstatane gjere listene tilgjengelege elektronisk 
ved hjelp av Internett-baserte informasjonssider.

5) Kommisjonen bør hjelpe medlemsstatane med å gjere 
desse listene tilgjengelege for dei andre medlemsstatane 
og ålmenta ved å opplyse om Internett-adressa til ei 
nettside som skal innehalde lenkene til dei Internett-
baserte informasjonssidene i medlemsstatane.

6) For å leggje til rette for elektronisk informasjons-
utveksling mellom medlemsstatane, og for å sikre klårleik 
og forståing, er det viktig at listene vert presenterte på ein 
einskapleg måte i heile Fellesskapet. I vedlegga til dette 
vedtaket bør det difor fastsetjast malar for utforminga av 
dei Internett-baserte informasjonssidene.

(9) TEF L 192 av 20.7.2002, s. 27.
(10) TEU L 10 av 14.1.2006, s. 16.
(11) TEU L 219 av 14.8.2008, s. 40.
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7) Når det gjeld dyr av hestefamilien, bør lista over godkjende 
eller sannkjende organ som opprettar eller fører stambøker, 
som skal utarbeidast i samsvar med artikkel 5 i direktiv 
90/427/EØF, òg utformast på ein slik måte at ho inneheld 
dei opplysningane som krevst i samsvar med artikkel 22 
i kommisjonsforordning (EF) nr. 504/2008 av 6. juni 
2008 om gjennomføring av rådsdirektiv 90/426/EØF og 
90/427/EØF med hensyn til metoder for identifisering 
av dyr av hestefamilien(1), og lista bør kunne tilpassast 
på ein enkel måte slik at ho kan omfatte andre organ 
som utferdar identifikasjonsdokument for registrerte 
dyr av hestefamilien eller avls- og produksjonsdyr av 
hestefamilien.

8) I artikkel 7 nr. 1 i rådsdirektiv 90/426/EØF av 26. 
juni 1990 om krav til dyrehelse ved forflytning av 
dyr av hestefamilien og innførsel av slike dyr fra 
tredjestater(2) vert det vist til artikkel 2 nr. 2 bokstav o) i 
direktiv 64/432/EØF, noko som inneber ei plikt til å føre 
opp oppsamlingssentralar som er godkjende for handel 
med dyr av hestefamilien, medrekna marknader eller 
samleplassar.

9) Direktiv 2008/73/EF skal innarbeidast i nasjonal 
lovgjeving i medlemsstatane innan 1. januar 2010. Dei 
Internett-baserte informasjonssidene bør difor gjerast 
tilgjengeleg innan denne datoen.

10) Ved kommisjonsvedtak 2007/846/EF av 6. desember 
2007 om fastsetjing av ein modell for listene over einingar 
som er godkjende av medlemsstatane i samsvar med ulike 
føresegner i veterinærregelverket til Fellesskapet, og om 
reglane som gjeld for oversending av desse listene til 
Kommisjonen(3) er det fastsett ein felles mal for listene 
over visse einingar som er godkjende av medlemsstatane, 
saman med reglar for korleis desse listene skal 
oversendast.

11) Av omsyn til klarleiken i fellesskapsregelverket bør 
vedtak 2007/846/EF opphevast og bytast ut med dette 
vedtaket.

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

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Internett-baserte	informasjonssider

1.  Medlemsstatane skal innan 1. januar 2010 innføre 
Internett-baserte informasjonssider for å gje dei andre

(1) TEU L 149 av 7.6.2008, s. 3.
(2) TEF L 224 av 18.8.1990, s. 42.
(3) TEU L 333 av 19.12.2007, s. 72.

medlemsstatane og ålmenta elektronisk tilgang til listene over 
dei følgjande verksemdene og laboratoria som er godkjende, 
sannkjende eller på annan måte utpeikte i samsvar med 
dei direktiva som er førte opp i vedlegg I (heretter kalla 
«godkjenning»):

a) verksemder på veterinærområdet som er førte opp i 
kapittel 1 i vedlegg II,

b) verksemder på det avlstekniske området som er førte opp i 
kapittel 2 i vedlegg II, og

c) laboratorium som er førte opp i kapittel 3 i vedlegg II.

2.  Dei Internett-baserte informasjonssidene skal utarbeidast 
av medlemsstatane i samsvar med malane i vedlegg II og dei 
tilleggskrava som er fastsette i vedlegg III.

3.  Medlemsstatane skal halde dei Internett-baserte 
informasjonssidene á jour, slik at dei kan ta omsyn til eventuelle 
nye godkjenningar og eventuelle mellombels opphevingar 
eller tilbakekallingar av godkjenningar av verksemder og 
laboratorium som ikkje lenger etterlever dei gjeldande 
fellesskapsføresegnene.

4.  Medlemsstatane skal gje Kommisjonen melding om 
Internett-adressa til dei Internett-baserte informasjonssidene 
sine.

Artikkel 2

Oppheving

Vedtak 2007/846/EF vert oppheva med verknad frå 1. januar 
2010.

Artikkel 3

Adressatar

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 18. september 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

KAPITTEL 1

Veterinærregelverket

Rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor Fellesskapet

Rådsdirektiv 88/407/EØF av 14. juni 1988 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel med dypfryst sæd fra storfe 
innenfor Fellesskapet og innførsel av slik sæd

Rådsdirektiv 89/556/EØF av 25. september 1989 om krav til dyrehelse ved handel med embryoer fra storfe innenfor 
Fellesskapet og innførsel av slike embryoer fra tredjestater

Rådsdirektiv 90/426/EØF av 26. juni 1990 om krav til dyrehelse ved forflytning av dyr av hestefamilien og innførsel av 
slike dyr fra tredjestater

Rådsdirektiv 90/429/EØF av 26. juni 1990 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel med rånesæd innenfor 
Fellesskapet og innførsel av rånesæd

Rådsdirektiv 90/539/EØF av 15. oktober 1990 om krav til dyrehelse ved handel med fjørfe og rugeegg innenfor 
Fellesskapet og ved innførsel av fjørfe og rugeegg fra tredjestater

Rådsdirektiv 91/68/EØF av 28. januar 1991 om krav til dyrehelse ved handel med sau og geit innenfor Fellesskapet

Rådsdirektiv 91/496/EØF av 15. juli 1991 om fastsettelse av prinsippene for organisering av veterinærkontrollene av 
dyr som innføres til Fellesskapet fra tredjestater, og om endring av direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF

Rådsdirektiv 92/35/EØF av 29. april 1992 om fastsettelse av kontrollregler og tiltak for å bekjempe afrikansk hestepest

Rådsdirektiv 92/65/EØF av 13. juli 1992 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel innenfor Fellesskapet med 
dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av kravene til dyrehelse fastsatt i de særlige fellesskapsregler oppført i 
vedlegg A del I til direktiv 90/425/EØF, og ved innførsel av nevnte dyr, sæd, egg og embryoer til Fellesskapet

Rådsdirektiv 92/66/EØF av 14. juli 1992 om innføring av fellesskapstiltak for å bekjempe Newcastle Disease

Rådsdirektiv 92/119/EØF av 17. desember 1992 om generelle fellesskapstiltak for bekjempelse av visse dyresykdommer 
og særtiltak med hensyn til smittsomt blæreutslett hos gris

Rådsdirektiv 2000/75/EF av 20. november 2000 om fastsettelse av særlige bestemmelser om tiltak for å bekjempe og 
utrydde blåtunge

Rådsvedtak 2000/258/EF av 20. mars 2000 om utpeking av et særskilt institutt som skal utarbeide de kriterier som er 
nødvendige for å standardisere serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning

Rådsdirektiv 2001/89/EF av 23. oktober 2001 om fellesskapstiltak for bekjempelse av klassisk svinepest

Rådsdirektiv 2002/60/EF av 27. juni 2002 om særlige bestemmelser for bekjempelse av afrikansk svinepest og om 
endring av direktiv 92/119/EØF med hensyn til ondartet smittsom griselammelse og afrikansk svinepest

Rådsdirektiv 2005/94/EF av 20. desember 2005 om fellesskapstiltak for bekjempelse av aviær influensa og om 
oppheving av direktiv 92/40/EØF
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KAPITTEL 2

Det	avlstekniske	regelverket

Rådsdirektiv 77/504/EØF av 25. juli 1977 om renrasede avlsdyr av storfe

Rådsdirektiv 88/661/EØF av 19. desember 1988 om avlstekniske standarder for avlsdyr av svin

Rådsdirektiv 89/361/EØF av 30. mai 1989 om renrasede avlsdyr av sau og geit

Rådsdirektiv 90/427/EØF av 26. juni 1990 om vilkår med hensyn til avl og avstamning ved handel med dyr av 
hestefamilien innenfor Fellesskapet

Rådsdirektiv 90/428/EØF av 26. juni 1990 om handel med dyr av hestefamilien beregnet på konkurranser og om 
fastsettelse av vilkår for deltakelse i konkurranser

______
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VEDLEGG II

KAPITTEL 1

VERKSEMDER PÅ VETERINÆROMRÅDET

I. Oppsamlingssentralar

…
Medlemsstat
(fyll ut namn)

…
Liste over oppsamlingssentralar som er godkjende for handel 

med storfe og svin (direktiv 64/432/EØF), dyr av hestefamilien 
(direktiv 90/426/EØF) og sau og geit (direktiv 91/68/EØF) innanfor 

Fellesskapet

…
Versjon

(fyll ut dato)

…
Godkjennings-

nummer

…
Godkjennings-

dato

…
Namn

…
Kontakt-opplysningar

…
Art

…
Merknader

 

@
www

II. Forretningsdrivande

…
Medlemsstat
(fyll ut namn)

…
Liste over godkjende forretningsdrivande og registrerte lokale som 
vert nytta av forhandlarar i samband med verksemda deira (direktiv 

64/432/EØF og 91/68/EØF)

…
Versjon

(fyll ut dato)

…
Godkjennings-

nummer

…
Godkjennings-

dato

…
Namn

…
Kontakt-opplysningar

…
Art

…
Merknader

 

@
www

III.	 Sædstasjonar	og	sædlager

a) Sædstasjonar for storfesæd

…
Medlemsstat
(fyll ut namn)

…
Liste over sædstasjonar som er godkjende for handel med 

storfesæd innanfor Fellesskapet (direktiv 88/407/EØF)

…
Versjon

(fyll ut dato)

…
Godkjennings-

nummer

…
Godkjennings-

dato

…
Namn

…
Kontaktopplysningar

…
Merknader

 

@
www
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b) Sædlager for storfesæd
…

Medlemsstat
(fyll ut namn)

…
Liste over sædlager som er godkjende for handel med storfesæd 

innanfor Fellesskapet (direktiv 88/407/EØF)

…
Versjon

(fyll ut dato)

…
Godkjennings-

nummer

…
Godkjennings-

dato

…
Namn

…
Kontaktopplysningar

…
Merknader

 

@
www

c) Sædstasjonar for rånesæd
…

Medlemsstat
(fyll ut namn)

…
Liste over sædstasjonar som er godkjende for handel med 

rånesæd innanfor Fellesskapet (direktiv 90/429/EØF)

…
Versjon

(fyll ut dato)

…
Godkjennings-

nummer

…
Godkjennings-

dato

…
Namn

…
Kontaktopplysningar

…
Merknader

 

@
www

d) Sædstasjonar for sæd frå sau og geit
…

Medlemsstat
(fyll ut namn)

…
Liste over sædstasjonar som er godkjende for handel med sæd frå 

tamsau og tamgeit innanfor Fellesskapet (direktiv 92/65/EØF)

…
Versjon

(fyll ut dato)

…
Godkjennings-

nummer

…
Godkjennings-

dato

…
Namn

…
Kontaktopplysningar

…
Merknader

 

 
@
www

e) Sædlager for sæd frå sau og geit
…

Medlemsstat
(fyll ut namn)

…
Liste over sædlager som er godkjende for handel med sæd frå 
tamsau og tamgeit innanfor Fellesskapet (direktiv 92/65/EØF)

…
Versjon

(fyll ut dato)

…
Godkjennings-

nummer

…
Godkjennings-

dato

…
Namn

…
Kontaktopplysningar

…
Merknader

 

@
www
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f) Sædstasjonar for sæd frå dyr av hestefamilien

…
Medlemsstat
(fyll ut namn)

…
Liste over sædstasjonar som er godkjende for handel med sæd frå 

tamdyr av hestefamilien innanfor Fellesskapet (direktiv 92/65/
EØF)

…
Versjon

(fyll ut dato)

…
Godkjennings-

nummer

…
Godkjennings-

dato

…
Namn

…
Kontaktopplysningar

…
Merknader

 
 

@
www

g) Sædlager for sæd frå dyr av hestefamilien

…
Medlemsstat
(fyll ut namn)

…
Liste over sædlager som er godkjende for handel med sæd frå 
tamdyr av hestefamilien innanfor Fellesskapet (direktiv 92/65/

EØF)

…
Versjon

(fyll ut dato)

…
Godkjennings-

nummer

…
Godkjennings-

dato

…
Namn

…
Kontaktopplysningar

…
Merknader

 

@
www

IV.	 Embryooppsamlingsgrupper	og	embryoproduksjonsgrupper

a) Embryooppsamlingsgrupper og embryoproduksjonsgrupper for storfe

…
Medlemsstat
(fyll ut namn)

…
Liste over embryooppsamlingsgrupper og/eller embryoproduksjonsgrupper 

(kryss av det som høver) som er godkjende for handel med embryo og egg frå 
storfe innanfor Fellesskapet (direktiv 89/556/EØF)

…
Versjon

(fyll ut dato)

…
Godkjennings-

nummer

…
Godkjennings-

dato

…
Namn

…
Kontaktopplysningar

…
Oppsamling

…
Produksjon

…
Merknader

 

 
@
www

□ □

b) Embryooppsamlingsgrupper og embryoproduksjonsgrupper for dyr av hestefamilien

…
Medlemsstat
(fyll ut namn)

…
Liste over embryooppsamlingsgrupper og/eller embryoproduksjonsgrupper 

(kryss av det som høver) som er godkjende for handel med embryo og egg frå 
tamdyr av hestefamilien innanfor Fellesskapet (direktiv 92/65/EØF)

…
Versjon

(fyll ut dato)

…
Godkjennings-

nummer

…
Godkjennings-

dato

…
Namn

…
Kontaktopplysningar

…
Oppsamling

…
Produksjon

…
Merknader

 

 
@
www

□ □
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c) Embryooppsamlingsgrupper og embryoproduksjonsgrupper for sau og geit

…
Medlemsstat
(fyll ut namn)

…
Liste over embryooppsamlingsgrupper og/eller embryoproduksjonsgrupper 

(kryss av det som høver) som er godkjende for handel med embryo og egg frå 
tamsau og tamgeit (direktiv 92/65/EØF)

…
Versjon

(fyll ut dato)

…
Godkjennings-

nummer

…
Godkjennings-

dato

…
Namn

…
Kontaktopplysningar

…
Oppsamling

…
Produksjon

…
Merknader

 

 
@
www

□ □

d) Embryooppsamlingsgrupper og embryoproduksjonsgrupper for svin

…
Medlemsstat
(fyll ut namn)

…
Liste over embryooppsamlingsgrupper og/eller embryoproduksjonsgrupper 

(kryss av det som høver) som er godkjende for handel med embryo og egg frå 
tamsvin innanfor Fellesskapet (direktiv 92/65/EØF)

…
Versjon

(fyll ut dato)

…
Godkjennings-

nummer

…
Godkjennings-

dato

…
Namn

…
Kontaktopplysningar

…
Oppsamling

…
Produksjon

…
Merknader

 

@
www

□ □

V. Karanteneanlegg	eller	karantenestasjonar
…

Medlemsstat
(fyll ut namn)

…
Liste over godkjende karanteneanlegg eller karantenestasjonar ved import 

av andre fuglar enn fjørfe (direktiv 92/65/EØF og 91/496/EØF)

…
Versjon

(fyll ut dato)

…
Godkjennings-

nummer

…
Godkjennings-

dato

…
Namnet til den 

rette lokale 
veterinæreininga

…
TRACES-

nummeret til 
den lokale 

veterinæreininga

…
Kontakt-opplysningar for den lokale 

veterinæreininga

…
Merknader

 

@
www
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VI. Fjørfeverksemder
…

Medlemsstat
(fyll ut namn)

…
Liste over fjørfeverksemder (kryss av det som høver) (direktiv 90/539/EØF)

…
Versjon

(fyll ut dato)

…
Godkjennings-

nummer

…
Godkjennings-

dato

…
Namn

…
Kontakt-

opplysningar

…
Rugeri

…
Avl

…
Oppdrett

…
Merknader

 

@
www

□ □ □

VII. Organ,	institutt	og	stasjonar

…
Medlemsstat
(fyll ut namn)

…
Liste over organ, institutt og stasjonar som er godkjende for 
handel med dyr innanfor Fellesskapet slik det er definert i 

artikkel 2 nr. 1 bokstav c) i direktiv 92/65/EØF

…
Versjon

(fyll ut dato)

…
Godkjennings-

nummer

…
Godkjennings-

dato

…
Namn

…
Kontaktopplysningar

…
Merknader

 

 
@
www

KAPITTEL 2
VERKSEMDER PÅ DET AVLSTEKNISKE OMRÅDET

I. Organ	som	er	godkjende	eller	sannkjende	for	å	opprette	eller	føre	stambøker
a) Storfe

…
Medlemsstat
(fyll ut namn)

…
Liste over organ som er nemnde i artikkel 1 bokstav b) i direktiv 77/504/EØF og er 

offisielt sannkjende for å opprette eller føre stambøker

…
Versjon

(fyll ut dato)

…
Namn

…
Godkjennings-

dato

…
Kontaktopplysningar

…
Namn på rase eller rasar

…
Merknader

 
 

@
www

b) Svin (reinrasa avlsdyr av svin)
…

Medlemsstat
(fyll ut namn)

…
Liste over organ som er nemnde i artikkel 1 bokstav c) i direktiv 88/661/EØF og er 

offisielt godkjende for å føre stambøker

…
Versjon

(fyll ut dato)

…
Namn

…
Godkjennings-

dato

…
Kontaktopplysningar

…
Namn på rase eller rasar

…
Merknader

 

 
@
www
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c) Svin (hybridavlsdyr av svin)
…

Medlemsstat
(fyll ut namn)

…
Liste over organ som er nemnde i artikkel 1 bokstav d) i direktiv 88/661/EØF og er 

offisielt godkjende for å føre register

…
Versjon

(fyll ut dato)

…
Namn

…
Godkjennings-

dato

…
Kontaktopplysningar

…
Merknader

 

 
@
www

d) Sauer
…

Medlemsstat
(fyll ut namn)

…
Liste over organ som er nemnde i artikkel 2 bokstav b) i direktiv 89/361/EØF og er 

offisielt godkjende for å opprette eller føre stambøker

…
Versjon

(fyll ut dato)

…
Namn

…
Godkjennings-

dato

…
Kontaktopplysningar

…
Namn på rase eller rasar

…
Merknader

 
 

@
www

e) Geiter
…

Medlemsstat
(fyll ut namn)

…
Liste over organ som er nemnde i artikkel 2 bokstav b) i direktiv 89/361/EØF og er 

offisielt godkjende for å opprette eller føre stambøker

…
Versjon

(fyll ut dato)

…
Namn

…
Godkjennings-

dato

…
Kontaktopplysningar

…
Namn på rase eller rasar

…
Merknader

 

 
@
www

f) Dyr av hestefamilien
…

Medlemsstat
(fyll ut namn)

…
Liste over organ som er nemnde i artikkel 2 bokstav c) i direktiv 90/427/EØF og er offisielt 

godkjende eller sannkjende for å opprette eller føre stambøker

…
Versjon

(fyll ut dato)

…
Sekssifra UELN-

kode som er 
kompatibel med 
identifikasjons-

koden i databasen

…
Namn

…
Godkjennings-

dato

…
Kontaktopplysningar

…
Namn på rase

…
Stambok over 
opphavet til 

rasen

…
Merknader

 

 
@
www
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II. Kriterium	for	fordeling	av	midlar	for	vern,	utvikling	og	betring	av	oppdrettsverksemd
…

Medlemsstat
(fyll ut namn)

…
Kriterium for fordeling av midlar for vern, utvikling og betring av oppdrettsverksemd 

(direktiv 90/428/EØF)

…
Versjon

(fyll ut dato)

III. Konkurransar	for	dyr	av	hestefamilien	som	høyrer	inn	under	unntaket	frå	prinsippet	om	lik	handsaming

…
Medlemsstat
(fyll ut namn)

…
Ridedisiplin

…
Tal på konkurransar som høyrer inn under unntaket i samsvar 
med artikkel 4 nr. 2 første strekpunktet i rådsdirektiv 90/428/

EØF

…
år

(fyll ut dato)

KAPITTEL 3

LABORATORIUM

I. Nasjonale	referanselaboratorium

…
Medlemsstat
(fyll ut namn)

…
Liste over nasjonale referanselaboratorium (direktiv 64/432/EØF, 90/539/EØF, 
92/35/EØF, 92/66/EØF, 92/119/EØF, 2000/75/EF, 2001/89/EF, 2002/60/EF og 

2005/94/EF)

…
Versjon

(fyll ut dato)

…
Namn

…
Kontaktopplysningar

…
Direktiv

…
Sjukdom

 

@
www

II. Andre	laboratorium
…

Medlemsstat
(fyll ut namn)

…
Liste over laboratorium som er godkjende for å utføre serologiske prøvingar for å 

kontrollere verknaden av rabiesvaksinar (vedtak 2000/258/EF)

…
Versjon

(fyll ut dato)

…
Namn

…
Kontaktopplysningar

…
Godkjennings-dato

…
Merknader

 

@
www
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VEDLEGG III

1.  Overskrifta til kvar Internett-basert informasjonsside skal vise namnet til medlemsstaten og datoen for den aktuelle 
versjonen av lista i formatet dd/mm/åååå.

2.  Overskrifta til kvar Internett-basert informasjonsside skal vere på engelsk og på det eller dei offisielle språka til 
medlemsstaten.

3.  Når det skal utferdast eit godkjennings- eller registreringsnummer, skal dette vere unikt innanfor sin kategori, og 
einingane skal førast opp i ei logisk rekkjefølgje i den grad dette er mogleg.

4.  Alle opplysningar om ei verksemd eller eit laboratorium (t.d. om mellombels oppheving, tilbakekalling osv.) 
som medlemsstaten skal gjere tilgjengeleg for dei andre medlemsstatane og for ålmenta, skal gjevast i kolonnen 
«Merknader».

______________________
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler for 
å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar 
spongiform encefalopati(1), særleg artikkel 6 nr. 1b andre 
leddet, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsett reglar 
for å førebyggje, motkjempe og utrydde spongiform 
encefalopati som kan overførast (TSE) hjå dyr, og 
i medhald av forordninga skal kvar medlemsstat 
gjennomføre eit årleg program for overvaking av TSE på 
grunnlag av aktiv og passiv overvaking, i samsvar med 
vedlegg III til den nemnde forordninga.

2) Desse årlege overvakingsprogramma skal minst omfatte 
visse delpopulasjonar av storfe, slik det er fastsett i 
forordning (EF) nr. 999/2001. Desse delpopulasjonane 
skal omfatte alt storfe som er eldre enn 24 eller 30 
månader, og aldersgrensa er avhengig av dei kategoriane 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 256 av 29.9.2009, s. 35, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 59/2011 av 1. juli 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) 
og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 1.

(1) TEF L 147 av 31.5.2001, s. 1.

som er fastsette i kapittel A del I nr. 2.1, 2.2 og 3.1 i 
vedlegg III til forordning (EF) nr. 999/2001.

3) I artikkel 6 nr. 1b i forordning (EF) nr. 999/2001 er det 
fastsett at medlemsstatar som kan dokumentere ei betring 
i den epidemiologiske situasjonen, i samsvar med visse 
kriterium kan be om at dei årlege overvakingsprogramma 
vert reviderte.

4) I kapittel A del I nr. 7 i vedlegg III til forordning (EF) 
nr. 999/2001 er det fastsett kva opplysningar som skal 
leggjast fram for Kommisjonen, og kva epidemiologiske 
kriterium som skal oppfyllast av medlemsstatar som 
ønskjer å revidere dei årlege overvakingsprogramma 
sine.

5) Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik 
(EFSA) gav 17. juli 2008 ei vitskapleg fråsegn(2) 
som omfatta ei vurdering av det auka risikonivået for 
menneske- og dyrehelsa som følgje av gjennomføringa av 
ei revidert ordning for overvaking av bovin spongiform 
encefalopati (BSE) i dei 15 statane som var medlemmer 
av Fellesskapet før 1. mai 2004. Konklusjonen i fråsegna 
var at mindre enn eitt BSE-tilfelle i året ikkje ville ha 
vorte oppdaga i desse medlemsstatane dersom alderen på 
det storfeet som er omfatta av overvakingsprogrammet, 
vart heva frå 24 til 48 månader.

(2) «Scientific Opinion of the Panel on Biological Hazards on a request from 
the European Commission on the risk for human and animal health related 
to the revision of the BSE monitoring regime in some Member States», The 
EFSA Journal (2008) nr. 762, s. 1.

KOMMISJONSVEDTAK

av	28.	september	2009

om	løyve	til	at	visse	medlemsstatar	reviderer	dei	årlege	programma	sine	for	overvaking	av	BSE

[meldt under nummeret K(2009) 6979]

(2009/719/EF)(*)

2015/EØS/76/32
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6) Kommisjonsvedtak 2008/908/EF av 28. november 2008 
om tillatelse til at visse medlemsstater reviderer sine 
årlige overvåkingsprogrammer for BSE(1) vart vedteke 
på grunnlag av denne fråsegna frå EFSA og på grunnlag 
av vurderinga av einskilde oppmodingar frå dei 15 
medlemsstatane.

7) Slovenia la 1. september 2008 fram ei oppmoding for 
Kommisjonen om revisjon av det årlege programmet sitt 
for overvaking av BSE.

8) Næringsmiddel- og veterinærkontoret gjennomførte 
ein inspeksjon i denne medlemsstaten i januar 2009 
for å kontrollere at dei epidemiologiske kriteria som er 
fastsette i kapittel A del I nr. 7 i vedlegg III til forordning 
(EF) nr. 999/2001, er oppfylte.

9) Resultata frå denne inspeksjonen stadfesta at Slovenia på 
korrekt måte har gjennomført dei reglane for vernetiltak 
som er fastsette i forordning (EF) nr. 999/2001. I tillegg 
vart alle krava i artikkel 6 nr. 1b tredje leddet og alle 
dei epidemiologiske kriteria som er fastsette i kapittel A 
del I nr. 7 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 999/2001, 
kontrollerte og funne å vere oppfylte i Slovenia.

10) 29. april 2009 offentleggjorde EFSA ei ny vitskapleg 
fråsegn om ei ajourføring av risikoen for menneske- og 
dyrehelsa som er knytt til revisjonen av ordninga for 
overvaking av BSE i visse medlemsstatar(2). Denne 
fråsegna inneheldt òg ei vurdering av situasjonen 
i Slovenia, og konklusjonen var at mindre enn eitt 
BSE-tilfelle i året ikkje ville ha vorte oppdaga i desse 
medlemsstatane dersom alderen på det storfeet som 
er omfatta av BSE-overvakinga, vart heva frå 24 til 48 
månader.

11) På bakgrunn av alle tilgjengelege opplysningar er den 
oppmodinga som Slovenia har lagt fram med sikte på 
revisjon av det årlege programmet sitt for overvaking 
av BSE, teken til følgje. Slovenia bør difor få løyve til å 
revidere det årlege overvakingsprogrammet sitt og innføre 
48 månader som ny aldersgrense for BSE-prøvetaking i 
denne medlemsstaten.

12) Av epidemiologiske grunnar bør det fastsetjast at dei 
reviderte overvakingsprogramma berre kan nyttast på 
storfe som er fødde i ein medlemsstat som har fått løyve 
til å revidere overvakingsprogrammet sitt.

(1) TEU L 327 av 5.12.2008, s. 24.
(2) «Scientific Opinion of the Panel on Biological Hazards on a request from the 

European Commission on the updated risk for human and animal health re-
lated to the revision of the BSE monitoring regime in some Member States», 
The EFSA Journal (2009) nr. 1059, s. 1.

13) For å sikre at fellesskapsregelverket vert nytta på ein 
einsarta måte, bør det fastsetjast ei aldersgrense for 
prøvetaking i tilfelle der storfe som er fødde i éin 
medlemsstat, vert tekne prøver av i ein annan.

14) Av omsyn til klarleik og konsekvens i fellesskaps-
regelverket bør vedtak 2008/908/EF opphevast og bytast 
ut med dette vedtaket.

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

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Dei medlemsstatane som er førte opp i vedlegget, kan revidere 
dei årlege overvakingsprogramma sine slik det er fastsett i 
artikkel 6 nr. 1b i forordning (EF) nr. 999/2001 (heretter kalla 
«dei reviderte årlege overvakingsprogramma»).

Artikkel 2

1.  Dei reviderte årlege overvakingsprogramma skal nyttast 
berre på storfe som er fødde i dei medlemsstatane som er førte 
opp i vedlegget, og skal omfatte minst alt storfe som er eldre 
enn 48 månader og tilhøyrer følgjande delpopulasjonar:

a) dyr som er nemnde i kapittel A del I nr. 2.1 i vedlegg III til 
forordning (EF) nr. 999/2001,

b) dyr som er nemnde i kapittel A del I nr. 2.2 i vedlegg III til 
forordning (EF) nr. 999/2001,

c) dyr som er nemnde i kapittel A del I nr. 3.1 i vedlegg III til 
forordning (EF) nr. 999/2001.

2.  Ved BSE-prøvetaking av storfe som tilhøyrer dei 
delpopulasjonane som er nemnde i nr. 1, og som er fødde i ein 
av dei medlemsstatane som er førte opp i vedlegget, skal dei 
aldersgrensene for prøvetaking som gjeld i medlemsstaten der 
prøvene vert tekne, nyttast.
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Artikkel 3

Vedtak 2008/908/EF vert oppheva.

Artikkel 4

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 28. september 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

__________

VEDLEGG

LISTE OVER MEDLEMSSTATAR SOM HAR LØYVE TIL Å REVIDERE DEI ÅRLEGE PROGRAMMA 
SINE FOR OVERVAKING AV BSE

– Belgia

– Danmark

– Tyskland

– Irland

– Hellas

– Spania

– Frankrike

– Italia

– Luxembourg

– Nederland

– Portugal

– Austerrike

– Slovenia

– Finland

– Sverige

– Det sameinte kongeriket

_________________________
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler for 
å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar 
spongiform encefalopati(1), særleg artikkel 5 nr. 2 tredje leddet, 
og

ut frå desse synsmåtane:

1) I forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsett reglar 
for å førebyggje, motkjempe og utrydde spongiform 
encefalopati som kan overførast (TSE) hjå dyr. For dette 
føremålet skal statusen for medlemsstatar eller tredjestatar 
eller regionar i desse statane (heretter kalla «statar eller 
regionar») med omsyn til bovin spongiform encefalopati 
(BSE) fastsetjast ved at dei vert klassifiserte i éin av tre 
kategoriar etter BSE-risiko: svært liten risiko, kontrollert 
risiko og ikkje-fastsett risiko.

2) Vedlegget til kommisjonsvedtak 2007/453/EF av 29. juni 
2007 om fastsetjing av BSE-status for medlemsstatar 
eller tredjestatar eller regionar i desse statane på grunnlag 
av BSE-risikoen deira(2) inneheld ei liste over statar eller 
regionar som er førte opp i ei liste på grunnlag av statusen 
deira for BSE-risiko.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 295 av 12.11.2009, s. 11, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 59/2011 av 1. juli 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) 
og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 1.

(1) TEF L 147 av 31.5.2001, s. 1.
(2) TEU L 172 av 30.6.2007, s. 84.

3) Verdsdyrehelseorganisasjonen (OIE) spelar ei leiande 
rolle når det gjeld inndelinga av statar eller regionar i 
kategoriar på grunnlag av BSE-risikoen deira. I lista i 
vedlegget til vedtak 2007/453/EF er det teke omsyn til 
resolusjon nr. XXI om sannkjenning av status for bovin 
spongiform encefalopati hjå medlemmer, vedteken av OIE 
i mai 2008, når det gjeld BSE-status for medlemsstatar og 
tredjestatar.

4) I vedtak 2007/453/EF er no Finland og Sverige førte 
opp med ein svært liten BSE-risiko og alle dei andre 
medlemsstatane med ein kontrollert BSE-risiko. BSE-
statusen for tredjestatar er òg ført opp. I mai 2009 vedtok 
OIE resolusjon nr. XXII om sannkjenning av risikostatus 
for bovin spongiform encefalopati hjå medlemmer. I 
denne resolusjonen er Chile ført opp med ein svært liten 
BSE-risiko og Colombia og Japan med ein kontrollert 
BSE-risiko. Lista i vedtak 2007/453/EF bør difor endrast 
slik at ho vert i samsvar med denne resolusjonen når 
det gjeld dei tre nemnde tredjestatane. I påvente av ein 
endeleg konklusjon frå OIE om statusen for BSE-risiko i 
alle medlemsstatane, samstundes som det vert teke omsyn 
til dei harmoniserte, strenge vernetiltaka mot BSE som 
vert nytta i Fellesskapet, bør det førebels ikkje gjerast 
endringar med omsyn til den godkjende BSE-statusen til 
medlemsstatane.

5) Vedtak 2007/453/EF bør difor endrast.

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

KOMMISJONSVEDTAK

av	11.	november	2009

om	endring	av	vedlegget	til	vedtak	2007/453/EF	med	omsyn	til	BSE-status	for	Chile,	Colombia	og	
Japan

[meldt under nummeret K(2009) 8590]

(2009/830/EF)(*)

2015/EØS/76/33
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GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Vedlegget til vedtak 2007/453/EF vert bytt ut med teksta i vedlegget til dette vedtaket.

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 11. november 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

______
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VEDLEGG

«LISTE OVER STATAR ELLER REGIONAR

A.	 Statar	eller	regionar	med	ein	svært	liten	BSE-risiko

Medlemsstatar

– Finland

– Sverige

EFTA-statar

– Island

– Noreg

Tredjestatar

– Argentina

– Australia

– Chile

– New Zealand

– Paraguay

– Singapore

– Uruguay

B.	 Statar	eller	regionar	med	ein	kontrollert	BSE-risiko

Medlemsstatar

– Belgia, Bulgaria, Tsjekkia, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Hellas, Spania, Frankrike, Italia, Kypros, 
Latvia, Litauen, Luxembourg, Ungarn, Malta, Nederland, Austerrike, Polen, Portugal, Romania, Slovenia, 
Slovakia, Det sameinte kongeriket

EFTA-statar

– Liechtenstein

– Sveits

Tredjestatar

– Brasil

– Canada

– Colombia

– Japan

– Mexico

– Taiwan

– Sambandsstatane

C.	 Statar	eller	regionar	som	det	ikkje	er	fastsett	BSE-risiko	for

– Statar eller regionar som ikkje er førte opp under bokstav A eller B i dette vedlegget.»

________________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 852/2004 av 29. april 2004 om næringsmiddelhygiene(1), 
særlig artikkel 12 annet ledd,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige 
hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse(2), 
særlig artikkel 9, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 
er det fastsatt alminnelige regler for næringsmiddelhygiene 
som gjelder for driftsansvarlige for næringsmiddelforetak, 
og som blant annet bygger på prinsippene om fareanalyse 
og kritiske kontrollpunkter. Det er fastsatt i forordningen 
at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal følge 
visse framgangsmåter som bygger på disse prinsippene.

2) I forordning (EF) nr. 853/2004 er det fastsatt særlige 
hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse 
som gjelder for driftsansvarlige for næringsmiddelforetak, 
og som utfyller reglene fastsatt i forordning (EF) 
nr. 852/2004. Reglene fastsatt i forordning (EF) 
nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004 omfatter strukturelle 
krav til melkeforedlingsvirksomheter og hygienekrav til 
rå melk og melkeprodukter.

3) I tiltredelsesakten for Bulgaria og Romania (heretter 
kalt «tiltredelsesakten») har Romania blitt innvilget en 
overgangsperiode som utløper 31. desember 2009, for at 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 312 av 27.11.2009, s. 59, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 59/2011 av 1. juli 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) 
og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 1.

(1) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 1.
(2) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55.

visse melkeforedlingsvirksomheter skal kunne oppfylle 
de strukturelle kravene og hygienekravene i forordning 
(EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004.

4) I henhold til kapittel 5 avsnitt B punkt I bokstav a) 
i vedlegg VII til tiltredelsesakten er visse 
melkeforedlingsvirksomheter som ikke oppfyller 
de strukturelle kravene fastsatt i forordning (EF) 
nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004, godkjent fram til 
31. desember 2009.

5) Siden Romanias tiltredelse har det vært en økning i antallet 
virksomheter som oppfyller disse strukturelle kravene. 
I visse melkeforedlingsvirksomheter er imidlertid de 
strukturelle forbedringene som er nødvendige for å 
oppfylle kravene, fortsatt under gjennomføring. På 
bakgrunn av de pågående strukturelle forbedringene er det 
nødvendig å gi et tidsbegrenset unntak fra de strukturelle 
kravene fastsatt i forordning (EF) nr. 852/2004 og 
(EF) nr. 853/2004. Listen over virksomheter som ikke 
oppfyller de strukturelle kravene, er oppført i vedlegg I til 
dette vedtak.

6) I henhold til kapittel 5 avsnitt B punkt I bokstav c) 
i vedlegg VII til tiltredelsesakten er dessuten visse 
melkeforedlingsvirksomheter som ikke oppfyller 
hygienekravene fastsatt i forordning (EF) nr. 853/2004, 
godkjent fram til 31. desember 2009.

7) Driftsenheter for melkeproduksjon som ikke oppfyller 
disse hygienekravene, er spredt over hele Romanias 
territorium. Andelen av rå melk som oppfyller disse 
kravene, og som leveres til melkeforedlingsvirksomheter 
i Romania, har hatt bare en liten økning de siste årene.

8) Av hensyn til den nåværende situasjonen bør det gis 
et tidsbegrenset unntak fra hygienekravene fastsatt i 
forordning (EF) nr. 853/2004, slik at Romania kan bringe 
sin melkesektor i samsvar med disse kravene.

KOMMISJONSVEDTAK

av	26.	november	2009

om	overgangstiltak	i	henhold	til	europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	nr.	852/2004	og	(EF)	
nr.	853/2004	med	hensyn	til	foredling	i	visse	melkeforedlingsvirksomheter	i	Romania	av	rå	melk	

som	ikke	oppfyller	kravene,	og	de	strukturelle	kravene	til	slike	virksomheter

[meddelt under nummer K(2009) 9083]

(2009/852/EF)(*)

2015/EØS/76/34
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9) På bakgrunn av denne situasjonen bør visse 
melkeforedlingsvirksomheter som er oppført i  
vedlegg II til dette vedtak, som unntak fra forordning  
(EF) nr. 853/2004 gis tillatelse til å fortsette å foredle melk 
som oppfyller kravene og melk som ikke gjør det, forutsatt 
at foredlingen utføres på atskilte produksjonslinjer. 
Dessuten bør visse melkeforedlingsvirksomheter 
oppført i vedlegg III til dette vedtak gis tillatelse til å 
foredle melk som ikke oppfyller kravene, uten atskilte 
produksjonslinjer.

10) For at melkeforedlingsvirksomheter som oppfyller de 
strukturelle kravene, ikke skal behandles urettferdig, 
bør dessuten slike virksomheter tillates å motta 
melk som ikke oppfyller kravene, på samme vilkår 
som melkeforedlingsvirksomheter som oppfyller de 
strukturelle kravene.

11) Melkeprodukter framstilt av melk som ikke oppfyller 
kravene, bør bare bringes i omsetning i Romania eller  
brukes for videreforedling i de melkeforedlings-
virksomhetene som omfattes av unntakene fastsatt i dette 
vedtak.

12) Overgangsperioden som innvilges ved dette vedtak, bør 
begrenses til 24 måneder fra 1. januar 2010. Situasjonen 
i melkesektoren i Romania bør undersøkes på nytt 
innen utgangen av nevnte periode. Romania bør derfor 
framlegge årlige rapporter for Kommisjonen om de 
framskritt som er gjort når det gjelder oppgraderingen av 
melkeforedlingsvirksomheter i denne medlemsstaten, av 
driftsenheter for melkeproduksjon som leverer rå melk til 
disse virksomhetene, og av systemet for innsamling og 
transport av melk som ikke oppfyller kravene.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I dette vedtak menes med «melk som ikke oppfyller kravene» 
rå melk som ikke oppfyller kravene i avsnitt IX kapittel I 
underkapittel II og III i vedlegg III til forordning (EF) 
nr. 853/2004.

Artikkel 2

1.  De strukturelle kravene som er fastsatt i kapittel II i 
vedlegg II til forordning (EF) nr. 852/2004 og i avsnitt I 

kapittel II og III, avsnitt II kapittel II og III og avsnitt V 
kapittel I i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, 
får fram til 31. desember 2011 ikke anvendelse på de 
melkeforedlingsvirksomhetene i Romania som er oppført i 
vedlegg I til dette vedtak.

2.  Melkeprodukter framstilt av virksomhetene nevnt i nr. 1 
kan bare

a) bringes i omsetning på Romanias hjemmemarked eller

b) brukes for videreforedling i de virksomhetene i Romania 
som er nevnt i nr. 1.

Slike melkeprodukter skal være påført et annet stempelmerke 
eller identifikasjonsmerke enn det som er fastsatt i artikkel 5 i 
forordning (EF) nr. 853/2004.

Artikkel 3

Som unntak fra kravene fastsatt i avsnitt IX kapittel I 
underkapittel II og III i vedlegg III til forordning (EF) 
nr. 853/2004 kan de melkeforedlingsvirksomhetene som er 
oppført i vedlegg II til dette vedtak, fram til 31. desember 
2011 fortsette å foredle melk som oppfyller kravene og melk 
som ikke gjør det, forutsatt at foredlingen av den melken som 
oppfyller kravene og den melken som ikke gjør det, utføres på 
atskilte produksjonslinjer.

Artikkel 4

Som unntak fra kravene fastsatt i avsnitt IX kapittel I 
underkapittel II og III i vedlegg III til forordning (EF) 
nr. 853/2004 kan de melkeforedlingsvirksomhetene som er 
oppført i vedlegg III til dette vedtak, fram til 31. desember 
2011 fortsette å foredle melk som ikke oppfyller kravene, uten 
atskilte produksjonslinjer.

Artikkel 5

Melkeprodukter framstilt av melk som ikke oppfyller kravene, 
kan bare

a) bringes i omsetning på Romanias hjemmemarked eller

b) brukes for videreforedling i de melkeforedlings-
virksomhetene i Romania som er nevnt i artikkel 2, 3 og 4.

Slike melkeprodukter skal være påført et annet stempelmerke 
eller identifikasjonsmerke enn det som er fastsatt i artikkel 5 i 
forordning (EF) nr. 853/2004.
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Artikkel 6

Romania skal framlegge for Kommisjonen årlige rapporter 
om de framskritt som er gjort når det gjelder å bringe 
følgende i samsvar med forordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) 
nr. 853/2004:

a) foredlingsvirksomhetene nevnt i artikkel 2 nr. 1, herunder 
en tidsplan for deres oppfyllelse av de strukturelle kravene 
nevnt i samme bestemmelse,

b) driftsenheter som produserer melk som ikke oppfyller 
kravene,

c) systemet for innsamling og transport av melk som ikke 
oppfyller kravene.

Den første årlige rapporten skal framlegges for Kommisjonen 
senest 31. desember 2010 og den andre årlige rapporten senest 
31. oktober 2011.

Skjemaet fastsatt i vedlegg IV skal brukes til disse rapportene.

Artikkel 7

Dette vedtak får anvendelse fra 1. januar 2010 til 31. desember 
2011.

Artikkel 8

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 26. november 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

LISTE	OVER	VIRKSOMHETER	NEVNT	I	ARTIKKEL	2	NR.	1

Nr. Veterinærnr. Virksomhetens navn By/gate eller landsby/region

1 AB 641 S.C. Biomilk SRL Lopadea Noua, Jud. Alba, 517395

2 AB 1256 S.C. Binal Mob SRL Rimetea, Jud. Alba, 517610

3 AB 3386 S.C. Lactate C.H. S.RL Sanmiclaus, Jud. Alba, 517761

4 AR 563 S.C. Silmar Prod SRL Santana, Jud. Arad, 317280

5 AG 11 S.C. Agrolact Cosesti Cosesti, Jud. Arges, 115202

6 BC 2519 S.C. Marlact SRL Buhoci, Jud. Bacau, 607085

7 BH 4020 S.C. Moisi Serv Com SRL Borsa, nr. 8, jud. Bihor, 417431

8 BH 5158 S.C. Biolact Bihor SRL Paleu, Jud. Bihor, 4 17166

9 BN 2120 S.C. Eliezer SRL Lunca Ilvei, Jud. Bistrita Nasaud, 427125

10 BN 2192 S.C. Simcodrin Com SRL Budesti-Fanate, Jud. Bistrita-Nasaud, 427021

11 BN 2399 S.C. Carmo- Lact Prod SRL Monor, Jud. Bistrita-Nasaud, 427175

12 BN 209 S.C. Calatis Group Prod SRL Bistrita, Jud. Bistrita-Nasaud, 427006

13 BN 2125 S.C. Sinelli SRL Milas, Jud. Bistrita-Nasaud, 427165

14 BT 8 S.C. General Suhardo SRL Paltinis, Jud. Botosani, 717295

15 BT 11 S.C. Portas Com SRL Vlasinesti, Jud. Botosani, 717465

16 BT 109 S.C. Lacto Mac SRL Bucecea, Jud. Botosani, 717045

17 BT 115 S.C. Comintex SRL Darabani, Jud. Botosani, 715100

18 BT 263 S.C. Cosmi SRL Saveni, Jud. Botosani 715300

19 BT 50 S.C. Pris Com Univers SRL Flamanzi, Jud. Botosani, 717155

20 BV 8 S.C. Prodlacta SA Homorod Homorod, Jud. Brasov, 507105

21 BV 2451 S.C. Prodlacta SA Fagaras Fagaras, Jud. Brasov, 505200

22 BR 36 S.C. Hatman SRL Vadeni, Jud. Braila, 817200
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Nr. Veterinærnr. Virksomhetens navn By/gate eller landsby/region

23 BR 63 S.C. Cas SRL Braila, Jud. Braila, 810224

24 BZ 0098 S.C. Meridian Agroind Ramnicu Sarat, Jud. Buzau, 125300

25 BZ 0627 S.C. Ianis Cos Lact SRL C.A. Rosetti, Jud. Buzau, 127120

26 BZ 2012 S.C. Zguras Lacto SRL Pogoanele, Jud. Buzau, 25200

27 CL 0044 S.C. Ianis Dim SRL Lehliu Gară, Jud. Calarasi, 915300

28 CL 0368 S.C. Lacto GMG SRL Jegalia, Jud. Calarasi, 917145

29 CJ 41 S.C. Kazal SRL Dej, Jud. Cluj, 405200

30 CJ 7584 S.C. Aquasala SRL Bobalna, Jud. Cluj, 407085

31 CT 04 S.C. Lacto Baneasa SRL Baneasa, Jud. Constanta, 907035

32 CT 15 S.C. Nic Costi Trade SRL Dorobantu, Jud. Constanta, 907211

33 CT 225 S.C. Mih Prod SRL Cobadin, Jud.Constanta, 907065

34 CT 256 S.C. Ian Prod SRL Targusor, Jud.Constanta, 907275

35 CT 258 S.C. Binco Lact SRL Sacele, Jud.Constanta, 907260

36 CT 311 S.C. Alltocs Market SRL Pietreni, Jud.Constanta, 907112

37 CT 11988 S.C. Lacto Baron SRL Harsova, Jud. Constanta, 905400

38 CT 12203 S.C. Lacto Genimico SRL Harsova, Jud. Constanta, 905400

39 CT 30 S.C. Eastern European 
Foods SRL

Mihail Kogalniceanu, Jud. Constanta, 907195

40 CT 294 S.C. Suflaria Import Export 
SRL

Cheia, Jud. Constanta, 907277

41 L9 S.C. Covalact SA Sfantu Gheorghe, Jud. Covasna, 520076

42 CV 2451 S.C. Agro Pan Star SRL Sfantu Gheorghe, Jud. Covasna, 520020

43 DJ 80 S.C. Duvadi Prod Com SRL Breasta, Jud. Dolj, 207115

44 DJ 730 S.C. Lactido SA Craiova, Jud. Dolj, 200378

45 GL 4136 S.C. Galmopan SA Galati, Jud. Galati, 800506
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Nr. Veterinærnr. Virksomhetens navn By/gate eller landsby/region

46 GR 5610 S.C. Lacta SA Giurgiu, Jud. Giurgiu, 080556

47 GJ 231 S.C. Sekam Prod SRL Novaci, Jud. Gorj, 215300

48 GJ 2202 S.C. Arte Import Export Targu. Jiu, Jud. Gorj, 210112

49 HR 383 S.C. Lactate Harghita SA Cristuru Secuiesc, Jud. Harghita, 535400

50 HR 166 S.C. Lactopan SRL Mujna, Jud. Harghita, 537076

51 HR 119 S.C. Bomilact SRL Mădăraș, Jud. Harghita, 537071

52 HR 213 S.C. Paulact SA Mărtiniș, Harghita, 537175

53 HR 625 S.C. Lactis SRL Odorheiu Secuiesc, Harghita, 535600

54 HD 1014 S.C. Sorilact SA Risculita, Jud. Hunedoara, 337012

55 IL 0750 S.C. Balsam Med SRL Țăndărei, Jud. Ialomita, 925200

56 IL 1167 S.C. Sanalact SRL Slobozia, Jud. Ialomita, 920002

57 IS 1012 S.C. Agrocom S.A. Strunga, Jud. Iasi, 707465

58 IS 1540 S.C. Promilch S.R.L. Podu Iloaiei, Jud. Iasi, 707365

59 MM 793 S.C. Wromsal SRL Satulung, Jud. Maramures 437270

60 MM 6325 S.C. Ony SRL Larga, Jud. Maramures, 437317

61 MM 1795 S.C. Calitatea SRL Tautii Magheraus, Jud. Maramures, 437349

62 MM 4714 S.C. Saturil SRL Giulesti, Jud. Maramures, 437162

63 MH 1304 S.C. IL SA Mehedinti Drobeta Turnu Severin, Jud. Mehedinti, 220167

64 MS 297 S.C. Rodos S.R.L Faragau, Jud. Mures, 547225

65 MS 483 S.C. Heliantus Prod Reghin, Jud. Mures, 545300

66 MS 532 S.C. Horuvio Service SRL Lunca Santu, Jud. Mures, 547375

67 MS 2462 S.C. Lucamex Com SRL Gornesti, Jud. Mures, 547280

68 MS 5554 S.C. Globivetpharm S.R.L Batos, Jud. Mures, 547085

69 L12 S.C. Camytex Prod SRL Targu Neamt, Jud. Neamt, 615200
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70 NT 900 S.C. Complex Agroalimentar 
SRL

Bicaz, Jud. Neamt, 615100

71 PH 212 S.C. Vitoro SRL Ploiesti, Jud. Prahova, 100537

72 SM 4189 S.C. Primalact SRL Satu Mare, Jud. Satu Mare, 440089

73 SJ 282 S.C. Calion SRL Jibou, Jud. Salaj, 455200

74 SV 1085 S.C. Bucovina SA Falticeni Falticeni, Jud. Suceava, 725200

75 SV 1562 S.C. Bucovina SA Suceava Suceava, Jud. Suceava, 720290

76 SV 1888 S.C. Tocar Prod SRL Fratautii Vechi, Jud. Suceava, 727255

77 SV 4540 S.C. Kinetas SRL Boroaia, Jud. Suceava, 727040

78 SV 4909 S.C. Zada Prod SRL Horodnic de Jos, Jud. Suceava, 727301

79 SV 6159 S.C. Ecolact SRL Milisauti, Jud. Suceava, 727360

80 TR 78 S.C. Interagro SRL Zimnicea, Jud. Teleorman, 145400

81 TR 27 S.C. Violact SRL Putineiu, Jud. Teleorman, 147285

82 TR 81 S.C. Big Family SRL Videle, Jud. Teleorman, 145300

83 TR 239 S.C. Comalact SRL Nanov, Jud. Teleorman, 147215

84 TR 241 S.C. Investrom SRL Sfintesti, Jud. Teleorman, 147340

85 TL 965 S.C. Mineri SRL Mineri, Jud. Tulcea, 827211

86 VN 231 S.C. Vranlact SA Focsani, Jud. Vrancea, 620122

87 VN 348 S.C. Stercus Lacto SRL Ciorasti, Jud. Vrancea, 627082

88 VN 35 S.C. Monaco SRL Vrâncioaia, Jud. Vrancea, 627445
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VEDLEGG II

LISTE	OVER	VIRKSOMHETER	NEVNT	I	ARTIKKEL	3

Nr. Veterinærnr. Virksomhetens navn By/gate eller landsby/region

1 L35 S.C. Danone PDPA Romania SRL Bucuresti, 032451

2 L81 S.C. Raraul SA Campulung Moldovenesc, Jud.Suceava, 
725100
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VEDLEGG III

LISTE	OVER	VIRKSOMHETER	NEVNT	I	ARTIKKEL	4

Nr. Veterinærnr. Virksomhetens navn By/gate eller landsby/region

1 L18 S.C. Depcoinf MBD SRL Targu Trotus, Jud. Bacau, 607630

2 L72 S.C. Lactomuntean SRL Teaca, Jud. Bistrita Nasaud, 427345

3 L78 S.C. Romfulda Prod SRL Beclean, Jud. Bistrita Nasaud, 425100

4 L107 S.C. Bendear Cris Prod Com 
SRL

Sieu Magherus, Jud. Bistrita-Nasaud, 
427295

5 L109 S.C. G&B Lumidan SRL Rodna, Jud. Bistrita-Nasaud, 427245

6 L110 S.C. Lech Lacto SRL Lechinta, Jud. Bistrita-Nasaud, 427105

7 L3 S.C. Aby Impex SRL Sendriceni, Jud. Botosani, 717380

8 L4 S.C. Spicul 2 SRL Dorohoi, Jud. Botosani, 715200

9 L116 S.C. Ram SRL Ibanesti, Jud. Botosani, 717215

10 L73 S.C. Eurocheese Productie SRL Bucuresti, 030608

11 L97 S.C. Terra Valahica SRL Berca, Jud. Buzau, 127035

12 L129 S.C. Bonas Import Export SRL Dezmir, Jud. Cluj, 407039

13 L84 S.C. Picolact Prodcom SRL Iclod, Jud. Cluj, 407335

14 L122 S.C. Napolact SA Cluj-Napoca, Jud. Cluj, 400236

15 L43 S.C. Lactocorv SRL Ion Corvin, Jud. Constanta, 907150

16 L40 S.C. Betina Impex SRL Ovidiu, Jud. Constanta, 905900

17 L41 S.C. Elda Mec SRL Topraisar, Jud. Constanta, 907210

18 L87 S.C. Niculescu Prod SRL Cumpana, Jud. Constanta, 907105

19 L118 S.C. Assla Kar SRL Medgidia, Jud. Constanta, 905600

20 L130 S.C. Muntina Prod SRL Constanta, Jud. Constanta, 900735
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21 L58 S.C. Industrializarea Laptelui 
SA

Targoviste, Jud. Dambovita, 130062

22 L82 S.C. Totallact Group S.A. Dragodana, Jud. Dambovita, 137200

23 L91 S.C. Cosmilact SRL Schela, Jud. Galati, 807265

24 L55 S.C. Gordon Prod SRL Bisericani, Jud. Harghita, 535062

25 L65 S.C. Karpaten Milk Suseni, Jud. Harghita, 537305

26 L124 S.C. Primulact SRL Miercurea Ciuc, Jud. Harghita, 530242

27 L15 S.C. Teletext SRL Slobozia, Jud. Ialomita, 920066

28 L99 S.C. Valizvi Prod Com SRL Garbovi, Jud. Ialomita, 927120

29 L47 S.C. Oblaza SRL Bârsana, Jud. Maramures, 437035

30 L85 S.C. Avi-Seb Impex SRL Copalnic, Manastur, Jud. Maramures, 
437103

31 L86 S.C. Zea SRL Boiu Mare, Jud. Maramures, 437060

32 L16 S.C. Roxar Prod Com SRL Cernesti, Jud. Maramures, 437085

33 L54 S.C. Rodlacta S.R.L. Faragau, Jud. Mures, 547225

34 L32 S.C. Hochland Romania SRL Sighisoara, Jud. Mures, 545400

35 L21 S.C. Industrializarea Laptelui 
Mures S.A.

Targu Mures, Jud. Mures, 540390

36 L108 S.C. Lactex Reghin SRL Solovastru, Jud. Mures, 547571

37 L121 S.C. Mirdatod Prod S.R.L Ibanesti, Jud. Mures, 547325

38 L96 S.C. Prod A.B.C. Company SRL Grumazesti, Jud. Neamt, 617235

39 L101 S.C. 1 Decembrie SRL Targu Neamt, Jud. Neamt, 615235

40 L106 S.C. Rapanu SR. COM SRL Petricani, Jud. Neamt, 617315

41 L6 S.C Lacta Han Prod SRL Urecheni, Jud. Neamt, 617490

42 L123 S.C. ProCom Pascal SRL Pastraveni, Jud. Neamt, 617300

43 L63 S.C. Zoe Gab SRL Fulga, Jud. Prahova, 107260
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44 L50 S.C. Ecolact Prod SRL Paulesti, Jud. Prahova, 107246

45 L100 S.C. Alto Impex SRL Provita de Jos, Jud. Prahova, 107477

46 L53 S.C. Friesland Romania SA Carei, Jud. Satu Mare, 445100

47 L93 S.C. Agrostar Company Lyc 
SRL

Ciuperceni, Jud. Satu Mare, 447067

48 L120 S.C. Unicarm SRL Vetis, Jud. Satu Mare, 447355

49 L88 S.C. Agromec Crasna S.A. Crasna, Jud. Salaj, 457085

50 L89 S.C. Ovinex SRL Sarmasag, Jud. Salaj, 457330

51 L67 S.C. Gefa Impex SRL Talmaciu, Jud. Sibiu, 555700

52 L71 S.C. Lacto Sibiana S.A. Sura Mica, Jud. Sibiu, 557270

53 L5 S.C. Niro Serv Com SRL Gura Humorului, Jud. Suceava, 725300

54 L36 S.C. Prolact Prod Com SRL Vicovu de Sus, Jud. Suceava, 727610

55 L83 S.C. Balaceana Prod SRL Balaceana, Jud. Suceava, 727125

56 L128 S.C. Tudia SRL Gramesti, Jud. Suceava, 727285

57 L68 S.C. Aida SRL Galanesti, Jud. Suceava, 727280

58 L80 S.C. Industrial Marian S.R.L. Drănceni, Jud. Vaslui, 737220

59 L 136 S.C. Campaei Prest SRL Hidiseul de Sus, Jud. Bihor, 417277

60 L135 S.C. Multilact SRL Baia Mare, Jud. Maramures, 430015

61 L134 S.C. Lactocrist S.R.L. Cristian, Jud. Sibiu, 557085

62 L137 S.C. Dunarea Prod S.R.L. Milcovul, Jud. Vrancea, 627205
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige 
hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse(1), 
særlig artikkel 9, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 
av 29. april 2004 om næringsmiddelhygiene(2) er det 
fastsatt alminnelige regler for næringsmiddelhygiene som 
gjelder for driftsansvarlige for næringsmiddelforetak, og 
som blant annet bygger på prinsippene om fareanalyse 
og kritiske kontrollpunkter. Det er fastsatt i forordningen 
at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal følge 
visse framgangsmåter som bygger på disse prinsippene.

2) I forordning (EF) nr. 853/2004 er det fastsatt særlige 
hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse 
som gjelder for driftsansvarlige for næringsmiddelforetak, 
og som utfyller reglene fastsatt i forordning (EF) 
nr. 852/2004. Reglene fastsatt i forordning (EF) 
nr. 853/2004 omfatter hygienekrav til rå melk og 
melkeprodukter.

3) I henhold til kapittel 4 avsnitt B bokstav c) i vedlegg VI 
til tiltredelsesakten for Bulgaria og Romania (heretter 
kalt «tiltredelsesakten») har Bulgaria blitt innvilget en 
overgangsperiode som utløper 31. desember 2009, for at 
visse melkeforedlingsvirksomheter skal kunne oppfylle 
disse hygienekravene.

4) Visse virksomheter som har tillatelse til å foredle rå melk 
som ikke oppfyller kravene fastsatt i forordning (EF) 
nr. 853/2004 (heretter kalt «melk som ikke oppfyller 
kravene»), er oppført i kapittel I i tillegget til vedlegg VI 
til tiltredelsesakten. Visse virksomheter som har tillatelse 
til å foredle både melk som oppfyller kravene og melk 
som ikke gjør det, forutsatt at foredlingen utføres på 
atskilte produksjonslinjer, er oppført i kapittel II i nevnte 
tillegg.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 314 av 1.12.2009, s. 83, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 59/2011 av 1. juli 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) 
og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 1.

(1) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55.
(2) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 1.

5) Driftsenheter for melkeproduksjon som ikke oppfyller 
hygienekravene fastsatt i forordning (EF) nr. 853/2004, 
er spredt over hele Bulgarias territorium. Andelen av rå 
melk som oppfyller disse kravene, og som leveres til 
melkeforedlingsvirksomheter i Bulgaria, har hatt bare en 
liten økning de siste årene.

6) Av hensyn til den nåværende situasjonen bør det gis 
et tidsbegrenset unntak fra hygienekravene fastsatt i 
forordning (EF) nr. 853/2004, slik at Bulgaria kan bringe 
sin melkesektor i samsvar med disse kravene.

7) På bakgrunn av denne situasjonen bør visse 
melkeforedlingsvirksomheter som er oppført i vedlegg I 
til dette vedtak, som unntak fra forordning (EF) 
nr. 853/2004 gis tillatelse til også etter 31. desember 
2009 å foredle melk som oppfyller kravene og melk 
som ikke gjør det, forutsatt at foredlingen utføres 
på atskilte produksjonslinjer. Dessuten bør visse 
melkeforedlingsvirksomheter oppført i vedlegg II til dette 
vedtak gis tillatelse til å foredle melk som ikke oppfyller 
kravene, uten atskilte produksjonslinjer.

8) Melkeprodukter framstilt av melk som ikke oppfyller 
kravene, bør imidlertid bare bringes i omsetning 
i Bulgaria eller brukes for videreforedling i de 
melkeforedlingsvirksomhetene som omfattes av unntaket 
fastsatt i dette vedtak.

9) Overgangsperioden som innvilges ved dette vedtak, bør 
begrenses til 24 måneder fra 1. januar 2010. Situasjonen 
i melkesektoren i Bulgaria bør undersøkes på nytt 
innen utgangen av nevnte periode. Bulgaria bør derfor 
framlegge årlige rapporter for Kommisjonen om de 
framskritt som er gjort når det gjelder oppgraderingen av 
driftsenheter for melkeproduksjon som leverer rå melk til 
melkeforedlingsvirksomheter i denne medlemsstaten, og 
av systemet for innsamling og transport av melk som ikke 
oppfyller kravene.

KOMMISJONSVEDTAK

av	30.	november	2009

om	 overgangstiltak	 i	 henhold	 til	 europaparlaments-	 og	 rådsforordning	 (EF)	 nr.	 853/2004	 med	
hensyn	til	foredling	i	visse	melkeforedlingsvirksomheter	i	Bulgaria	av	rå	melk	som	ikke	oppfyller	

kravene

[meddelt under nummer K(2009) 9282]

(2009/861/EF)(*)

2015/EØS/76/35
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10) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 
dyrehelsen —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I dette vedtak menes med «melk som ikke oppfyller kravene» 
rå melk som ikke oppfyller kravene fastsatt i avsnitt IX 
kapittel I underkapittel II og III i vedlegg III til forordning (EF) 
nr. 853/2004.

Artikkel 2

Som unntak fra kravene fastsatt i avsnitt IX kapittel I 
underkapittel II og III i vedlegg III til forordning (EF) 
nr. 853/2004 kan de melkeforedlingsvirksomhetene som 
er oppført i vedlegg I til dette vedtak, fram til 31. desember 
2011 fortsette å foredle melk som oppfyller kravene og melk 
som ikke gjør det, forutsatt at foredlingen av den melken som 
oppfyller kravene og den melken som ikke gjør det, utføres på 
atskilte produksjonslinjer.

Artikkel 3

Som unntak fra kravene fastsatt i avsnitt IX kapittel I 
underkapittel II og III i vedlegg III til forordning (EF) 
nr. 853/2004 kan de melkeforedlingsvirksomhetene som er 
oppført i vedlegg II til dette vedtak, fram til 31. desember 
2011 fortsette å foredle melk som ikke oppfyller kravene, uten 
atskilte produksjonslinjer.

Artikkel 4

Melkeprodukter framstilt av melk som ikke oppfyller kravene, 
kan bare

a) bringes i omsetning på Bulgarias hjemmemarked, eller

b) brukes for videreforedling i de melkeforedlings-
virksomhetene i Bulgaria som er nevnt i artikkel 2 og 3.

Slike melkeprodukter skal være påført et annet stempelmerke 
eller identifikasjonsmerke enn det som er fastsatt i artikkel 5 i 
forordning (EF) nr. 853/2004.

Artikkel 5

Bulgaria skal framlegge for Kommisjonen årlige rapporter om 
de framskritt som er gjort når det gjelder å bringe følgende i 
samsvar med forordning (EF) nr. 853/2004:

a) driftsenheter som produserer melk som ikke oppfyller 
kravene,

b) systemet for innsamling og transport av melk som ikke 
oppfyller kravene.

Den første årlige rapporten skal framlegges for Kommisjonen 
senest 31. desember 2010, og den andre årlige rapporten senest 
31. oktober 2011.

Skjemaet fastsatt i vedlegg III skal brukes til disse rapportene.

Artikkel 6

Dette vedtak får anvendelse fra 1. januar 2010 til 31. desember 
2011.

Artikkel 7

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 30. november 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

Liste	over	melkeforedlingsvirksomheter	som	har	tillatelse	til	å	foredle	melk	som	oppfyller	kravene	og	melk	som	
ikke	gjør	det,	som	nevnt	i	artikkel	2

Nr. Veterinærnr. Virksomhetens navn By/gate eller landsby/region

1 BG 0412010 «Bi Si Si Handel» OOD gr. Elena
ul. «Treti mart» 19

2 BG 0512025 «El Bi Bulgarikum» EAD gr. Vidin
YUPZ

3 BG 0612027 «Mlechen ray — 99» EOOD gr. Vratsa

4 BG 0612043 ET «Zorov- 91 -Dimitar 
Zorov»

gr. Vratsa

5 BG 1912013 «ZHOSI» OOD s. Chernolik

6 BG 2012020 «Yotovi» OOD gr. Sliven
kv. «Rechitsa»

7 BG 2512020 «Mizia-Milk» OOD gr. Targovishte
Industrialna zona

8 BG 0812009 «Serdika — 90» AD gr. Dobrich
ul. «25 septemvri» 100

9 BG 2112001 «Rodopeya — Belev» EOOD 4700 town Smolyan,
«Traciya» 1 str.

10 BG 1212001 «S i S — 7» EOOD gr. Montana
«Vrachansko shose» 1

11 BG 2812003 «Balgarski yogurt» OOD s. Veselinovo,
obl. Yambolska
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VEDLEGG II

Liste	over	melkeforedlingsvirksomheter	som	har	 tillatelse	 til	å	 foredle	melk	som	ikke	oppfyller	kravene,	 som	
nevnt	i	artikkel	3

Nr. Veterinærnr. Virksomhetens navn By/gate eller landsby/region

1 BG 1312002 „Milk Grup“ EOOD s. Yunacite

2 0112014 ET „Veles — Kostadin Velev“ gr. Razlog
ul. „Golak“ 14

3 2312041 „Danim — D. Stoyanov“
EOOD

gr. Elin Pelin
m-st Mansarovo

4 2712010 „Kamadzhiev — milk“ EOOD s. Kriva reka
obsht. N. Kozlevo

5 BG 1212029 SD „Voynov i sie“ gr. Montana ul. „N.Yo. 
Vaptsarov“ 8

6 0712001 „Ben Invest“ OOD s. Kostenkovtsi obsht. Gabrovo

7 1512012 ET „Ahmed Tatarla“ s. Dragash voyvoda,
obsht. Nikopol

8 2212027 „Ekobalkan“ OOD gr. Sofia
bul „Evropa“ 138

9 2312030 ET „Favorit — D. Grigorov“ s. Aldomirovtsi

10 2312031 ET „Belite kamani“ s. Dragotintsi

11 BG 1512033 ET „Voynov — Ventsislav 
Hristakiev“

s. Milkovitsa
obsht. Gulyantsi

12 BG 1612020 ET „Bor — Chvor“ s. Dalbok izvor
obsht. Parvomay

13 BG 1512029 „Lavena“ OOD s. Dolni Dabnik
obl. Pleven

14 BG 1612028 ET „Slavka Todorova“ s. Trud
obsht. Maritsa

15 BG 1612051 ET „Radev — Radko Radev“ s. Kurtovo Konare
obl. Plovdiv

16 BG 1612066 „Lakti ko“ OOD s. Bogdanitza

17 BG 2112029 ET „Karamfil Kasakliev“ gr. Dospat

18 BG 0912004 „Rodopchanka“ OOD s. Byal izvor
obsht. Ardino

19 0112003 ET „Vekir“ s. Godlevo

20 0112013 ET „Ivan Kondev“ gr. Razlog
Stopanski dvor

21 0212028 „Vester“ OOD s. Sigmen

22 0212037 „Megakomers“ OOD s. Lyulyakovo
obsht. Ruen

23 0512003 SD „LAF — Velizarov i sie“ s. Dabravka
obsht. Belogradchik

24 0612035 OOD „Nivego“ s. Chiren

25 0612041 ET „Ekoprodukt — Megiya — 
Bogorodka Dobrilova“

gr. Vratsa
ul. „Ilinden“ 3

26 0612042 ET „Mlechen puls — 95 — 
Tsvetelina Tomova“

gr. Krivodol
ul. „Vasil Levski“

27 1012008 „Kentavar“ OOD s. Konyavo
obsht. Kyustendil
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Nr. Veterinærnr. Virksomhetens navn By/gate eller landsby/region

28 1212022 „Milkkomm“
EOOD

gr. Lom ul. „Al. Stamboliyski“ 
149

29 1212031 „ADL“ OOD s. Vladimirovo obsht. 
Boychinovtsi

30 1512006 „Mandra“ OOD s. Obnova
obsht. Levski

31 1512008 ET „Petar Tonovski-Viola“ gr. Koynare
ul. „Hr. Botev“ 14

32 1512010 ET „Militsa Lazarova — 90“ gr. Slavyanovo,
ul. „Asen Zlatarev“ 2

33 1612024 SD „Kostovi — EMK“ gr. Saedinenie
ul. „L. Karavelov“ 5

34 1612043 ET „Dimitar Bikov“ s. Karnare
obsht. „Sopot“

35 1712046 ET „Stem — Tezdzhan Ali“ gr. Razgrad
ul. „Knyaz Boris“ 23

36 2012012 ET „Olimp- P. Gurtsov“ gr. Sliven
m — t „Matsulka“

37 2112003 „Milk — inzhenering“ OOD gr. Smolyan
ul. „Chervena skala“ 21

38 2112027 „Keri“ OOD s. Borino,
obsht. Borino

39 2312023 „Mogila“ OOD gr. Godech, ul. „Ruse“ 4

40 2512018 „Biomak“ EOOD gr. Omurtag
ul. „Rodopi“2

41 2712013 „Ekselans“ OOD s. Osmar,
obsht. V. Preslav

42 2812018 ET „Bulmilk — Nikolay Nikolov“ s. General Inzovo,
obl. Yambolska

43 2812010 ET „Mladost — 2 — Yanko Yanev“ gr. Yambol,
ul. „Yambolen“ 13

44 BG 1012020 ET „Petar Mitov-Universal“ s. Gorna Grashtitsa
obsht. Kyustendil

45 BG 1112016 Mandra „IPZHZ“ gr. Trojan
ul. „V.Levski“ 281

46 BG 1712042 ET „Madar“ s. Terter

47 BG 2612042 „Bulmilk“ OOD s. Konush
obl. Haskovska

48 BG 0912011 ET „Alada — Mohamed Banashak“ s. Byal izvor
obsht. Ardino

49 1112026 „ABLAMILK“ EOOD gr. Lukovit,
ul. „Yordan Yovkov“ 13

50 1312005 „Ravnogor“ OOD s. Ravnogor

51 1712010 „Bulagrotreyd — chastna 
kompaniya“ EOOD

s. Yuper
Industrialen kvartal
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Nr. Veterinærnr. Virksomhetens navn By/gate eller landsby/region

52 1712013 ET „Deniz“ s. Ezerche

53 2012011 ET „Ivan Gardev 52“ gr. Kermen
ul. „Hadzhi Dimitar“ 2

54 2012024 ET „Denyo Kalchev 53“ gr. Sliven
ul. „Samuilovsko shose“ 17

55 2112015 OOD „Rozhen Milk“ s. Davidkovo, obsht. Banite

56 2112026 ET „Vladimir Karamitev“ s. Varbina
obsht. Madan

57 2312007 ET „Agropromilk“ gr. Ihtiman, ul. „P.Slaveikov“ 
19

58 2412041 „Mlechen svyat 2003“
OOD

s. Bratya Daskalovi
obsht. Bratya Daskalovi

59 2612038 „Bul Milk“ EOOD gr. Haskovo
Sev. industr. zona

60 2612049 ET „Todorovi — 53“ gr. Topolovgrad
ul. „Bulgaria“ 65
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 1774/2002 av 3. oktober 2002 om hygieneregler for 
animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum(1), 
særlig artikkel 4 nr. 4 og artikkel 32 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved forordning (EF) nr. 1774/2002 forbys import til 
og transitt gjennom Unionen av animalske biprodukter 
og bearbeidede produkter, med mindre de er godkjent i 
samsvar med nevnte forordning.

2) Ved kommisjonsvedtak 2004/407/EF av 26. april 2004  
om midlertidige hygiene- og sertifiseringsregler i 
henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  
nr. 1774/2002 med hensyn til import av fotografisk 
gelatin fra visse tredjestater(2) er det fastsatt at Belgia, 
Luxembourg, Nederland og Det forente kongerike i 
samsvar med nevnte vedtak skal tillate import av gelatin 
som utelukkende er beregnet på bruk i fotoindustrien 
(«fotografisk gelatin»).

3) Ved vedtak 2004/407/EF er det fastsatt at import av 
fotografisk gelatin er tillatt bare fra de tredjestater som 
er oppført i vedlegget til nevnte vedtak, nemlig Japan 
og De forente stater. I samsvar med nevnte vedtak skal 
importerte partier transporteres til mottaksanlegget under 
strenge kanaliseringsvilkår for å hindre mulig risiko for 
menneskers og dyrs helse.

4) Den tsjekkiske republikk har lagt fram en søknad om 
godkjenning av import av fotografisk gelatin fra de 
nevnte statene til en virksomhet på deres territorium. 
Den tsjekkiske republikk har bekreftet at strenge 
kanaliseringsvilkår i henhold til vedtak 2004/407/EF vil 
få anvendelse for å hindre mulig helserisiko.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 330 av 16.12.2009, s. 82, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 59/2011 av 1. juli 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) 
og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 1.

(1) EFT L 273 av 10.10.2002, s. 1.
(2) EUT L 151 av 30.4.2004, s. 11.

5) I påvente av gjennomgåelse av de tekniske kravene for 
import av animalske biprodukter under den reviderte 
forordningen om animalske biprodukter(3) bør Den 
tsjekkiske republikk dessuten tillates å godkjenne import 
av fotografisk gelatin underlagt samsvar med vilkårene 
i vedtak 2004/407/EF. Av geografiske årsaker vil  
imidlertid slik import skje via Tyskland.

6) Vedtak 2004/407/EF bør derfor endres.

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

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I vedtak 2004/407/EF gjøres følgende endringer:

1.  Artikkel 1 skal lyde:

 «Artikkel 1

	 Unntak	som	gjelder	import	av	fotografisk	gelatin

 Som unntak fra artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) nr. 
1774/2002, tillater Belgia, Den tsjekkiske republikk, 
Luxembourg, Nederland og Det forente kongerike, i 
samsvar med bestemmelsene i dette vedtak, import av 
gelatin framstilt av materiale som inneholder virvelsøyle 
fra storfe, klassifisert som kategori 1-materiale i henhold 
til nevnte forordning, utelukkende beregnet på bruk i 
fotoindustrien («fotografisk gelatin»).»

2.  Artikkel 9 skal lyde:

 «Artikkel 9

	 Adressater

 Dette vedtak er rettet til Kongeriket Belgia, Den tsjekkiske 
republikk, Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriket 
Nederland og Det forente kongerike Storbritannia og Nord-
Irland.»

(3) Europaparlaments- og rådsforordning nr. 1069/2009 (EUT L 300 av 
14.11.2009, s. 1).

KOMMISJONSBESLUTNING

av	14.	desember	2009

om	endring	av	vedtak	2004/407/EF	med	hensyn	til	tillatelse	til	import	av	fotografisk	gelatin	til	Den	
tsjekkiske	republikk

[meddelt under nummer K(2009) 9899]

(Bare	den	tsjekkiske,	nederlandske,	engelske,	franske	og	tyske	teksten	har	gyldighet)

(2009/960/EU)(*)

2015/EØS/76/36
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3. Vedlegg I og III endres i samsvar med vedlegget til dette 
vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra 1. januar 2010.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til Kongeriket Belgia, Den tsjekkiske 
republikk, Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriket 

Nederland og Det forente kongerike Storbritannia og Nord-
Irland.

Utferdiget i Brussel, 14. desember 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

I vedlegg I og III gjøres følgende endringer:

1. Vedlegg I skal lyde:

«VEDLEGG I

OPPRINNELSESTREDJESTATER,	 OPPRINNELSESANLEGG,	 BESTEMMELSESMEDLEMSSTATER,	
GRENSEKONTROLLSTASJONER	 DER	 VAREN	 FØRST	 FØRES	 INN	 I	 UNIONEN	 OG	 GODKJENTE	

FOTOVIRKSOMHETER

Opprinnelses-
tredjestat Opprinnelsesanlegg Bestemmelses-

medlemsstat

Grensekontroll-
stasjon der varen 
først føres inn i 

Unionen

Godkjent fotovirksomhet

Japan Nitta Gelatin Inc.
2-22 Futamata
Yao-City, Osaka
581 — 0024 Japan
Jellie Co. Ltd.
7-1, Wakabayashi 2-Chome,
Wakabayashi-ku,
Sendai-city, Miyagi,
982 Japan
NIPPI Inc. Gelatin Division
1 Yumizawa-Cho,
Fujinomiya City Shizuoka
418 — 0073 Japan

Nederland Rotterdam FUJIFILM Europe B.V.,
Oudenstaart 1
5047 TK Tilburg,
Nederland

Nitta Gelatin Inc.
2-22 Futamata
Yao-City, Osaka
581 — 0024 Japan

Det forente 
kongerike

Liverpool 
Felixstowe

Kodak Ltd Headstone Drive, 
Harrow, MIDDX
HA4 4TY,
Det forente kongerike

Den 
tsjekkiske 
republikk

Hamburg FOMA BOHEMIA spol. s r.o.
Jana Krušinky 1604
501 04 Hradec Králove,
Den tsjekkiske republikk

Amerikas 
Forente Stater

Eastman Gelatine 
Corporation,
227 Washington Street,
Peabody, MA, 01960 USA
Gelita North America,
2445 Port Neal Industrial 
Road Sergeant Bluff, Iowa, 
51054 USA

Luxembourg Antwerpen
Zaventem
Luxembourg

DuPont Teijin
Luxembourg SA
PO Box 1681
L-1016
Luxembourg

Det forente 
kongerike

Liverpool
Felixstowe

Kodak Ltd
Headstone Drive,
Harrow, MIDDX HA4 4TY,
Det forente kongerike

Eastman Gelatine 
Corporation, 227 Washington 
Street,
Peabody, MA, 01960 USA

Den 
tsjekkiske 
republikk

Hamburg FOMA BOHEMIA spol. s r.o.
Jana Krušinky 1604
501 04 Hradec Králove,
Den tsjekkiske republikk»
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2. Vedlegg III skal lyde:

«VEDLEGG III

MODELL FOR HYGIENESERTIFIKAT FOR IMPORT FRA TREDJESTATER AV TEKNISK GELATIN TIL 
BRUK I FOTOINDUSTRIEN

Merknader

a)  Veterinærattester for import av teknisk gelatin til 
bruk i fotoindustrien skal utstedes av eksportstaten, 
på grunnlag av modellen i dette vedlegg III. De 
skal inneholde de attestasjonene som kreves for 
alle tredjestater og, i de tilfeller det er aktuelt, de 
tilleggsgarantiene som kreves for den eksporterende 
tredjestaten eller en del av den.

b)  Originalen av hvert sertifikat skal bestå av ett enkelt 
ark, med trykk på begge sider eller, der det er behov 
for mer tekst, være utformet slik at alle nødvendige 
ark utgjør en del av et integrert hele og ikke kan deles 
opp.

c)  Det skal utarbeides på minst ett av de offisielle 
språkene i den medlemsstaten der det foretas 
kontroll ved EF-grensekontrollstasjonen, og i 
bestemmelsesmedlemsstaten. Disse medlemsstatene 
kan imidlertid tillate andre språk dersom det er behov 
for det, vedlagt en offisiell oversettelse.

d)  Dersom det med tanke på nærmere identifisering av 
innholdet i forsendelsen er heftet ved tilleggssider til 
sertifikatet, skal disse sidene også anses som en del 
av originalsertifikatet, og hver av sidene skal påføres 
den attesterende offentlige veterinærens underskrift 
og stempel.

e)  Dersom sertifikatet, herunder tilleggsark nevnt i 
bokstav d), består av mer enn én side, skal hver side 
nederst være nummerert med «(sidetall) av (samlet 
sideantall)» og øverst være påført et kodenummer for 
sertifikatet tildelt av vedkommende myndighet.

f)  Originalsertifikatet skal fylles ut og undertegnes av 
en offentlig veterinær. Vedkommende myndighet 
i eksportstaten skal sikre at dette følger de samme 
prinsippene for utstedelse av sertifikater som dem som 
er fastsatt i rådsdirektiv 96/93/EF.

g)  Underskriften skal være i en annen farge enn den 
trykte teksten. Dette gjelder også for stempler, unntatt 
pregestempler og vannmerker.

h)  Originalsertifikatet skal følge forsendelsen fra 
EF-grensekontrollstasjonen til den har nådd 
bestemmelsesfotovirksomheten.
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HYGIENESERTIFIKAT

for	teknisk	gelatin	som	ikke	er	beregnet	på	konsum,	til	bruk	i	fotoindustrien,	beregnet	på	forsendelse	til	Den	europeiske	union

STAT Veterinærattest	ved	import	til	EU

D
el
	I:
	O
pp
ly
sn
in
ge
r	
om

	fo
rs
en
de
ls
en

I.1. Avsender

 Navn

 Adresse

  Telefonnr. 

I.2. Sertifikatreferansenummer I.2.a. 

I.3. Vedkommende sentrale myndighet

I.4. Vedkommende lokale myndighet

I.5. Mottaker

 Navn

 Adresse

 Postnr.

 Telefonnr.

I.6. 

I.7.  Opprinnelsesstat ISO-kode I.8. Opprinnelses-
region

Kode I.9. 
Bestemmelsesstat

ISO-kode I.10. Bestemmelsesregion Kode

I.11. Opprinnelsessted

 Navn Godkjenningsnr.

 Adresse 

I.12.

I.13. Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

I.15. Transportmiddel
 Fly □  Skip □  Jernbanevogn □

 Veigående kjøretøy □  Andre □

Kjennetegn: 

Dokumentreferanse:

I.16.  Innførselsgrensekontrollstasjon i EU

I.17.  CITES-nr.

I.18. Varebeskrivelse I.19. Varekode (HS-kode)
	 3503

I.20. Mengde

I.21. Produkttemperatur

 Omgivelsestemperatur □ Kjølt □ Fryst □

I.22. Antall kolli

I.23. Plombe- og containernummer I.24. Type forpakning

I.25. Varer sertifisert til:      
 Teknisk bruk □

I.26. I.27. Ved import eller innførsel til EU □

I.28. Identifikasjon av varene 

Art:
(vitenskapelig navn)

Godkjenningsnummer til virksomhetens 
framstillingsanlegg

Nettovekt Partinummer
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STAT	 Teknisk	gelatin	som	ikke	er	beregnet	på	konsum,	til	bruk	i	
fotoindustrien

D
el
	II
:	A

tt
es
ta
sj
on

II.	OPPLYSNINGER	OM	HELSE II.a Sertifikatreferansenr. II.b.

II.1 Helseattestasjon

Undertegnede tjenestemann erklærer å ha lest og forstått forordning (EF) nr. 1774/2002(1) og attesterer at den fotografiske gelatinen beskrevet foran 

II.1.1.  utelukkende består av fotografisk gelatin til fotografisk bruk og ikke er beregnet på noe annet formål,

II.1.2.  er bearbeidet og lagret i et anlegg som er godkjent, validert og under tilsyn av vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 18 i 
forordning (EF) nr. 1774/2002, som ikke produserer gelatin til næringsmidler, fôr eller annen teknisk bruk beregnet på forsendelse til Den 

europeiske union,

II.1.3.  er bearbeidet med animalske biprodukter av kategori 3 og/eller virvelsøyle fra storfe, klassifisert som kategori 1-materiale,

II.1.4.  er pakket, emballert, lagret og transportert under tilfredsstillende hygieniske forhold,

II.1.5.  er produsert ved en prosess som sikrer at råstoffet 

a) behandles etter metode 1(2) i kapittel III i vedlegg V til forordning (EF) nr. 1774/2002, eller

b) er gjenstand for 

i) syrebehandling i minst to dager, skylling med vann og behandling med en basisk løsning i minst 20 dager, dessuten må pH-

verdien justeres og materialet renses ved filtrering og steriliseres ved 138-140 ºC i fire sekunder, eller 

ii) behandling med base i minst to dager, skylling med vann og behandling med en syreløsning i 10-12 timer, dessuten må 

pH-verdien justeres og materialet renses ved filtrering og steriliseres ved 138-140 ºC i fire sekunder,

II.1.6.  er pakket og emballert i pakninger og emballasje med teksten «FOTOGRAFISK GELATIN BARE FOR FOTOINDUSTRIEN».

Merknader
Del	I:

Rubrikk I.5:  Bestemmelsesstedet for den fotografiske gelatinen kan være bare Luxembourg, Nederland eller Det forente kongerike.

Rubrikk I.9:  Mottakerstat: Gjelder bare Den tsjekkiske republikk, Luxembourg, Nederland eller Det forente kongeriket.
Rubrikk I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip); opplysningene skal legges fram ved 

lossing og omlasting.

Rubrikk I.23:  Container-/plomberingsnummer (der dette er relevant).
Del	II:
(1)  EFT L 273 av 10.10.2002, s. 1.
(2)  Metode 1 er som følger:
 Reduksjon

1.  Dersom partikkelstørrelsen til de animalske biproduktene som skal bearbeides, er på over 50 mm, skal de animalske biproduktene reduseres i 
størrelse ved hjelp av egnet utstyr, slik at partikkelstørrelsen etter reduksjonen ikke er større enn 50 mm. Det skal daglig kontrolleres at utstyret 
fungerer som det skal, og dets tilstand skal noteres. Dersom kontrollene viser at det forekommer partikler som er større enn 50 mm, skal 

prosessen stanses og utstyret repareres før prosessen kan gjenopptas.
Tid, temperatur og trykk
2.  Etter reduksjon må de animalske biproduktene varmes opp til en kjernetemperatur på mer enn 133 ºC i minst 20 minutter uten avbrudd ved et 

(absolutt) trykk på minst 3 bar frambrakt ved hjelp av mettet damp, og varmebehandlingen kan benyttes som eneste behandling eller som en 
steriliseringsfase før eller etter behandlingen.

3.  Bearbeidingen kan foretas i et diskontinuerlig system eller i et kontinuerlig system.
— Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten.
— Merknad for den personen som har ansvaret for forsendelsen i EU: Dette sertifikatet er utelukkende til veterinære formål og skal følge forsendelsen 

fra grensekontrollstasjonen til den når bestemmelsesfotovirksomheten.

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør

Navn (med blokkbokstaver):   Kvalifikasjon og tittel:

Dato:   Underskrift:

Stempel:
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til rådsdirektiv 2006/88/EF av 24. oktober 
2006 om krav til dyrehelse for akvakulturdyr og produkter av 
disse, og om forebygging og bekjempelse av visse sykdommer 
hos vanndyr(1), særlig artikkel 44 nr. 2 første ledd og artikkel 49 
nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsvedtak 2009/177/EF av 31. oktober 
2008 om gjennomføring av rådsdirektiv 2006/88/
EF med hensyn til programmer for overvåking og 
utryddelse samt sykdomsfri status for medlemsstater, 
soner og segmenter(2) fastsettes det skjemamodeller 
som skal benyttes av medlemsstatene når de framlegger 
for godkjenning utryddelsesprogrammer i henhold til 
direktiv 2006/88/EF og framlegger dokumentasjon for 
godkjenning av sykdomsfri status i henhold til nevnte 
direktiv.

2) Del B av vedlegg I til vedtak 2009/177/EF inneholder  
lister over medlemsstater, soner og segmenter som er 
underlagt utryddelsesprogrammer godkjent i samsvar med 
direktiv 2006/88/EF. Del C i nevnte vedlegg inneholder 
lister over medlemsstater, soner og segmenter som er 
erklært sykdomsfrie i samsvar med nevnte direktiv.

3) Danmark la fram for Kommisjonen et flerårig program 
for utryddelse av hemoragisk virusseptikemi (VHS) i 
henhold til rådsvedtak 90/424/EØF av 26. juni 1990 
om visse kostnader på det veterinære området(3) for 
perioden fra 1. januar 2009 til 31. desember 2013. 
Dette programmet ble godkjent ved kommisjonsvedtak 
2008/897/EF av 28. november 2008 om godkjenning 
av årlige og flerårige programmer for utryddelse, 
bekjempelse og overvåking av visse dyresykdommer og 
zoonoser som medlemsstatene har framlagt for 2009 og 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 336 av 18.12.2009, s. 31, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 59/2011 av 1. juli 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) 
og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 1.

(1) EUT L 328 av 24.11.2006, s. 14.
(2) EUT L 63 av 7.3.2009, s. 15.
(3) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 19.

etterfølgende år, og om Fellesskapets finansielle bidrag 
til disse programmene(4). Nevnte program oppfyller 
kravene til godkjenning fastsatt i vedtak 2009/177/EF og 
bør derfor godkjennes i samsvar med artikkel 44 nr. 2 i 
direktiv 2006/88/EF. De sonene som omfattes av nevnte 
program, bør derfor føres opp i del B på listen i vedlegg I 
til nevnte vedtak.

4) Artikkel 12 i vedtak 2009/177/EF gir unntak fra  
direktiv 2006/88/EF der medlemsstater på visse 
betingelser ikke er forpliktet til å framlegge for 
godkjenning utryddelsesprogrammer som ble godkjent 
med sikte på å oppnå status som godkjent sone med 
hensyn til VHS ved kommisjonsvedtak 2003/634/EF 
av 28. august 2003 om godkjenning av program med 
sikte på å gje soner og oppdrettsanlegg i soner som 
ikkje er godkjende, status som godkjende med omsyn til 
fiskesjukdommane hemoragisk virusseptikemi (VHS) og 
infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN)(5).

5) Ved vedtak 2003/634/EF ble det godkjent et program lagt 
fram av Finland med sikte på å oppnå status som godkjent 
sone med hensyn til VHS. Finland har nå lagt fram en 
rapport om nevnte program i samsvar med kravene 
fastsatt i vedtak 2009/177/EF. De sonene som omfattes 
av nevnte program, bør derfor føres opp i listen i del B i 
vedlegg I til nevnte vedtak.

6) Tyskland la fram for Kommisjonen et flerårig program  
for utryddelse av koiherpesvirussykdom (KHV) i henhold 
til vedtak 90/424/EØF. Dette programmet ble godkjent 
ved vedtak 2008/897/EF for perioden 1. januar 2009 til 
31. desember 2013. Nevnte program oppfyller kravene til 
godkjenning fastsatt i vedtak 2009/177/EF og bør derfor 
godkjennes i samsvar med artikkel 44 nr. 2 i direktiv 
2006/88/EF. De sonene som omfattes av nevnte program, 
bør derfor føres opp i del B på listen i vedlegg I til  
nevnte vedtak.

(4) EUT L 322 av 2.12.2008, s. 39.
(5) EUT L 220 av 3.9.2003, s. 8.

KOMMISJONSBESLUTNING

av	14.	desember	2009

om	 endring	 av	 vedtak	 2009/177/EF	 med	 hensyn	 til	 utryddelsesprogrammer	 i	 og	 status	 som	
sykdomsfri	for	visse	medlemsstater,	soner	og	segmenter	for	visse	sykdommer	hos	vanndyr

[meddelt under nummer K(2009) 9888]

(2009/975/EU)(*)

2015/EØS/76/37
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7) Hele territoriet til Det forente kongerike er nå oppført 
i del C i vedlegg I til vedtak 2009/177/EF som erklært 
sykdomsfritt i samsvar med direktiv 2006/88/EF når det 
gjelder infeksiøs lakseanemi (ISA). Det forente kongerike 
har meldt om forekomst av ISA i et segment som tidligere 
har vært erklært fritt for denne sykdommen. Oppføringen 
for denne medlemsstaten når det gjelder ISA bør derfor 
endres på listen i del C i vedlegg I til vedtak 2009/177/EF.

8) Det forente kongerike har nå lagt fram for godkjenning 
et utryddelsesprogram for ISA som skal anvendes på det 
sørvestlige Shetland. Dette programmet er i samsvar med 
kravene i vedtak 2009/177/EF. Det bør derfor godkjennes, 
og sørvestlige Shetland bør føres opp i del B av listen i 
vedlegg I til nevnte vedtak.

9) Ved vedtak 2003/634/EF ble det godkjent et program 
lagt fram av Det forente kongerike med sikte på å oppnå 
status som godkjent sone med hensyn til VHS. Det 
forente kongerike har nå lagt fram en rapport om dette 
programmet i samsvar med kravene i vedtak 2009/177/EF 
med sikte på å oppnå en erklæring om sykdomsfri status 
for disse sonene. Denne rapporten oppfyller kravene i 
vedtak 2009/177/EF. Disse sonene bør derfor føres opp i 
listen i del C i vedlegg I til nevnte vedtak.

10) I tillegg er hele Nord-Irlands kystlinje, unntatt Lough 
Foyle, nå oppført i del C i vedlegg I til vedtak 2009/177/
EF som erklært sykdomsfri med hensyn til infeksjon 

forårsaket av Bonamia ostreae. Det forente kongerike 
har nå meldt om forekomst av infeksjon forårsaket av 
Bonamia ostreae i Strangforth Lough på den nevnte 
kystlinjen. Strangforth Lough bør derfor utelukkes fra det 
territoriet som er erklært sykdomsfritt på listen i del C i 
vedlegg I til nevnte vedtak.

11) Vedtak 2009/177/EF bør derfor endres.

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

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Vedlegg I til vedtak 2009/177/EF endres i samsvar med 
vedlegget til denne beslutning.

Artikkel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 14. desember 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

I vedlegg I skal del B og C lyde:

«DEL	B

Medlemsstater,	soner	og	segmenter	som	er	underlagt	godkjente	utryddelsesprogrammer

Sykdom Medlemsstat ISO-kode
Geografisk avgrensing av område underlagt 

utryddelsesprogram (medlemsstat, soner eller 
segmenter)

Hemoragisk virusseptikemi (VHS) Danmark DK Følgende nedbørfelt: Tim Å, Hover Å, 
Heager Å, Velling Å, Skjern Å, Hemmet 
Mølle Bæk, Lydum Å, Kongeå, Kolding 
Å, Vejle Å og Holmsland Klit.

Finland FI Provinsen Åland;
kommunene Uusikaupunki, Pyhäranta og 
Rauma.

Infeksiøs hematopoie tisk nekrose (IHN)

Koiherpesvirussykdom (KHV) Tyskland DE Delstaten Sachsen

Infeksiøs lakseanemi (ISA) Det forente 
kongerike

UK Sørvestlige Shetland

Infeksjon forårsaket av Marteilia 
refringens

Infeksjon forårsaket av Bonamia ostreae

Hvitflekksykdom

DEL	C

Medlemsstater,	soner	og	segmenter	som	er	erklært	sykdomsfrie

Sykdom Medlemsstat ISO-kode Geografisk avgrensing av område som er erklært sykdomsfritt (medlemsstat, 
soner eller segmenter)

Hemoragisk 
virusseptikemi 
(VHS)

Danmark DK Nedbørfelt og kystområdene til 

– Hansted Å
– Hovmølle Å
– Grenå
– Treå
– Alling Å
– Kastbjerg
– Villestrup Å
– Korup Å
– Sæby Å
– Elling Å
– Uggerby Å
– Lindenborg Å
– Øster Å
– Hasseris Å
– Binderup Å
– Vidkær Å
– Dybvad Å
– Bjørnsholm Å
– Trend Å
– Lerkenfeld Å
– Vester Å
– Lønnerup med tilløb
– Fiskbæk Å

– Slette Å
– Bredkær Bæk
– Vandløb til Kilen
– Resenkær Å
– Klostermølle Å
– Hvidbjerg Å
– Knidals Å
– Spang Å
– Simested Å
– Skals Å
– Jordbro Å
– Fåremølle Å
– Flynder Å
– Damhus Å
– Karup Å
– Gudenåen
– Halkær Å
– Storåen
– Århus Å
– Bygholm Å
– Grejs Å
– Ørum Å
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Sykdom Medlemsstat ISO-kode Geografisk avgrensing av område som er erklært sykdomsfritt (medlemsstat, 
soner eller segmenter)

Irland IE Alle fastlands- og kystområder innenfor Irlands territorium, unntatt 

1. Cape Clear Island

Kypros CY Alle fastlandsområder innenfor Kypros’ territorium

Finland FI Alle fastlands- og kystområder innenfor Finlands territorium, unntatt 

1. Provinsen Åland,

2. kommunene Uusikaupunki, Pyhäranta og Rauma.

Sverige SE Hele territoriet

Det forente 
kongerike

UK Alle fastlands- og kystområder i Storbritannia, Nord-Irland, Guernsey, 
Isle of Man og Jersey.

Infeksiøs 
hematopoietisk 
nekrose (IHN)

Danmark DK Hele territoriet

Irland IE Hele territoriet

Kypros CY Alle fastlandsområder innenfor Kypros’ territorium

Finland FI Hele territoriet

Sverige SE Hele territoriet

Det forente 
kongerike

UK Alle fastlands- og kystområder i Storbritannia, Nord-Irland, Guernsey, 
Isle of Man og Jersey.

Koiherpesvirus-
sykdom (KHV)

Infeksiøs 
lakseanemi (ISA)

Belgia BE Hele territoriet

Bulgaria BG Hele territoriet

Den tsjekkiske 
republikk

CZ Hele territoriet

Danmark DK Hele territoriet

Tyskland DE Hele territoriet

Estland EE Hele territoriet

Irland IE Hele territoriet

Hellas EL Hele territoriet

Spania ES Hele territoriet

Frankrike FR Hele territoriet

Italia IT Hele territoriet

Kypros CY Hele territoriet

Latvia LV Hele territoriet

Litauen LT Hele territoriet

Luxembourg LU Hele territoriet

Ungarn HU Hele territoriet

Malta MT Hele territoriet

Nederland NL Hele territoriet

Østerrike AT Hele territoriet

Polen PL Hele territoriet

Portugal PT Hele territoriet

Romania RO Hele territoriet

Slovenia SI Hele territoriet

Slovakia SK Hele territoriet

Finland FI Hele territoriet
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Sykdom Medlemsstat ISO-kode Geografisk avgrensing av område som er erklært sykdomsfritt (medlemsstat, 
soner eller segmenter)

Sverige SE Hele territoriet

Det forente 
kongerike

UK Alle fastlands- og kystområder i Storbritannia, Nord-Irland, Guernsey, 
Isle of Man og Jersey, unntatt sørvestlige Shetland.

Infeksjon 
forårsaket 
av Marteilia 
refringens

Irland IE Hele territoriet

Det forente 
kongerike

UK Hele Storbritannias kystlinje.
Hele Nord-Irlands kystlinje.
Hele kystlinjen til Guernsey og Herm.
Jerseys kystområde: Området består av tidevannssonen og området 
nærmest kysten mellom Jerseys gjennomsnittlige høyvannslinje og 
en tenkt linje trukket tre nautiske mil fra Jerseys gjennomsnittlige 
lavvannslinje. Området ligger i bukten mellom Normandie og 

Bretagne, på sørsiden av Den engelske kanal.
Hele kystlinjen til Isle of Man.

Infeksjon 
forårsaket av 
Bonamia ostreae

Irland IE Hele Irlands kystlinje, unntatt 
1. Cork Harbour
2.  Galway Bay
3. Ballinakill Harbour
4. Clew Bay
5. Achill Sound
6. Loughmore, Blacksod Bay
7. Lough Foyle
8. Lough Swilly

Det forente 
kongerike

UK Hele Storbritannias kystlinje, unntatt 
1. sørkysten av Cornwall fra Lizard til Start Point,
2. kysten av Dorset, Hampshire og Sussex fra Portland Bill til Selsey 

Bill, 
3. området langs kysten av den nordlige delen av Kent og Essex fra 

North Foreland til Felixstowe, 
4. området langs kysten i sørvestlige Wales fra Wooltack Point til St. 

Govan’s Head, inkludert Milford Haven og tidevanns områdene til 
East og West Cleddau River, 

5. området omkring Loch Sunart øst for en linje trukket sør-sørøst fra 
den nordligste spissen av Maclean’s Nose til Auliston Point,

6. området som omfatter West Loch Tarbert nordøst for en linje 
trukket øst-sørøst ved Ardpatrick Point NR 734 578 til North 
Dunskeig Bay NR 752 568.

Hele Nord-Irlands kystlinje, unntatt 
1. Lough Foyle
2. Strangford Lough
Hele kystlinjen til Guernsey, Herm og Isle of Man.
Jerseys kystområde: Området består av tidevannssonen og området 
nærmest kysten mellom Jerseys gjennomsnittlige høyvannslinje og 
en tenkt linje trukket tre nautiske mil fra Jerseys gjennomsnittlige 
lavvannslinje. Området ligger i bukten mellom Normandie og 
Bretagne, på sørsiden av Den engelske kanal.

Hvitflekksykdom»
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 
unionen,

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler for 
å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar 
spongiform encefalopati(1), særleg artikkel 6 nr. 1b andre 
leddet, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsett reglar 
for å førebyggje, motkjempe og utrydde spongiform 
encefalopati som kan overførast (TSE) hjå dyr. I medhald 
av forordninga skal kvar medlemsstat gjennomføre eit 
årleg program for overvaking av TSE, i samsvar med 
vedlegg III til den nemnde forordninga. Desse programma 
skal minst omfatte visse delpopulasjonar av storfe som 
tilhøyrer visse aldersgrupper.

2) I den nemnde forordninga er det òg fastsett at 
medlemsstatar som kan vise til ei betring av den 
epidemiologiske situasjonen på territoriet sitt, i 
samsvar med visse kriterium kan be om at dei årlege 
overvakingsprogramma vert reviderte.

3) Ved kommisjonsvedtak 2009/719/EF(2) fekk dei 
medlemsstatane som er førte opp i vedlegget til det 
nemnde vedtaket, løyve til å revidere dei årlege 
overvakingsprogramma sine. I vedtaket er det òg fastsett 
at programma minst skal nyttast på alle dyr som tilhøyrer 
visse delpopulasjonar av storfe som er eldre enn 48 
månader.

4) Kypros la 2. oktober 2008 fram ei oppmoding for 
Kommisjonen om revisjon av det årlege programmet sitt 
for overvaking av BSE.

5) Næringsmiddel- og veterinærkontoret gjennomførte ein 
inspeksjon på Kypros frå 29. juni 2009 til 3. juli 2009 
for å kontrollere at dei epidemiologiske kriteria som er 
fastsette i kapittel A del I nr. 7 i vedlegg III til forordning 
(EF) nr. 999/2001, er oppfylte.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 35 av 6.2.2010, s. 21, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 59/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og 
vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 1.

(1) TEF L 147 av 31.5.2001, s. 1.
(2) TEU L 256 av 29.9.2009, s. 35.

6) Resultata frå denne inspeksjonen stadfesta at Kypros på 
korrekt måte har gjennomført dei reglane for vernetiltak 
mot bovin spongiform encefalopati (BSE) som er fastsette 
i forordning (EF) nr. 999/2001. I tillegg vart alle krava i 
artikkel 6 nr. 1b tredje leddet og alle dei epidemiologiske 
kriteria som er fastsette i kapittel A del I nr. 7 i vedlegg III 
til den nemnde forordninga, kontrollerte og funne å vere 
oppfylte på Kypros.

7) På bakgrunn av alle tilgjengelege opplysningar er den 
oppmodinga som Kypros har lagt fram med sikte på 
revisjon av det årlege programmet sitt for overvaking 
av BSE, teken til følgje. Kypros bør difor få løyve til å 
revidere det årlege overvakingsprogrammet sitt og innføre 
48 månader som ny aldersgrense for BSE-prøvetaking i 
denne medlemsstaten.

8) Vedlegget til vedtak 2009/719/EF bør difor endrast.

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

TEKE DENNE AVGJERDA:

Artikkel 1

Vedlegget til vedtak 2009/719/EF vert bytt ut med teksta i 
vedlegget til denne avgjerda.

Artikkel 2

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 5. februar 2010.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSAVGJERD

av	5.	februar	2010

om	 endring	 av	 vedtak	 2009/719/EF	 om	 løyve	 til	 at	 visse	 medlemsstatar	 reviderer	 dei	 årlege	
programma	sine	for	overvaking	av	BSE

[meld under nummeret K(2010) 626]

(2010/66/EU)(*)

2015/EØS/76/38
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VEDLEGG

«VEDLEGG

Liste	over	medlemsstatar	som	har	løyve	til	å	revidere	dei	årlege	programma	sine	for	overvaking	av	BSE

– Belgia

– Danmark

– Tyskland

– Irland

– Hellas

– Spania

– Frankrike

– Italia

– Kypros

– Luxembourg

– Nederland

– Austerrike

– Portugal

– Slovenia

– Finland

– Sverige

– Det sameinte kongeriket»

____________
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 852/2004 av 29. april 2004 om næringsmiddelhygiene(1), 
særlig artikkel 12 annet ledd,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige 
hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse(2), 
særlig artikkel 9 annet ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 852/2004 er det fastsatt alminnelige regler for 
næringsmiddelhygiene som gjelder for driftsansvarlige 
for næringsmiddelforetak, og som blant annet omfatter 
framgangsmåter som bygger på prinsippene om 
fareanalyse og kritiske styringspunkter.

2) I forordning (EF) nr. 853/2004 er det fastsatt særlige 
hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse 
som gjelder for driftsansvarlige for næringsmiddelforetak, 
og som utfyller reglene fastsatt i forordning (EF) 
nr. 852/2004. Reglene i disse forordninger omfatter 
forpliktelser som er pålagt driftsansvarlige for 
næringsmiddelforetak når det gjelder strukturelle krav til 
virksomheter i kjøtt-, eggprodukt- og fiskerivaresektoren 
samt til kjølelagre.

3) I artikkel 23 i og vedlegg VII til tiltredelsesakten for 
Bulgaria og Romania er det fastsatt visse overgangstiltak 
med hensyn til Unionens veterinærregelverk. I henhold til 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 40 av 13.2.2010, s. 55, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 59/2011 av 1. juli 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) 
og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 1.

(1) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 1.
(2) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55.

disse tiltakene får på visse vilkår visse strukturelle krav 
som er fastsatt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 852/2004 
og i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, fram til 
31. desember 2009 ikke anvendelse på de virksomhetene 
i Romania som er oppført i tillegg B til nevnte vedlegg.

4) Siden datoen for Romanias tiltredelse har andelen av 
virksomheter i kjøtt-, fiskerivare- og eggproduktsektoren 
samt kjølelagre som oppfyller de relevante strukturelle 
kravene i forordning (EF) nr. 852/2003 og (EF) 
nr. 853/2004, økt til 80 % av de berørte virksomhetene 
i nevnte medlemsstat. I visse virksomheter er imidlertid 
de strukturelle forbedringene som er nødvendige for å 
oppfylle kravene, fortsatt under gjennomføring. Disse 
virksomhetene er spredt over hele Romanias territorium.

5) På bakgrunn av de pågående strukturelle forbedringene 
er det nødvendig å fastsette overgangstiltak som gjør 
det mulig å fravike de strukturelle kravene fastsatt i 
forordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004.

6) Listene over virksomheter som ikke oppfyller de 
strukturelle kravene, er oppført i vedlegg I-IV til 
denne beslutning. Listene inneholder virksomheter 
i kjøttsektoren som nå er omfattet av vedlegg VII til 
tiltredelsesakten, samt virksomheter i fiskerivare- og 
eggproduktsektoren som ikke er omfattet av nevnte 
vedlegg.

7) Produkter som kommer fra virksomheter som ikke 
oppfyller kravene, eller som lagres på kjølelagre som 
ikke oppfyller kravene, bør bare bringes i omsetning i 
Romania eller brukes for videreforedling i virksomheter 
som omfattes av de overgangstiltakene som fastsettes 
i denne beslutning, slik at den rumenske industrien får 
tilstrekkelig tid til å tilpasse seg de relevante strukturelle 
kravene.

8) De relevante overgangstiltakene fastsatt i tiltredelsesakten 

KOMMISJONSBESLUTNING

av	9.	februar	2010

om	overgangstiltak	med	hensyn	til	anvendelsen	av	visse	strukturelle	krav	i	europaparlaments-	og	
rådsforordning	(EF)	nr.	852/2004	og	(EF)	nr.	853/2004	på	visse	virksomheter	i	kjøtt-,	fiskerivare-	og	

eggproduktsektoren	samt	visse	kjølelagre	i	Romania

[meddelt under nummer K(2010) 795]

(2010/89/EU)(*)

2015/EØS/76/39
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utløper 31. desember 2009. For å sikre kontinuitet i 
overgangstiltakene bør denne beslutning tre i kraft 
1. januar 2010. Overgangsperioden som innvilges ved 
denne beslutning, bør begrenses til ett år, fra 1. januar til 
31. desember 2010, og innen sistnevnte dato forventes 
det at de berørte virksomhetene fullt ut oppfyller de 
relevante strukturelle kravene. Situasjonen i Romania 
bør undersøkes på nytt innen utgangen av nevnte periode. 
Romania bør derfor framlegge for Kommisjonen en 
rapport om framdriften i oppgraderingen av de berørte 
virksomhetene og kjølelagrene i denne medlemsstaten.

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

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Ved denne beslutning fastsettes overgangstiltak med hensyn 
til anvendelsen av visse strukturelle krav fastsatt i vedlegg II 
til forordning (EF) nr. 852/2004 og i vedlegg III til forordning 
(EF) nr. 853/2004 på virksomheter i kjøtt-, eggprodukt- og 
fiskerivaresektoren samt kjølelagre i Romania som er oppført i 
vedlegg I-IV til denne beslutning («virksomhetene»).

Artikkel 2

De alminnelige bestemmelsene fastsatt i kapittel I og II 
i vedlegg II til forordning (EF) nr. 852/2004 får fram til 
31. desember 2010 ikke anvendelse på virksomhetene.

Artikkel 3

Følgende særlige krav fastsatt i vedlegg III til forordning (EF) 
nr. 853/2004 får fram til 31. desember 2010 ikke anvendelse på 
følgende virksomheter:

a) kravene fastsatt i avsnitt I kapittel II og III, avsnitt II 
kapittel II og III og avsnitt V kapittel I i nevnte vedlegg når 
det gjelder de virksomhetene i kjøttsektoren som er oppført 
i vedlegg I til denne beslutning,

b) kravene fastsatt i avsnitt VIII kapittel III i nevnte vedlegg 
når det gjelder de virksomhetene i fiskerivaresektoren som 
er oppført i vedlegg II til denne beslutning,

c) kravene fastsatt i avsnitt X kapittel II i nevnte vedlegg når 
det gjelder de virksomhetene i eggproduktsektoren som er 
oppført i vedlegg III til denne beslutning.

Artikkel 4

1.  Produkter som framstilles av virksomhetene oppført 
i vedlegg I, II eller III eller lagres i virksomhetene oppført i 
vedlegg IV, kan bare

a) bringes i omsetning på Romanias hjemmemarked eller

b) brukes for videreforedling i virksomhetene.

2.  Produktene nevnt i nr. 1 skal være påført et annet 
stempelmerke eller identifikasjonsmerke enn det som er fastsatt 
i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 853/2004.

Artikkel 5

1.  Romania skal framlegge for Kommisjonen en rapport 
om framdriften i virksomhetenes oppfyllelse av kravene og 
bestemmelsene nevnt i artikkel 2 og 3, herunder en tidsplan for 
når de fullt ut vil oppfylle disse bestemmelsene og kravene.

2.  Rapporten skal oversendes Kommisjonen innen 
31. oktober 2010.

Rapporten skal framlegges i samsvar med modellen i vedlegg V.

Artikkel 6

Denne beslutning får anvendelse fra 1. januar 2010 til 31. 
desember 2010.

Artikkel 7

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 9. februar 2010.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

LISTE	OVER	VIRKSOMHETER	I	KJØTTSEKTOREN

Nr. Veterinærnr. Virksomhetens navn By/gate eller landsby/region
Aktiviteter

S N F KK/BK

1 AB 927 SC LIDER PROD 
CARN SRL

Alba Iulia, jud. Alba, 510340 X

2 AB 2771 SC MONTANA POPA 
SRL

Blaj, Str. Gh. Barițiu, jud. Alba, 
515400

X X X X

3 AB 3263 SC TRANSEURO SRL Ighiu, Str. Principală nr. 205 A, jud. 
Alba, 517360

X X X X

4 AG 008 IC SC CARMEN SRL Bascov, jud. Argeș, 117045 X X X X
5 AG 024 IC SC RADOR A&E SRL Bascov, Str. Serelor nr. 48, jud. 

Arges, 117045
X X X X

6 AR 4930 SC FILIP D IMPEX 
SRL

Arad, Str. Lăcrimioarelor, nr. 4/A, 
jud. Arad, 310445

X X

7 AR 5806 SC COMB AGROIND 
CURTICI SRL

Curtici, Str. Revoluției nr. 33, jud. 
Arad, 315200

X X X X

8 B 40632 SC MEDEUS & CO 
SRL

București, Str. Parcului nr. 20, sector 
1, București, 012329

X X

9 BC 4165 SC TIBERIAS SRL Răcăciuni, jud. Bacău, 607480 X

10 BC 5196 SC MIRALEX SRL Loc. Bacău, Str. Bicaz, nr. 8, jud. 
Bacău, cod 600293

X

11 BH 223 SC FLORIAN IMPEX 
SRL

Oradea, Str. Morii nr. 11/B, jud. 
Bihor, 410577

X

12 BH 3001 SC GLOBAL AGRO 
PRODEXIM SRL

Sârbi nr. 469, jud. Bihor, 417520 X X

13 BH 5185 SC CARMANGERIE 
TAVI BOGDAN SRL

Localitatea Mihai Bravu nr. 169, jud. 
Bihor, 417237

X

14 BH 5341 SC ABATOR DARA 
SRL

Tulca 668 A, jud. Bihor, 417600 X

15 BR 62 SC DORALIMENT 
SRL

Brăila, jud. Brăila, 810650 X X X

16 BR 574 SC ELECTIV SRL Comuna Romanu, jud. Brăila, 
817115

X

17 BR 774 SC TAZZ TRADE SRL 
(SC ROFISH GROUP)

Brăila, Str. Faleza Portului, nr. 2, jud. 
Brăila, 810529

X

18 BT 125 SC IMPEX DONA SRL Băisa, jud. Botoșani, 717246 X

19 BT 138 SC SAGROD SRL Darabani, Str. Muncitorului, jud. 
Botoșani, 715100

X X

20 BT 140 SC RAFFAELLO SRL Tîngeni, jud. Botoșani, 717120 X

21 BT 144 SC AGROCARN 
COMPANY SRL

Botoșani, Str. Pod de Piatră nr. 89, 
jud. Botoșani, 710350

X

22 BT 198 SC EMANUEL COM 
SRL

Răchiți, jud. Botoșani, 717310 X X X

23 BZ 101 SC FRASINU SA Buzău, Sos Sloboziei km 2, jud. 
Buzău 120360

X

24 BZ 115 SC FERM COM PROD 
SRL

Căldărăști, jud. Buzău, 125201 X

25 BZ 110 SC CARMOZIMBRUL 
SRL

Râmnicu Sărat, Str. Lt. Sava Rosescu 
nr. 140, jud. Buzău, 125300

X

26 BZ 112 SC TRI PROD COM 
SRL

Comuna Berca, Sat Valea Nucului, 
jud. Buzău, 127048

X X X

27 CJ 108 SC TURISM VÂLCELE 
SRL

Vâlcele FN, jud. Cluj, 407274 X

28 CJ 122 SC RIANA SERV 
PRODCOM SRL

Iclod FN, jud. Cluj, 407335 X X

29 CJ 5519 SC 2 T PROD SRL Cluj-Napoca, Str. Taberei nr. 3A, jud. 
Cluj, 400512

X X X

30 CL 1598 SC COMARO SRL Oltenița, Str. Cuza Vodă, nr. 131, jud. 
Călărași 915400

X X X
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Nr. Veterinærnr. Virksomhetens navn By/gate eller landsby/region
Aktiviteter

S N F KK/BK

31 CS 40 SC PALALOGA 
CARNEPREP SRL

Bocșa, Str. Binișului nr. 1, jud. Caraș 
325300

X X

32 CS 47 SC GOSPODARUL 
SRL

Reșița, Str. Țerovei, F.N., jud. Caraș 
320044

X X X X

33 CT 19 SC CARNOB SRL Lumina, Str. Lebedelor nr. 1A, jud. 
Constanța, 907175

X

34 DB 3341 SC NIN BOG SRL Șotânga, jud. Dâmbovița, 137430 X X

35 DB 3457 SC NEVAL SRL Pietroșița, jud. Dâmbovița, 137360 X

36 GJ 5 SC LEXI STAR SRL Sat Bucureasa, Comuna Dănesți, jud. 
Gorj, 217200

X X X X

37 GJ 2234 SC ATOS GARANT 
SRL

Sat Urechești Comuna Drăguțești, 
jud. Gorj, 217225

X

38 GL 0369 SC LIVADA 
SERBANEȘTI

Comuna Liești, jud. Galați, 805235 X

39 GL 3330 SC KAROMTEC SRL Tecuci, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 
48 jud. Galați, 805300

X X

40 GL 4121 SC ROMNEF SRL Munteni, jud. Galați, 807200 X

41 HR 73 SC ELAN TRIDENT 
SRL

Odorheiu Secuiesc, Str. Rákóczi 
Ferenc nr. 90, jud. Harghita, 535600

X

42 HR 84 SC AMIRAL SRL Miercurea Ciuc, jud. Harghita, 
530320

X

43 HR 153 SC ARTEIMPEX SRL Gheorgheni, Str. Kossuth Lajos nr. 
211, jud. Harghita, 535500

X

44 HR 207 SC DECEAN SRL Miercurea Ciuc, jud. Harghita, 
530320

X X X

45 HR 263 SC AVICOOPEX SRL Cristuru Secuiesc, Str. Orban Balays, 
jud. Harghita, 535400

X

46 MM 1609 SC LABORATOR 
CARMANGERIE SRL

Baia Mare, Str. Gh. Șincai nr. 14, jud. 
Maramures, 430311

X X X

47 MM 4406 SC CARMANGERIA 
DALIA SRL

Baia Mare, jud. Maramureș, 430530 X X X X

48 MS 3585 SC CAZADELA SRL Reghin, Str. Oltului nr. 34, jud. 
Mureș, 545300

X

49 NT 33 SC CORD COMPANY 
SRL

Roman, Str. Bogdan Dragoș nr. 111, 
jud. Neamț, 611160

X

50 NT 549 SC TCE 3 BRAZI SRL Zănești, jud. Neamț, 617515 X X X X
51 OT 24 SC SPAR SRL Potcoava, Str. Gării nr. 10, jud. Olt, 

237355
X X X X

52 OT 2093 SC COMAGRIMEX SA Slatina, str. Grigore Alexandrescu, 
nr. 19, jud. Olt, 230049

X X X

53 OT 2094 SC MALITEXT SRL Scornicești, Str. Tudor Vladimirescu, 
jud. Olt, 235600

X

54 PH 3618 SC BRUTUS IMPEX 
SRL

Manești, jud. Prahova, cod 107375 X

55 PH 4417 SC GOPA SRL Ploiești, Str. Gheorghe Doja nr. 124, 
jud. Prahova, 100141

X X

56 PH 5644 SC MARAGET PROD 
SRL

Ploiești, Str. Corlătești nr. 15, jud. 
Prahova, 100532

X

57 PH 5878 SC COMNILIS PROD 
SRL

Măgureni, Str. Filipeștii de Pădure, 
tarla 24, jud. Prahova, 107350

X X

58 PH 6044 SC ALGRIM CENTER 
SRL

Bărcănești, jud. Prahova, 107055 X

59 PH 6190 SC BANIPOR SRL Tărg Vechi, jud. Prahova, 107590 X

60 SB 111 SC M&C IMPORT SRL 
EXPORT

Copșa Mică, Sat Tîrnăvioara nr. 90, 
jud. Sibiu, 555400

X X X

61 SB 126 SC CAPA PROD SRL Sibiu, Calea Turnișorului nr. 150, 
jud. Sibiu, 550048

X X X

62 SB 138 SC MUVI IMPEX SRL Sibiu, Str. Drumul Ocnei nr. 4, jud. 
Sibiu, 550092

X X X X
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Nr. Veterinærnr. Virksomhetens navn By/gate eller landsby/region
Aktiviteter

S N F KK/BK

63 SV 039 SC TONIC 
DISTRIBUTION SRL

Broșteni, jud. Suceava, 727075 X X X

64 SV 139 SC APOLO SRL (SC 
ADRAS SRL)

Rădăuți, Str. Constanitn 
Brăncoveanu, jud. Suceava, 725400

X X X

65 SV 217 SC ROGELYA SRL Fălticeni, Str. Ion Creangă nr. 69, 
jud. Suceava, 725200

X X X

66 SV 5661 SC HARALD PROD 
SRL

Măzănăiești, jud. Suceava, 727219 X X X X

67 SV 5819 SC MARA ALEX SRL Bădeuți, jud. Suceava, 727361 X

68 SV5943 SC SCUZA PROD Forăști 96, jud. Suceava, 727235 X X X

69 SV 5963 SC DANILEVICI SRL Gura Humorului, Str. Fundătura 
Ghiocei nr. 2, jud. Suceava, 725300

X X X X

70 SV 6071 SC ANCAROL SRL Gura Humorului, Bd. Bucovina FN, 
jud. Suceava, 72530

X X X X

71 TL 019 SC TABCO 
CAMPOFRIO SA

Tulcea, Str. Prislav nr. 177, jud. 
Tulcea, 820013

X X X X

72 TL 177 SC GAZDI PROD SRL Stejaru, jud. Tulcea, 827215 X X

73 TL 418 SC STOLI SRL Cerna, jud. Tulcea, 827045 X

74 TL 686 SC PIG COM SRL Satu Nou, jud. Tulcea, 827141 X

75 TL 782 SC PROD IMPORT 
CDC SRL

Frecăței, jud. Tulcea, 827075 X X

76 TM 378 SC VEROMEN SRL Timișoara, jud. Timiș, 300970 X X X

77 TM 2725 SC RECOSEMTRACT 
SRL

Recaș, Calea Bazoșului nr. 1, jud. 
Timiș, 307340

X X X

78 TM 4187 SC FEMADAR SRL Giroc, Str. Gloria nr. 4, jud. Timiș, 
307220

X X X

79 TM 4297 SC KENDO SRL Victor Vlad Delamarina, jud. Timiș, 
307460

X X X X

80 TM 7438 SC AMBAX SRL Timișoara, Calea Buziașului nr. 14, 
jud. Timiș, 300693

X X X

81 TR 10 SC ROMCIP SA Salcia, jud. Teleorman, 147300 X X X X
82 TR 26 SC COM GIORGI 

IMPEX SRL
Alexandria, jud. Teleorman, 140150 X X

83 TR 36 SC AVICOLA 
COSTESTI SRL

Roșiori de Vede, Str. Vadu Vezii nr. 1, 
jud. Teleorman, 145100

X

84 TR 93 SC MARA PROD COM 
SRL

Alexandria, Str. Abatorului nr. 1 bis, 
jud. Teleorman, 140106

X X X

85 VN 42 SC STEMARADI SRL Tătăranu, jud. Vrancea, 627350 X

86 VN 2694 SC COMIND THOMAS 
SRL

Focșani, Str. Sihleanu nr. 5, jud. 
Vrancea, 620165

X X

87 VN 3045 SC VANICAD SRL Milcov, jud. Vrancea, 627205 X

88 VN 2954/116 SC AURORA COM 
SRL

Odobești, Str. Libertății nr. 38, jud. 
Vrancea, 625300

X X X X

89 VS 2243 SC CIB SA Bârlad, Fundătura Elena Doamna nr. 
2, jud. Vaslui, 731018

X X X X

90 VS 2268 SC VIOROM „P” 
IMPEX SRL

Comuna Oltenesti, Localitatea 
Tărzii, jud. Vaslui, 737380

X X

91 VS 2300 SC CARACUL SRL Vaslui, jud. Vaslui, 730233 X X

92 AR 92 SC AGRIPROD SRL Nădlac, Str. Calea Aradului nr. 1, jud. 
Arad, 315500

X X

93 AR 294 SC PRODAGRO 
CETATE SRL

Șiria, Complex zootehnic, jud. Arad X X

94 B 120 SC ROM-SELECT 2000 
SRL

București, B-dul Iuliu Maniu nr. 220, 
sector 6

X

95 B 269 SC FOODICOM SRL București, Str. Cătinei nr. 25, sector 6 X
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Nr. Veterinærnr. Virksomhetens navn By/gate eller landsby/region
Aktiviteter

S N F KK/BK

96 B 921 SC ROMALIM 
I N T E R N AT I O N A L 
SRL

București, B-dul Timișoara 104 B, 
sector 6

X

97 BH 103 SC AVICOLA 
SALONTA SA (SC 
FLAVOIA SRL) (*)

Salonta, Str. Ghestului nr. 7, jud. 
Bihor, 415500

X X

98 BV 12 SC DRAKOM SILVA 
SRL

Codlea extravilan, Șoseaua Codlea 
Dumbrăvița, jud. Brașov

X X

99 CJ 109 SC ONCOS IMPEX 
SRL

Florești, Str. Abatorului nr. 2, jud. 
Cluj, 407280

X X

100 CV 210 SC ABO-FARM SA (SC 
NUTRICOD SA) (**)

Sf. Gheorghe, Str. Pârâului nr. 6, jud. 
Covasna, 520033

X X

101 DJ 34 SC FELVIO SRL Bucovăț, Platforma Bucovăț, jud. 
Dolj

X X

102 IS 1376 SC AVÍCOLA SA IASI Târgu Frumos, Str. Ștefan cel Mare și 
Sfânt nr. 44, jud. Iasi, 705300

X X

103 TM 2739 SC AVIBLAN SRL Jebel, jud. Timiș, 307235 X X

(*) SC AVICOLA SALONTA SA har byttet navn til SC FLAVOIA SRL.
(**) SC NUTRICOD SA har byttet navn til SC ABO- FARM SA.

Tegnforklaring:

S =  slakteri
N =  nedskjæringsanlegg
F =  foredlingsvirksomhet
KK/BK =  kvernet kjøtt/bearbeidet kjøtt

______

VEDLEGG II

LISTE	OVER	VIRKSOMHETER	I	FISKERIVARESEKTOREN

Nr. Veterinærnr. Virksomhetens navn By/gate eller landsby/region
Aktiviteter

F FF

1 BR 184 SC TAZZ TRADE SRL (SC ROFISH 
GROUP SRL)(*)

Brăila, str. Fata Portului nr. 2, județul 
Brăila, 810529

X

2 BR 185 SC TAZZ TRADE SRL (SC ROFISH 
GROUP SRL)(*)

Brăila, str. Fata Portului nr. 2, județul 
Brăila, 810529

X

3 B 453 SC COSTIANA SRL București, str. Andronache nr. 11-19, 
022527

X

4 PH 1817 SC DIVERTAS SRL Comuna Fântânele nr. 578, județul 
Prahova, 107240

X X

(*) SC TAZZ TRADE SRL har byttet navn til SC ROFISH GROUP SRL.

Tegnforklaring:

F =  foredlingsvirksomhet
FF =  foredlingsvirksomhet for fersk fisk

______
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VEDLEGG III

LISTE	OVER	VIRKSOMHETER	I	EGGPRODUKTSEKTOREN

Nr. Veterinærnr. Virksomhetens navn By/gate eller landsby/region
Aktiviteter

FE EP FEP

1 B 39833 SC COMPRODCOOP SA 
BUCURESTI (EPP)

București, bd. Timișoara nr. 52, sector 
6, 061333

X

2 CV 471 SC ABO-FARM SA (EPC) 
(SC NUTRICOD SA) (*)

Sf. Gheorghe, str. Jokai Mor f.n., 
județul Covasna, 520033

X X

3 DB 133 SC AVICOLA GAESTI SA 
(EPC)

Găești, județul Dâmbovița, 135200 X

4 GR 3028 AVICOLA BUCURESTI SA 
CSHD MIHAILEȘTI (EPC)

Mihăilești, județul Giurgiu, 085200 X X

5 VN 16 SC AVIPUTNA SA 
GOLESTI (EPC)

Comuna Golești, Str. Victoriei nr. 22, 
județul Vrancea, 627150

X

(*) SC NUTRICOD SA har byttet navn til SC ABO- FARM SA.

Tegnforklaring:

FE =  foredlingsvirksomhet for egg
EP =  eggpakkeri
FEP =  flytende eggprodukter

______

VEDLEGG IV

LISTE	OVER	KJØLELAGRE

Nr. Veterinærnr. Virksomhetens navn By/gate eller landsby/region
Aktiviteter

K

1 AR 514 SC AGRIROM SRL Vladimirescu, str. Archim f.n., județul Arad, 
310010

X

2 BC 1034 SC AGRICOLA INT. 
SRL

Bacău, Calea Moldovei nr. 16, județul Bacău, 
600352

X

3 CT 8070 SC MIRICOS SRL Constanța, Șoseaua Interioară nr. 1, județul 
Constanța, 900229

X

4 CT 146 SC FRIAL SA Constanța, Port Constanța, dana 53, județul 
Constanța, 900900

X

5 DJ 59 SC FRIGORIFER 
SA

Craiova, Str. Câmpului nr. 2, Craiova, județul 
Dolj, 200011

X

Tegnforklaring:

K =  kjølelager

______
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til rådsdirektiv 92/65/EØF av 13. juli 
1992 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel 
innenfor Fellesskapet med dyr, sæd, egg og embryoer som 
ikke omfattes av kravene til dyrehelse fastsatt i de særlige 
fellesskapsregler oppført i vedlegg A del I til direktiv 90/425/
EØF, og ved innførsel av nevnte dyr, sæd, egg og embryoer til 
Fellesskapet(1), særlig artikkel 22 første ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved direktiv 92/65/EØF er det fastsatt krav til dyrehelse 
for handel med og innførsel til Den europeiske union av 
dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av kravene 
til dyrehelse fastsatt i de særlige EU-rettsaktene som det 
vises til i nevnte direktiv.

2) Direktivet inneholder vilkårene for godkjenning av og 
tilsyn med stasjoner for oppsamling av sæd fra dyr av 
hestefamilien, sauer og geiter (sædstasjoner).

3) Visse sædstasjoner driver bare med lagring av sæd som 
er samlet opp fra dyr av disse artene. Det bør derfor 
fastsettes egne vilkår for offisiell godkjenning og tilsyn 
av slike stasjoner.

4) Rådsdirektiv 88/407/EØF av 14. juni 1988 om fastsettelse 
av krav til dyrehelse ved handel med dypfryst sæd fra 
storfe innenfor Fellesskapet og innførsel av slik sæd(2) 
inneholder en definisjon av sædstasjon. For å sikre 
konsekvens i unionsretten bør lokaler for lagring av sæd 
fra dyr som omfattes av denne forordning, benevnes som 
«sædlager» i tråd med nevnte definisjon.

5) Ved direktiv 88/407/EØF er det dessuten fastsatt vilkår 
for godkjenning av og tilsyn med sædlagre for sæd fra 
storfe. Disse vilkårene bør anvendes som en rettesnor for 
vilkårene for godkjenning av og tilsyn med sædlagre for 
sæd fra dyr av hestefamilien, sauer og geiter i henhold til 
denne forordning. Kapittel I avsnitt I og II i vedlegg D til 
direktiv 92/65/EØF bør derfor endres.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 52 av 3.3.2010, s. 14, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 60/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 8.

(1) EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54.
(2) EFT L 194 av 22.7.1988, s. 10.

6) Ved direktiv 92/65/EØF, endret ved direktiv  
2008/73/EF(3), er det fastsatt at egg og embryoer fra 
sauer, geiter, dyr av hestefamilien og svin skal være 
tatt ut av en oppsamlingsgruppe eller framstilles av en 
produksjonsgruppe som er godkjent av vedkommende 
myndighet i en medlemsstat.

7) Det bør derfor i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF  
fastsettes vilkår for godkjenning av slike grupper. 
Helse-regelverket for landdyr fra Verdens dyrehelse-
organisasjon (OIE), 18. utgave, 2009 beskriver de 
aktuelle teknologiske mulighetene og internasjonale 
standardene for oppsamling og behandling av embryoer. 
Kapittel 4.7, 4.8 og 4.9 i dette helseregelverket inneholder  
anbefalinger om oppsamling og behandling av in 
vivo-framstilte embryoer, oppsamling og behandling 
av in vitro-framstilte embryoer samt oppsamling og 
behandling av mikromanipulerte embryoer. Det bør tas 
hensyn til disse anbefalingene i kapittel III i vedlegg D  
til direktiv 92/65/EØF. Disse avsnittene bør derfor  
endres.

8) Den internasjonale organisasjon for embryooverføring 
(IETS) er en internasjonal organisasjon og et yrkesforum 
som blant annet fremmer vitenskapelige tiltak innen 
embryoproduksjon, og som samordner arbeidet med å 
standardisere metodene for håndtering og registrering 
av embryoer på internasjonalt plan. IETS har i mange 
år arbeidet med utarbeidingen av praktisk anvendelige, 
vitenskapelig baserte protokoller for å forebygge risikoer 
for sykdomsoverføring ved overføring av embryoer 
fra donordyr til mottakere. Disse protokollene bygger 
i stor grad på de helsemessig korrekte metodene for 
embryohåndtering som er beskrevet i 3. utgave av  
IETS-håndboken og videreutviklet i helseregelverket  
for landdyr. De metodene for håndtering av embryoer 
som anbefales av IETS, kan for visse sykdommer  
erstatte tradisjonelle forebyggende tiltak som for 
eksempel diagnostisk prøving av donordyr, mens de 
anbefalte metodene for visse andre tiltak bare bør  
brukes for å styrke og supplere tradisjonelle tiltak.

9) Ved direktiv 92/65/EØF er det også fastsatt at sæd fra 
donordyr av hestefamilien. sauer og geiter skal være 
samlet opp fra dyr som oppfyller vilkårene i kapittel II 
i vedlegg D til nevnte direktiv. Disse vilkårene bør 
revideres når det gjelder donorhingster, -værer og 
-bukker med hensyn til internasjonale standarder fastsatt 
i kapittel 4.5 i helseregelverket for landdyr. Kapittel II 
avsnitt A og B i vedlegg D bør derfor endres.

(3) EUT L 219 av 14.8.2008, s. 40.

KOMMISJONSFORORDNING	(EU)	nr.	176/2010

av	2.	mars	2010

om	 endring	 av	 vedlegg	D	 til	 rådsdirektiv	 92/65/EØF	 når	 det	 gjelder	 sædstasjoner	 og	 sædlagre,	
embryooppsamlings-	og	embryoproduksjonsgrupper	samt	vilkår	for	donordyr	av	hestefamilien	og	

av	saue-	og	geitearter,	og	for	håndtering	av	sæd,	egg	og	embryoer	fra	disse	artene(*)

2015/EØS/76/40
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10) Når det gjelder donordyr av saue- og geitearter, bør 
det ved anvendelse av denne forordning tas hensyn til 
bestemmelsene i europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av  
regler for å forebygge, bekjempe og utrydde viser 
typer overførbar spongiform encefalopati(1), 
kommisjonsforordning (EF) nr. 546/2006 av 31. mars 
2006 om gjennomføring av europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til 
nasjonale programmer for bekjempelse av skrapesyke 
og tilleggsgarantier, om unntak fra visse krav i 
vedtak 2003/100/EF og om oppheving av forordning 
(EF) nr. 1874/2003(2), og kommisjonsforordning 
(EF) nr. 1266/2007 av 26. oktober 2007 om 
gjennomføringsregler for rådsdirektiv 2000/75/EF med 
hensyn til bekjempelse og overvåking av blåtunge samt 
restriksjoner på forflytning av visse dyr av arter som er 
mottakelige for blåtunge(3).

11) Med hensyn til bruken av antibiotika i sæd eller i de 
mediene som brukes til oppsamling, frysing og lagring av 
embryoer, bør det ved anvendelsen av denne forordning 
tas hensyn til bestemmelsene i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2001/82/EF av 6. november 2001 om innføring 
av et fellesskapsregelverk for veterinærpreparater(4).

12) Med hensyn til donorpurker bør det ved anvendelsen 
av denne forordning tas hensyn til bestemmelsene i 
kommisjonsvedtak 2008/185/EF av 21. februar 2008 om 
tilleggsgarantier med hensyn til pseudorabies ved handel 
med svin innenfor Fellesskapet og om kriterier for hvilke 
opplysninger som skal gis om denne sykdommen(5).

13) Ved direktiv 92/65/EØF er det fastsatt at det bare kan 
handles med sæd, egg og embryoer som oppfyller visse 
vilkår fastsatt i nevnte direktiv. 

(1) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1.
(2) EUT L 94 av 1.4.2006, s. 28.
(3) EUT L 283 av 27.10.2007, s. 37.
(4) EFT L 311 av 28.11.2001, s. 1.
(5) EUT L 59 av 4.3.2008, s. 19.

 Ved direktivet er det blant annet fastsatt at hingster som 
skal brukes til oppsamling av sæd, skal gjennomgå 
visse prøver, herunder prøver for påvisning av infeksiøs 
anemi hos hest og smittsom metritt hos hoppe. Også 
hunndonordyr som skal brukes til oppsamling av egg 
og embryoer, skal i henhold til direktiv 92/65/EØF 
oppfylle visse vilkår. Det er imidlertid per i dag ikke 
et krav at hunndonordyr skal kontrolleres for infeksiøs 
anemi hos hest og smittsom metritt hos hoppe. Siden 
det ikke foreligger vitenskapelig bevis for at risikoene i 
forbindelse med overføring av embryoer oppsamlet fra et 
infisert hunndonordyr vil kunne fjernes med behandling 
av embryoene, bør de dyrehelsemessige vilkårene for 
handel med egg og embryoer fra dyr av hestefamilien 
utvides til også å omfatte prøver av hunndonordyr for 
påvisning av infeksiøs anemi hos hest og smittsom metritt 
hos hoppe. Kapittel II avsnitt C i vedlegg D bør derfor 
endres.

14) Vedlegg D til direktiv 92/65/EØF bør derfor endres.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg D til direktiv 92/65/EØF endres i samsvar med 
vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

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

Det får anvendelse fra 1. september 2010.

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

Utferdiget i Brussel, 2. mars 2010.

 For Kommisjonen

 President

 José Manuel BARROSO

______
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VEDLEGG

Vedlegg D til direktiv 92/65/EØF skal lyde:

«VEDLEGG D

KAPITTEL I

Vilkår	for	sædstasjoner,	sædlagre,	embryooppsamlingsgrupper	og	embryoproduksjonsgrupper

I. 	 Vilkår for godkjenning av sædstasjoner og sædlagre

1.  En sædstasjon skal, for å bli godkjent og få tildelt veterinærregistreringsnummeret nevnt i artikkel 11 nr. 4

1.1. være under fast tilsyn av en stasjonsveterinær som er godkjent av vedkommende myndighet,

1.2. minst ha

a) låsbare lokaler for plassering av dyr og, om nødvendig for dyr av hestefamilien, et mosjonsområde som 
er fysisk atskilt fra oppsamlingslokalene og behandlings- og lagringsrommene, 

b) isolasjonslokaler uten direkte kontakt med lokalene for normal plassering av dyr,

c) lokaler for sædoppsamling som kan være i friluft og beskyttet mot ugunstige værforhold, med 
sklisikkert gulvbelegg som beskytter mot alvorlig skade ved fall, på og rundt sædoppsamlingsstedet, 
uten at det berører kravene i nr. 1.4,

d) et atskilt rom for rensing og desinfisering eller sterilisering av utstyr,

e) et rom for behandling av sæd, atskilt fra oppsamlingslokalene og rommet for renseutstyr nevnt i 
bokstav d), som ikke nødvendigvis må befinne seg på samme sted,

f) et sædlagringsrom som ikke nødvendigvis må befinne seg på samme sted,

1.3. være bygd eller avskjermet på en slik måte at kontakt med dyr utenfor stasjonen hindres,

1.4. være bygd på en slik måte at hele sædstasjonen, unntatt kontorlokalene og, når det gjelder dyr av 
hestefamilien, mosjonsområdet, er lett å rengjøre og desinfisere.

2. Et sædlager skal, for å bli godkjent

a) tildeles et særskilt veterinærregistreringsnummer nevnt i artikkel 11 nr. 4 for hver av de artene som det 
oppbevares sæd fra i sædstasjonen, dersom lagringen ikke er begrenset til sæd fra en enkelt art som er samlet 
opp i sædstasjoner godkjent i samsvar med dette direktiv, eller dersom det lagres embryoer i sædstasjonen 
i samsvar med dette direktiv,

b) være under fast tilsyn av en stasjonsveterinær som er godkjent av vedkommende myndighet,

c) ha et sædlagringsrom utstyrt med det nødvendige anlegget for å lagre sæd og/eller embryoer, som er bygd 
på en slik måte at det beskytter produktene og anlegget mot ugunstige værforhold og miljøvirkninger,

d) være bygd på en slik måte at kontakt med dyr utenfor stasjonen hindres,

e) være bygd på en slik måte at hele stasjonen, unntatt kontorlokalene og, når det gjelder dyr av hestefamilien, 
mosjonsområdet, er lett å rengjøre og desinfisere,

f) være bygd på en slik måte at uvedkommende effektivt hindres adgang.
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II. Vilkår for tilsyn med sædstasjoner og sædlagre

1. Sædstasjoner skal

1.1. holdes under tilsyn for å sikre at

a) bare dyr av de arter som det skal samles sæd fra, oppholder seg der.

 Andre husdyr kan likevel tas inn på stasjonene dersom de ikke utgjør noen smittefare for de artene som 
det skal samles sæd fra, og dersom de oppfyller de vilkårene som stasjonsveterinæren har fastsatt.

 Dersom sædstasjonen for dyr av hestefamilien ligger på samme sted som en stasjon for kunstig 
sædoverføring eller for bedekning, kan hunndyr av hestefamilien (hopper) og ukastrerte hanndyr av 
hestefamilien (hingster) til bruk som testhingst eller til naturlig bedekning tas inn på stasjonene dersom 
de oppfyller kravene i kapittel II avsnitt I nr. 1.1, 1.2, 1.3 og 1.4,

b) uvedkommende hindres adgang, og at besøkende må oppfylle vilkårene fastsatt av stasjonsveterinæren,

c) det bare ansettes kvalifisert personale som har fått tilstrekkelig opplæring med hensyn til desinfisering 
og hygiene, slik at spredning av sykdom unngås,

1.2. overvåkes for å sikre at

a) det føres fortegnelse over

i) art, rase, fødselsdato og identifikasjon for hvert dyr som finnes på stasjonen,

ii) all forflytning av dyr til og fra stasjonen,

iii) helseopplysninger og alle diagnostiske prøver samt resultatene av disse, behandling og vaksinasjon 
som er uført på dyr ved stasjonen,

iv) dato for oppsamling og behandling av sæden,

v) sædens bestemmelsessted,

vi) lagring av sæden,

b) ingen dyr i stasjonen brukes til naturlig avl de siste 30 dager før datoen for første sædoppsamling og i 
sædoppsamlingsperioden,

c) oppsamling, behandling og lagring av sæd finner sted bare i lokaler bestemt for disse formålene,

d) alle instrumenter som kommer i kontakt med sæden eller donordyret under oppsamling og behandling, 
enten blir desinfisert eller sterilisert før bruk, unntatt nye engangsinstrumenter som blir kastet etter 
bruk.

 Dersom sædstasjonen for dyr av hestefamilien ligger på samme sted som en stasjon for kunstig 
sædoverføring eller for bedekning, at sæd og instrumenter og utstyr som brukes til kunstig sædoverføring 
eller til naturlig bedekning, holdes strengt atskilt fra instrumenter og utstyr som kommer i kontakt med 
donordyr eller andre dyr som holdes i sædstasjonen,

e) produkter av animalsk opprinnelse som brukes til sædbehandlingen, herunder fortynningsmidler, 
tilsetningsstoffer eller fortynningsvæsker, kommer fra kilder som ikke utgjør noen helsefare for dyrene, 
eller at de på forhånd er behandlet slik at helsefare unngås,

f) frysemedier som brukes til konservering eller lagring av sæd, ikke på forhånd har vært brukt til andre 
produkter av animalsk opprinnelse,

g) beholdere til lagring og transport enten blir desinfisert eller sterilisert før hver påfylling, unntatt nye 
engangsbeholdere som blir kastet etter bruk,

h) hver enkelte dose eller hvert enkelt ejakulat av fersk sæd beregnet på videre behandling, er tydelig merket, 
slik at oppsamlingsdato, donordyrets art, rase og identitet samt sædstasjonens godkjenningsnummer, 
lett kan fastslås,
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1.3. inspiseres av en offentlig veterinær i avlssesongen, minst én gang hvert kalenderår for dyr i sesongavl og 
to ganger hvert kalenderår for andre avlsdyr, for å vurdere og kontrollere, om nødvendig på grunnlag av 
fortegnelser, standardiserte framgangsmåter og internkontroller, alle forhold i forbindelse med vilkårene for 
godkjenning, tilsyn og overvåking.

2. Sædlagre skal

2.1. holdes under tilsyn for å sikre at

a) statusen for de donordyrene som det skal lagres sæd fra på stasjonen, oppfyller kravene i dette direktiv,

b) kravene i nr. 1.1 bokstav b) og c) er oppfylt,

c) det føres fortegnelse over all forflytning av sæd til og fra lageret,

2.2. overvåkes for å sikre at

a) bare sæd som er samlet opp i og stammer fra godkjente sædstasjoner og sædlagre, og som transporteres 
under vilkår som gir full helsemessig garanti, og som ikke er kommet i kontakt med sæd som ikke 
oppfyller kravene i dette direktiv, tas inn på et godkjent sædlager,

b) sæd bare lagres i lokaler som er avsatt til dette formålet, og under strenge hygieniske forhold,

c) alle instrumenter som kommer i kontakt med sæden, blir desinfisert eller sterilisert før bruk, unntatt 
engangsinstrumenter,

d) beholdere til lagring og transport enten blir desinfisert eller sterilisert før hver påfylling, unntatt 
engangsbeholdere,

e) frysemedier som brukes til konservering eller lagring av sæd, ikke på forhånd har vært brukt til andre 
produkter av animalsk opprinnelse,

f) hver enkelt dose sæd er tydelig merket, slik at oppsamlingsdato, donordyrets art, rase og identitet samt 
sædstasjonens godkjenningsnummer, lett kan fastslås. Hver medlemsstat skal underrette Kommisjonen 
og øvrige medlemsstater om kjennetegnene ved og formen for merking som benyttes på deres 
territorium,

2.3. Som unntak fra nr. 2.2 bokstav a) er lagring av embryoer i det godkjente sædlageret godkjent, forutsatt at de 
oppfyller kravene i dette direktiv og lagres i atskilte lagringsbeholdere,

2.4. inspiseres av en offentlig veterinær minst to ganger hvert kalenderår for å vurdere og kontrollere, om 
nødvendig på grunnlag av fortegnelser, standardiserte framgangsmåter og internkontroller, alle forhold i 
forbindelse med vilkårene for godkjenning, tilsyn og overvåking.

III.	 Vilkår for godkjenning av og tilsyn med embryooppsamlingsgrupper og embryoproduksjonsgrupper

1. En embryooppsamlingsgruppe skal oppfylle følgende krav for å bli godkjent:

1.1. Oppsamling, behandling og lagring av embryoer skal foretas av en gruppeveterinær eller på dennes 
ansvar, av én eller flere kompetente teknikere som er opplært av guppeveterinæren i hygienemetoder og 
hygieneteknikk og i sykdomsforebyggende teknikker og prinsipper.

1.2. Gruppeveterinæren skal være ansvarlig for all virksomhet i gruppen, herunder blant annet

a) kontroll av donordyrets identitet og helsetilstand,

b) helsemessig riktig håndtering av og kirurgiske inngrep på donordyr,

c) desinfiserings- og hygieneprosedyrer,

d) registrering av

i) art, rase, fødselsdato og identifikasjon for hvert donordyr,

ii) helseopplysninger og alle diagnostiske prøver samt resultatene av disse, behandling og vaksinasjon 
som er uført på donordyr,
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iii) sted og dato for oppsamling, behandling og lagring av oocytter, egg og embryoer,

iv) embryoenes identitet og nærmere opplysninger om deres bestemmelsessted, dersom dette er kjent.

1.3. Gruppen skal være under allment tilsyn av den offentlige veterinæren som minst én gang hvert kalenderår 
skal inspisere for å sikre, om nødvendig på grunnlag av fortegnelser, standardiserte framgangsmåter og 
internkontroller, at de helsemessige vilkårene for oppsamling, behandling og lagring av embryoer er 
oppfylt, og for å kontrollere alle forhold i forbindelse med vilkårene for godkjenning og tilsyn.

1.4. Gruppen skal ha tilgang på et stasjonært eller mobilt laboratorium der embryoene kan undersøkes, 
behandles og emballeres, bestående av minst en arbeidsflate, et optisk mikroskop eller stereomikroskop og 
om nødvendig kuldeutstyr.

1.5. Når det dreier seg om et stasjonært laboratorium, skal det ha

a) et rom der embryoer kan behandles, og som er fysisk atskilt fra det området som benyttes til håndtering 
av donordyrene under oppsamlingen,

b) et rom eller område for rensing og sterilisering av instrumenter, bortsett fra når bare engangsutstyr 
brukes,

c) et rom for lagring av embryoer,

1.6. Når det dreier seg om et mobilt laboratorium, skal det

a) ha en spesialutstyrt del som består av to atskilte avdelinger, der

i) den ene er beregnet på undersøkelse og håndtering av embryoer og er en ren avdeling, og

ii) den andre er beregnet på oppbevaring av utstyr og materiell som kommer i kontakt med donordyr,

b) bare brukes engangsutstyr, med mindre steriliseringen av utstyret og forsyningen av væsker og andre 
produkter som er nødvendige for å samle opp og håndtere embryoer, kan sikres ved forbindelse til et 
stasjonært laboratorium.

1.7. Bygninger og laboratorier skal være utformet og innrettet slik at det ikke skjer krysskontaminering av 
embryoer, og gruppen skal utføre sitt arbeid med samme mål for øye.

1.8. Gruppen skal ha til rådighet lagringslokaler som skal

a) omfatte minst ett låsbart rom for lagring av egg og embryoer,

b) være lette å rengjøre og desinfisere,

c) ha permanente fortegnelser over alle inn- og utgående egg og embryoer,

d) ha beholdere for lagring av egg og embryoer som er lagret på et sted som er under tilsyn av 
gruppeveterinæren, og som jevnlig inspiseres av en offentlig veterinær.

1.9. Vedkommende myndighet kan gi tillatelse til å lagre sæd i lagringslokaler nevnt i nr. 1.8, forutsatt at sæden

a) oppfyller kravene i dette direktiv når det gjelder sauer, geiter eller dyr av hestefamilien, eller kravene i 
rådsdirektiv 90/429/EØF av 26. juni 1990 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel med rånesæd 
innenfor Fellesskapet og innførsel av rånesæd(1) når det gjelder svin,

b) lagres for å brukes av gruppen i atskilte lagringsbeholdere i de lokalene der det lagres godkjente 
embryoer.

2. Hver embryoproduksjonsgruppe skal dessuten oppfylle følgende tilleggskrav for å bli godkjent:

2.1. Gruppemedlemmene skal ha fått tilstrekkelig opplæring i sykdomsbekjempelse og laboratorieteknikker, 
særlig når det gjelder arbeid under sterile forhold.

(1) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 62.
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2.2. Gruppen skal ha til rådighet et stasjonært laboratorium som skal

a) ha passende utstyr og lokaler, herunder atskilte rom for

– uttak av oocytter fra ovarier,

– behandling av oocytter, egg og embryoer,

– lagring av embryoer,

b) ha et lokale med laminærstrømning eller et annet passende lokale der alle tekniske arbeidsoppgaver 
som krever særlige sterile forhold (behandling av egg, embryoer og sæd), utføres.

Sentrifugering av sæd kan likevel foretas utenfor lokalene med laminærstrømning eller de andre 
passende lokalene, dersom det treffes tilfredsstillende hygieniske sikkerhetstiltak.

2.3. Dersom egg og annet vev skal samles opp på et slakteri, skal gruppen ha passende utstyr til rådighet for 
hygienisk og risikofri oppsamling og transport av ovarier og annet vev til behandlingslaboratoriet.

KAPITTEL II

Vilkår	for	donordyr

I. Vilkår for donorhingster

1. Donorhingster som skal brukes til oppsamling av sæd, skal oppfylle følgende krav, i henhold til 
stasjonsveterinærens bedømmelse:

1.1. De skal ikke vise kliniske tegn på infeksjonssykdom eller smittsom sykdom ved ankomst eller på dagen 
for sædoppsamling.

1.2. De skal komme fra territoriet eller, ved regionalisering, fra en del av territoriet til en medlemsstat eller 
tredjestat, og fra en driftsenhet som er under veterinærtilsyn og hvor disse oppfyller kravene i direktiv 
90/426/EØF.

1.3. De skal de siste 30 dagene før datoen for sædoppsamling ha vært holdt i driftsenheter der ingen dyr av 
hestefamilien har vist kliniske tegn på virusarteritt hos hest eller smittsom metritt hos hoppe i løpet av 
dette tidsrommet.

1.4. De skal ikke ha vært brukt til naturlig bedekning de siste 30 dagene før første sædoppsamling og i 
oppsamlingsperioden.

1.5. De skal gjennomgå følgende prøver, som utføres og attesteres av et laboratorium som er godkjent av 
vedkommende myndighet i samsvar med programmet i nr. 1.6:

a) en immundiffusjonsprøve på agar (Coggins-prøve) eller en ELISA for påvisning av infeksiøs anemi 
hos hest, med negativt resultat,

b) en virusisolasjonsprøve for påvisning av virusarteritt hos hest, med negativt resultat på en delmengde 
av den samlede sæden fra donorhingsten, med mindre det oppnås et negativt resultat av en fortynning 
på 1:4 i en serumnøytralisasjonsprøve for påvisning av virusarteritt hos hest,

c) en prøve for påvisning av smittsom metritt hos hoppe, utført ved to anledninger med sju dagers 
mellomrom på prøver samlet opp fra donorhingsten ved isolering av Taylorella equigenitalis fra 
preejakulasjonsvæske eller en sædprøve, og fra genitalsvaberprøver som minst er tatt fra forhuden, 
uretra og fossa urethrae, med negativt resultat i hvert tilfelle.

1.6. De skal ha gjennomgått ett av følgende prøveprogrammer:

a) Dersom donorhingsten oppholder seg kontinuerlig ved sædstasjonen i minst 30 dager før datoen for 
første sædoppsamling og i oppsamlingsperioden, og ingen dyr av hestefamilien ved sædstasjonen 
kommer i direkte kontakt med dyr av hestefamilien som har dårligere helsetilstand enn donorhingsten, 
skal de prøvene som kreves i nr. 1.5, utføres på oppsamlede prøver fra donorhingsten før første 
sædoppsamling og minst 14 dager etter datoen da oppholdsperioden på minst 30 dager begynte.
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b) Dersom donorhingsten oppholder seg ved sædstasjonen i minst 30 dager før datoen for første 
sædoppsamling og i oppsamlingsperioden, men kan forlate stasjonen av og til på stasjonsveterinærens 
ansvar i en sammenhengende periode på under 14 dager, og/eller andre dyr av hestefamilien ved 
sædstasjonen kommer i direkte kontakt med dyr av hestefamilien som har dårligere helsetilstand, 
skal de prøvene som kreves i nr. 1.5, utføres på oppsamlede prøver fra donorhingsten i henhold til 
følgende:

i) minst én gang i året ved avlssesongens begynnelse eller før første sædoppsamling og minst 
14 dager etter datoen da oppholdsperioden på minst 30 dager begynte, og

ii) i sædoppsamlingsperioden som følger:

– minst hver 90. dag for prøven som kreves i nr. 1.5 bokstav a),

– minst hver 30. dag for prøven som kreves i nr. 1.5 bokstav b), med mindre det er bekreftet 
ved en virusisolasjonsprøve som skal utføres to ganger i året, at en hingst som er seropositiv 
for virusarteritt hos hest, ikke utskiller virus, 

– minst hver 60. dag for prøven som kreves i nr. 1.5 bokstav c).

c) Dersom donorhingsten ikke oppfyller vilkårene i bokstav a) og b) og/eller sæden samles opp med 
sikte på handel med fryst sæd, skal de prøvene som kreves i nr. 1.5, utføres på oppsamlede prøver fra 
donorhingsten i henhold til følgende:

i) minst én gang i året ved avlssesongens begynnelse,

ii) i lagringsperioden fastsatt i kapittel III avsnitt I nr. 1.3 bokstav b) og før sæden fjernes fra 
stasjonen eller brukes, på prøver som er samlet opp tidligst 14 dager og senest 90 dager etter 
datoen for sædoppsamling.

Som unntak fra punkt ii), er prøveuttak etter sædoppsamling og prøving for påvisning av virusarteritt 
hos hest som beskrevet i nr. 1.5 bokstav b) ikke påkrevd, med mindre det er bekreftet ved en 
virusisolasjonsprøve som skal gjennomføres to ganger i året, at en hingst som er seropositiv for 
virusarteritt hos hest, ikke utskiller virus.

1.7. Dersom noen av prøvene fastsatt i nr. 1.5 er positive, skal donorhingsten isoleres, og den sæden som er 
oppsamlet fra hingsten etter datoen for siste negative resultat, skal ikke gjøres til gjenstand for handel, 
unntatt når det gjelder sæd fra ejakulat som har gjennomgått virusisolasjonsprøven for virusarteritt hos 
hest med negativt resultat.

 Oppsamlet sæd fra alle andre hingster på sædstasjonen etter datoen for oppsamling av den siste prøven 
som ga negativt resultat i en av de prøvene som er omhandlet i nr. 1.5, skal oppbevares atskilt og skal ikke 
gjøres til gjenstand for handel før helsetilstanden på sædstasjonen er gjenopprettet og den lagrede sæden har 
gjennomgått relevante offisielle undersøkelser for å utelukke at sæden inneholder sykdomsframkallende 
stoffer som forårsaker sykdommer nevnt i nr. 1.5.

1.8. Oppsamlet sæd fra hingster på en sædstasjon som er omfattet av et forbud i samsvar med artikkel 4 
eller 5 i direktiv 90/426/EØF, skal oppbevares atskilt og skal ikke gjøres til gjenstand for handel før 
helsetilstanden på sædstasjonen er gjenopprettet av den offentlige veterinæren i samsvar med direktiv 
90/426/EØF og den lagrede sæden har gjennomgått relevante offisielle undersøkelser for å utelukke at 
sæden inneholder sykdomsframkallende stoffer som forårsaker sykdommer angitt i vedlegg A til direktiv 
90/426/EØF.

II.	 Vilkår for donorværer og -bukker

1. Alle sauer og geiter som tas inn på en sædstasjon, skal oppfylle følgende krav:

1.1. De har vært i karantene i minst 28 dager i lokaler som vedkommende myndighet har godkjent for dette 
formålet, og der det bare finnes dyr som har minst like god helsetilstand (karantenelokaler).

1.2. De har før sitt opphold i karantenelokalene tilhørt en driftsenhet for sauer eller geiter som offisielt er fri for 
brucellose i henhold til artikkel 2 i direktiv 91/68/EØF, og de har ikke tidligere vært holdt på en driftsenhet 
der det er dårligere helsetilstand når det gjelder brucellose.
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1.3. De kommer fra en driftsenhet der de i de 60 dagene før deres opphold i karantenelokalene har gjennomgått 
en serologisk prøve for påvisning av smittsom epididymitt (B. ovis), utført i samsvar med vedlegg D til 
direktiv 91/68/EØF, eller en annen prøve med tilsvarende dokumentert følsomhet og spesifisitet.

1.4. De har gjennomgått følgende prøver utført på en blodprøve som er tatt høyst 28 dager før begynnelsen 
av karantenetiden angitt i nr. 1.1, med negativt resultat i hvert tilfelle, unntatt når det gjelder prøven for 
påvisning av border disease som nevnt i bokstav c) ii):

a) en serologisk prøve for påvisning av brucellose (B. melitensis), utført i samsvar med vedlegg C til 
direktiv 91/68/EØF,

b) en serologisk prøve for påvisning av smittsom epididymitt (B. ovis), utført i samsvar med vedlegg D 
til direktiv 91/68/EØF, eller en annen prøve med tilsvarende dokumentert følsomhet og spesifisitet,

c) for border disease:

i) en virusisolasjonsprøve eller en prøve for påvisning av virusantigen og

ii) en serologisk prøve for å påvise forekomst eller fravær av antistoffer (antistoffprøve).

Vedkommende myndighet kan gi tillatelse til at prøvene nevnt i dette nummer, utføres på prøver som 
er samlet opp i karantenelokalene. Dersom en slik tillatelse blir gitt, skal karantenetiden nevnt i nr. 1.1, 
ikke begynne før datoen for prøvetakingen. Dersom et dyr imidlertid tester positivt på noen av prøvene 
som er nevnt i dette nummer, skal dyret straks fjernes fra karantenelokalene. Ved gruppeisolering skal 
karantenetiden nevnt i nr. 1.1 først begynne for de øvrige dyrene etter at det dyret som har testet positivt, 
er blitt fjernet.

1.5. De har med negativt resultat gjennomgått følgende undersøkelser, utført på prøver som er tatt i 
karantenetiden angitt i nr. 1.1, og etter minst 21 dagers opphold i karantenelokalene:

a) en serologisk prøve for påvisning av brucellose (B. melitensis), utført i samsvar med vedlegg C til 
direktiv 91/68/EØF,

b) en serologisk prøve for påvisning av smittsom epididymitt (B. ovis), utført i samsvar med vedlegg D 
til direktiv 91/68/EØF, eller en annen prøve med tilsvarende dokumentert følsomhet og spesifisitet.

1.6. De har gjennomgått prøvene for påvisning av border disease nevnt i nr. 1.4 bokstav c) i) og ii), utført på 
blodprøver som er tatt i karantenetiden angitt i nr. 1.1, og etter minst 21 dagers opphold i karantenelokalene.

 Det skal bare gis adgang til sædstasjonen for (seronegative eller seropositive) dyr dersom det ikke 
forekommer serokonvertering hos dyr med seronegativt prøveresultat før den datoen de tas imot i 
karantenelokalene.

 Dersom det forekommer serokonvertering, skal alle de dyrene som fortsatt er seronegative, holdes i 
karantene i lengre tid, til det ikke lenger er påvist noen serokonvertering i gruppen i en periode på tre uker 
regnet fra den datoen da serokonvertering sist ble påvist.

 Serologisk positive dyr kan få adgang til sædstasjonen dersom de har gjennomgått prøven nevnt i nr. 1.4 
bokstav c) i), med negativt resultat.

2. Dyr skal bare tas inn på sædstasjonen dersom stasjonsveterinæren har gitt sin uttrykkelige tillatelse til det. Alle 
forflytninger av dyr til og fra sædstasjonen skal registreres.

3. Dyr som tas inn på sædstasjonen, skal ikke vise noen kliniske tegn på sykdom den dagen de mottas.

Uten at det berører nr. 4, skal alle dyrene komme fra karantenelokaler som på datoen for avsendelse av dyrene 
til sædstasjonen, oppfyller følgende vilkår:

a) Lokalene befinner seg i et område der det innenfor en radius på 10 km ikke har vært noe utbrudd av munn- 
og klovsyke på minst 30 dager.

b) De har de siste tre månedene vært fri for munn- og klovsyke og brucellose.

c) De har de siste 30 dagene vært fri for meldepliktige sykdommer som definert i artikkel 2 bokstav b) nr. 6 i 
direktiv 91/68/EØF.
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4. Dersom vilkårene i nr. 3 er oppfylt og rutineprøvene nevnt i nr. 5 er utført innen tolv måneder før dyrene ble 
forflyttet, kan dyr forflyttes fra én godkjent sædstasjon til en annen med like god helsetilstand, uten isolasjon 
eller prøving dersom forflytningen skjer direkte. De berørte dyrene må ikke komme i direkte eller indirekte 
kontakt med klovdyr med dårligere helsetilstand, og transportmiddelet som brukes, skal være desinfisert før 
bruk. Dersom et dyr forflyttes fra én sædstasjon til en sædstasjon i en annen medlemsstat, skal forflytningen 
foretas i samsvar med direktiv 91/68/EØF.

5. Alle sauer og geiter som holdes på en godkjent sædstasjon, skal minst én gang hvert kalenderår gjennomgå 
følgende prøver med negativt resultat:

a) en serologisk prøve for påvisning av brucellose (B. melitensis), utført i samsvar med vedlegg C til direktiv 
91/68/EØF,

b) en serologisk prøve for påvisning av smittsom epididymitt (B. ovis), utført i samsvar med vedlegg D til 
direktiv 91/68/EØF, eller en annen prøve med tilsvarende dokumentert følsomhet og spesifisitet,

c) en antistoffprøve for påvisning av border disease som nevnt i nr. 1.4 bokstav c) ii), som bare skal foretas på 
seronegative dyr.

6. Alle prøvene som er nevnt i dette avsnitt, skal utføres av et godkjent laboratorium.

7. Dersom noen av de prøvene som er nevnt i nr. 5, er positive, skal dyret isoleres og sæden som er samlet opp fra 
dyret etter datoen for siste negative test, skal ikke gjøres til gjenstand for handel.

 Dyr som er nevnt i første nummer, skal fjernes fra stasjonen, unntatt når det gjelder border disease, der dyret i 
så fall skal gjennomgå en prøve nevnt i nr. 1.4 bokstav c) i) med negativt resultat. 

 Oppsamlet sæd fra alle andre dyr på sædstasjonen etter datoen for oppsamling av den siste prøven som ga 
negativt resultat, i en av de prøvene som er beskrevet i nr. 5, skal oppbevares atskilt og skal ikke gjøres til 
gjenstand for handel før helsetilstanden på sædstasjonen er gjenopprettet og den lagrede sæden har gjennomgått 
relevante offisielle undersøkelser for å utelukke at sæden inneholder sykdomsframkallende stoffer som 
forårsaker sykdommer nevnt i nr. 5.

8. Sæden skal komme fra dyr som

a) ikke viser kliniske tegn på sykdommer på datoen for sædoppsamling,

b) i en periode på minst tolv måneder før datoen for sædoppsamling

i) enten ikke er ikke blitt vaksinert mot munn- og klovsyke eller

ii) er blitt vaksinert mot munn- og klovsyke minst 30 dager før oppsamlingen, der 5 % (med minst fem 
strå) av hver oppsamlet sædmengde skal gjennomgå en virusisolasjonsprøve for munn- og klovsyke 
med negativt resultat,

c) har vært holdt på en godkjent sædstasjon i en sammenhengende periode på minst 30 dager før datoen for 
sædoppsamling, når det dreier seg om oppsamling av fersk sæd,

d) oppfyller kravene i artikkel 4, 5 og 6 i direktiv 91/68/EØF,

e) dersom de holdes på driftsenheten nevnt i artikkel 11 nr. 2 første strekpunkt, og i de 30 dagene før datoen 
for sædoppsamling har gjennomgått følgende prøve med negativt resultat:

i) en serologisk prøve for påvisning av brucellose (B. melitensis), utført i samsvar med vedlegg C til 
direktiv 91/68/EØF,

ii) en serologisk prøve for påvisning av smittsom epididymitt (B. ovis), utført i samsvar med vedlegg D til 
direktiv 91/68/EØF, eller en annen prøve med tilsvarende dokumentert følsomhet og spesifisitet,

iii) en prøve for påvisning av border disease-viruset,

f) ikke skal brukes til naturlig avl de siste 30 dager før datoen for første sædoppsamling samt fra datoen for 
den første prøven som er nevnt i nr. 1.5 og 1.6 eller i bokstav e), og til slutten av oppsamlingsperioden.
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9. Oppsamlet sæd fra donorværer og -bukker på en sædstasjon eller driftsenhet nevnt i artikkel 11 nr. 2 første 
strekpunkt, som er omfattet av et forbud av dyrehelsemessige årsaker i samsvar med artikkel 4 i direktiv 91/68/
EØF, skal oppbevares atskilt og skal ikke gjøres til gjenstand for handel før helsetilstanden på sædstasjonen og 
driftsenheten er gjenopprettet av den offentlige veterinæren i samsvar med direktiv 91/68/EØF og den lagrede 
sæden har gjennomgått relevante offisielle undersøkelser for å utelukke at den inneholder sykdomsframkallende 
stoffer som forårsaker sykdommer angitt i vedlegg B del I til direktiv 91/68/EØF.

KAPITTEL III

Krav	som	gjelder	sæd,	egg	og	embryoer

I.	 Vilkår for oppsamling, behandling, konservering, lagring og transport av sæd

1.1. Tilsettes det, uten at det berører europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF(1), antibiotika eller en 
antibiotikablanding med en bakteriedrepende aktivitet som minst tilsvarer aktiviteten i én ml sæd av 
gentamicin (250 μg) blandet med tylosin (50 μg) og linkomycin-spektinomycin (150/300 μg); penicillin 
(500 IE) blandet med streptomycin (500 μg) og lincomycin-spectinomycin (150/300 μg) eller amikacin 
(75 μg) blandet med divekacin (25 μg), angis navnene på de tilsatte antibiotikaene og konsentrasjonene av 
disse i helsesertifikatet nevnt i artikkel 11 nr. 2 fjerde strekpunkt. Alle instrumenter som brukes til oppsamling, 
behandling, konservering eller frysing av sæd, skal enten være desinfisert eller sterilisert før bruk, unntatt 
engangsinstrumenter.

1.3. Fryst sæd skal

a) plasseres og lagres i lagringsbeholdere

i) som er rengjort og desinfisert eller sterilisert før bruk, eller er engangsbeholdere,

ii) med et frysemedium som ikke tidligere er blitt brukt til andre produkter av animalsk opprinnelse,

b) før de transporteres eller brukes, lagres under godkjente forhold i minst 30 dager etter oppsamlingsdatoen.

1.4. Sæd beregnet på handel skal

a) transporteres til mottakermedlemsstaten i transportbeholdere som er rengjort og desinfisert eller 
sterilisert før bruk, eller er engangsbeholdere, og som er blitt forseglet og nummerert før avsendelse fra 
de godkjente sædstasjonene eller sædlagrene,

b)  merkes slik at nummeret på stråene eller annen emballasje stemmer overens med nummeret på 
helsesertifikatet nevnt i artikkel 11 nr. 2 fjerde strekpunkt, og den beholderen de lagres og transporteres i.

II.	 Vilkår for egg og embryoer

1.  Oppsamling og behandling av in vivo-framstilte embryoer

In vivo-framstilte embryoer skal være befruktet ved kunstig inseminasjon med sæd som oppfyller kravene i dette 
direktiv, og skal samles opp, behandles og konserveres i samsvar med følgende:

1.1. Embryoer skal samles opp og behandles av en godkjent embryooppsamlingsgruppe uten å komme i 
kontakt med andre partier av embryoer som ikke oppfyller kravene i dette direktiv.

1.2. Embryoer skal samles opp på et sted som er atskilt fra andre deler av de lokalene eller den driftsenheten 
der embryoet samles opp, og som skal være i god stand og konstruert i materialer som er lette å rengjøre 
og desinfisere effektivt.

1.3. Embryoene skal behandles (undersøkes, vaskes, bearbeides og plasseres i identifiserte og sterile strå, 
ampuller eller annen steril emballasje) i enten et stasjonært eller mobilt laboratorium som når det gjelder 
mottakelige arter, befinner seg i et område der det innenfor en radius på 10 km ikke har vært noe utbrudd 
av munn- og klovsyke på minst 30 dager.

1.4. Alt utstyr som brukes til å samle opp, håndtere, vaske, fryse og lagre embryoer, skal enten steriliseres eller 
rengjøres og desinfiseres grundig før bruk, i samsvar med IETS-håndboken(2), eller være engangsutstyr.

(1) EFT L 311 av 28.11.2001, s. 1.
(2) Manual of the International Embryo Transfer Society — A procedural guide and general information for the use of embryo transfer 

technology emphasising sanitary procedures, utgitt av International Embryo Transfer Society, 1111 North Dunlap Avenue, Savoy, 
Illinois 61874 USA (http://www.iets.org/).
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1.5. Alle biologiske produkter av animalsk opprinnelse som brukes i medier og løsninger til oppsamling, 
behandling, vasking eller lagring av embryoer, skal være fri for sykdomsframkallende mikroorganismer. 
Medier og løsninger som brukes til oppsamling, frysing og lagring av embryoer, skal steriliseres etter 
godkjente metoder i samsvar med IETS-håndboken og håndteres slik at de forblir sterile. Antibiotika kan 
om nødvendig tilsettes i medier som brukes til oppsamling, behandling, vasking og lagring, i samsvar med 
IETS-håndboken.

1.6. De frysemediene som brukes til konservering eller lagring av embryoer, skal ikke på forhånd ha vært 
brukt til andre produkter av animalsk opprinnelse.

1.7. Hvert enkelt strå eller hver enkelt ampulle eller annen emballasje med embryoer skal være tydelig 
identifisert med etiketter i samsvar med det standardsystemet som beskrives i IETS-håndboken.

1.8. Embryoene skal vaskes i samsvar med IETS-håndboken og skal ha en intakt zona pellucida før og 
umiddelbart etter vasking. Standard framgangsmåte for vasking skal endres slik at den omfatter ytterligere 
vaskinger med enzymet trypsin i henhold til IETS-håndboken, når det er nødvendig å inaktivere eller 
fjerne bestemte virus.

1.9. Embryoer fra forskjellige donordyr skal ikke vaskes sammen.

1.10. Hele overflaten av hvert embryos zona pellucida skal undersøkes ved en forstørrelse på minst 40 ganger 
og garanteres å være intakt og fri for vedhengende materiale.

1.11. Embryoer i et parti som har oppnådd et tilfredsstillende resultat i undersøkelsen fastsatt i nr. 1.10, skal 
plasseres i et sterilt strå eller en steril ampulle eller annen steril emballasje som er merket i samsvar med 
nr. 1.7, og skal forsegles umiddelbart.

1.12. Hvert embryo skal om nødvendig fryses raskest mulig og lagres på et sted som er under tilsyn av 
gruppeveterinæren.

1.13. Hver enkelt embryooppsamlingsgruppe skal for offisiell undersøkelse av bakteriell og viral forurensning 
rutinemessig sende inn prøver av ikke-levedyktige embryoer og egg, skyllevæsker og vaskevæsker i 
forbindelse med gruppens arbeid i henhold til IETS-håndboken.

1.14. Hver embryooppsamlingsgruppe skal føre en fortegnelse over sitt embryooppsamlingsarbeid i to år etter 
at embryoene har vært gjenstand for handel eller import, med angivelse av

a) rase, alder og individuell identifikasjon for de berørte donordyrene,

b) sted for oppsamling, behandling og lagring av embryoer som gruppen har samlet opp,

c) identifikasjon av embryoene samt nærmere opplysninger om sendingens mottaker.

2.  Oppsamling og behandling av egg, ovarier og annet vev med henblikk på in vitro-produksjon av embryoer

Vilkårene fastsatt i nr. 1.1–1.14 får tilsvarende anvendelse på oppsamling og behandling av egg, ovarier og annet 
vev til bruk ved in vitro-befruktning og/eller in vitro-dyrking. Dessuten skal følgende gjelde:

2.1. Vedkommende myndighet skal ha kunnskap om og myndighet over donordyrenes opprinnelsesenhet(er).

2.2. Når ovarier og annet vev samles opp på et slakteri, enten fra individuelle dyr eller fra et parti av 
donorer (partioppsamling), skal slakteriet være offentlig godkjent i samsvar med europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 854/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige regler for gjennomføringen 
av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum(1) og under tilsyn av en 
veterinær som er ansvarlig for å sikre at det utføres kontroller ante og post mortem av potensielle donordyr 
samt å sertifisere at dyrene ikke viser tegn på de relevante smittsomme sykdommene som kan overføres 
til dyr. Slakteriet skal, når det dreier seg om mottakelige arter, befinne seg i et område der det innenfor en 
radius på 10 km ikke har vært noe utbrudd av munn- og klovsyke på minst 30 dager.

2.3. Partier med ovarier skal ikke komme inn på behandlingslaboratoriet før kontroll post mortem av 
donordyrene er fullført.

(1) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 206.
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2.4. Utstyr til uttak og transport av ovarier og annet vev skal rengjøres og desinfiseres eller steriliseres før bruk 
og utelukkende brukes til disse formålene.

3.  Behandling av in vitro-framstilte embryoer

 Vilkårene fastsatt i nr. 1.1–1.14 får tilsvarende anvendelse på behandling av in vitro-framstilte embryoer. 
Dessuten skal følgende gjelde:

3.1. In vitro-framstilte embryoer skal være befruktet in vitro med sæd som oppfyller kravene i dette direktiv.

3.2. Etter at in vitro-dyrkingen er avsluttet, men før frysing, lagring og transport av embryoene, skal disse 
vaskes og behandles i henhold til nr. 1.8, 1.10 og 1.11.

3.3. Embryoer fra forskjellige donordyr, når det gjelder uttak fra individuelle dyr eller fra forskjellige 
partioppsamlinger, skal ikke vaskes sammen.

3.4. Embryoer fra forskjellige donordyr, når det gjelder uttak fra individuelle dyr eller fra forskjellige 
partioppsamlinger, skal ikke lagres i samme strå, ampulle eller emballasje.

4.  Behandling av mikromanipulerte embryoer

Før enhver mikromanipulering som innvirker på zona pellucida, skal alle embryoer eller egg samles opp og 
behandles i henhold til de helsemessige vilkårene som er fastsatt i nr. 1, 2 og 3. Dessuten skal følgende gjelde:

4.1. Når det foretas mikromanipulering av embryoer som innebærer gjennomtrengning av zona pellucida, skal 
dette gjøres i egnede laboratorielokaler under tilsyn av en godkjent gruppeveterinær.

4.2. Hver embryooppsamlingsgruppe skal føre fortegnelser over sitt arbeid i samsvar med nr. 1.14, herunder 
nærmere opplysninger om mikromanipuleringsteknikker som innebærer gjennomtrengning av zona 
pellucida, og som er blitt foretatt på embryoer. Når det dreier seg om embryoer befruktet in vitro, kan 
identifiseringen av embryoene skje på grunnlag av et parti, men den skal omfatte nærmere opplysninger 
om dato og sted for oppsamlingen av ovarier og/eller egg. Det skal også være mulig å identifisere 
donordyrenes opprinnelsesenhet.

5.  Lagring av embryoer

5.1. Hver embryooppsamlingsgruppe og embryoproduksjonsgruppe skal påse at embryoene lagres ved 
passende temperaturer i lagringslokaler som nevnt i kapittel I avsnitt III nr. 1.8.

5.2. Fryste embryoer skal, før avsendelse, lagres under godkjente forhold i minst 30 dager etter oppsamlings- 
eller produksjonsdatoen.

6.  Transport av embryoer

6.1. Embryoer beregnet på handel skal transporteres til mottakermedlemsstaten i beholdere som er rengjort og 
desinfisert eller sterilisert før bruk, eller er engangsbeholdere, og som er blitt forseglet og nummerert før 
avsendelse fra de godkjente lagringslokalene.

6.2. Strå, ampuller eller annen emballasje skal merkes slik at nummeret på stråene, ampullene eller emballasjen 
stemmer overens med nummeret på helsesertifikatet nevnt i artikkel 11 nr. 3 tredje strekpunkt, og den 
beholderen de lagres og transporteres i.

KAPITTEL IV

Krav	til	hunndonordyr

1. Hunndonordyr skal bare brukes til oppsamling av embryoer eller egg dersom de og driftsenhetene de stammer fra, i 
henhold til den offentlige veterinærens bedømmelse oppfyller kravene i de relevante direktiver om handel innenfor 
Unionen med levende dyr for avl og produksjon for de aktuelle artene.

2. Foruten kravene fastsatt i direktiv 64/432/EØF, skal donorpurker, unntatt når det gjelder in vivo-framstilte embryoer 
som har gjennomgått en trypsinbehandling, oppfylle kravene for pseudorabies fastsatt i samsvar med artikkel 9 og 
10 i nevnte direktiv. 

3. Bestemmelsene i direktiv 91/68/EØF får anvendelse på hunndonorsauer og -geiter.
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4. I tillegg til kravene fastsatt i direktiv 90/426/EØF, skal donorhopper

4.1. ikke brukes til naturlig bedekning i løpet av de siste 30 dager før datoen for oppsamling av egg eller embryoer 
samt fra datoen for den første prøven som er nevnt i nr. 4.2 og 4.3, og datoen for oppsamlingen av egg og 
embryoer,

4.2. gjennomgå en immundiffusjonsprøve på agar (Coggins-prøve) eller en ELISA for påvisning av infeksiøs anemi 
hos hest, med negativt resultat, utført på blodprøver som er tatt for første gang i løpet av de siste 30 dagene før 
datoen for den første oppsamlingen av egg eller embryoer, og deretter hver 90. dag i oppsamlingsperioden,

4.3. gjennomgå en prøve for påvisning av smittsom metritt hos hoppe ved isolering av Taylorella equigenitalis, 
utført på prøver tatt fra slimhinneoverflaten i fossa clitoridis og sinus clitoridis i to påfølgende østrus, samt 
en ytterligere dyrkingsprøve tatt fra livmorhalsens slimhinne i én østrus, med negativt resultat i hvert enkelt 
tilfelle etter dyrking i 7–14 dager.»

____________
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 998/2003 av 26. mai 2003 om kravene til dyrehelse som 
får anvendelse på ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr, og 
om endring av rådsdirektiv 92/65/EØF(1), særlig artikkel 19, 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) I forordning (EF) nr. 998/2003 fastsettes kravene til 
dyrehelse som får anvendelse på ikke-kommersiell 
forflytning av kjæledyr, samt de regler som skal gjelde 
for kontroll av slike forflytninger. Den får anvendelse på 
forflytninger mellom medlemsstater eller fra tredjestater 
av kjæledyr av de arter som er oppført i vedlegg I til 
nevnte forordning. Hunder, katter og ildere er oppført i 
vedleggets del A og B.

2) Kravene fastsatt i forordning (EF) nr. 998/2003 er 
forskjellige avhengig av om kjæledyrene forflyttes 
mellom medlemsstater eller fra tredjestater til 
medlemsstater. Kravene er også forskjellige avhengig 
av om det gjelder forflytninger fra de tredjestater som er 
oppført i del B avsnitt 2 i vedlegget til nevnte forordning 
eller de tredjestater som er oppført i vedleggets del C.

3) Tredjestater som anvender regler for ikke-kommersielle 
forflytninger av kjæledyr som minst tilsvarer reglene 
fastsatt i forordning (EF) nr. 998/2003, er oppført i del B 
avsnitt 2 i vedlegg II til nevnte forordning.

4) Rådsdirektiv 92/65/EØF av 13. juli 1992 om fastsettelse 
av krav til dyrehelse ved handel innenfor Fellesskapet med 
dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av kravene 
til dyrehelse fastsatt i de særlige fellesskapsregler oppført 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 114 av 7.5.2010, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 60/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 8.

(1) EFT L 146 av 13.6.2003, s. 1.

i vedlegg A del I til direktiv 90/425/EØF, og ved innførsel 
av nevnte dyr, sæd, egg og embryoer til Fellesskapet(2) 
får anvendelse på handel i alminnelighet.

5) For å unngå at kommersielle forflytninger på bedragersk 
vis kamufleres som ikke-kommersielle forflytninger av 
kjæledyr i henhold til forordning (EF) nr. 998/2003, er 
det i artikkel 12 i nevnte forordning fastsatt at kravene 
og kontrollene i direktiv 92/65/EØF skal gjelde ved 
forflytning av flere enn fem kjæledyr, der kjæledyrene 
bringes inn i Fellesskapet fra en annen tredjestat enn 
dem som er oppført i del B avsnitt 2 i vedlegg II til 
forordningen.

6) Erfaringene fra anvendelsen av forordning (EF) nr. 
998/2003 har vist at det er stor risiko for at kommersielle 
forflytninger av hunder, katter og ildere på bedragersk 
vis kamufleres som ikke-kommersielle forflytninger, når 
disse dyrene forflyttes til en medlemsstat fra en annen 
medlemsstat eller fra en tredjestat oppført i del B avsnitt 
2 i vedlegg II til nevnte forordning.

7) For å unngå dette og sikre en ensartet anvendelse av 
forordning (EF) nr. 998/2003 bør reglene være de samme 
når hunder, katter og ildere forflyttes til en medlemsstat 
fra en annen medlemsstat eller fra en tredjestat oppført i 
del B avsnitt 2 i vedlegg II til nevnte forordning.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Kravene og kontrollene nevnt i artikkel 12 første ledd bokstav 
b) i forordning (EF) nr. 998/2003 får anvendelse på forflytning 
av kjæledyr av artene oppført i del A og B i vedlegg I til nevnte 
forordning, der det samlede antallet dyr som forflyttes til en 
medlemsstat fra en annen medlemsstat eller fra en tredjestat 
oppført i del B avsnitt 2 i vedlegg II til nevnte forordning, 
overstiger fem.

(2) EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54.

KOMMISJONSFORORDNING	(EU)	nr.	388/2010

av	6.	mai	2010

om	gjennomføring	av	europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	nr.	998/2003	med	hensyn	til	det	
høyeste	antallet	kjæledyr	av	visse	arter	som	kan	omfattes	av	ikke-kommersiell	forflytning(*)
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Artikkel 2

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

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

Utferdiget i Brussel, 6. mai 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

_________
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten Den europeiske unions virkemåte, 
særlig artikkel 43 nr. 2 og artikkel 168 nr. 4 bokstav b),

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen,

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

etter samråd med Regionkomiteen,

etter ordinær regelverksprosess(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) I europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 998/2003(3) fastsettes kravene til dyrehelse som får 
anvendelse på ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr 
samt de regler som skal gjelde for kontroll av slike 
forflytninger.

2) I artikkel 5 i forordning (EF) nr. 998/2003 fastsettes 
bestemmelser som får anvendelse på forflytning mellom 
medlemsstater av hunder, katter og ildere som er oppført 
i del A og B av vedlegg I til nevnte forordning. I henhold 
til artikkel 5 nr. 1 bokstav a) i nevnte forordning skal 
disse kjæledyrene identifiseres ved hjelp av et elektronisk 
identifikasjonssystem (signalgiver). I en overgangsperiode 
på åtte år fra ikrafttredelsesdatoen for nevnte forordning 
skal disse kjæledyrene anses som identifisert også dersom 
de bærer en lett leselig tatovering.

3) I henhold til artikkel 4 nr. 1 og artikkel 14 i forordning 
(EF) nr. 998/2003 skal eieren, eller den fysiske personen 
som har ansvaret for kjæledyret på eierens vegne, dersom 
signalgiveren ikke oppfyller ISO-standard 11784 eller 
vedlegg A til ISO-standard 11785, ved enhver kontroll 
kunne sørge for å stille til rådighet det utstyret som er 
nødvendig for å avlese signalgiveren.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 132 av 29.5.2010, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 60/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 8.

(1) EUT C 318 av 23.12.2009, s. 121.
(2) Europaparlamentets holdning av 9. mars 2010 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT) og rådsbeslutning av 26. april 2010.
(3) EUT L 146 av 13.6.2003, s. 1.

4) For å unngå unødvendige forstyrrelser, særlig med 
hensyn til forflytning av kjæledyr fra tredjestater, bør 
henvisningene til nevnte ISO-standarder gjøres mer 
nøyaktige, før bruken av signalgivere blir obligatorisk. På 
grunn av henvisningenes tekniske karakter bør de angis i 
et vedlegg til forordning (EF) nr. 998/2003, og artikkel 4 
og 14 i nevnte forordning bør derfor endres.

5) I henhold til artikkel 5 nr. 1 bokstav b) i forordning 
(EF) nr. 998/2003 skal hunder, katter og ildere dessuten 
ledsages av et pass som er utstedt av en veterinær godkjent 
av vedkommende myndighet som bekrefter at gyldig 
vaksinasjon mot rabies med en inaktivert rabiesvaksine 
med minst én antigen enhet per dose (WHO-standard) er 
foretatt av det berørte dyret i samsvar med anbefalinger 
fra det laboratoriet som har produsert vaksinen. Siden 
forordning (EF) nr. 998/2003 ble vedtatt, er dessuten 
rekombinante vaksiner for vaksinasjon mot rabies blitt 
tilgjengelig.

6) For å tillate forflytning, særlig fra tredjestater, av hunder, 
katter og ildere vaksinert med rekombinante vaksiner, bør 
det fastsettes at det ved anvendelse av forordning (EF) 
nr. 998/2003 bør gis tillatelse til bruk av disse vaksinene 
i samsvar med visse tekniske krav fastsatt i vedlegget til 
nevnte forordning.

7) Dersom vaksinene gis i en medlemsstat, bør det være 
utstedt en markedsføringstillatelse for dem i samsvar 
med europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF av 
6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk 
for veterinærpreparater(4) eller europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 726/2004 av 31. mars 2004 
om fastsettelse av framgangsmåter i Fellesskapet for 
godkjenning og overvåking av legemidler for mennesker 
og veterinærpreparater og om opprettelse av et europeisk 
legemiddelkontor(5).

8) Dersom vaksinene gis i en tredjestat, bør de oppfylle 
minstestandardene til sikkerhet fastsatt i det berørte 
kapittelet i Verdens dyrehelseorganisasjons håndbok om 
landdyr.

(4) EFT L 311 av 28.11.2001, s. 1.
(5) EUT L 136 av 30.4.2004, s. 1.

EUROPAPARLAMENTS-	OG	RÅDSFORORDNING	(EU)	nr.	438/2010

av	19.	mai	2010

om	endring	av	forordning	(EF)	nr.	998/2003	om	kravene	til	dyrehelse	som	får	anvendelse	på	ikke-
kommersiell	forflytning	av	kjæledyr(*)
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9) I tillegg bør det vedtas lignende vitenskapelig begrunnede 
regler som dem som er fastsatt for rabies. Disse reglene 
bør ta høyde for forbyggende helsetiltak for forflytning 
av kjæledyr med hensyn til andre sykdommer som kan 
ramme disse dyrene, dersom disse tiltakene står i forhold 
til risikoen for at disse sykdommene spres på grunn av 
slik forflytning.

10) I henhold til artikkel 6 i forordning (EF) nr. 998/2003 
bør innførselen av hunder og katter til Irland, Malta, 
Sverige og Det forente kongerike omfattes av 
tilleggskrav på bakgrunn av den særlige situasjonen 
i disse medlemsstatene med hensyn til rabies. Denne 
bestemmelsen gjelder som et overgangstiltak fram til 30. 
juni 2010.

11) I samsvar med disse tilleggskravene skal hunder og 
katter som innføres til disse medlemsstatenes territorium 
identifiseres ved hjelp av en signalgiver, med mindre 
mottakermedlemsstaten også tillater identifikasjon av 
dyret ved en lett leselig tatovering. Kravene omfatter 
dessuten obligatorisk antistofftitrering før kjæledyrene 
innføres til disse medlemsstatenes territorium, for å 
bekrefte at vernenivået for antistoffer mot rabies er 
tilstrekkelig.

12) Kommisjonen bør gis myndighet til å vedta delegerte 
rettsakter i samsvar med artikkel 290 i traktaten om 
Den europeiske unions virkemåte med hensyn til 
forebyggende helsetiltak som gjelder andre sykdommer 
enn rabies, og endringer av tekniske krav til identifikasjon 
av dyr og til rabiesvaksine som fastsatt i vedleggene som 
i samsvar med denne forordning er innført i forordning 
(EF) nr. 998/2003. Det er særlig viktig at Kommisjonen 
holder hensiktsmessige samråd under sitt forberedende 
arbeid, herunder på ekspertnivå.

13) I artikkel 8 i forordning (EF) nr. 998/2003 fastsettes 
vilkårene for forflytning av hunder, katter og ildere fra 
tredjestater avhengig av den gjeldende rabiessituasjonen i 
opprinnelsestredjestaten og i mottakermedlemsstaten.

14) I henhold til artikkel 8 nr. 1 bokstav a) ii) i forordning 
(EF) nr. 998/2003 får tilleggskravene fastsatt i artikkel 
6 i nevnte forordning anvendelse i tilfeller der kjæledyr 
forflyttes fra visse tredjestater til Irland, Malta, Sverige og 
Det forente kongerike. Disse tredjestatene er oppført i del 
B avsnitt 2 og i del C i vedlegg II til nevnte forordning.

15) I henhold til artikkel 8 nr. 1 bokstav b) ii) i forordning (EF) 
nr. 998/2003 skal kjæledyr som kommer fra tredjestater, 
settes i karantene, med mindre det etter deres innførsel til 
Unionen er sikret at de oppfyller kravene i forordningens 
artikkel 6.

16) I henhold til artikkel 16 i forordning (EF) nr. 998/2003 kan 
Finland, Irland, Malta, Sverige og Det forente kongerike, 
når det gjelder ekinokokkose, og Irland, Malta og Det 
forente kongerike når det gjelder flått, anvende de særlige 
regler for innførsel av kjæledyr til deres territorium som 
gjelder den datoen nevnte forordning trådte i kraft. Denne 
bestemmelsen gjelder som et overgangstiltak fram til 30. 
juni 2010.

17) I henhold til artikkel 23 i forordning (EF) nr. 998/2003 
skal Kommisjonen, etter uttalelse fra Den europeiske 
myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) om 
behovet for å opprettholde den serologiske prøven, 
framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet 
som bygger på den erfaringen som er oppnådd og en 
risikovurdering, ledsaget av hensiktsmessige forslag til 
fastsettelse av den ordningen som får anvendelse fra 1. 
juli 2010 for artikkel 6, 8 og 16 i nevnte forordning.

18) For å fastsette denne ordningen foretok Kommisjonen en 
konsekvensanalyse på grunnlag av flere nylig avholdte 
samråd og Kommisjonens rapport som ble vedtatt 
8. oktober 2007 i forbindelse med artikkel 23 i forordning 
(EF) nr. 998/2003, og tok hensyn til EFSAs anbefalinger.

19) EFSA vedtok 11. desember 2006 en uttalelse med 
tittelen «Assessment of the risk of rabies introduction 
into the UK, Ireland, Sweden, Malta, as a consequence 
of abandoning the serological test measuring protective 
antibodies to rabies»(1).

20) På grunnlag av opplysninger fra 2005 fastslo EFSA at 
visse medlemsstater har en ikke ubetydelig forekomst 
av rabies hos kjæledyr. EFSA anbefalte i tillegg at 
risikoreduserende tiltak bør anvendes ved forflytning av 
kjæledyr fra stater med ikke ubetydelig forekomst av 
rabies hos kjæledyr.

21) Rabies er i disse medlemsstatene forekommer 
hovedsakelig hos viltlevende dyr. Feltundersøkelser har 
vist at dersom rabies hos viltlevende dyr utryddes gjennom 
intensive programmer for oral vaksinasjon av viltlevende 
dyr, reduseres også forekomsten av sykdommen hos 
husdyr.

22) Fellesskapet har godkjent en rekke programmer 
for å utrydde, bekjempe og overvåke rabies i disse 
medlemsstatene, i henhold til artikkel 24 nr. 5 i 
rådsvedtak 90/424/EØF av 26. juni 1990 om kostnader 
på det veterinære område(2). Kommisjonen vurderer 
å stanse EU-støtten til nasjonale programmer på disse 
medlemsstatenes territorium innen utgangen av 2011.

(1) The EFSA Journal (2006) 436, s. 1.
(2) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 19.
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23) På bakgrunn av EFSAs uttalelse av 11. desember 2006 og 
de fellesskapsstøttede programmene for å utrydde rabies 
i visse medlemsstater, bør overgangstiltaket fastsatt i 
artikkel 6 i forordning (EF) nr. 998/2003 forlenges til 
31. desember 2011.

24) EFSA vedtok 18. januar 2007 en uttalelse med tittelen 
«Assessment of the risk of echinococcosis introduction 
into the UK, Ireland, Sweden, Malta and Finland as a 
consequence of abandoning the national rules»(1).

25) EFSA vedtok 8. mars 2007 en uttalelse med tittelen 
«Assessment of the risk of tick introduction into the UK, 
Ireland and Malta as a consequence of abandoning the 
national rules»(2).

26) Disse uttalelsene viser at de tilgjengelige opplysningene 
ikke gjorde EFSA i stand til å avdekke en særlig status for 
de medlemsstater som anvender overgangstiltakene med 
hensyn til visse flåtter og bendelormen Echinococcus 
multilocularis eller til å kvantifisere risikoen for innførsel 
av patogener gjennom ikke-kommersiell forflytning av 
kjæledyr.

27) For å sikre konsekvens med hensyn til overgangstiltakene 
bør overgangstiltaket fastsatt i artikkel 16 i forordning 
(EF) nr. 998/2003 forlenges til 31. desember 2011.

28) Forordning (EF) nr. 998/2003 bør derfor endres —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 998/2003 gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 4 nr. 1 skal annet ledd lyde:

 «I tilfellet nevnt i første ledd bokstav b), dersom 
signalgiveren ikke oppfyller kravene fastsatt i vedlegg Ia, 
skal eieren eller den fysiske personen som er ansvarlig 
for kjæledyret på vegne av eieren, i forbindelse med hver 
kontroll stille til rådighet det utstyret som er nødvendig for 
å avlese signalgiveren.»

2.  I artikkel 5 nr. 1 gjøres følgende endringer:
(1) The EFSA Journal (2006) 441, s. 1.
(2) The EFSA Journal (2007) 469, s. 1.

a)  Bokstav b) skal lyde:

«b) ledsages av et pass utstedt av en veterinær som 
er godkjent av vedkommende myndighet som 
bekrefter at

i)  det er foretatt en gyldig rabiesvaksinasjon av 
det berørte dyret i samsvar med vedlegg Ib,

ii)  det ved behov er truffet forebyggende 
helsetiltak med hensyn til andre sykdommer 
for det berørte dyret.»

b)  Følgende ledd innsettes:

 «For å bekjempe andre sykdommer enn rabies som 
kan spres på grunn av forflytning av kjæledyr, kan 
Kommisjonen gjennom delegerte rettsakter i samsvar 
med artikkel 19b og på vilkårene i artikkel 19c og 19d, 
vedta de forebyggende helsetiltakene nevnt i første ledd 
bokstav b) ii). Disse tiltakene skal være vitenskapelig 
begrunnet og stå i forhold til hvor stor risikoen er for at 
sykdommene spres på grunn av slike forflytninger.»

3. I artikkel 6 nr. 1 første ledd skal innledningen og første 
strekpunkt lyde:

«1. Til og med 31. desember 2011 skal innførsel av 
kjæledyrene oppført i del A i vedlegg I til Irlands, Maltas, 
Sveriges og Det forente kongerikes territorium være 
underlagt følgende krav:

– de skal identifiseres i samsvar med artikkel 4 nr. 1 første 
ledd bokstav b), med mindre mottakermedlemsstaten 
innen utgangen av den åtte måneder lange 
overgangsperioden fastsatt i artikkel 4 nr. 1, også 
tillater identifikasjon i samsvar med artikkel 4 nr. 1 
første ledd bokstav a), og»

4.  I artikkel 8 nr. 1 gjøres følgende endringer:

a)  Bokstav a) ii) skal lyde:

«ii)  fram til 31. desember 2011, én av medlemsstatene 
oppført i del A i vedlegg II, enten direkte eller etter 
transitt gjennom et av territoriene oppført i del B i 
vedlegg II, oppfylle kravene i artikkel 6.»
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b)  Bokstav b) ii) skal lyde:

«ii)  fram til 31. desember 2011, én av medlemsstatene 
oppført i del A i vedlegg II, enten direkte eller etter 
transitt gjennom ett av territoriene oppført i del B i 
vedlegg II, settes i karantene, med mindre det etter 
deres innførsel til Unionen er sikret at de oppfyller 
kravene i artikkel 6.»

5.  I artikkel 14 skal annet ledd lyde:

 «I tilfellet nevnt i artikkel 4 nr. 1 første ledd bokstav b), 
dersom signalgiveren ikke oppfyller kravene fastsatt i 
vedlegg Ia, skal eieren eller den fysiske personen som er 
ansvarlig for kjæledyret på vegne av eieren, i forbindelse 
med hver kontroll stille til rådighet det utstyret som er 
nødvendig for å avlese signalgiveren.»

6. Artikkel 16 skal lyde:

«Artikkel 16

Til og med 31. desember 2011 kan Finland, Irland, 
Malta, Sverige og Det forente kongerike, når det gjelder 
ekinokokkose, og Irland, Malta og Det forente kongerike 
når det gjelder flått, anvende de særlige regler for innførsel 
av kjæledyr til deres territorium som gjelder den datoen 
denne forordning trer i kraft.»

7. Følgende artikler tilføyes:

«Artikkel 19a

1. For å ta hensyn til den tekniske utvikling kan 
Kommisjonen gjennom delegerte rettsakter i samsvar med 
artikkel 19b og på vilkårene i artikkel 19c og 19d, vedta 
endringer i de tekniske kravene til identifikasjon som angis 
i vedlegg Ia.

2. For å ta hensyn til den tekniske og vitenskapelige 
utvikling når det gjelder rabiesvaksinasjon, kan 
Kommisjonen gjennom delegerte rettsakter i samsvar med 
artikkel 19b og på vilkårene i artikkel 19c og 19d, vedta 
endringer i de tekniske kravene til rabiesvaksinasjon som 
angis i vedlegg Ib.

3. Når Kommisjonen vedtar slike delegerte rettsakter, 
skal den handle i samsvar med bestemmelsene i denne 
forordning.

Artikkel 19b

1. Myndigheten til å vedta de delegerte rettsaktene 
nevnt i artikkel 5 nr. 1 og artikkel 19a skal tillegges 
Kommisjonen for en periode på fem år fra 18. juni 2010. 
Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den delegerte 
myndigheten senest seks måneder før utgangen av 
femårsperioden. Den delegerte myndighet skal automatisk 
forlenges med perioder av tilsvarende varighet, med mindre 
Europaparlamentet eller Rådet tilbakekaller den i samsvar 
med artikkel 19c.

2. Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, 
skal den samtidig underrette Europaparlamentet og Rådet 
om dette.

3. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter tillegges 
Kommisjonen på vilkårene fastsatt i artikkel 19c og 19d.

Artikkel 19c

1. Den delegerte myndighet nevnt i artikkel 5 nr. 1 
og i artikkel 19a kan når som helst tilbakekalles av 
Europaparlamentet eller av Rådet.

2. Det organet som har innledet en intern 
framgangsmåte for å avgjøre om den delegerte myndighet 
skal tilbakekalles, skal etterstrebe å underrette det andre 
organet og Kommisjonen innen rimelig tid før endelig 
beslutning tas, og angi hvilke delegerte myndigheter som 
kan bli tilbakekalt og mulige årsaker til tilbakekallingen.

3. Beslutningen om tilbakekalling innebærer at den 
delegerte myndigheten angitt i beslutningen opphører 
å gjelde. Den får anvendelse umiddelbart eller på et 
senere tidspunkt angitt i beslutningen. Den berører ikke 
gyldigheten av de delegerte rettsakter som allerede har 
trådt i kraft. Den skal kunngjøres i Den europeiske unions 
tidende.

Artikkel 19d

1. Europaparlamentet og Rådet kan gjøre innsigelse 
mot en delegert rettsakt innen to måneder etter den dato 
underretningen ble gitt.

Denne fristen kan forlenges med to måneder på anmodning 
fra Europaparlamentet eller Rådet.

2. Dersom verken Europaparlamentet eller Rådet har 
gjort innsigelse mot den delegerte rettsakten innen fristen, 
skal den kunngjøres i Den europeiske unions tidende og tre 
i kraft den dato som er fastsatt der.
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Den delegerte rettsakten kan kunngjøres i Den europeiske 
unions tidende og tre i kraft før fristen utløper dersom både 
Europaparlamentet og Rådet har underrettet Kommisjonen 
om at de ikke vil gjøre innsigelse.

3. Dersom Europaparlamentet eller Rådet gjør 
innsigelse mot en delegert rettsakt, skal den ikke tre i 
kraft. Det organet som gjør innsigelse mot den delegerte 
rettsakten, skal grunngi dette.»

8. Vedlegg Ia og Ib, som finnes i vedlegget til denne 
forordning, tilføyes.

Artikkel 2

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

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

Utferdiget i Strasbourg, 19. mai 2010.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BUZEK D. LÓPEZ GARRIDO

 Formann Formann

______
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VEDLEGG

«VEDLEGG Ia

Tekniske	krav	til	identifikasjon

Ved anvendelse av artikkel 4 nr. 1 skal standardsystemet for elektronisk identifikasjon være et passivt 
radiofrekvensidentifikasjonsutstyr som bare kan avleses («signalgiver»)

1. som er i samsvar med ISO-standard 11784 og benytter HDX- eller FDX-B-teknologi, og

2. som kan avleses med en leser som er i samsvar med ISO-standard 11785.

______

VEDLEGG Ib

Tekniske	krav	til	rabiesvaksinasjon	(nevnt	i	artikkel	5	nr.	1	bokstav	b)	i))

Ved anvendelse av artikkel 5 nr. 1 skal en rabiesvaksinasjon anses som gyldig dersom følgende krav er oppfylt:

1. Rabiesvaksinen skal

a) være en annen vaksine enn en levende, modifisert vaksine, og høre inn under en av følgende kategorier:

i) en inaktivert vaksine med minst én antigen enhet per dose (WHO-standard), eller

ii) en rekombinant vaksine som uttrykker det immuniserende glykoproteinet av rabiesviruset i en levende 
virusvektor,

b) dersom den gis i en medlemsstat, ha fått markedsføringstillatelse i samsvar med

i) europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk 
for veterinærpreparater(1), eller

ii) europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 av 31. mars 2004 om fastsettelse av 
fellesskapsframgangsmåter for godkjenning og overvåking av legemidler for mennesker og 
veterinærpreparater og om opprettelse av et europeisk legemiddelkontor(2),

c) dersom den gis i en tredjestat, oppfylle minst kravene fastsatt i kapittel 2.1.13 del C i 2008-utgaven av Verdens 
dyrehelseorganisasjons håndbok om landdyr.

2. En rabiesvaksine kan anses som gyldig bare dersom den oppfyller følgende vilkår:

a) Vaksinen ble gitt den dato som er angitt i

i) avsnitt IV i passet eller

ii) i det relevante avsnittet i det ledsagende helsesertifikatet.

b) Datoen nevnt i bokstav a) kan ikke være tidligere enn datoen for merking med mikrobrikke angitt i

i) avsnitt III nr. 2 i passet eller

ii) i det relevante avsnittet i det ledsagende helsesertifikatet.

(1) EFT L 311 av 28.11.2001, s. 1.
(2) EUT L 136 av 30.4.2004, s. 1.
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c) Det skal ha gått minst 21 dager siden den vaksineprotokollen som produsenten av grunnvaksinasjonen krever, 
er fullført, i samsvar med den tekniske spesifikasjonen i markedsføringstillatelsen nevnt i nr. 1 bokstav b) for 
rabiesvaksinen i den medlemsstaten eller tredjestaten der vaksinen gis.

d) Vaksinasjonens gyldighetstid i henhold til den tekniske spesifikasjonen i markedsføringstillatelsen for 
rabiesvaksinen i den medlemsstaten eller tredjestaten der rabiesvaksinen gis, skal være angitt av den godkjente 
veterinæren i

i) avsnitt IV i passet eller

ii) i det relevante avsnittet i det ledsagende helsesertifikatet.

e) en revaksinasjon (booster) skal anses som en grunnvaksinasjon dersom den ikke ble utført innenfor 
gyldighetstiden nevnt i bokstav d) for en tidligere vaksinasjon.»

_________
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Europaparlamentets,	Rådets	og	Kommisjonens	uttalelse	om	artikkel	290	i	traktaten	om	Den	europeiske	unions	
virkemåte	(TEUV)

Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen erklærer at bestemmelsene i denne forordning ikke skal berøre organenes 
framtidige holdninger med hensyn til gjennomføringen av artikkel 290 i TEUV eller regelverksakter som inneholder 
slike bestemmelser.

_________

Uttalelse	fra	Kommisjonen

Kommisjonen har til hensikt å foreslå en gjennomgåelse av forordning (EF) nr. 998/2003 i sin helhet før 30. juni 2011, 
særlig når det gjelder delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter.

_________

Uttalelse	fra	Kommisjonen	om	underretning	om	delegerte	rettsakter

Europakommisjonen merker seg at Europaparlamentet og Rådet mener at det ved underretning om delegerte rettsakter 
skal tas hensyn til organenes ferieperioder (vinter, sommer og valg til Europaparlamentet) unntatt når det i regelverksakten 
angis at framgangsmåte for hastebehandling skal anvendes, for å sikre at Europaparlamentet og Rådet kan utøve sine 
rettigheter innenfor fristene fastsatt i de berørte regelverksaktene, og Kommisjonen vil handle i samsvar med dette.

_________
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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 37,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen, og

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(1), og

ut fra følgende betraktninger:

1) Kommisjonsdirektiv 90/426/EØF av 26. juni 1990 om 
krav til dyrehelse ved forflytning av dyr av hestefamilien 
og innførsel av slike dyr fra tredjestater(2) er blitt 
betydelig endret flere ganger(3). Av klarhetshensyn og av 
praktiske årsaker bør nevnte direktiv kodifiseres.

2) Dyr av hestefamilien er levende dyr og derfor oppført på 
listen over varer i traktatens vedlegg I.

3) For å sikre en rasjonell utvikling av produksjonen av dyr 
av hestefamilien og derved øke produktiviteten innenfor 
denne sektoren må det på fellesskapsplan fastsettes regler 
for forflytning av slike dyr mellom medlemsstatene.

4) Avl og oppdrett av dyr av hestefamilien, særlig 
hester, er en vanlig del av virksomheten i landbruket. 
Avl og oppdrett utgjør en inntektskilde for deler av 
landbruksbefolkningen.

5) Ulikheter mellom medlemsstatenes bestemmelser om 
dyrehelse bør fjernes for å fremme handelen med dyr av 
hestefamilien innenfor Fellesskapet.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 192 av 23.7.2010, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 60/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold, se 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 8.

(1) Uttalelse avgitt 22. april 2009 (ennå ikke offentliggjort i EUT).
(2) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 42.
(3) Se vedlegg V del A.

6) For å sikre en harmonisk utvikling av handelen innenfor 
Fellesskapet bør det fastsettes en fellesskapsordning for 
import fra tredjestater.

7) Når det gjelder registrerte dyr av hestefamilien som 
har et identifikasjonsdokument, bør også vilkårene for 
forflytning av disse på nasjonalt territorium reguleres.

8) For å kunne gjøres til gjenstand for handel må dyr av 
hestefamilien oppfylle visse krav til dyrehelse for å hindre 
spredning av infeksjonssykdommer og smittsomme 
sykdommer. Det synes særlig hensiktsmessig å åpne for 
en mulig regionalisering av restriktive tiltak.

9) Av samme grunn bør det også fastsettes vilkår for 
transport, idet det tas hensyn til kravene til dyrehelse 
som er fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 1/2005 av 
22. desember 2004 om vern av dyr under transport og 
tilknyttet virksomhet(4).

10) For å sikre at ovennevnte krav oppfylles må det vedtas 
bestemmelser om et helsesertifikat som skal utstedes av 
en offentlig veterinær og følge dyr av hestefamilien til 
bestemmelsesstedet.

11) Tilretteleggelse og oppfølging av kontroller som skal 
utføres av bestemmelsesstaten, og vernetiltak som skal 
iverksettes, er fastsatt ved rådsdirektiv 90/425/EØF av 
26. juni 1990 om veterinærkontroll og avlskontroll ved 
handel med visse levende dyr og produkter innenfor 
Fellesskapet med sikte på gjennomføring av det indre 
marked(5).

(4) EUT L 3 av 5.1.2005, s. 1.
(5) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29.

RÅDSDIREKTIV	2009/156/EF

av	30.	november	2009

om	krav	til	dyrehelse	ved	forflytning	av	dyr	av	hestefamilien	og	import	av	slike	dyr	fra	tredjestater

(kodifisert	utgave)(*)

2015/EØS/76/43
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12) Det bør fastsettes bestemmelser som gir Kommisjonen 
mulighet til å utføre kontroller. Slike kontroller bør utføres 
i samarbeid med vedkommende nasjonale myndigheter.

13) Fastsettelsen av fellesskapsregler for import fra  
tredjestater forutsetter at det utarbeides en liste over 
tredjestater eller deler av tredjestater som dyr av 
hestefamilien kan importeres fra.

14) Utvelgelsen av disse statene må baseres på kriterier 
av allmenn art som husdyrbestandens helsetilstand, 
organisering av veterinærtjenestene og den myndighet de 
er tillagt samt gjeldende helsebestemmelser.

15) I tillegg bør import av dyr av hestefamilien ikke tillates  
fra stater som er infisert med, eller som i et for kort tidsrom 
har vært fri for, infeksjonssykdommer eller smittsomme 
sykdommer hos dyr og disse sykdommene utgjør en fare 
for Fellesskapets husdyrbestand. Tilsvarende hensyn skal 
også gjelde ved import fra tredjestater hvor det foretas 
vaksinasjon mot slike sykdommer.

16) De alminnelige vilkårene for import fra tredjestater må 
utfylles med særlige vilkår utarbeidet på grunnlag av 
helsetilstanden i hver av disse statene. Kriteriene som skal 
legges til grunn for de særlige vilkårene, er av teknisk 
art og er svært uensartet, og for å kunne fastsette dem 
kreves det en smidig og rask fellesskapsframgangsmåte 
basert på et nært samarbeid mellom Kommisjonen og 
medlemsstatene.

17) Ved import av dyr av hestefamilien vil framleggelse 
av et sertifikat som er i samsvar med en felles modell, 
være et effektivt hjelpemiddel for å kontrollere at 
fellesskapsreglene blir anvendt. Disse reglene kan 
inneholde særbestemmelser som kan variere avhengig av 
den berørte tredjestaten, og det må tas hensyn til dette ved 
utarbeidelsen av modellene til sertifikatet.

18) Fellesskapets og medlemsstatenes veterinærsakkyndige, 
som er utnevnt av Kommisjonen, bør tillegges ansvaret 
for å kontrollere at kravene i dette direktiv etterkommes, 
særlig i tredjestater.

19) Kontrollene ved import av dyr av hestefamilien må 
omfatte dyrenes opprinnelse og helsetilstand.

20) De tiltak som er nødvendige for gjennomføring av 
dette direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er gitt Kommisjonen(1).

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

21) Dette direktiv berører ikke medlemsstatenes forpliktelser 
med hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal 
lovgivning av direktivene oppført i vedlegg V del B —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

KAPITTEL I

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Artikkel 1

I dette direktiv fastsettes krav til dyrehelse ved forflytning av 
levende dyr av hestefamilien mellom medlemsstater og import 
av slike dyr fra tredjestater.

Artikkel 2

I dette direktiv menes med:

a) «driftsenhet» landbruks- eller treningsvirksomhet, stall 
eller i sin alminnelighet lokaler eller anlegg der det til 
vanlig holdes eller oppdrettes dyr av hestefamilien, uansett 
anvendelse,

b) «dyr av hestefamilien» viltlevende dyr eller husdyr av 
hesteslekten (herunder sebraer) eller esler eller avkom 
framkommet ved kryssing av disse,

c) «registrerte dyr av hestefamilien» dyr av hestefamilien 
registrert som fastsatt i rådsdirektiv 90/427/EØF av 26. juni 
1990 om vilkår med hensyn til avl og avstamming ved 
handel med dyr av hestefamilien innenfor Fellesskapet(2), 
og identifisert ved hjelp av et identifikasjonsdokument 
utstedt av

i) avlsmyndigheten eller annen vedkommende myndighet 
som i dyrets opprinnelsesstat fører stamboken eller 
registeret for den aktuelle dyrerasen, eller

ii)  enhver annen internasjonal sammenslutning eller 
organisasjon som administrerer konkurranse- eller 
løpshester,

d) «slaktedyr av hestefamilien» dyr av hestefamilien som enten 
direkte eller etter transitt via et godkjent oppsamlingssted 
som nevnt i artikkel 7 skal føres til et slakteri for å slaktes 
der,

e) «avlsdyr og produksjonsdyr av hestefamilien» andre dyr av 
hestefamilien enn dem som er nevnt i bokstav c) og d),

(2) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 55.
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f) «medlemsstat eller tredjestat fri for afrikansk hestepest», 
medlemsstat eller tredjestat hvor det ikke er gjort kliniske, 
serologiske (hos uvaksinerte dyr av hestefamilien) eller 
epidemiologiske funn av afrikansk hestepest på territoriet 
i løpet av de siste to årene, og hvor det ikke er foretatt 
vaksinasjon mot sykdommen i løpet av de siste tolv 
månedene,

g) «meldepliktige sykdommer» sykdommer angitt i vedlegg I,

h) «offentlig veterinær» veterinær utpekt av vedkommende 
sentralmyndighet i medlemsstaten eller i en tredjestat,

i) «midlertidig innførsel» status som tillegges et registrert dyr 
av hestefamilien ankommet fra en tredjestat og tillatt innført 
til Fellesskapets territorium for et tidsrom som er kortere 
enn 90 dager og som skal fastsettes av Kommisjonen etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 21 nr. 2 på grunnlag av 
helsesituasjonen i opprinnelsesstaten.

KAPITTEL II

REGLER FOR FORFLYTNING AV DYR AV 
HESTEFAMILIEN MELLOM MEDLEMSSTATER

Artikkel 3

Medlemsstatene skal tillate forflytning av registrerte dyr av 
hestefamilien på sitt territorium eller sende dyr av hestefamilien 
til en annen medlemsstat bare når dyrene oppfyller vilkårene 
fastsatt i artikkel 4 og 5.

Vedkommende myndigheter i bestemmelsesstatene kan likevel 
innrømme alminnelige eller begrensede unntak for forflytning 
av dyr av hestefamilien som

– ris eller for sportslige eller fritidsmessige formål føres 
langs veier som ligger i nærheten av Fellesskapets indre 
grenser,

– deltar i kulturelle eller lignende arrangementer eller i 
aktiviteter tilrettelagt av godkjente, lokale organer som har 
tilhold i nærheten av Fellesskapets indre grenser,

– utelukkende skal beite eller arbeide i kortere tid i nærheten 
av Fellesskapets indre grenser.

Medlemsstater som utsteder slik tillatelse, skal underrette 
Kommisjonen om innholdet i unntakene de har innrømmet.

Artikkel 4

1.  Dyr av hestefamilien skal ikke vise kliniske tegn på 
sykdom ved kontroll. Kontrollen skal foretas i løpet av de siste 

48 timene før innlasting. For registrerte dyr av hestefamilien 
skal det imidlertid, med forbehold for artikkel 6, stilles krav om 
slik kontroll bare ved handel innenfor Fellesskapet.

2.  Med forbehold for kravene fastsatt i nr. 5 når det gjelder 
meldepliktige sykdommer, må den offentlige veterinæren på 
kontrolltidspunktet forsikre seg om – særlig på grunnlag av 
erklæringer fra eier eller oppdretter – at det ikke er grunnlag 
for å dra den slutning at dyrene av hestefamilien har vært 
i kontakt med dyr av hestefamilien som er angrepet av en 
infeksjonssykdom eller smittsom sykdom i løpet av de siste 15 
dagene før kontrollen.

3.  Dyr av hestefamilien skal ikke være beregnet på slakting 
innenfor rammen av et nasjonalt program for utryddelse av 
infeksjonssykdom eller smittsom sykdom.

4.  Dyr av hestefamilien skal identifiseres på følgende måte:

a)  for registrerte dyr av hestefamilien, ved hjelp av et 
identifikasjonsdokument som bestemt i direktiv 90/427/
EØF, som særlig skal attestere at nr. 5 og 6 i denne artikkel 
og artikkel 5 i dette direktiv er overholdt.

 Den offentlige veterinæren må oppheve 
identifikasjonsdokumentets gyldighet for tidsrom hvor 
forbudene fastsatt i nr. 5 i denne artikkel eller i artikkel 5 
i dette direktiv, gjelder. Etter slakting av den registrerte 
hesten skal dokumentet returneres til myndigheten som 
har utstedt det. Nærmere regler om gjennomføringen av 
dette punktet skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 21 nr. 2,

b)  for avlsdyr og produksjonsdyr av hestefamilien, ved 
metoden som er fastsatt etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 21 nr. 2.

5.  I tillegg til kravene fastsatt i artikkel 5 må dyr av 
hestefamilien ikke komme fra driftsenheter som har vært 
underlagt ett av følgende forbud:

a)  Dersom alle dyr av arter som er mottakelige for sykdommen, 
og som befinner seg i driftsenheten, ikke er blitt slaktet, 
skal forbudet innført for driftsenheten dyrene kommer fra 
minst gjelde

i)  med hensyn til dyr av hestefamilien mistenkt for å være 
angrepet av ondartet beskjelersyke, i seks måneder 
regnet fra den dagen da dyrene med sikkerhet eller 
muligens var i kontakt med et sykt dyr. Dersom det 
dreier seg om en hingst, skal forbudet imidlertid gjelde 
inntil dyret er kastrert,
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ii)  med hensyn til snive eller encefalomyelitt hos hest, i 
seks måneder regnet fra den dagen da angrepne dyr av 
hestefamilien ble slaktet,

iii)  med hensyn til infeksiøs anemi, inntil den dagen da dyr 
som er igjen etter at angrepne dyr er blitt slaktet, har 
vist en negativ reaksjon på to Coggins-prøver foretatt 
med tre måneders mellomrom,

iv)  med hensyn til vesikulær stomatitt, i seks måneder 
regnet fra det siste registrerte tilfellet,

v)  med hensyn til rabies, i én måned regnet fra det siste 
registrerte tilfellet,

vi)  med hensyn til miltbrann, i 15 dager regnet fra det siste 
registrerte tilfellet.

b)  Dersom alle dyr av arter som er mottakelige for 
sykdommen, og som befinner seg i driftsenheten, er blitt 
slaktet og lokalene desinfisert, skal forbudet gjelde i 30 
dager regnet fra den dagen da dyrene ble destruert og 
lokalene desinfisert, unntatt med hensyn til miltbrann, der 
forbudet skal gjelde i 15 dager.

 Vedkommende myndigheter kan fravike disse 
forbudstiltakene for hippodromer og veddeløpsbaner, og 
skal underrette Kommisjonen om hva slags unntak de har 
innrømmet.

6.  Dersom en medlemsstat utarbeider eller har utarbeidet et 
frivillig eller påbudt program for bekjempelse av en sykdom 
som dyr av hestefamilien er mottakelige for, kan den framlegge 
programmet for Kommisjonen innen seks måneder fra 4. juli 
1990 for Belgia, Danmark, Tyskland, Irland, Hellas, Spania, 
Frankrike, Italia, Luxembourg, Nederland, Portugal og Det 
forente kongerike, fra 1. januar 1995 for Østerrike, Finland og 
Sverige, fra 1. mai 2004 for Den tsjekkiske republikk, Estland, 
Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og 
Slovakia og fra 1. januar 2007 for Bulgaria og Romania, og 
særlig angi

a)  sykdommens utbredelse på medlemsstatens eget 
territorium,

b)  programmets berettigelse i betraktning av sykdommens 
betydning og programmets kostnad/nytte-fordel,

c)  det geografiske området hvor programmet vil bli 
gjennomført,

d)  statuskategoriene som skal gjelde for virksomhetene, 
standardene som må oppfylles for hver art, og 
prøvingsmetodene som skal benyttes,

e)  overvåkingsordningene i henhold til programmet,

f)  hva som skal skje dersom en driftsenhet av en eller annen 
grunn mister sin status,

g)  tiltak som skal treffes dersom det ved prøver utført i 
samsvar med programmets bestemmelser påvises positive 
resultater,

h)  at det ikke forekommer forskjellsbehandling mellom 
handel på den berørte medlemsstatens territorium og 
handel innenfor Fellesskapet.

Kommisjonen skal gjennomgå programmene medlemsstatene 
har framlagt. Den skal i de tilfeller der det er relevant, 
godkjenne dem etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 21 
nr. 2. Eventuelle alminnelige eller særlige tilleggsgarantier som 
kan kreves i handelen innenfor Fellesskapet, kan fastlegges 
etter samme framgangsmåte. Slike garantier skal ikke være 
mer omfattende enn garantiene medlemsstaten krever på sitt 
eget territorium.

Programmer framlagt av medlemsstatene kan endres eller 
utfylles etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 21 nr. 3. 
Endringer av eller tillegg til programmer som allerede er 
godkjent, eller endringer av eller tillegg til garantier fastlagt 
i samsvar med annet ledd, kan godkjennes etter samme 
framgangsmåte.

Artikkel 5

1. En medlemsstat som ikke er fri for afrikansk hestepest, 
kan ikke sende dyr av hestefamilien ut fra den delen av sitt 
eget territorium som anses for å være infisert i henhold til nr. 2 
i denne artikkel, med mindre den oppfyller vilkårene fastsatt i 
nr. 5.

2. En del av en medlemsstats territorium skal anses for å 
være infisert med afrikansk hestepest dersom

a)  kliniske, serologiske (hos uvaksinerte dyr) og/eller 
epidemiologiske funn har avslørt forekomst av afrikansk 
hestepest i løpet av de siste to årene eller

b)  det er foretatt vaksinasjon mot afrikansk hestepest i løpet 
av de siste tolv månedene.
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Den delen av territoriet som anses for å være infisert med 
afrikansk hestepest, må minst omfatte

a)  en vernesone med en radius på minst 100 km rundt hvert 
sted med utbrudd av sykdommen,

b)  en overvåkingssone, minst 50 km bred, rundt vernesonen, 
hvor det ikke er foretatt vaksinasjon i løpet av de siste tolv 
månedene.

3.  Kontrollreglene og tiltakene for å bekjempe afrikansk 
hestepest som gjelder territoriene og sonene nevnt i nr. 2, og 
de relevante unntakene, er angitt i rådsdirektiv 92/35/EØF av 
29. april 1992 om fastsettelse av kontrollregler og tiltak for å 
bekjempe afrikansk hestepest(1).

4.  Alle vaksinerte dyr av hestefamilien som befinner seg i 
vernesonen, skal registreres og merkes i samsvar med artikkel 6 
nr. 1 bokstav d) i direktiv 92/35/EØF.

Det skal klart fremgå av identifikasjonsdokumentet og/eller 
helsesertifikatet at det er foretatt vaksinasjon.

5.  En medlemsstat kan sende dyr av hestefamilien ut fra 
territoriet nevnt i nr. 2 annet ledd bare når dyrene oppfyller 
følgende krav:

a)  De må sendes ut bare til visse tider av året som avhenger 
av de smittebærende insektenes aktivitet, og som skal 
fastsettes etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 21 nr. 3.

b)  De må ikke vise noe klinisk symptom på afrikansk hestepest 
den dagen de gjennomgår kontroll som nevnt i artikkel 4 nr. 
1,

c)  De må ha gjennomgått en prøve for afrikansk hestepest 
som beskrevet i vedlegg IV, foretatt to ganger med 21 til 
30 dagers mellomrom, og slik at den andre prøven er blitt 
utført i løpet av de siste ti dagene før avsending:

i)  med negativt resultat dersom de ikke er blitt vaksinert 
mot afrikansk hestepest, eller

ii)  uten at det er registrert en økning i antall antistoffer og 
uten å ha gjennomgått vaksinasjon de siste to månedene 
dersom de er blitt vaksinert mot afrikansk hestepest.

 Etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 21 nr. 2 og 
etter uttalelse fra Den europeiske myndighet for 

(1) EFT L 157 av 10.6.1992, s. 19.

næringsmiddeltrygghet kan andre overvåkingsmetoder 
godkjennes.

d)  De må ha blitt holdt i karantenestasjon i minst 40 dager før 
avsending,

e)  De må ha vært beskyttet mot smittebærende insekter i 
karantenetiden og under transport fra karantenestasjonen 
til avsenderstedet.

Artikkel 6

Medlemsstater som iverksetter et alternativt kontrollsystem 
som gir tilsvarende garantier som dem som er fastsatt i artikkel 
4 nr. 5 når det gjelder forflytning av dyr av hestefamilien på 
deres eget territorium, kan på gjensidig grunnlag innrømme 
unntak fra bestemmelsene i artikkel 4 nr. 1 annet punktum og 
artikkel 8 nr. 1 bokstav b).

De skal underrette Kommisjonen om dette.

Artikkel 7

1.  Dyr av hestefamilien skal snarest mulig transporteres 
fra opprinnelsesenheten til bestemmelsesstedet, enten direkte 
eller via et godkjent oppsamlingssted som definert som 
«oppsamlingssentral» i artikkel 2 nr. 2 bokstav o) i rådsdirektiv 
64/432/EØF av 26. juni 1964 om dyrehelseproblemer 
ved handel med storfe og svin innenfor Fellesskapet(2), i 
kjøretøyer eller containere som regelmessig er blitt rengjort 
og desinfisert med et desinfeksjonsmiddel med en hyppighet 
som avsenderstaten selv bestemmer. Kjøretøyene skal være 
innrettet slik at hestedyrenes ekskrementer, strø og fôr ikke 
kan sive eller falle ut av kjøretøyet under transport. Uten at det 
berører forordning (EF) nr. 1/2005 skal transporten foregå slik 
at dyrenes helse og velferd blir ivaretatt på en effektiv måte.

2.  Bestemmelsesstaten kan på alminnelig eller begrenset 
grunnlag innrømme unntak fra enkelte krav i artikkel 4 nr. 5 
når det gjelder dyr utstyrt med et særskilt merke som angir at 
det skal anvendes til slakt, dersom det uttrykkelig framgår av 
helsesertifikatet i samsvar med vedlegg III at det er innrømmet 
et slikt unntak.

Ved innrømmelse av et slikt unntak må slaktedyr av 
hestefamilien transporteres direkte til det anviste slakteriet og 
slaktes i løpet av fem dager etter ankomst.

3.  Det slaktede dyrets identifikasjonsnummer eller 
identifikasjonsdokumentnummer skal registreres av den 
offentlige veterinæren, som på anmodning fra vedkommende 
myndighet på avsenderstedet skal sende denne en attestasjon 
som bekrefter at dyret er slaktet.

(2) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977.
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Artikkel 8

1.  Medlemsstatene skal sikre at

a)  identifikasjonsdokumentet omhandlet i artikkel 4 nr. 4 
bokstav a) følger registrerte dyr av hestefamilien som 
forlater driftsenheter, og, dersom dyrene er beregnet på 
handel innenfor Fellesskapet, at også helseattestasjonen 
fastsatt i vedlegg II, følger med,

b)  et helsesertifikat utformet i samsvar med vedlegg III følger 
med avls-, produksjons-, og slaktedyr av hestefamilien 
under transporten.

2.  Helsesertifikatet eller, når det gjelder registrerte dyr av 
hestefamilien, helseattestasjonen, skal, uten at det berører 
artikkel 6, utstedes i løpet av de siste 48 timene eller senest 
siste virkedag før innlasting på minst ett av avsenderstatens 
og bestemmelsesstatens offisielle språk. Helsesertifikatet eller 
helseattestasjonen skal være gyldig i ti dager. Helsesertifikatet 
eller helseattestasjonen skal bestå av ett enkelt ark.

3.  Ved forflytning mellom medlemsstater av andre dyr av 
hestefamilien enn registrerte dyr kan det benyttes et enkelt 
helsesertifikat for hvert parti i stedet for det individuelle 
helsesertifikatet nevnt i nr. 1 bokstav b).

Artikkel 9

Reglene fastsatt i direktiv 90/425/EØF får anvendelse særlig 
på kontroller på opprinnelsesstedet, på tilrettelegging og 
oppfølging av kontrollene som bestemmelsesstaten skal foreta, 
og på vernetiltakene som skal iverksettes.

Artikkel 10

Veterinærsakkyndige fra Kommisjonen kan, i den grad det er 
nødvendig for å sikre ensartet anvendelse av dette direktiv 
og i samarbeid med vedkommende nasjonale myndigheter, 
foreta kontroll på stedet. Kommisjonen skal underrette 
medlemsstatene om utfallet av slik kontroll.

Når det foretas kontroll på deres territorium, skal 
medlemsstatene gi de sakkyndige all den assistanse disse har 
behov for for å utføre sitt oppdrag.

Gjennomføringsbestemmelsene for denne artikkel skal vedtas 
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 21 nr. 2.

KAPITTEL III

REGLER FOR IMPORT AV DYR AV HESTEFAMILIEN 
FRA TREDJESTATER

Artikkel 11

Dyr av hestefamilien som importeres til Fellesskapet, skal 
oppfylle vilkårene fastsatt i artikkel 12 til 16.

Artikkel 12

1.  Import til Fellesskapet av dyr av hestefamilien skal 
bare tillates fra tredjestater som er oppført på en liste som 
skal utarbeides eller endres etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 21 nr. 2.

Idet det tas hensyn til helsesituasjonen og garantiene 
fra tredjestaten for dyr av hestefamilien, kan det etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 21 nr. 2, vedtas at tillatelsen 
fastsatt i første ledd i dette nummer, skal gjelde for hele 
territoriet til en godkjent tredjestaten eller for en del av dennes 
territorium.

I den forbindelse og på grunnlag av de relevante internasjonale 
standardene skal det tas hensyn til hvordan tredjestaten 
anvender og gjennomfører disse standardene, særlig prinsippet 
om regionalisering, på sitt eget territorium og i forhold til 
hygienekravene ved import fra andre tredjestater og fra 
Fellesskapet.

2.  Når listen fastsatt i nr. 1 utarbeides eller endres, skal det 
tas særlig hensyn til

a)  helsetilstanden til dyrene av hestefamilien, andre husdyr 
og viltlevende dyrebestander i tredjestaten, særlig når 
det gjelder eksotiske dyresykdommer og sider ved de 
alminnelige helse- og miljøforholdene i tredjestaten som 
kan utgjøre en risiko for helsen og miljøet i Fellesskapet,

b)  tredjestatens lovgivning om dyrs helse og velferd,

c)  hvordan vedkommende veterinærmyndighet og dennes 
kontrollmyndighet er organisert, hvilken myndighet de har, 
det tilsynet de er underlagt og hvilke midler de har til sin 
rådighet, herunder personale og laboratoriekapasitet, for å 
kunne anvende den nasjonale lovgivningen på en effektiv 
måte,

d)  hvilke garantier vedkommende veterinærmyndighet i 
tredjestaten kan gi når det gjelder å overholde de gjeldende 
relevante kravene til dyrehelse i Fellesskapet, eller 
anvendelsen av likeverdige krav,

e)  om hvorvidt tredjestaten er medlem av Verdens 
dyrehelseorganisasjon (OIE) og hvor ofte og hvor 
raskt tredjestaten framlegger opplysninger om 
infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer hos 
dyr av hestefamilien på sitt territorium, særlig når det 
gjelder sykdommene oppført på listen utarbeidet av OIE og 
i vedlegg I til dette direktiv,
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f)  de garantiene som tredjestaten gir for å underrette 
Kommisjonen og medlemsstatene direkte:

i)  innen 24 timer om bekreftet forekomst av 
infeksjonssykdommer hos dyr av hestefamilien oppført 
i vedlegg I, og om endringer i vaksinasjonspolitikken i 
forbindelse med slike sykdommer,

ii)  innenfor et rimelig tidsrom om eventuelle foreslåtte 
endringer i de nasjonale helsereglene for dyr av 
hestefamilien, særlig når det gjelder import av dyr av 
hestefamilien,

iii)  regelmessig om dyrehelsetilstanden på sitt territorium 
når det gjelder dyr av hestefamilien,

g)  erfaringer fra tidligere import av levende dyr av 
hestefamilien fra tredjestaten og resultatene av eventuelle 
importkontroller som er gjennomført,

h)  resultatene av kontroll i Fellesskapet og/eller revisjoner 
i tredjestaten, særlig resultatene av vurderingen utført av 
vedkommende myndigheter, eller dersom Kommisjonen 
ber om det, rapporten framlagt av vedkommende 
myndigheter om den kontrollen de har utført,

i)  gjeldende regler for forebygging og bekjempelse av 
infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer hos 
dyr i tredjestaten og gjennomføringen av disse, herunder 
regler for import av dyr av hestefamilien fra andre 
tredjestater.

3.  Kommisjonen skal sørge for at ajourførte versjoner av 
listen som er utarbeidet eller endret i samsvar med nr. 1, gjøres 
tilgjengelig for offentligheten.

Denne listen kan kombineres med andre lister som er utarbeidet 
for å verne dyrehelsen og folkehelsen, og kan også omfatte 
modeller for helsesertifikater.

4.  Det skal etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 21 nr. 2 
fastsettes særlige importvilkår for hver tredjestat eller gruppe 
tredjestater, idet det tas hensyn til dyrehelsesituasjonen for dyr 
av hestefamilien i den eller de berørte tredjestatene.

5.  Det kan etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 21 nr. 2 
vedtas nærmere regler for gjennomføringen av nr. 1–4 og 
kriterier for å oppføre tredjestater eller deler av tredjestater på 
listen fastsatt i nr. 1.

Artikkel 13

1.  Dyr av hestefamilien skal komme fra tredjestater

a)  som er fri for afrikansk hestepest,

b)  som har vært fri for venezuelansk encefalomyelitt hos hest 
(VEE) i to år,

c)  som har vært fri for ondartet beskjelersyke og snive i seks 
måneder.

2.  Etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 21 nr. 2 kan det 
vedtas

a)  at bestemmelsene i nr. 1 i denne artikkel skal gjelde bare for 
en del av en tredjestats territorium.

 Dersom kravene angående afrikansk hestepest begrenses til 
bare å gjelde for visse regioner, må minst tiltakene fastsatt 
i artikkel 5 nr. 2 og nr. 5 etterkommes.

b)  å kreve ytterligere garantier når det gjelder sykdommer 
som ikke forekommer i Fellesskapet.

Artikkel 14

Før den dagen dyr av hestefamilien lastes inn for transport til 
bestemmelsesstaten, skal de ha oppholdt seg uten avbrudd på en 
tredjestats territorium eller i en del av en tredjestats territorium 
eller, ved regionalisering, i den delen av territoriet som er 
definert i henhold til artikkel 13 nr. 2 bokstav a) i et tidsrom 
som skal fastsettes i vedtakene som skal gjøres i henhold til 
artikkel 15.

De skal komme fra en driftsenhet som står under veterinærtilsyn.

Artikkel 15

Import av dyr av hestefamilien fra en tredjestats territorium 
eller en del av slikt territorium, definert i henhold til artikkel 13 
nr. 2 bokstav a) og oppført på listen som er utarbeidet i samsvar 
med artikkel 12 nr. 1, skal tillates bare dersom dyrene i tillegg 
til kravene i artikkel 13

a)  oppfyller kravene til dyrehelse som etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 21 nr. 2, er vedtatt for import av dyr av 
hestefamilien fra vedkommende stat, alt etter hver enkelt 
art og hver enkelt kategori dyr.

 Standardene fastsatt i artikkel 4 og 5 skal brukes som 
referansegrunnlag ved fastsettelse av disse kravene til 
dyrehelse, og
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b)  dersom det gjelder en tredjestat som ikke har vært fri for 
vesikulær stomatitt eller virusarteritt i minst seks måneder, 
skal dyr av hestefamilien oppfylle følgende krav:

i)  De skal komme fra en driftsenhet som har vært fri for 
vesikulær stomatitt i minst seks måneder, og de skal ha 
gjennomgått en serologisk prøve med negativt resultat 
før avsending,

ii) Ved virusarteritt skal hanndyr, uten hensyn til  
artikkel 19 bokstav b), ha gjennomgått en serologisk 
prøve eller en virusisolasjonsprøve eller annen prøve 
som er godkjent etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 21 nr. 2, med negativt resultat, noe som 
garanterer at dyret er fritt for dette viruset.

 Etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 21 nr. 2 
og etter uttalelse fra Den europeiske myndighet 
for næringsmiddeltrygghet kan det fastslås hvilke 
kategorier hanndyr av hestefamilien dette kravet skal 
få anvendelse på.

Artikkel 16

1.  Dyr av hestefamilien skal identifiseres i samsvar med 
artikkel 4 nr. 4, og med dem må det følge et helsesertifikat 
utarbeidet av en offentlig veterinær i den eksporterende 
tredjestaten. Dette helsesertifikatet skal

a)  være utstedt den dagen dyrene lastes inn for avsending 
til bestemmelsesstaten eller, dersom det dreier seg om 
registrerte hester, siste virkedag før innlasting,

b)  være utarbeidet på minst ett av bestemmelsesstatens 
offisielle språk og på minst ett av de offisielle språkene i 
den medlemsstaten hvor det blir foretatt importkontroll,

c)  følge dyrene i original,

d)  bekrefte at dyrene oppfyller kravene i dette direktiv og  
krav fastsatt i henhold til dette direktiv når det gjelder 
import fra tredjestater,

e)  bestå av ett enkelt ark,

f)  være utstedt til en enkelt mottaker eller, dersom det dreier 
seg om slaktedyr, for en sending, forutsatt at dyrene er 
riktig merket og identifisert.

 Medlemsstater skal underrette Kommisjonen dersom de 
benytter seg av denne muligheten.

2.  Helsesertifikatet skal utferdiges på et skjema som er 
i samsvar med en modell utarbeidet etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 21 nr. 2.

Artikkel 17

1. Slaktedyr av hestefamilien skal ved ankomsten til 
bestemmelsesstaten omgående føres til et slakteri, enten direkte 
eller etter transitt via et godkjent oppsamlingssted som nevnt 
i artikkel 7, og slaktes i samsvar med kravene til dyrehelse 
innen et tidsrom angitt i vedtakene som skal gjøres i henhold til 
artikkel 15.

2.  Uten at det berører eventuelle særlige vilkår som kan 
vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 21 nr. 2, 
kan vedkommende myndighet i bestemmelsesstaten av 
dyrehelsemessige årsaker anvise et slakteri som dyrene av 
hestefamilien skal føres til.

Artikkel 18

Medlemsstatenes og Kommisjonens veterinærsakkyndige  
skal foreta kontroll på stedet for å undersøke om  
bestemmelsene i dette direktiv, særlig bestemmelsene i 
artikkel 12 nr. 2, faktisk får anvendelse.

Dersom kontroller utført i henhold til denne artikkel skulle 
avsløre alvorlige mangler ved en godkjent driftsenhet, 
skal Kommisjonen omgående underrette medlemsstatene 
og uten opphold gjøre vedtak om midlertidig inndragelse 
av godkjenningen. Et endelig vedtak skal gjøres etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 21 nr. 3.

Medlemsstatenes sakkyndige som skal ha til oppgave å foreta 
slike kontroller, skal utpekes av Kommisjonen etter forslag fra 
medlemsstatene.

Kontrollene skal foretas på vegne av Fellesskapet, som skal 
bære utgiftene som oppstår i denne forbindelse.

Kontrollenes hyppighet og framgangsmåten som skal følges 
ved kontrollene, skal fastsettes etter framgangsmåten fastsatt 
i artikkel 21 nr. 2.

Artikkel 19

Etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 21 nr. 2

a)  kan det vedtas at import fra en tredjestat eller en del av en 
tredjestat skal begrenses til bestemte arter eller kategorier 
av dyr av hestefamilien,
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b)  skal det, uten hensyn til artikkel 15, fastsettes særlige vilkår 
for midlertidig innførsel til Fellesskapets territorium eller 
gjeninnførsel til Fellesskapets territorium etter midlertidig 
utførsel av registrerte dyr av hestefamilien eller dyr av 
hestefamilien som skal anvendes til særskilte formål,

c)  skal det fastsettes vilkår for omgjøring av midlertidig 
innførsel til endelig innførsel,

d)  skal det utpekes et fellesskapsreferanselaboratorium for én 
eller flere av sykdommene hos dyr av hestefamilien oppført 
i vedlegg I, og det skal fastsettes funksjoner, oppgaver og 
framgangsmåter for samarbeid med laboratorier som er 
ansvarlige for diagnostisering av infeksjonssykdommer 
hos dyr av hestefamilien i medlemsstatene.

KAPITTEL IV

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 20

Vedlegg I til IV skal endres etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 21 nr. 3.

Artikkel 21

1.  Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for 
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, nedsatt ved artikkel 58 
i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 
28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav 
i næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den europeiske 
myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av 
framgangsmåter i forbindelse med næringsmiddeltrygghet(1).

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse.

(1) EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1.

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

3.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF 
skal være 15 dager.

Artikkel 22

Direktiv 90/426/EØF, endret ved rettsaktene nevnt i vedlegg V 
del A, oppheves, uten at dette berører medlemsstatenes 
forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal 
lovgivning av direktivene oppført i vedlegg V del B.

Henvisninger til det opphevede direktiv skal forstås 
som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i 
sammenligningstabellen i vedlegg VI.

Artikkel 23

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

Artikkel 24

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 30. november 2009.

 For Rådet

 S. O. LITTORIN

 President
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VEDLEGG I

MELDEPLIKTIGE SYKDOMMER

Følgende sykdommer er meldepliktige:

– ondartet beskjelersyke,

– snive,

– encefalomyelitt hos hest (alle typer, også VEE),

– infeksiøs anemi,

– rabies,

– miltbrann,

– afrikansk hestepest,

– vesikulær stomatitt.

______
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VEDLEGG II

MODELL

HELSEATTESTASJON(a)

Passnr.  ...................................................

Undertegnede bekrefter at (b) ovennevnte dyr oppfyller følgende krav:

a) Det er blitt undersøkt i dag og viser ingen kliniske tegn på sykdom.

b) Det er ikke beregnet på slakting innenfor rammen av et nasjonalt program for utryddelse av smittsom sykdom eller 
infeksjonssykdom.

c) – Det kommer ikke fra en medlemsstats territorium eller en del av en medlemsstats territorium som er underlagt 
restriksjoner på grunn av afrikansk hestepest, eller

 det kommer fra en medlemsstats territorium eller en del av en medlemsstats territorium som var underlagt 
forbud av dyrehelsemessige årsaker og har med tilfredsstillende resultater gjennomgått prøvene fastsatt i 
artikkel 5 nr. 5 i direktiv 2009/156/EF på karantenestasjonen ....................mellom ...........................................
og.  ..................................... (c)

– Det er ikke vaksinert mot afrikansk hestepest eller

 det ble vaksinert mot afrikansk hestepest.  .........................................................(c) (d).

d) Det kommer ikke fra en driftsenhet som var underlagt forbud av dyrehelsemessige årsaker, og har heller ikke vært 
i kontakt med dyr av hestefamilien fra en driftsenhet som var underlagt forbud av dyrehelsemessige årsaker:

– med hensyn til dyr av hestefamilien mistenkt for å være angrepet av ondartet beskjelersyke, i seks måneder 
regnet fra den dagen da dyrene med sikkerhet eller muligens var i kontakt med et sykt dyr. Dersom det dreier 
seg om en hingst, skal forbudet imidlertid gjelde inntil dyret er kastrert,

– med hensyn til snive eller encefalomyelitt hos hest, i seks måneder regnet fra den dagen da angrepne dyr av 
hestefamilien ble slaktet,

– med hensyn til infeksiøs anemi, inntil den dagen da dyr som er igjen etter at angrepne dyr er blitt slaktet, har 
med negativt resultat gjennomgått to Coggins-prøver foretatt med tre måneders mellomrom,

– med hensyn til vesikulær stomatitt, i seks måneder regnet fra det siste tilfellet,

– med hensyn til rabies, i én måned regnet fra det siste tilfellet,

– med hensyn til miltbrann, i 15 dager regnet fra det siste tilfellet,

– dersom alle dyr av arter som er mottakelige for sykdommene, og som befinner seg i driftsenheten, er blitt slaktet 
og lokalene desinfisert, skal forbudet gjelde i 30 dager regnet fra den dagen da dyrene ble destruert og lokalene 
desinfisert, unntatt med hensyn til miltbrann da forbudet skal gjelde i 15 dager.

___________
(a)  Denne attestasjonen kreves ikke dersom det foreligger en bilateral avtale i samsvar med artikkel 6 i direktiv 2009/156/EF.
(b)  Gyldig i ti dager.
(c)  Stryk det som ikke passer.
(d)  Vaksinasjonsdatoen må oppføres i passet.
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e) Det har ikke, så vidt jeg vet, vært i kontakt med dyr av hestefamilien som lider av en infeksjonssykdom eller 
smittsom sykdom de siste 15 dagene før denne erklæringen.

f) Det var på kontrolltidspunktet friskt nok til å transporteres som planlagt i samsvar med bestemmelsene i forordning 
(EF) nr. 1/2005(e).

Dato Sted Den offentlige veterinærens stempel og signatur(1)

(1) Navn med blokkbokstaver og stilling.

________
(e)  Denne erklæringen fritar ikke transportørene fra forpliktelsene de har i samsvar med gjeldende fellesskapsbestemmelser om dyrs 

egnethet for transport.
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VEDLEGG III

MODELL

HELSESERTIFIKAT

For	handel	mellom	medlemsstater

DYR	AV	HESTEFAMILIEN

DEN	EUROPEISKE	UNION Sertifikat	til	bruk	ved	handel	innenfor	Fellesskapet

D
el
	1
:		
O
pp
ly
sn
in
ge
r	
om

	fo
rs
en
de
ls
en

I.1. Avsender
 Navn

 Adresse
  Postnr. 

I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. Lokalt referansenr.

I.3. Vedkommende sentrale myndighet

I.4. Vedkommende lokale myndighet

I.5. Mottaker
 Navn

 Adresse
 Postnr.

I.6. Ant. tilknyttede originalsertifikater  Ant. følgedokumenter

I.7.

I.8. Opprinnelsesstat ISO-kode I.9 
Opprinnelsesregion

Kode I.10. 
Bestemmelsesstat

ISO-kode I.11. 
Bestemmelsesregion

Kode

I.12. Opprinnelsessted
 Driftsenhet □ Oppsamlingssentral □  Annet □

I.13. Bestemmelsessted
 Driftsenhet □ Oppsamlingssentral □ Virksomhet □ 
 Annet □

 Navn
 Adresse

 Postnr. 

  Godkjenningsnummer Navn
Adresse

Postnr.

  Godkjenningsnummer

I.14.  Lastested
 Postnr.

I.15.  Dato og klokkeslett for avreise

I.16. Transportmiddel
 Fly □  Skip □  Jernbanevogn □
 Veigående kjøretøy □  Annet □
 Identifikasjon:

I.17.  Transportør
 Navn Godkjenningsnummer
 Adresse
 Postnr. Medlemsstat

I.18. Varebeskrivelse I.19. Varenummer (KN-kode)

I.20. Antall/mengde

I.21. I.22. Antall kolli

I.23. Plombe- og containernr. I.24. Type emballasje

I.25. Varer sertifisert til: 
 Avl □ Registrerte dyr av hestefamilien □ Slakting □ Annet □

I.26. Transitt gjennom et tredjeland      □
 Tredjeland ISO-kode
 Utførselssted Kode
  Innførselssted
 Grensekontrollstasjon nr.:

I.27. Transitt gjennom medlemsstater      □
 Medlemsstat ISO-kode
 Medlemsstat ISO-kode
 Medlemsstat ISO-kode

I.28. Eksport    □ 
 Tredjeland ISO-kode
 Utførselssted Kode

I.29. Forventet reisetid

I.30. Reiseplan
 Ja □ Nei □

I.31. Identifikasjon av dyrene

 Art (vitenskapelig navn) Identifikasjonssystem
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DET	EUROPEISKE	FELLESSKAP Registrerte	dyr	av	hestefamilien,	avlsdyr	og	produksjonsdyr	av	hestefamilien	til	slakting

D
el
	II
:	S
er
tifi

se
ri
ng

II.	Helseopplysninger(1) Il.a Sertifikatets referansenummer II.b.  Lokalt referansenummer

Undertegnede bekrefter at ovennevnte dyr oppfyller følgende krav:

II.1.  Det/de er blitt undersøkt i dag og viser ingen kliniske tegn på sykdom.

II.2.  Det/de skal ikke slaktes innenfor rammen av et nasjonalt program for utryddelse av smittsom sykdom eller infek-
sjonssykdom.

enten (2)  [II.3.  Det/de kommer ikke fra en medlemsstats territorium eller en del av en medlemsstats territorium som er underlagt 

restriksjoner på grunn av afrikansk hestepest.]

eller (2) [II.3.  Det/de kommer fra en medlemsstats territorium eller en del av en medlemsstats territorium som er underlagt re-
striksjoner på grunn av afrikansk hestepest, har i minst 40 dager før avsending oppholdt seg på karantenestasjonen 
… som er beskyttet mot smittebærere, og har gjennomgått en prøve til påvisning av antistoffer mot afrikansk hes-
tepestvirus som beskrevet i vedlegg IV til direktiv 2009/156/EF foretatt samtidig på blodprøver tatt ved to tilfeller 

med 21 til 30 dagers mellomrom … (sett inn dato) og i løpet av de siste ti dagene før avsending … (sett inn dato).

enten (3)  [med negativt resultat i hvert tilfelle dersom det/de ikke var vaksinert mot afrikansk hestepest,]

eller (2)  [uten økning i antall antistoffer dersom det/de var vaksinert mot afrikansk hestepest,]

enten (3)  [II.4.  Det/de ikke er vaksinert mot afrikansk hestepest.]

eller (2)  [II.4.  Det/de ble vaksinert mot afrikansk hestepest … (sett inn dato)

enten (3)  [minst to måneder før sertifiseringen,]

eller (2)  [minst to måneder før ankomst til karantenestasjonen.]

II.5.  Det/de kommer ikke fra driftsenheter som var underlagt et forbud av dyrehelsemessige årsaker som omfatter minst 
ett av følgende vilkår:

enten (3)  [Ikke alle dyrene i driftsenheten av arter som var mottakelige for sykdommene nevnt i bokstav a)–g) nedenfor, ble 

slaktet, og forbudet varte

a)  med hensyn til dyr av hestefamilien mistenkt for å være angrepet av ondartet beskjelersyke, 

enten (2)  [i minst seks måneder regnet fra den dagen da dyret/dyrene med sikkerhet eller muligens var i kontakt 

med et sykt dyr eller et dyr angrepet av Trypanosoma equiperdum,]

eller (2)  [dersom det dreier seg om en hingst, til dyret er kastrert,]

b)  med hensyn til snive, i minst seks måneder regnet fra den dagen da dyrene av hestefamilien som er 
angrepet av sykdommen eller har oppnådd positivt resultat av en prøve til påvisning av den sykdoms-
framkallende bakterien Burkholderia mallei eller antistoffer mot denne bakterien, ble slaktet og de-

struert,

c)  med hensyn til alle former for encefalomyelitt hos hest, i minst seks måneder regnet fra den dagen 
da dyrene av hestefamilien som er angrepet av sykdommen, ble slaktet, unntatt når det gjelder Vest-
Nilen-virusinfeksjon der tidsrommet på seks måneder regnes fra den dagen da de angrepne dyrene av 
hestefamilien døde, ble fjernet fra driftsenheten eller ble helt friske,
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DET	EUROPEISKE	FELLESSKAP Registrerte	dyr	av	hestefamilien,	avlsdyr	og	produksjonsdyr	av	hestefamilien	til	slakting

II.  Helseopplysninger Il.a  Sertifikatets 
referansenummer

II.b.

d)  med hensyn til infeksiøs anemi, inntil den dagen da dyr som er igjen etter at angrepne dyr er blitt slaktet, 
har med negativt resultat gjennomgått to Coggins-prøver foretatt på blodprøver innsamlet ved to tilfeller 

med tre måneders mellomrom,

e)  med hensyn til vesikulær stomatitt, i minst seks måneder regnet fra det siste tilfellet,

f)  med hensyn til rabies, i minst én måned regnet fra det siste tilfellet,

g)  med hensyn til miltbrann, i minst 15 dager regnet fra det siste tilfellet],

eller (2)  [etter tilfeller av ondartet beskjelersyke, snive, alle former for encefalomyelitt hos hest, infeksiøs anemi hos hest, vesi-
kulær stomatitt, miltbrann eller rabies da alle dyr i driftsenheten av arter som er mottakelige for den aktuelle sykdom-
men, ble slaktet eller avlivet og forbudet varte i minst 30 dager, eller 15 dager når det gjelder miltbrann, regnet fra den 

dagen da lokalene var tilstrekkelig desinfisert etter destrueringen av dyrene.]

II.6.  Det/de har ikke, så vidt jeg vet, vært i kontakt med dyr av hestefamilien som lider av en infeksjonssykdom eller smitt-
som sykdom de siste 15 dagene før denne erklæringen.

II.7.  Det /de var på kontrolltidspunktet friskt/friske nok til å transporteres som planlagt i samsvar med bestemmelsene i 
forordning (EF) nr. 1/2005(3).

Merknader

Del	I

Rubrikk I.6: Skal tilsvare nummeret på CITES-tillatelsen for dyr av hestefamilien som er oppført i Washington-konvensjonen om 

vernede arter og produkter av disse.

Rubrikk I.16: Registreringsnummer (jernbanevogner eller containere og lastebiler), rutenummer (fly) eller navn (skip)

Rubrikk I.19: Bruk den relevante HS-koden fra Verdens tollorganisasjon: 01.01.01 eller 01.01.06.19

Rubrikk I.31: Arter: hest, esel, muldyr, mulesel, sebra (herunder krysninger av disse).

Identifikasjonssystem: Skal fram til 31. desember 2009 tilsvare et identifikasjonsnummer som beskrevet i artikkel 2 i kommisjonsved-
tak 2000/68/EF, og fra 1. januar 2010 tilsvare det entydige individnummeret som beskrevet i artikkel 2 nr. 2 bokstav d) i og avsnitt 1 

del A nr. 4 i vedlegg I til kommisjonsforordning (EF) nr. 504/2008.

Del	II

(1)  Opplysningene i nr. II.1–II.6 kreves ikke dersom det foreligger en bilateral avtale i samsvar med artikkel 6 i direktiv 2009/156/EF.

(2)  Stryk det som ikke passer.

(3)  Denne erklæringen fritar ikke transportørene fra forpliktelsene de har i samsvar med gjeldende fellesskapsbestemmelser om dyrs 
egnethet for transport.

— Dette sertifikatet er gyldig i ti dager.

— Fargen på stempelet og underskriften må være forskjellig fra fargen på de andre opplysningene i sertifikatet.

Offentlig veterinær eller offentlig kontrollør

Navn (med blokkbokstaver):  Stilling og tittel:

Lokal veterinærenhet: Nr. på den lokale veterinærenheten:

Dato:                                                                                                               Underskrift:

Stempel

VEDLEGG IV
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AFRIKANSK HESTEPEST

DIAGNOSE

Reagenser til de enzymmerkede antistoffprøvene (ELISA) som er beskrevet nedenfor, kan fås fra Fellesskapets 
referanselaboratorium eller OIE-referanselaboratoriene for afrikansk hestepest.

1. KOMPETITIV	 ELISA	 TIL	 PÅVISNING	 AV	 ANTISTOFFER	 MOT	 AFRIKANSK	 HESTEPEST-
VIRUS	(AHSV)	(OBLIGATORISK	PRØVE)

 Kompetitiv ELISA brukes for å påvise særlige AHSV-antistoffer i serum fra alle arter dyr av hestefamilien. 
Bredspektret polyklonalt, immunt anti-AHSV-marsvinserum (heretter kalt «marsvinantiserum») er 
serogruppespesifikt og kan påvise alle kjente serotyper av virus mot afrikansk hestepest.

 Prinsippet ved prøven er å blokkere reaksjonen mellom AHSV-antigenet og et marsvinantiserum med en 
serumprøve. AHSV-antistoffene i serumprøven vil konkurrere med antistoffene i marsvinantiserumet, noe 
som vil gi en svakere farge enn forventet (etter tilsetting av enzymmerket antimarsvin-antistoff og substrat). 
Sera kan prøves i en enkel fortynning på 1:5 (screening-prøvemetode) eller titreres (serumtitreringsmetode) til 
endepunktsfortynningen. Hemmingsverdier over 50 % kan anses som positive.

 Prøveprotokollen som beskrives nedenfor, brukes i det regionale referanselaboratoriet for afrikansk hestepest 
i Pirbright i Det forente kongerike.

1.1. Prøvingsmetode

1.1.1. Tilberedning av plater

1.1.1.1.  Påfør ELISA-platene AHSV-antigen som er utvunnet av infiserte cellekulturer og fortynnet i karbonat-/
bikarbonatbuffer, pH 9,6. Inkuber ELISA-platene natten over ved 4 °C.

1.1.1.2.  Vask platene tre ganger ved å fylle og tømme brønnene med fosfatbufret saltløsning (PBS), pH 7,2–7,4, og 
tørk med absorberende papir.

1.1.2. Kontrollbrønner

1.1.2.1.  Titrer de positive kontrollseraene i en tofolds fortynningsrekke fra 1:5 til 1:640 i kolonne 1 i blokkeringsbuffer 
(PBS som inneholder 0,05 % (v/v) Tween-20, 5,0 % (w/v) skummetmelkpulver (Cadbury’s MarvelTM) og 1 % 
(v/v) serum fra voksent storfe) for å få et sluttvolum på 50 μl/brønn.

1.1.2.2.  Tilsett 50 μl negativt kontrollserum i en fortynning på 1:5 (10 μl serum + 40 μl blokkeringsbuffer) i brønn A 
og B i kolonne 2.

1.1.2.3.  Tilsett 100 μl/brønn blokkeringsbuffer i brønn C og D i kolonne 2 (blindprøve).

1.1.2.4.  Tilsett 50 μl blokkeringsbuffer i brønn E, F, G og H i kolonne 2 (marsvinkontroll).

1.1.3. Screening-prøvemetode

1.1.3.1.  Tilsett en 1:5-fortynning av hver serumprøve i blokkeringsbuffer til duplikatbrønner i kolonne 3–12 (10 μl sera 
+ 40 μl blokkeringsbuffer).

 eller

1.1.4. Serumtitreringsmetode

1.1.4.1.  Tilbered en tofolds fortynningsrekke av hver analyseprøve (1:5–1:640) i blokkeringsbuffer i åtte brønner i 
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hver kolonne (3–12).

 og

1.1.5.  Tilsett 50 μl marsvinantisera, som er fortynnet i blokkeringsbuffer, i alle brønnene unntatt blindprøvebrønnene 
i ELISA-platen (alle brønner inneholder nå et sluttvolum på 100 μl).

1.1.5.1.  Inkuber i 1 time ved 37 ºC i et rotasjonsristeapparat.

1.1.5.2.  Vask platene tre ganger og tørk som tidligere.

1.1.5.3.  Tilsett 50 μl kanin-antimarsvin pepperrotperoksidase (HRP)-konjugat fortynnet i blokkeringsbuffer, i hver 
brønn.

1.1.5.4.  Inkuber i 1 time ved 37 °C i et rotasjonsristeapparat.

1.1.5.5.  Vask platene tre ganger og tørk som tidligere.

1.1.6. Kromogen

 Tilbered kromogen-OPD-løsningen (OPD = orto-fenyldiamin) etter produsentens anvisninger (0,4 mg/ml i 
sterilt destillert vann) rett før bruk. Tilsett substrat (hydrogenperoksid = H2O2) for å få en sluttkonsentrasjon på 
0,05 % (v/v) (1:2 000 av en 30 % løsning av H2O2). Tilsett 50 μl av OPD-løsningen i hver brønn og la platene 
stå på benken i 10 minutter ved romtemperatur. Stopp reaksjonen ved å tilsette 50 μl/brønn av 1M svovelsyre 
(H2SO4).

1.1.7. Avlesing

 Les av spektrofotometrisk ved 492 nm.

1.2. Presentasjon	av	resultater

1.2.1.  Bruk en programvarepakke til å skrive ut verdiene for optisk tetthet (OD) og prosent hemming (PI) 
for serumprøvene og kontrollseraene basert på den gjennomsnittsverdien som er registrert i de fire 
marsvinkontrollbrønnene. OD- og PI-verdiene brukes til å fastslå om prøven er utført innenfor akseptable 
grenser. De øvre og nedre kontrollgrensene for marsvinkontrollen ligger henholdsvis mellom OD-verdiene 1,4 
og 0,4. Endepunktstiteren for den positive kontrollen basert på 50 % PI, bør være 1:240 (mellom 1:120 og 1:480). 
Plater som ikke oppfyller ovennevnte kriterier, må forkastes. Dersom titeren for det positive kontrollserumet 
er over 1:480, og analyseprøvene fremdeles er negative, kan imidlertid de negative analyseprøvene aksepteres.

 Duplikatbrønnene til de negative kontrollene og duplikatbrønnene for blindprøvene skal ha PI-verdier på 
henholdsvis mellom + 25 % og – 25 %, og mellom + 95 % og + 105 %. Dersom verdiene ikke ligger innenfor 
disse grensene, betyr ikke det at resultatet fra platen må forkastes, men tyder på at en bakgrunnsfarge er under 
utvikling.

1.2.2.  Den diagnostiske terskelen (grenseverdien) for serumprøver er 50 % (PI 50 %). Prøver som viser PI-verdier 
på over 50 %, anses som positive. Prøver som viser PI-verdier på under 50 %, anses som negative.

 Prøver som viser PI-verdier over eller under terskelen for duplikatbrønnene, anses som tvilsomme. Disse 
prøvene kan prøves på nytt ved screening-prøver og ved titrering. Positive prøver kan også titreres for å gi en 
indikasjon på hvor positive de er.
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Skjema	for	screening-prøve

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

K + Serumprøver

A 1:5 K – 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

B 1:10 K – 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

C 1:20 Blind

D 1:40 Blind

E 1:80 MK

F 1:160 MK

G 1:320 MK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

H 1:640 MK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

K –  = negativ kontroll
K +  = positiv kontroll
MK  = marsvinkontroll

Serumprøver

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

K + Serumprøver

A 1:5 K – 1:5 1:5

B 1:10 K – 1:10 1:10

C 1:20 Blind 1:20 1:20

D 1:40 Blind 1:40 1:40

E 1:80 MK 1:80 1:80

F 1:160 MK 1:160 1:160

G 1:320 MK 1:320 1:320

H 1:640 MK 1:640 1:640

K –  = negativ kontroll
K +  = positiv kontroll
MK  = marsvinkontroll

2.	 INDIREKTE	ELISA	TIL	PÅVISNING	AV	ANTISTOFFER	MOT	AFRIKANSK	HESTEPEST-VIRUS	
(AHSV)	(OBLIGATORISK	PRØVE)

 Prøven beskrevet nedenfor er i samsvar med beskrivelsen i kapittel 2.1.11 i OIEs Manual of Standards for 
Diagnostic Tests and Vaccines, fjerde utgave, 2000.
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 Det rekombinante VP7-proteinet har vært brukt som antigen til påvisning av antistoffer mot virus mot afrikansk 
hestepest; metoden har høy grad av følsomhet og spesifisitet. Dette proteinet har dessuten den fordelen at det 
er stabilt og ikke-infeksiøst.

2.1. Prøvingsmetode

2.1.1. Fast fase

2.1.1.1.  ELISA-plater påføres rekombinant AHSV-4 VP7 fortynnet i karbonat-/bikarbonatbuffer, pH 9,6. Inkuber 
platene natten over ved 4 C.

2.1.1.2.  Vask platene fem ganger med destillert vann som inneholder 0,01 % (v/v) Tween 20 (vaskeløsning). Bank 
platene forsiktig mot et absorberende materiale slik at det som måtte være igjen av vaskeløsning, fjernes.

2.1.1.3.  Blokker platene med fosfatbufret saltløsning (PBS) + 5 % (w/v) skummetmelkpulver (melk fra NestléTM), 200 
μl/brønn, i 1 time ved 37 C.

2.1.1.4.  Fjern blokkeringsløsningen og bank platene forsiktig mot et absorberende materiale.

2.1.2. Analyseprøver

2.1.2.1.  De serumprøvene som skal prøves, samt positive og negative kontrollsera, fortynnes 1:25 i PBS + 5 % (w/v) 
skummet melk + 0,05 % (v/v) Tween 20, 100 μl per brønn. Inkuber i 1 time ved 37 °C.

 Ved titrering lages tofolds fortynningsrekker fra 1:25 (100 μl/brønn), ett serum per platekolonne, og det samme 
gjøres med positive og negative kontroller. Inkuber i 1 time ved 37 °C.

2.1.2.2.  Vask platene som beskrevet i nr. 2.1.1.2.

2.1.3. Konjugat

2.1.3.1.  Overfør 100 μl/brønn av pepperrotperoksidase (HRP)-konjugert antihestegamma-globulin fortynnet i PBS + 
5 % melk + 0,05 % Tween 20, pH 7,2. Inkuber i 1 time ved 37 °C.

2.1.3.2.  Vask platene som beskrevet i nr. 2.1.1.2.

2.1.4. Kromogen/substrat

2.1.4.1.  Tilsett 200 μl/brønn kromogen/substrat-løsning [10 ml 80,6 mM DMAB (dimetylaminobenzaldehyd) + 10 ml 
1,56 mM MBTH (3-metyl-2-benzo-tiazolin-hydrazon-hydroklorid) + 5 μl H2O2].

 Fargeutviklingen stoppes ved å tilsette 50 μl 3N H2SO4 etter om lag 5–10 minutter (før den negative kontrollen 
begynner å få farge).

 Andre kromogener som ABTS (2,2’-azino-bis-[3-etylbenzotiazolin-6-sulfonsyre]), TMB (tetrametylbenzidin) 
eller OPD (orto-fenyldiamin) kan også brukes.

2.1.4.2.  Les av platene ved 600 nm (eller 620 nm).

2.2. Tolking	av	resultatene

2.2.1.  Beregn grenseverdien ved å legge 0,6 til verdien av den negative kontrollen (0,6 er standardavvik for en 
gruppe på 30 negative sera).

2.2.2.  Analyseprøver som gir absorbansverdier under grenseverdien, anses som negative.

2.2.3.  Analyseprøver som gir absorbansverdier over grenseverdien + 0,15, anses som positive.
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2.2.4.  Analyseprøver som gir mellomliggende absorbansverdier, anses som tvilsomme, og en annen metode må 
brukes for å bekrefte resultatet.

3.	 BLOKKERENDE	ELISA	TIL	PÅVISNING	AV	ANTISTOFFER	MOT	AFRIKANSK	HESTEPEST-
VIRUS	(AHSV)	(OBLIGATORISK	PRØVE)

 Blokkerende ELISA er ment å skulle påvise særlige AHSV-antistoffer i sera fra alle mottakelige arter. VP7 
er det viktigste AHSV-antigenvirusproteinet og finnes innenfor de ni serotypene. Ettersom det monoklonale 
antistoffet (Mab) også er rettet mot VP7, har prøven høy grad av følsomhet og spesifisitet. Dessuten er det 
rekombinante VP7-antigenet helt uskadelig og garanterer derfor en høy grad av sikkerhet.

 Prinsippet ved prøven er å avbryte reaksjonen mellom det rekombinante VP7, som er antigenet bundet til 
ELISA-platen, og det VP7-spesifikke konjugerte Mab. Antistoff i serumprøver vil blokkere reaksjonen 
mellom antigenet og Mab, noe som vil føre til at fargen svekkes.

 Prøven som beskrives nedenfor, utføres i Fellesskapets referanselaboratorium for afrikansk hestepest i Algete 
i Spania.

3.1. Prøvingsmetode

3.1.1. ELISA-plater

3.1.1.1.  Påfør ELISA-platene rekombinant AHSV-4 VP7 fortynnet i karbonat-/bikarbonatbuffer, pH 9,6. Inkuber 
natten over ved 4 °C.

3.1.1.2.  Vask platene fem ganger med fosfatbufret saltløsning (PBS) som inneholder 0,05 % (v/v) Tween 20 (PBST).

3.1.1.3.  Stabiliser platene ved behandling med en stabiliseringsløsning (for å muliggjøre lagring over lang tid ved 4 °C 
uten tap av aktivitet), og tørk med absorberende materiale.

3.1.2. Analyseprøver og kontroller

3.1.2.1. Ved screening: Fortynn serumprøver og kontroller 1:10 direkte på platen i PBST slik at sluttvolumet blir 100 
μl/brønn. Inkuber i 1 time ved 37 °C.

3.1.2.2. Ved titrering: Tilbered en tofolds fortynningsrekke med serumprøver og positive kontroller (100 μl/brønn) 
fra 1:10 til 1:1 280 i åtte brønner. Negative kontroller prøves med en fortynning på 1:10.

3.1.3. Konjugat

 Tilsett 50 μl/brønn fortynnet pepperrotperoksidase (HRP)-konjugert Mab (VP7-spesifikke monoklonale 
antistoffer) i hver brønn og bland forsiktig for å sikre homogenitet. Inkuber i 30 minutter ved 37 °C.

3.1.4.  Vask platene fem ganger med PBST og tørk som ovenfor.

3.1.5. Kromogen/substrat

 Tilsett 100 μl/brønn kromogen-/substratløsning (1 ml ABTS (2,2’-azino-bis-[3-etylbenzotiazolin-6-
sulfonsyre]) 5 mg/ml + 9 ml substratbuffer (0,1 M fosfat-sitratbuffer med pH 4 som inneholder 0,03 % H2O2) 
og inkuber i 10 minutter ved romtemperatur. Fargeutviklingen stoppes ved å tilsette 100 μl/brønn 2 % (w/v) 
SDS (natriumdodecylsulfat).

3.1.6. Avlesing

 Les av ved 405 nm i en ELISA-leser.
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3.2. Tolking	av	resultatene

3.2.1. Validering av prøven

 Prøven er gyldig når den optiske tettheten (OD) av den negative kontrollen (NC) er over 1,0, og OD av den 
positive kontrollen (PC) er under 0,2.

3.2.2. Beregning av grenseverdi

Positiv grenseverdi = NC – ((NC – PC) × 0,3)

Negativ grenseverdi = NC – ((NC – PC) × 0,2)

 der NC er OD av den negative kontrollen, og PC er OD av den positive kontrollen.

3.2.3. Tolking av resultatene

 Prøver med OD under den positive grenseverdien skal anses som positive for AHSV-antistoffer.

 Prøver med OD over den negative grenseverdien skal anses som negative for AHSV-antistoffer.

 Prøver med OD mellom disse to verdiene skal anses som tvilsomme, og det bør tas nye prøver av dyrene etter 
2–3 uker.

______
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VEDLEGG V

DEL A

Opphevet	direktiv	med	liste	over	endringsdirektiver

(som nevnt i artikkel 22)

Rådsdirektiv 90/426/EØF
(EFT L 224 av 18.8.1990, s. 42).

Rådsdirektiv 90/425/EØF
(EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29).

bare artikkel 15 nr. 3

Rådsdirektiv 91/496/EØF
(EFT L 268 av 24.9.1991, s. 56).

gjelder bare henvisningen til direktiv 
90/426/EØF i artikkel 26 nr. 2

Kommisjonsvedtak 92/130/EØF
(EFT L 47 av 22.2.1992, s. 26).

Rådsdirektiv 92/36/EØF
(EFT L 157 av 10.6.1992, s. 28).

bare artikkel 1

Tiltredelsesakten av 1994, vedlegg I punkt V.E.I.A.3
(EFT C 241 av 29.8.1994, s. 132).

Kommisjonsvedtak 2001/298/EF
(EFT L 102 av 12.4.2001, s. 63).

gjelder bare henvisningen til direktiv 
90/426/EØF i artikkel 1 nr. 1, og vedlegg I 
nr. 2

Kommisjonsvedtak 2002/160/EF
(EFT L 53 av 23.2.2002, s. 37).

Rådsforordning (EF) nr. 806/2003
(EUT L 122 av 16.5.2003, s. 1).

bare vedlegg III nr. 10

Tiltredelsesakten av 2003, vedlegg II punkt 6.B.I.16
(EUT L 236 av 23.9.2003, s. 381).

Rådsdirektiv 2004/68/EF
(EUT L 139 av 30.4.2004, s. 321).

bare artikkel 15

Rådsdirektiv 2006/104/EF
(EUT L 363 av 20.12.2006, s. 352).

bare vedlegg nr. I.2

Rådsdirektiv 2008/73/EF
(EUT L 219 av 14.8.2008, s. 40).

bare artikkel 7

DEL B

Liste	over	tidsfrister	for	innarbeiding	i	nasjonal	lovgivning

(som nevnt i artikkel 22)

Direktiv Frist for innarbeiding

90/426/EØF 1. januar 1992

90/425/EØF 1. juli 1992

91/496/EØF 1. juli 1992

92/36/EØF 31. desember 1992

2004/68/EF 19. november 2005

2006/104/EF 1. januar 2007

2008/73/EF 1. januar 2010
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VEDLEGG VI

Sammenligningstabell

Direktiv 90/426/EØF Dette direktiv

Artikkel 1 Artikkel 1

Artikkel 2 bokstav a) og b) Artikkel 2 bokstav a) og b)

Artikkel 2 bokstav c) Artikkel 2 bokstav c) i) og ii)

Artikkel 2 bokstav d)–i) Artikkel 2 bokstav d)–i)

Artikkel 3 Artikkel 3

Artikkel 4 nr. 1, 2 og 3 Artikkel 4 nr. 1, 2 og 3

Artikkel 4 nr. 4) i) og ii) Artikkel 4 nr. 4 bokstav a) og b)

Artikkel 4 nr. 5 bokstav a) første til sjette strekpunkt Artikkel 4 nr. 5 bokstav a) i)–vi)

Artikkel 4 nr. 5 bokstav b) Artikkel 4 nr. 5 bokstav b)

Artikkel 4 nr. 6 første ledd første til åttende strekpunkt Artikkel 4 nr. 6 første ledd bokstav a)–h)

Artikkel 4 nr. 6 annet og tredje ledd Artikkel 4 nr. 6 annet og tredje ledd

Artikkel 5 nr. 1 Artikkel 5 nr. 1

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

Artikkel 5 nr. 2 bokstav b) Artikkel 5 nr. 2 annet ledd bokstav a) og b)

Artikkel 5 nr. 2 bokstav c) Artikkel 5 nr. 3

Artikkel 5 nr. 2 bokstav d) Artikkel 5 nr. 4

Artikkel 5 nr. 3 bokstav a) og b) Artikkel 5 nr. 5 bokstav a) og b)

Artikkel 5 nr. 3 bokstav c) første og annet strekpunkt Artikkel 5 nr. 5 bokstav c) første ledd punkt i) og ii) 

Artikkel 5 nr. 3 bokstav c) annet strekpunkt siste punktum Artikkel 5 nr. 5 bokstav c) annet ledd

Artikkel 5 nr. 3 bokstav d) og e) Artikkel 5 nr. 5 bokstav d) og e)

Artikkel 6 Artikkel 6

Artikkel 7 Artikkel 7

Artikkel 8 nr. 1 første ledd første og annet strekpunkt Artikkel 8 nr. 1 bokstav a) og b)

Artikkel 8 nr. 1 annet ledd Artikkel 8 nr. 2

Artikkel 8 nr. 2 Artikkel 8 nr. 3

Artikkel 9 Artikkel 9

Artikkel 10 Artikkel 10

Artikkel 11 nr. 1 Artikkel 11

Artikkel 11 nr. 2 —

Artikkel 12 Artikkel 12

Artikkel 13 Artikkel 13
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Direktiv 90/426/EØF Dette direktiv

Artikkel 14 Artikkel 14

Artikkel 15 Artikkel 15

Artikkel 16 nr. 1 bokstav a)–f) Artikkel 16 nr. 1 bokstav a)–f)

Artikkel 16 nr. 1 siste punktum —

Artikkel 16 nr. 2 Artikkel 16 nr. 2

Artikkel 17 Artikkel 18

Artikkel 18 Artikkel 17

Artikkel 19 nr. i)–iv) Artikkel 19 bokstav a)–d)

Artikkel 22 —

Artikkel 23 Artikkel 20

Artikkel 24 nr. 1 og 2 Artikkel 21 nr. 1 og 2

Artikkel 24 nr. 3 —

Artikkel 25 nr. 1 og 2 Artikkel 21 nr. 1 og 3

Artikkel 26 —

Artikkel 27 —

— Artikkel 22

— Artikkel 23

Artikkel 28 Artikkel 24

Vedlegg A Vedlegg I

Vedlegg B Vedlegg II

Vedlegg C Vedlegg III

Vedlegg D Vedlegg IV

— Vedlegg V

— Vedlegg VI
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 
unionen,

med tilvising til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om 
dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor 
Fellesskapet(1), særleg vedlegg D kapittel I del E, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I direktiv 64/432/EØF er det fastsett at ein medlemsstat 
eller ein del av ein medlemsstat kan verte godkjend som 
offisielt fri for enzootisk bovin leukose hjå storfebuskapar, 
på det vilkåret at visse krav i direktivet er oppfylte.

2) Lista over regionar i medlemsstatar som er godkjende 
som frie for enzootisk bovin leukose, er ført opp i 
kommisjonsvedtak 2003/467/EF av 23. juni 2003 
om fastsetjing av status for storfebuskapar i visse 
medlemsstatar eller regionar i medlemsstatar som 
offisielt frie for tuberkulose, brucellose og enzootisk 
bovin leukose(2).

3) Polen har lagt fram for Kommisjonen dokumentasjon 
som syner at dei relevante krava i direktiv 64/432/EØF 
er oppfylte med omsyn til 25 administrative regionar 
(powiaty) innanfor dei overordna administrative einingane 
(voivodskapa) Kujawsko-Pomorskie, Podlaskie og 
Mazowieckie, slik at desse kan verte godkjende som 
regionar i Polen som er offisielt frie for enzootisk bovin 
leukose.

4) Som følgje av vurderinga av den dokumentasjonen som 
Polen har lagt fram, bør dei regionane (powiaty) som det 
gjeld, godkjennast som regionar som er offisielt frie for 
enzootisk bovin leukose i Polen.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 83 av 30.3.2010, s. 59, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 60/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 8.

(1) TEF 121 av 29.7.1964, s. 1977/64.
(2) TEU L 156 av 25.6.2003, s. 74.

5) Portugal har lagt fram for Kommisjonen dokumentasjon 
som syner at dei relevante krava i direktiv 64/432/EØF er 
oppfylte med omsyn til den autonome regionen Azorane 
med sikte på at denne regionen kan verte godkjend som 
ein region som er offisielt fri for enzootisk bovin leukose 
i Portugal.

6) Som følgje av vurderinga av den dokumentasjonen 
som Portugal har lagt fram, bør den autonome regionen 
Azorane godkjennast som ein region som er offisielt fri 
for enzootisk bovin leukose i Portugal.

7) Vedlegg III til vedtak 2003/467/EF bør difor endrast.

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

TEKE DENNE AVGJERDA:

Artikkel 1

Vedlegg III til vedtak 2003/467/EF vert endra i samsvar med 
vedlegget til denne avgjerda.

Artikkel 2

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 29. mars 2010.

 For Kommisjonen

 John DALLI

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSAVGJERD

av	29.	mars	2010

om	endring	av	vedlegg	III	til	vedtak	2003/467/EF	med	omsyn	til	fråsegna	om	at	visse	administrative	
regionar	i	Polen	og	Portugal	er	offisielt	frie	for	enzootisk	bovin	leukose

[meld under nummeret K(2010) 1912]

(2010/188/EU)(*)

2015/EØS/76/44
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VEDLEGG

1.  I vedlegg III kapittel 2 skal oppføringa for Polen lyde:

 «I Polen:

– Voivodskapet Dolnośląsk

Powiaty: bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, górowski, jaworski, jeleniogórski, Jelenia 
Góra, kamiennogórski, kłodzki, legnicki, Legnica, lubański, lubiński, lwówecki, milicki, 
oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wałbrzyski, 
Wałbrzych, wołowski, wrocławski, Wrocław, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski.

– Voivodskapet Lublin

Powiaty: bialski, Biała Podlaska, biłgorajski, chełmski, Chełm, hrubieszowski, janowski, 
krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, 
parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski, 
Zamość.

– Voivodskapet Kujawsko-Pomorskie

Powiaty: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, lipnowski, 
Grudziądz, radziejowski, rypiński, toruński, Toruń, wąbrzeski, Włocławek, włocławski.

– Voivodskapet Lódz

Powiaty: bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki, Łódź, opoczyński, 
pabianicki, pajęczański, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, poddębicki, radomszczański, 
rawski, sieradzki, skierniewicki, Skierniewice, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, 
zduńskowolski, zgierski.

– Voivodskapet Małopolskie

Powiaty: brzeski, bocheński, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, 
miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, olkuski, 
proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki, wielicki.

– Voivodskapet Mazowieckie

Powiaty: białobrzeski, garwoliński, grójecki, gostyniński, grodziski, kozienicki, legionowski, 
lipski, łosicki, makowski, miński, nowodworski, ostrowski, otwocki, piaseczyński, 
Płock, płocki, płoński, pruszkowski, przysuski, Radom, radomski, Siedlce, siedlecki, 
sierpecki, sochaczewski, sokołowski, szydłowiecki, Warszawa, warszawski zachodni, 
węgrowski, wołomiński, wyszkowski, zwoleński, żyrardowski.

– Voivodskapet Opolskie

Powiaty: brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, 
nyski, oleski, opolski, Opole, prudnicki, strzelecki.

– Voivodskapet Podkarpackie

Powiaty: bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, 
Krosno, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, 
przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, 
strzyżowski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski.
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– Voivodskapet Podlaskie

Powiaty: augustowski, białostocki, Białystok, bielski, grajewski, hajnowski, moniecki, sejneński, 
siemiatycki, sokólski, suwalski, Suwałki, wysokomazowiecki, zambrowski.

– Voivodskapet Pomorskie

Powiaty: Gdańsk, gdański, Gdynia, lęborski, Sopot, wejherowski.

– Voivodskapet Śląskie

Powiaty: będziński, bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, Bytom, Chorzów, cieszyński, 
częstochowski, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, 
Jaworzno, Katowice, kłobucki, lubliniecki, mikołowski, Mysłowice, myszkowski, 
Piekary Śląskie, pszczyński, raciborski, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik, Siemianowice 
Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, tarnogórski, Tychy, wodzisławski, Zabrze, 
zawierciański, Żory, żywiecki.

– Voivodskapet Świętokrzyskie

Powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, Kielce, konecki, opatowski, ostrowiecki, 
pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski.

– Voivodskapet Warmińsko-Mazurskie

Powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki.

– Voivodskapet Wielkopolskie

Powiaty: jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, koniński, Konin, krotoszyński, ostrzeszowski, 
słupecki, turecki, wrzesiński.’»

2.  I vedlegg II kapittel 2 vert følgjande oppføring lagd til:

 «I Portugal:

 Den autonome regionen Azorane».

______
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 
unionen,

med tilvising til rådsdirektiv 2001/89/EF av 23. oktober 2001 
om fellesskapstiltak for bekjempelse av klassisk svinepest(1), 
særleg artikkel 16 nr. 1 femte leddet og artikkel 20 nr. 2 femte 
leddet, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Kommisjonen har vedteke kommisjonsvedtak 2003/135/
EF av 27. februar 2003 om godkjenning av planane for 
utrydding av klassisk svinepest hjå viltlevande svin og for 
naudvaksinasjon mot klassisk svinepest hjå viltlevande 
svin i dei tyske delstatane Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz og Saarland(2) som eitt av 
fleire tiltak for motkjemping av klassisk svinepest.

2) Tyskland har gjeve Kommisjonen melding om den nyaste 
utviklinga av sjukdommen hjå viltlevande svin i visse 
område av delstatane Nordrhein-Westfalen og Rheinland-
Pfalz.

3) Desse opplysningane tyder på at klassisk svinepest hjå 
viltlevande svin er utrydda frå visse område i den sørlege 
delen av Rheinland-Pfalz og i regionen Eifel. Det er difor

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 84 av 31.3.2010, s. 56, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 60/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 8.

(1) TEF L 316 av 1.12.2001, s. 5.
(2) TEU L 53 av 28.2.2003, s. 47.

  ikkje lenger naudsynt å nytte planane for utrydding av og 
naudvaksinasjon mot klassisk svinepest hjå viltlevande 
svin i desse områda.

4) Vedtak 2003/135/EF bør difor endrast.

5) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar 
med fråsegna frå Det faste utvalet for næringsmiddelkjeda 
og dyrehelsa —

TEKE DENNE AVGJERDA:

Artikkel 1

Vedlegget til vedtak 2003/135/EF vert bytt ut med teksta i 
vedlegget til denne avgjerda.

Artikkel 2

Denne avgjerda er retta til Sambandsrepublikken Tyskland og 
Republikken Frankrike.

Utferda i Brussel, 29. mars 2010.

 For Kommisjonen

 John DALLI

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSAVGJERD

av	29.	mars	2010

om	endring	av	vedtak	2003/135/EF	med	omsyn	til	planane	for	utrydding	av	og	naudvaksinasjon	mot	
klassisk	svinepest	hjå	viltlevande	svin	i	visse	område	av	Nordrhein-Westfalen	og	Rheinland-Pfalz	

(Tyskland)

[meld under nummeret K(2010) 1931]

(Berre	den	tyske	og	den	franske	teksta	er	gyldige)

(2010/193/EU)(*)

2015/EØS/76/45
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VEDLEGG

«VEDLEGG

1. OMRÅDE SOM DET FINST UTRYDDINGSPLANAR FOR

A. I	delstaten	Rheinland-Pfalz:

a)  Kreis Altenkirchen og Kreis Neuwied,

b)  i Kreis Westerwald: kommunane Bad Marienberg, Hachenburg, Ransbach-Baumbach, Rennerod, Selters, 
Wallmerod og Westerburg, kommunen Höhr-Grenzhausen nord for motorveg A48, kommunen Montabaur 
nord for motorveg A3 og kommunen Wirges nord for motorveg A48 og A3,

c) i Landkreis Südwestpfalz: kommunane Thaleischweiler-Fröschen, Waldfischbach-Burgalben, Rodalben 
og Wallhalben,

d) i Kreis Kaiserslautern: kommunane Bruchmühlbach-Miesau sør for motorveg A6, Kaiserslautern-Süd og 
Landstuhl,

e) byen Kaiserslautern sør for motorveg A6.

B.	 I	delstaten	Nordrhein-Westfalen:

a)  i Rhein-Sieg-Kreis: byane Bad Honnef, Königswinter, Hennef (Sieg), Sankt Augustin, Niederkassel, 
Troisdorf, Siegburg og Lohmar og kommunane Neunkirchen-Seelscheid, Eitorf, Ruppichteroth, Windeck 
og Much,

b)  i Kreis Siegen-Wittgenstein: i kommunen Kreuztal tettstadene Krombach, Eichen, Fellinghausen, 
Osthelden, Junkernhees og Mittelhees, i byen Siegen tettstadene Sohlbach, Dillnhütten, Geisweid, 
Birlenbach, Trupbach, Seelbach, Achenbach, Lindenberg, Rosterberg, Rödgen, Obersdorf, Eisern og 
Eiserfeld, kommunane Freudenberg, Neunkirchen og Burbach, i kommunen Wilnsdorf tettstadene 
Rinsdorf og Wilden,

c) i Kreis Olpe: i byen Drolshagen tettstadene Drolshagen, Lüdespert, Schlade, Hützemert, Feldmannshof, 
Gipperich, Benolpe, Wormberg, Gelsingen, Husten, Halbhusten, Iseringhausen, Brachtpe, Berlinghausen, 
Eichen, Heiderhof, Forth og Buchhagen, i byen Olpe tettstadene Olpe, Rhode, Saßmicke, Dahl, 
Friedrichsthal, Thieringhausen, Günsen, Altenkleusheim, Rhonard, Stachelau, Lütringhausen og 
Rüblinghausen, kommunen Wenden,

d) i Märkische Kreis: byane Halver, Kierspe og Meinerzhagen,

e) i byen Remscheid: tettstadene Halle, Lusebusch, Hackenberg, Dörper Höhe, Niederlangenbach, 
Durchsholz, Nagelsberg, Kleebach, Niederfeldbach, Endringhausen, Lennep, Westerholt, Grenzwall, 
Birgden, Schneppendahl, Oberfeldbach, Hasenberg, Lüdorf, Engelsburg, Forsten, Oberlangenbach, 
Niederlangenbach, Karlsruhe, Sonnenschein, Buchholzen, Bornefeld og Bergisch Born,

f) i byane Köln og Bonn: kommunane på den høgre sida av elva Rhinen,

g) byen Leverkusen,

h) Rheinisch-Bergische Kreis,

i) Oberbergische Kreis.
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2.  OMRÅDE DER DET VERT NYTTA NAUDVAKSINASJON

A.	 I	delstaten	Rheinland-Pfalz:

a)  Kreis Altenkirchen og Kreis Neuwied,

b)  i Kreis Westerwald: kommunane Bad Marienberg, Hachenburg, Ransbach-Baumbach, Rennerod, Selters, 
Wallmerod og Westerburg, kommunen Höhr-Grenzhausen nord for motorveg A48, kommunen Montabaur 
nord for motorveg A3 og kommunen Wirges nord for motorveg A48 og A3,

c) i Landkreis Südwestpfalz: kommunane Thaleischweiler-Fröschen, Waldfischbach-Burgalben, Rodalben 
og Wallhalben,

d) i Kreis Kaiserslautern: kommunane Bruchmühlbach-Miesau sør for motorveg A6, Kaiserslautern-Süd og 
Landstuhl,

e) byen Kaiserslautern sør for motorveg A6.

B.	 I	delstaten	Nordrhein-Westfalen:

a)  I Rhein-Sieg-Kreis: byane Bad Honnef, Königswinter, Hennef (Sieg), Sankt Augustin, Niederkassel, 
Troisdorf, Siegburg og Lohmar og kommunane Neunkirchen-Seelscheid, Eitorf, Ruppichteroth, Windeck 
og Much,

b)  i Kreis Siegen-Wittgenstein: i kommunen Kreuztal tettstadene Krombach, Eichen, Fellinghausen, 
Osthelden, Junkernhees og Mittelhees, i byen Siegen tettstadene Sohlbach, Dillnhütten, Geisweid, 
Birlenbach, Trupbach, Seelbach, Achenbach, Lindenberg, Rosterberg, Rödgen, Obersdorf, Eisern og 
Eiserfeld, kommunane Freudenberg, Neunkirchen og Burbach, i kommunen Wilnsdorf tettstadene 
Rinsdorf og Wilden,

c) i Kreis Olpe: i byen Drolshagen tettstadene Drolshagen, Lüdespert, Schlade, Hützemert, Feldmannshof, 
Gipperich, Benolpe, Wormberg, Gelsingen, Husten, Halbhusten, Iseringhausen, Brachtpe, Berlinghausen, 
Eichen, Heiderhof, Forth og Buchhagen, i byen Olpe tettstadene Olpe, Rhode, Saßmicke, Dahl, 
Friedrichsthal, Thieringhausen, Günsen, Altenkleusheim, Rhonard, Stachelau, Lütringhausen og 
Rüblinghausen, kommunen Wenden,

d) i Märkische Kreis: byane Halver, Kierspe og Meinerzhagen,

e) i byen Remscheid: tettstadene Halle, Lusebusch, Hackenberg, Dörper Höhe, Niederlangenbach, 
Durchsholz, Nagelsberg, Kleebach, Niederfeldbach, Endringhausen, Lennep, Westerholt, Grenzwall, 
Birgden, Schneppendahl, Oberfeldbach, Hasenberg, Lüdorf, Engelsburg, Forsten, Oberlangenbach, 
Niederlangenbach, Karlsruhe, Sonnenschein, Buchholzen, Bornefeld og Bergisch Born,

f) i byane Köln og Bonn: kommunane på den høgre sida av elva Rhinen,

g) byen Leverkusen,

h) Rheinisch-Bergische Kreis,

i) Oberbergische Kreis.»

________________________
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til rådsdirektiv 92/65/EØF av 13. juli 
1992 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel 
innenfor Fellesskapet med dyr, sæd, egg og embryoer som 
ikke omfattes av kravene til dyrehelse fastsatt i særlige 
fellesskapsregler oppført i vedlegg A del I til direktiv 90/425/
EØF, og ved innførsel av nevnte dyr, sæd, egg og embryoer til 
Fellesskapet(1), særlig artikkel 22 første ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I artikkel 10 i direktiv 92/65/EØF fastsettes kravene til 
dyrehelse ved handel med hunder, katter og ildere.

2) I del 1 i vedlegg E til nevnte direktiv fastsettes modellen 
for helsesertifikat for handel med dyr fra driftsenheter, 
herunder hunder, katter og ildere.

3) I europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 998/2003(2) fastsettes kravene til dyrehelse som får 
anvendelse på ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr 
samt de regler som skal gjelde for kontroll av slike 
forflytninger. Den får anvendelse på forflytninger mellom 
medlemsstater eller fra tredjestater av kjæledyr av de arter 
som er oppført i vedlegg I til nevnte forordning. Hunder, 
katter og ildere er oppført i vedleggets del A og B.

4) Kravene fastsatt i forordning (EF) nr. 998/2003 
varierer avhengig av bestemmelsesmedlemsstat og av 
opprinnelsesmedlemsstat eller opprinnelsestredjestat.

5) Tredjestater som anvender regler for ikke-kommersielle 
forflytninger av kjæledyr som minst tilsvarer reglene 
fastsatt i forordning (EF) nr. 998/2003, er oppført i del B 
avsnitt 2 i vedlegg II til nevnte forordning.

6) For å unngå at kommersielle forflytninger på bedragersk 
vis kamufleres som ikke-kommersielle forflytninger av 
kjæledyr i henhold til forordning (EF) nr. 998/2003, er 
det i artikkel 12 første ledd bokstav b) i nevnte forordning 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 118 av 12.5.2010, s. 56, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 60/2011 av 1. juli 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 8.

(1) EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54.
(2) EUT L 146 av 13.6.2003, s. 1.

fastsatt at kravene og kontrollene fastsatt i direktiv 
92/65/EØF skal gjelde ved forflytning av flere enn fem 
kjæledyr, dersom kjæledyrene bringes inn i Unionen 
fra en tredjestat som ikke er oppført i del B avsnitt 2 i 
vedlegg II til nevnte forordning.

7) I tillegg fastsettes det i kommisjonsforordning (EU) 
nr. 388/2010 av 6. mai 2010 om gjennomføring 
av europaparlaments- og rådsforordning (EF)  
nr. 998/2003 med hensyn til det høyeste antallet 
kjæledyr av visse arter som kan omfattes av ikke-
kommersiell forflytning(3), at kravene og kontrollene 
nevnt i artikkel 12 første ledd bokstav b) i forordning 
(EF) nr. 998/2003 får anvendelse også på forflytning av 
hunder, katter og ildere som holdes som kjæledyr, dersom 
det samlede antallet dyr som forflyttes til medlemsstaten 
fra en annen medlemsstat eller fra en tredjestat som er 
oppført i del B avsnitt 2 i vedlegg II til nevnte forordning, 
overstiger fem.

8) I forordning (EF) nr. 998/2003 fastsettes det dessuten at 
ikke-kommersiell forflytning av hunder, katter og ildere 
til Irlands, Maltas, Sveriges eller Det forente kongerikes 
territorier i en overgangsperiode skal omfattes av visse 
tilleggskrav.

9) I direktiv 92/65/EØF vises det til disse tilleggskravene 
bare ved handel med hunder, katter og ildere som er 
beregnet på Irland, Sverige eller Det forente kongerike.

10) Modellene for sertifikater for handel innenfor Unionen 
bør være forenlige med det integrerte datasystemet for 
veterinærmyndighetene, «TRACES», utviklet i samsvar 
med kommisjonsvedtak 2003/623/EF(4).

11) For å sikre at kravene til og kontrollene av ikke-
kommersiell forflytning av flere enn fem hunder, 
katter eller ildere, som holdes som kjæledyr, til alle 
medlemsstatene herunder Malta, anvendes på en ensartet 
måte, er det nødvendig å endre helsesertifikat-modellene 
i del 1 i vedlegg E til direktiv 92/65/EØF.

(3) EUT L 114 av 7.5.2010, s. 3.
(4) EUT L 216 av 28.8.2003, s. 58.

KOMMISJONSBESLUTNING

av	6.	mai	2010

om	 endring	 av	 del	 1	 og	 2	 i	 vedlegg	E	 til	 rådsdirektiv	 92/65/EØF	med	 hensyn	 til	modellene	 for	
helsesertifikater	for	dyr	fra	driftsenheter	og	for	bier	og	humler

[meddelt under nummer K(2010) 2624]

(2010/270/EU)(*)

2015/EØS/76/46
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12) I tillegg fastsettes modellsertifikatet for handel med 
levende bier (Apis mellifera) og humler (Bombus spp.) 
innenfor Unionen i del 2 i vedlegg E til direktiv 92/65/
EØF.

13) I sertifikatet fastsettes kravene til dyrehelse som får 
anvendelse på både bier og humler ved lukket yngelråte. 
I henhold til disse kravene er det bare tillatt å transportere 
bier og humler fra områder som er fri for denne 
sykdommen. Ved utbrudd er det fastsatt et 30 dagers 
forbud mot forflytning som gjelder i et område innenfor 
en radius på tre kilometer rundt utbruddet.

14) I de fleste tilfeller oppdrettes imidlertid humler i 
anlegg som er isolert fra det omgivende miljøet og som 
kontrolleres regelmessig av vedkommende myndighet 
og undersøkes for forekomst av sykdommer. Det er 
lite sannsynlig at disse anleggene som er godkjent og 
under tilsyn av vedkommende myndighet i den berørte 
medlemsstat, vil rammes av lukket yngelråte innenfor 
radiusen på tre kilometer fastsatt i del 2 i vedlegg E, i 
motsetning til bifolk på friland.

15) Modellen for helsesertifikat for handel innenfor Unionen 
med levende bier og humler bør derfor endres, slik at 
den også omfatter særlige krav til dyrehelse for humler 
som oppdrettes i anlegg som er isolert fra det omgivende 
miljøet.

16) Del 1 og 2 i vedlegg E til direktiv 92/65/EØF bør derfor 
endres.

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

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Vedlegg E til direktiv 92/65/EØF endres i samsvar med 
vedlegget til denne beslutning.

Artikkel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 6. mai 2010.

 For Kommisjonen

 John DALLI

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

I vedlegg E til direktiv 92/65/EØF gjøres følgende endringer:

1. Del 1 skal lyde:

«Del 1 — Helsesertifikat for handel med dyr fra driftsenheter (hovdyr, fugler, haredyr, hunder, katter og ildere)

92/65 EI

DEN	EUROPEISKE	UNION Sertifikat	for	handel	innenfor	Unionen

D
el
	I:
	O
pp
ly
sn
in
ge
r	
om

	fo
rs
en
de
ls
en

I.1. Avsender
 Navn
 Adresse

  Postnummer 

I.2. Sertifikatets referansenummer I.2.a. Lokalt 
referansenummer

I.3. Vedkommende sentrale myndighet

I.4. Vedkommende lokale myndighet

I.5. Mottaker
 Navn
 Adresse
 Postnummer

I.6. Nr. på tilhørende opprinnelige 
sertifikater

Nr. på følgedokumenter

I.7.

I.8. Opprinnelsesstat ISO-kode I.9 Opprinnelses-
region

Kode I.10. 
Bestemmelsesstat

ISO-kode I.11. Bestemmelses-
region

Kode

I.12.  Opprinnelsessted
 
 Driftsenhet  □

I.13. Bestemmelsessted
 Driftsenhet □ Virksomhet □ Godkjent organ □
 Sædstasjon □ Embryogruppe □ Annet □

 Navn
 Adresse

 Postnummer 

Godkjenningsnummer  Navn
 Adresse

 Postnummer

Godkjenningsnummer

I.14.  Lastested
 Postnummer

I.15.  Dato og klokkeslett for avgang

I.16.  Transportmiddel
 Fly □  Skip □  Jernbanevogn □
 Veigående kjøretøy □  Annet □
Identifikasjon:

I.17.  Transportør
 Navn  Godkjenningsnummer
 Adresse

 Postnummer  Medlemsstat

I.18. Dyreart/produkt I.19. Varekode (KN-kode)

I.20. Antall/mengde

I.21. I.22. Antall kolli

I.23. Plombe- og containernr. I.24. 

I.25. Dyr sertifisert til / produkter sertifisert for: 
 Oppdrett □     Oppfôring □     Kunstig reproduksjon □     Slakting □     Kjæledyr □     Godkjent organ □

I.26. Transitt gjennom tredjestat □
 Tredjestat ISO-kode
 Utførselssted Kode
  Innførselssted Grensekontrollstasjon nr.:

I.27. Transitt gjennom medlemsstatene □
 Medlemsstat ISO-kode
 Medlemsstat ISO-kode
 Medlemsstat ISO-kode

I.28. Eksport  □
 Tredjestat ISO-kode
 Utførselssted Kode

I.29.  Anslått transporttid 

I.30.  Reiseplan
 Ja □  Nei □

I.31. Identifikasjon av dyrene

Art
(vitenskapelig navn)

Identifikasjonssystem Identifikasjonsnr. Kjønn Alder Antall
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STAT 92/65	 EI	Dyr	fra	driftsenheter	(hovdyr,	fugler,	haredyr,	
hunder,	katter	og	ildere)

II.  Helseopplysninger	 II.a Sertifikatets referansenummer II.b.

D
el
	II
:	S
er
tifi

se
ri
ng

Undertegnede offentlige veterinær(1) / veterinær med ansvar for opprinnelsesvirksomheten og godkjent av den vedkommende 
myndighet bekrefter at

enten (1)  [II.1  ovennevnte dyr var på inspeksjonstidspunktet i stand til å transporteres som planlagt i samsvar med bestemmel-
sene i rådsforordning (EF) nr. 1/2005],

eller (1)  [II.1  kjæledyrene av artene hunder(1)/katter(1)/ildere(1) var på inspeksjonstidspunktet i stand til å transporteres],

 II.2.  kravene i artikkel 4 i rådsdirektiv 92/65/EØF er oppfylt,

eller (1)  [II.3.1  drøvtyggerne(1) / dyrene av svinefamilien (Suidae)(1) som ikke omfattes av direktiv 64/432/EØF

a) tilhører arten  ....................................................................................................................................................... ;

b) viste på undersøkelsestidspunktet ingen kliniske tegn på sykdommer de er mottakelige for

c) kommer fra en offisielt tuberkulosefri(1) / offisielt brucellosefri(1) eller brucellosefri(1) besetning(1) / en drift-
senhet(1) som ikke er underlagt svinepestrestriksjoner eller fra en driftsenhet der de med negativt resultat ble 
testet i henhold til artikkel 6 nr. 2 bokstav b) i direktiv 92/65/EØF

eller (1)  [II.3.1  andre fugler enn dem som er nevnt i direktiv 90/539/EØF 

a) oppfyller kravene i artikkel 7 i direktiv 92/65/EØF, og

b) viste på undersøkelsestidspunktet ingen kliniske tegn på sykdommer dyrene er mottakelige for]

eller (1)  [II.3.1 haredyr

a) oppfyller kravene i artikkel 9 i direktiv 92/65/EØF, og

b) viste på undersøkelsestidspunktet ingen kliniske sykdomstegn]

eller (1)  [II.3.1  hunder(1)/katter(1)/ildere(1)

enten (1) [a)  oppfyller i samsvar med artikkel 10 nr. 2 i direktiv 92/65/EØF kravene i artikkel 5 og 16 i forordning (EF) nr. 
998/2003]

eller (1)  [a)  oppfyller i samsvar med artikkel 10 nr. 3 i direktiv 92/65/EØF kravene i artikkel 6 og 16 i forordning (EF) nr. 
998/2003]

eller (1)  [a)  oppfyller i samsvar med kommisjonsforordning (EU) nr. 388/2010 kravene i artikkel 10 nr. 2 i direktiv 92/65/
EØF, dersom det samlede antallet kjæledyr som forflyttes for ikke-kommersielle formål, overstiger fem]

eller (1)  [a)  oppfyller i samsvar med kommisjonsforordning (EU) nr. 388/2010 kravene i artikkel 10 nr. 3 i direktiv 92/65/
EØF, dersom det samlede antallet kjæledyr som for ikke-kommersielle formål forflyttes til Irland, Malta, 
Sverige eller Det forente kongerike, overstiger fem]

og b)  har gjennomgått en klinisk undersøkelse innen 24 timer før avsendelse, av en veterinær som er godkjent av 
vedkommende myndighet, og undersøkelsen viste at dyrene var friske.]

II.4.  Tilleggsgarantiene for sykdommer oppført i vedlegg B(2) til direktiv 92/65/EØF er følgende:(1)

Sykdom Beslutning

Sykdom Beslutning

Sykdom  Beslutning

Merknader

Del	I:

— Rubrikk I.5: Får ikke anvendelse på ikke-kommersiell forflytning av flere enn fem kjæledyr (hunder, katter og ildere).

— Rubrikk I.6: Nummer på følgedokumenter: CITES dersom aktuelt.

— Rubrikk I.19: Bruk relevant HS-kode: 01.06.19, 01.06.31, 01.06.32, 01.06.39.

— Rubrikk I.31: Identifikasjon: Når det er mulig, skal det foretas individuell identifikasjon, men partiidentifikasjon er tillatt ved små dyr.
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STAT 92/65	EI	Dyr	fra	driftsenheter	(hovdyr,	fugler,	haredyr,	
hunder,	katter	og	ildere)

II. Helseopplysninger	 II.a Sertifikatets referansenummer II.b. 

Del	II:

(1)  Stryk det som ikke passer.

(2)  På anmodning fra en medlemsstat som drar nytte av tilleggsgarantier i henhold til Unionens regelverk.

—  Stempelet og underskriften skal ha en annen farge enn de øvrige opplysningene på sertifikatet.

Offentlig/godkjent veterinær 

Navn (med blokkbokstaver): Stilling og tittel:

Dato: Underskrift:

Stempel:»
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2. Del 2 skal lyde:

«Del 2 — Helsesertifikat for handel med bier og humler

92/65 EII

DEN	EUROPEISKE	UNION                   Sertifikat	for	handel	innenfor	Unionen

D
el
	I:
	O
pp
ly
sn
in
ge
r	
om

	fo
rs
en
de
ls
en

I.1. Avsender
 Navn

 Adresse

  Postnummer 

I.2. Sertifikatets referansenummer I.2.a. Lokalt 
referansenummer

I.3. Vedkommende sentrale myndighet

I.4. Vedkommende lokale myndighet

I.5. Mottaker
 Navn

 Adresse
 Postnummer

I.6. 

I.7.

I.8. 
Opprinnelsesstat

ISO-kode I.9. I.10. 
Bestemmelsesstat

ISO-kode I.11. 

I.12.  Opprinnelsessted

 Driftsenhet□  Annet □
I.13. Bestemmelsessted

 Driftsenhet □ Annet □
 Navn
 Adresse

 Postnummer 

Godkjenningsnummer  Navn
 Adresse

 Postnummer

Godkjenningsnummer

I.14.  Lastested
 Postnummer

I.15.  Dato og klokkeslett for avgang

I.16.  Transportmiddel

 Fly □  Skip □  Jernbanevogn □
 Veigående kjøretøy □  Annet □
Identifikasjon:

I.17. 

I.18. Dyreart/produkt I.19. Varekode (KN-kode)
01.06.90

I.20. Antall/mengde

I.21. I.22. Antall kolli

I.23. Plombe- og containernr. I.24.

I.25. Dyr sertifisert til / produkter sertifisert for: 

 Oppdrett □ Beiteskifte □
I.26. Transitt gjennom tredjestat □
 Tredjestat ISO-kode
 Utførselssted Kode
  Innførselssted Grensekontrollstasjon nr.:

I.27. Transitt gjennom medlemsstatene □
 Medlemsstat ISO-kode
 Medlemsstat ISO-kode
 Medlemsstat ISO-kode

I.28. Eksport □
 Tredjestat ISO-kode
 Utførselssted Kode

I.29. 

I.30. 

I.31. Identifikasjon av dyrene

Art
(vitenskapelig navn)

Antall Partinummer
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STAT 92/65	EII	Bier	(Apis mellifera) og humler (Bombus spp.)

D
el
	II
:	S
er
tifi

se
ri
ng

II.	Helseopplysninger	 II.a Sertifikatets referansenummer II.b.

Undertegnede bekrefter at

II.1

enten (2) [a)  biene/humlene(2) kommer fra et område som ikke omfattes av et forbud i forbindelse med forekomst av lukket yngelråte. 
(Forbudet har vart i minst 30 dager etter det seneste registrerte tilfellet og etter den datoen da alle bikuber innenfor en ra-
dius på tre kilometer er blitt kontrollert av vedkommende myndighet og alle infiserte bikuber er blitt brent eller behandlet 
og kontrollert til nevnte vedkommende myndighets tilfredshet)],

eller (2)  [a)  humlene kommer fra et anlegg som er isolert fra det omgivende miljøet og som er anerkjent og under tilsyn av vedkom-
mende myndighet i medlemsstaten som er fri for lukket yngelråte og som ble inspisert umiddelbart før avsendelse, og 
verken humler eller yngel viste kliniske tegn på eller antydning til sykdommen],

og b)  biene/humlene(2) kommer fra et område med en radius på minst 100 km, som ikke er omfattet av restriksjoner i forbin-
delse med mistanke om eller bekreftet forekomst av liten kubebille (Aethina tumida) eller Tropilaelaps-midd (Tropilaelaps 

spp.), og der det ikke forekommer angrep av disse skadedyrene,

og c)  biene/humlene(2) og deres emballasje har gjennomgått en visuell undersøkelse for å påvise forekomsten av liten kubebille 
(Aethina tumida) eller dennes egg og larver, eller andre skadedyr, særlig Tropilaelaps-midd (Tropilaelaps spp.), som angri-

per bier.

II.2. Tilleggsgarantiene for sykdommer oppført i vedlegg B(1) til direktiv 92/65/EØF er følgende:(2)

Sykdom Beslutning

Sykdom Beslutning

Sykdom Beslutning

Merknader

Del	I:

— Rubrikk I.31: Art: Angi Apis mellifera eller Bombus spp.

                Antall: Angi antall bifolk

                Partinummer: Angi ev. forseglingsnummer

Del	II:

(1)  På anmodning fra en medlemsstat som drar nytte av tilleggsgarantier i henhold til Unionens regelverk.

(2)  Stryk det som ikke passer.

— Stempelet og underskriften skal ha en annen farge enn de øvrige opplysningene på sertifikatet.

Godkjent veterinær eller godkjent tjenestemann 

 Navn (med blokkbokstaver): Stilling og tittel:

 Dato: Underskrift:

 Stempel:»
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 
om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor 
Fellesskapet(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I direktiv 64/432/EØF er det fastsatt regler for handel 
med storfe og svin innenfor Fellesskapet. I artikkel 9 i 
nevnte direktiv er det fastsatt kriterier for godkjenning av 
obligatoriske nasjonale programmer for bekjempelse av 
visse smittsomme sykdommer, herunder pseudorabies.

2) I kommisjonsvedtak 2008/185/EF av 21. februar 2008 om 
tilleggsgarantier med hensyn til pseudorabies ved handel 
med svin innenfor Fellesskapet og om kriterier for hvilke 
opplysninger som skal gis om denne sykdommen(2) er det 
fastsatt bestemmelser om tilleggsgarantier for forflytning 
av svin mellom medlemsstatene. Disse garantiene er 
knyttet til klassifiseringen av medlemsstatenes status i 
forbindelse med sykdommen.

3) Vedlegg II til vedtak 2008/185/EF inneholder en liste 
over medlemsstater eller regioner i medlemsstater der 
det er iverksatt godkjente nasjonale programmer for 
bekjempelse av pseudorabies.

4) Irland har framlagt underlagsdokumenter for 
Kommisjonen som viser denne medlemsstatens status 
når det gjelder pseudorabies. Det har i flere år vært 
gjennomført et nasjonalt program for bekjempelse av 
pseudorabies i Irland.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 118 av 12.5.2010, s. 63, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 60/2011 av 1. juli 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 8.

(1) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64.
(2) EUT L 59 av 4.3.2008, s. 19.

5) Kommisjonen har undersøkt dokumentene som Irland har 
framlagt, og funnet at denne medlemsstatens nasjonale 
bekjempelsesprogram oppfyller kriteriene fastsatt i 
artikkel 9 nr. 1 i direktiv 64/432/EØF. Irland bør derfor 
oppføres på listen i vedlegg II til vedtak 2008/185/EF.

6) Av klarhetshensyn er det nødvendig å gjøre visse mindre 
endringer i oppføringen for Spania på listen i vedlegg II 
til vedtak 2008/185/EF.

7) Vedlegg II til vedtak 2008/185/EF bør derfor endres.

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

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Vedlegg II til vedtak 2008/185/EØF erstattes med teksten i 
vedlegget til denne beslutning.

Artikkel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 11. mai 2010.

 For Kommisjonen

 John DALLI

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSBESLUTNING

av	11.	mai	2010

om	endring	av	vedlegg	II	til	vedtak	2008/185/EF	for	å	føre	opp	Irland	på	listen	over	regioner	der	det	
er	iverksatt	godkjente	nasjonale	programmer	for	bekjempelse	av	pseudorabies

[meddelt under nummer K(2010) 2983]

(2010/271/EU)(*)

2015/EØS/76/47
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VEDLEGG

«VEDLEGG II

Medlemsstater	 eller	 regioner	 i	 medlemsstater	 der	 det	 er	 iverksatt	 godkjente	 nasjonale	 programmer	 for	
bekjempelse	av	pseudorabies

ISO-
kode Medlemsstat Regioner

BE Belgia Alle regioner

ES Spania Territoriet til de autonome regionene Galicia, País Vasco, Asturias, Cantabria, Navarra 
og La Rioja
Territoriet til provinsene León, Zamora, Palencia, Burgos og Valladolid samt Ávila i den 
autonome regionen Castilla y León
Territoriet til provinsen Las Palmas i den autonome regionen Kanariøyene

HU Ungarn Alle regioner

IE Irland Alle regioner

IT Italia Provinsen Bolzano

UK Det forente 
kongerike

Alle regioner i Nord-Irland»
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990 
om veterinærkontroll og avlskontroll ved handel med visse 
levende dyr og produkter innenfor Fellesskapet med sikte på 
gjennomføring av det indre marked(1), særlig artikkel 10 nr. 4,

under henvisning til rådsdirektiv 2005/94/EF av 
20. desember 2005 om fellesskapstiltak for bekjempelse av 
aviær influensa og om oppheving av direktiv 92/40/EØF(2), 
særlig artikkel 4 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Aviær influensa er en smittsom virussykdom hos fugler, 
herunder fjørfe. Infeksjoner med aviære influensavirus hos 
tamfjørfe forårsaker to hovedformer av sykdommen, som 
har forskjellig virulens. Den svakt sykdomsframkallende 
formen gir vanligvis bare milde symptomer, mens den 
sterkt sykdomsframkallende formen fører til svært høy 
dødelighet hos de fleste fjørfearter. Denne sykdommen 
kan ha stor innvirkning på lønnsomheten ved fjørfeavl.

2) Direktiv 2005/94/EF fastsetter tiltak for bekjempelse 
av utbrudd hos fjørfe og andre fugler i fangenskap av 
sterkt sykdomsframkallende aviær influensa (HPAI) og 
svakt sykdomsframkallende aviær influensa forårsaket av 
aviært influensavirus av undertypene H5 og H7 (LPAI), 
som definert i nevnte direktiv. Direktiv 2005/94/EF 
fastsetter også bestemte forebyggende tiltak med hensyn 
til overvåking og tidlig påvisning av aviært influensavirus.

3) Direktiv 2005/94/EF fastsetter at medlemsstatene skal 
gjennomføre obligatoriske overvåkingsprogrammer. 
Disse overvåkingsprogrammene skal gjøre det mulig 
å oppdage overføring av LPAI-virus hos fjørfe, særlig 
hos sjøfuglarter, før virusene spres til større deler av 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 166 av 1.7.2010, s. 22, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 60/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 8.

(1) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29.
(2) EUT L 10 av 14.1.2006, s. 16.

fjørfebestanden, slik at det kan treffes bekjempelsestiltak 
som eventuelt kan hindre mutasjon til et HPAI-virus, som 
kan få ødeleggende følger.

4) Direktiv 2005/94/EF fastsetter også at det skal 
gjennomføres overvåkingsprogrammer for viltlevende 
fugler for, på grunnlag av en regelmessig ajourført 
risikovurdering, å øke dagens kunnskap om de farene 
viltlevende fugler utgjør i forbindelse med influensavirus 
av aviær opprinnelse hos fugler.

5) Kommisjonsvedtak 2007/268/EF av 13. april 2007 
om gjennomføringen av overvåkingsprogrammer i 
medlemsstatene når det gjelder aviær influensa hos fjørfe 
og viltlevende fugler, og om endring av vedtak 2004/450/
EF(3) ble vedtatt for å fastsette retningslinjer for 
gjennomføringen av slike overvåkingsprogrammer.

6) Siden vedtakelsen av nevnte vedtak har 
medlemsstatenes erfaringer fra gjennomføringen 
av overvåkingsprogrammene og framskritt innen 
vitenskapelig kunnskap samt forskningsresultater vist at 
visse fjørfearter og kategorier av fjørfeproduksjon har 
større risiko for å bli angrepet av aviært influensavirus 
enn andre, også når det tas hensyn til driftsenhetens 
beliggenhet og andre risikofaktorer.

7) Faren for at HPAI-viruset av undertype H5N1 skulle 
overføres fra Sørøst-Asia til Europa i forbindelse med at 
det spredte seg mot vest i løpet av 2005, har gitt grunn til 
å vedta tilleggstiltak for beredskap og tidlig påvisning av 
denne virustypen hos fjørfe og viltlevende fugler.

8) Kommisjonsvedtak 2005/731/EF av 17. oktober 2005 
om fastsettelse av tilleggskrav til overvåking av 
aviær influensa hos viltlevende fugler(4) krever at 
medlemsstatene sørger for at vedkommende myndigheter 
underrettes om forekomsten av unormal dødelighet 
eller betydelige sykdomsutbrudd hos viltlevende 
fugler, særlig hos viltlevende sjøfugler. Prøvetaking 
og laboratorieundersøkelser for påvisning av aviært 
influensavirus skal også foretas.

(3) EUT L 115 av 3.5.2007, s. 3.
(4) EUT L 274 av 20.10.2005, s. 93.

KOMMISJONSBESLUTNING

av	25.	juni	2010

om	medlemsstatenes	gjennomføring	av	overvåkingsprogrammer	for	aviær	influensa	hos	fjørfe	og	
viltlevende	fugler

[meddelt under nummer C(2010) 4190]

(2010/367/EU)(*)

2015/EØS/76/48
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9) Kravene som er fastsatt i vedtak 2005/731/EF, bør 
innarbeides i denne beslutning.

10) Fra 2006 til 2009 ble det tatt prøver av over 
35000 viltlevende fugler, som har gjennomgått 
laboratorieanalyser for å påvise aviært influensavirus. 
Overvåkingen i medlemsstatene ble gjennomført ved å ta 
prøver av i gjennomsnitt 75 % levende fugler og 25 % 
syke eller døde fugler.

11) Over 1000 fugler som ble funnet døde eller syke, har 
reagert positivt på HPAI av undertype H5N1, mens bare 
omtrent fem friske, levende fugler har reagert positivt 
på samme virus i løpet av denne fireårsperioden. LPAI-
undertyper ble nesten utelukkende isolert fra prøver tatt 
av levende fugler.

12) Konklusjonene i de årlige rapportene om overvåking av 
aviær influensa(1) i Den europeiske union, utarbeidet 
av EUs referanselaboratorium for aviær influensa, de 
vitenskapelige uttalelsene fra Den europeiske myndighet 
for næringsmiddeltrygghet (EFSA)(2),(3),(4) og arbeidet 
til den nylig opprettede innsatsgruppen for overvåking 
av dyresykdommer (Task Force on Animal Disease 
Surveillance, TFADS) har pekt på at det bør innføres visse 
endringer i den nåværende overvåkingsstrategien for 
fjørfe og viltlevende fugler for å fremme en risikobasert 
framgangsmåte, som vurderes som den mest egnede 
overvåkingsstrategien for å underrette vedkommende 
myndigheter med tanke på å forebygge og bekjempe 
sykdom og beskytte driftsenheter for fjørfe og andre 
fugler i fangenskap.

13) Risikobasert overvåking bør utfylle systemer for 
tidlig påvisning av aviær influensainfeksjon hos 
fjørfe, som dem som allerede er fastsatt i artikkel 2 i 
kommisjonsvedtak 2005/734/EF av 19. oktober 2005 om 
fastsettelse av biosikkerhetstiltak for å redusere risikoen 
for overføring av sterkt sykdomsframkallende aviær 
influensa forårsaket av influensa A-virus av undertype 
H5N1 fra viltlevende fugler til fjørfe og andre fugler i 
fangenskap, og om et system for tidlig påvisning i særlig 
risikoutsatte områder(5) samt i kapittel II nr. 2 i vedlegget 
til kommisjonsvedtak 2006/437/EF av 4. august 2006 om 
godkjenning av en diagnosehåndbok for aviær influensa 
som fastsatt i rådsdirektiv 2005/94/EF(6).

14) Retningslinjene for overvåking av aviær influensa hos 
fjørfe og viltlevende fugler fastsatt i vedtak 2007/268/
EF bør derfor på bakgrunn av oppnådd erfaring og 
vitenskapelig innsikt gjennomgås på nytt og erstattes av 
retningslinjene fastsatt i denne beslutning.

(1) Europakommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/
controlmeasures/avian/eu_resp_surveillance_en.htm

(2) EFSA Journal (2005) 266, s. 1-21, Scientific Opinion on Animal health and 
welfare aspects of Avian Influenza.

(3) EFSA Journal (2008) 715, s. 1-161, Scientific Opinion on Animal health and 
welfare aspects of avian influenza and the risks of its introduction into the 
EU poultry holdings.

(4) EFSA Journal (2006) 357, s. 1-46, Opinion on Migratory birds and their 
possible role in the spread of highly pathogenic Avian Influenza.

(5) EUT L 274 av 20.10.2005, s. 105.
(6) EUT L 237 av 31.8.2006, s. 1.

15) For å sikre konsekvens i Den europeiske unions 
lovgivning bør prøvetaking og laboratorieundersøkelser 
gjennomføres i samsvar med bestemmelsene fastsatt i 
vedtak 2006/437/EF, med mindre annet er angitt.

16) For å sikre konsekvens i Den europeiske unions lovgivning 
bør det ved gjennomføringen av overvåkingsprogrammer 
for viltlevende fugler tas behørig hensyn til kravene 
i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/147/
EF av 30. november 2009 om bevaring av viltlevende 
fugler(7), særlig når det gjelder overvåkingens 
utforming og framgangsmåtene for prøvetaking nevnt i 
del 1 nr. 2 og 3 i vedlegg II til denne beslutning.

17) Vedtak 2005/731/EF og 2007/268/EF bør oppheves.

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

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre 
at vedkommende myndigheter inngår nødvendige avtaler 
med ornitologiforeninger, foreninger for ringmerking 
av fugler, jaktforeninger og andre relevante foreninger 
for å sikre at disse foreningene umiddelbart underretter 
vedkommende myndigheter om unormal dødelighet eller større 
sykdomsutbrudd hos viltlevende fugler, særlig hos viltlevende 
sjøfugler.

Artikkel 2

1.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndighet 
straks den har mottatt en underretning som nevnt i artikkel 1, 
og dersom det ikke er mulig å fastslå en annen sykdomsårsak 
enn aviær influensa, sørger for at:

a) det samles inn egnede prøver fra døde fugler, og om 
mulig fra andre fugler som har vært i kontakt med de døde 
fuglene,

b) disse prøvene gjennomgår laboratorieundersøkelser for 
påvisning av aviært influensavirus.

2.  Framgangsmåtene for prøvetaking og undersøkelse skal 
foretas i samsvar med kapittel II-VII i diagnosehåndboken for 
aviær influensa, som er godkjent ved vedtak 2006/437/EF.

(7) EUT L 20 av 26.1.2010, s. 7.
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3.  Medlemsstatene skal umiddelbart underrette 
Kommisjonen dersom laboratorieundersøkelsene fastsatt i nr. 1 
bokstav b), viser positivt resultat for sterkt sykdomsframkallende 
aviært influensavirus (HPAI).

Artikkel 3

Overvåkingsprogrammene for aviær influensa hos fjørfe og 
viltlevende fugler, som skal gjennomføres av medlemsstatene i 
samsvar med artikkel 4 nr. 1 i direktiv 2005/94/EF, skal være i 
samsvar med retningslinjene fastsatt i vedlegg I og II til denne 
beslutning.

Artikkel 4

Uten at det berører kravene i Den europeiske unions lovgivning 
skal vedkommende myndighet sikre at alle positive og negative 
resultater fra både serologiske og virologiske undersøkelser 
for påvisning av aviær influensa som gjennomføres som ledd 
i overvåkingsprogrammene for fjørfe og viltlevende fugler, 
rapporteres til Kommisjonen hver sjette måned. Resultatene 
skal leveres via Kommisjonens direktekoplede system hvert år, 

senest 31. juli for de foregående seks måneder (1. januar til 
30. juni) og senest 31. januar for de foregående seks måneder 
(1. juli til 31. desember).

Artikkel 5

Vedtak 2005/731/EF og 2007/268/EF oppheves.

Artikkel 6

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 25. juni 2010.

 For Kommisjonen

 John DALLI

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

Retningslinjer	for	gjennomføringen	av	overvåkingsprogrammer	for	aviær	influensa	hos	fjørfe

1.	 Målene	med	overvåkingsprogrammene

 Målene med overvåkingsprogrammene for aviær influensa hos fjørfe er å underrette vedkommende myndighet 
om overføring av aviært influensavirus, med sikte på å bekjempe sykdommen i samsvar med direktiv 2005/94/
EF ved årlig aktiv overvåking og påvisning av:

a) svakt sykdomsframkallende aviær influensa (LPAI) av undertypene H5 og H7 hos hønsefugler (det vil 
si kyllinger, kalkuner, perlehøns, fasaner, rapphøns og vaktler) og strutsefugler, som et tillegg til andre 
eksisterende systemer for tidlig påvisning,

b) LPAI av undertypene H5 og H7 og sterkt sykdomsframkallende aviær influensa (HPAI) hos tamme 
sjøfugler (det vil si ender, gjess og stokkender som er beregnet på gjeninnsetting i viltbestanden).

2.	 Utforming	av	overvåkingen

 Det skal foretas prøvetaking og serologiske undersøkelser på driftsenheter for fjørfe for å påvise forekomst av 
antistoffer mot aviær influensa som definert i direktiv 2005/94/EF.

 Denne aktive overvåkingen utfyller de systemene for tidlig påvisning som allerede finnes i medlemsstatene 
i samsvar med vedtak 2005/734/EF og kapittel II i diagnosehåndboken for aviær influensa godkjent 
ved kommisjonsvedtak 2006/437/EF (heretter kalt «diagnosehåndboken»), særlig de systemene som er 
gjennomført på driftsenheter for fjørfe som anses å ha større risiko for å bli angrepet av aviær influensa.

 Det finnes to internasjonalt anerkjente hovedmetoder for overvåking av dyresykdommer: a) risikobasert 
overvåking og b) overvåking basert på representativ prøvetaking.

2.1. Risikobasert overvåking

 Risikobasert overvåking skal være den foretrukne metoden for å gjennomføre overvåking av aviær influensa 
på en målrettet og kostnadseffektiv måte.

 Medlemsstater som velger denne metoden, skal gi nærmere opplysninger om de relevante spredningsveiene 
for infeksjon i fjørfeflokker samt om utvalgsgrunnlaget for driftsenheter for fjørfe som anses å ha større risiko 
for å bli angrepet av aviær influensa.

 Listen over kriterier og risikofaktorer i nr. 4.1 er ikke uttømmende, men gir en indikasjon på hvordan man 
på best mulig måte utfører prøvetaking og undersøkelser av fjørfearter og kategorier av fjørfeproduksjon 
i forskjellige driftsformer. Avhengig av dyrehelsesituasjonen i den enkelte medlemsstaten, kan det være 
nødvendig å vektlegge kriteriene og risikofaktorene forskjellig.

2.2. Overvåking basert på representativ prøvetaking

 Dersom en medlemsstat ikke kan gjennomføre en tilstrekkelig veldokumentert vurdering av spredningsveiene 
for infeksjon i fjørfeflokker på sitt territorium, skal den gjennomføre overvåking basert på en ordning for 
representativ prøvetaking. Antallet driftsenheter for fjørfe som det tas prøver fra, skal tilsvare antallet som er 
angitt i tabell 1 og 2, avhengig av fjørfeartene.

 Prøvetaking til serologiske undersøkelser for aviær influensa skal stratifiseres over hele medlemsstatens 
territorium, slik at prøvene kan anses som representative for hele medlemsstaten.

3.	 Målpopulasjoner

 Overvåkingsprogrammet skal omfatte prøvetaking av følgende fjørfearter og produksjonskategorier:

a) verpehøner,

b) frittgående verpehøner,

c) avlskyllinger,

d) avlskalkuner,

e) avlsender,

f) avlgjess,
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g) oppfôringskalkuner,

h) oppfôringsender,

i) oppfôringsgjess,

j) oppdrettsfuglevilt (hønsefugler), med fokus på voksne fugler som for eksempel avlsfugler,

k) oppdrettsfuglevilt (sjøfugl),

l) strutsefugler.

 I følgende ekstraordinære tilfeller kan overvåkingsprogrammet imidlertid også omfatte følgende 
fjørfekategorier:

m) broilere, men bare dersom: i) de holdes som frittgående fugler i stort antall og ii) de anses å ha større risiko 
for å bli angrepet av aviær influensa,

n) hobbyfjørfe: Disse spiller generelt en mindre vesentlig rolle for overføring og spredning av virus, og det er 
ressurskrevende å innhente prøver av dem. I visse medlemsstater kan imidlertid hobbyfjørfe ha en høyere 
risiko for å bli angrepet av aviær influensa fordi det er mange av dem, fordi de befinner seg i nærheten av 
kommersielle driftsenheter for fjørfe, fordi de er involvert i lokal/regional handel eller på grunn av andre 
av de kriteriene og risikofaktorene som er angitt i nr. 4.1, særlig med tanke på artssammensetningen.

 En kategori av fjørfeproduksjon (for eksempel avlskyllinger som holdes under forhold med høy biosikkerhet) 
kan imidlertid unntas fra prøvetaking dersom det foreligger en veldokumentert begrunnelse hva angår 
risikonivået.

4.	 Risikobasert	overvåkingsmetode

 Valget om å benytte risikobasert overvåking må tas på medlemsstatsplan på grunnlag av en vurdering der 
minst følgende kriterier og risikofaktorer skal tas i betraktning:

4.1. Kriterier og risikofaktorer

4.1.1. Kri ter ier  og r is ikofaktorer  for  overfør ing av virus  t i l  dr i f tsenheter  for  f jørfe  på grunn av 
direkte  e l ler  indirekte  eksponering for  vi l t levende fugler,  særl ig  fugler  som er  def iner t 
som «målar ter»

a) Driftsenhetens beliggenhet i nærheten av våtmarker, dammer, myrer, innsjøer, elver eller kyster der 
trekkende sjøfugler kan samles.

b) Driftsenhetens beliggenhet i områder med høy tetthet av trekkfugler, særlig fugler som er definert som 
«målarter» for påvisning av HPAI H5N1 og som står oppført i del 2 i vedlegg II.

c) Driftsenhetens beliggenhet i nærheten av hvile- og hekkeplasser for trekkende sjøfugler, særlig der 
disse områdene er forbundet via trekkfuglenes forflytning til områder der det er kjent at HPAI H5N1 
forekommer hos viltlevende fugler eller fjørfe.

d) Driftsenheter med frittgående dyr eller driftsenheter der fjørfe eller andre fugler i fangenskap holdes 
utendørs i anlegg der kontakt med viltlevende fugler ikke kan forhindres i tiltrekkelig grad.

e) Lavt biosikkerhetsnivå på driftsenheten, blant annet med hensyn til oppbevaring av fôr og bruk av 
overflatevann.

4.1.2. Kri ter ier  og r is ikofaktorer  for  virusspredning innenfor  dr i f tsenheten for  f jørfe  og mellom 
drif tsenheter  for  f jørfe  samt følgene av spredning av aviær inf luensa fra  f jørfe  t i l  f jørfe 
og mellom drif tsenheter  for  f jørfe

a) Forekomsten av mer enn én fjørfeart på den samme driftsenheten for fjørfe, særlig forekomsten av 
tamender og -gjess sammen med andre fjørfearter.

b) Typen fjørfeproduksjon og fjørfearter på driftsenheten som ifølge overvåkingsdata har hatt en økning i 
antallet påviste aviære influensainfeksjoner i medlemsstaten, som for eksempel driftsenheter for ender og 
fjørfe til fornyelse av viltbestanden (særlig oppdrettede stokkender)
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c) Driftsenhetens beliggenhet i områder med høy tetthet av driftsenheter for fjørfe.

d) Handelsmønstre, herunder import og intensiteten i forflytning forbundet med dette, både direkte og 
indirekte, av fjørfe og andre faktorer, blant annet kjøretøyer, utstyr og personer.

e) Forekomsten på driftsenheten av kategorier av fjørfe med lang levetid og forskjellige aldersgrupper av 
fjørfe (som verpehøns).

4.2. Innretting mot risikopopulasjoner

 Innrettingsnivået skal gjenspeile antallet risikofaktorer og den lokale innvirkningen disse har på driftsenheten.

 Vedkommende myndighet kan i sin planlegging av overvåkingens utforming ta hensyn til andre risikofaktorer, 
som skal være behørig angitt og begrunnet i overvåkingsprogrammet.

4.3. Driftsenheter for fjørfe det skal tas prøver fra

 Tabell 1 og 2 kan legges til grunn for å bestemme hvor mange driftsenheter for fjærfe det skal tas prøver fra 
per risikopopulasjon.

5.	 Metode	for	representativ	prøvetaking

 Når det gjennomføres representativ prøvetaking som nevnt i nr. 2.2, skal beregningen av hvor mange 
driftsenheter for fjørfe det skal tas prøver fra, baseres på tallene i tabell 1 og 2 i samsvar med hvilke fjørfearter 
som finnes på driftsenheten.

5.1. Antall driftsenheter det skal tas prøver fra for serologiske undersøkelser for aviær influensa

5.1.1. Antal l  dr i f tsenheter  for  f jørfe  (unntat t  dr i f tsenheter  for  ender,  gjess  og s tokkender)  det 
skal  tas  prøver  f ra

 For hver kategori av fjørfeproduksjon, unntatt ender, gjess og stokkender, skal antallet driftsenheter for 
fjørfe som det skal tas prøver fra, være definert slik at det sikres at minst én infisert driftsenhet for fjørfe blir 
identifisert dersom prevalensen av infiserte driftsenheter for fjørfe er minst 5 % med et konfidensintervall på 
95 %.

 Prøvetakingen skal gjennomføres i samsvar med tabell 1:

Tabell	1

Antall	driftsenheter	for	fjørfe	(unntatt	driftsenheter	for	ender,	gjess	og	stokkender)	det	skal	tas	
prøver	fra	i	hver	kategori	av	fjørfeproduksjon

Antall driftsenheter per kategori av fjørfeproduksjon per 
medlemsstat Antall driftsenheter for fjørfe det skal tas prøver fra

Opp til 34 Alle

35-50 35

51-80 42

81-250 53

> 250 60

5.1.2. Antal l  dr i f tsenheter  for  ender,  gjess  og s tokkender  det  skal  tas  prøver  f ra(1)

 Antallet driftsenheter for ender, gjess og stokkender det skal tas prøver fra, skal være definert slik at det sikres 

(1) Det brukes et høyere konfidensnivå for påvisning av positive driftsenheter for ender og gjess fordi sannsynligheten for at infiserte 
driftsenheter for ender og gjess påvises ved hjelp av passiv overvåking eller systemer for tidlig påvisning, er beviselig mindre enn 
det som er tilfelle for hønsefugler.
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av minst én infisert driftsenhet for fjørfe blir identifisert dersom prevalensen av infiserte driftsenheter for fjørfe 
er minst 5 % med et konfidensintervall på 99 %. 

 Prøvetakingen skal gjennomføres i samsvar med tabell 2:

Tabell	2

Antall	driftsenheter	for	ender,	gjess	og	stokkender	det	skal	tas	prøver	fra

Antall driftsenheter for ender, gjess og stokkender per 
medlemsstat

Antall driftsenheter for ender, gjess og stokkender det skal 
tas prøver fra

Opp til 46 Alle

47-60 47

61-100 59

101-350 80

> 350 90

5.2. Antall fjørfe (fugler) det skal tas prøver av på driftsenheten for fjørfe

 Tallene i nr. 5.2.1 og 5.2.2 gjelder både for driftsenheter for fjørfe der det er tatt prøver på grunnlag av 
risikobasert overvåking og for driftsenheter for fjørfe der det er tatt prøver på grunnlag av representativ 
prøvetaking.

5.2.1. Antal l  fugler  (unntat t  ender,  gjess  og s tokkender)  det  skal  tas  prøver  av på dr i f tsenheten 
for  f jørfe

 Antallet fugler det skal tas prøver av på driftsenheten for fjørfe, skal defineres slik at det sikrer 95 % 
sannsynlighet for å identifisere minst én fugl som reagerer seropositivt på aviær influensa, dersom prevalensen 
av seropositive fugler er ≥ 30.

 Det skal tas blodprøver til serologisk undersøkelse fra alle kategorier av fjørfeproduksjon og fjørfearter, fra 
minst 5-10 fugler (unntatt ender, gjess og stokkender) per driftsenhet for fjørfe og fra de enkelte fuglehusene, 
såframt driftsenheten har mer enn ett hus.

 Dersom det finnes flere fuglehus, skal det tas prøver av minst fem fugler per hus.

5.2.2. Antal l  ender,  gjess  og s tokkender  det  skal  tas  prøver  av på dr i f tsenheten

 Antallet ender, gjess og stokkender det skal tas prøver av på driftsenheten for fjørfe, skal defineres slik at det 
sikrer 95 % sannsynlighet for å identifisere minst én fugl som reagerer seropositivt på aviær influensa, derom 
prevalensen av seropositive fugler er ≥ 30 %.

 Det skal tas tjue(1) blodprøver til serologisk undersøkelse fra hver utvalgte driftsenhet for fjørfe.

6.	 Framgangsmåter	for	prøvetaking	til	serologisk	undersøkelse

 Tidsrommet for prøvetaking i driftsenheten for fjørfe skal sammenfalle med den sesongbestemte 
produksjonen for hver kategori av fjørfeproduksjon, og prøvetakingen kan også gjøres på slakteriet. Denne 
prøvetakingspraksisen skal ikke være til hinder for den risikobaserte framgangsmåten i samsvar med kriteriene 
og risikofaktorene oppført i nr. 4.1.

 For å oppnå optimal effektivitet, og også for å unngå at personer unødig går inn i driftsenheter for fjørfe, skal 
prøvetakingen om mulig kombineres med prøvetaking til andre formål, for eksempel innenfor rammen av 
bekjempelse av Salmonella og Mycoplasma. Slik kombinert prøvetaking skal imidlertid ikke være til hinder 
for risikobasert overvåking.

7.	 Prøvetaking	til	virologiske	undersøkelser

 Prøvetaking til virologiske undersøkelser for aviær influensa skal ikke brukes som et alternativ til serologiske 
undersøkelser, og skal bare utføres som ledd i undersøkelser til oppfølging av positive resultater på serologiske 
undersøkelser for aviær influensa.

(1) Det høyere antallet stikkprøver sammenlignet med det som er angitt i nr. 5.2.1, er n¿dvendig pŒ grunn av at den diagnostiske pr¿ven 
er mindre f¿lsom nŒr den brukes pŒ sj¿fugler.
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8.	 Analysehyppighet	og	analyseperiode

 Prøvetaking på driftsenheter for fjørfe skal gjennomføres hvert år. Medlemsstatene kan imidlertid beslutte 
å utføre prøvetaking og analyser hyppigere på grunnlag av en risikovurdering. En slik beslutning skal være 
utførlig begrunnet i overvåkingsprogrammet.

 Prøvetaking skal utføres i samsvar med det godkjente overvåkingsprogrammet fra 1. januar til 31. desember i 
det året programmet gjennomføres.

9.	 Laboratorieundersøkelser

 Analyse av prøvene skal foretas ved nasjonale referanselaboratorier for aviær influensa i medlemsstatene, 
eller ved andre laboratorier som er godkjent av vedkommende myndigheter og underlagt de nasjonale 
referanselaboratorienes kontroll.

 Laboratorieundersøkelser skal foretas i samsvar med diagnosehåndboken, som fastsetter framgangsmåtene for 
bekreftelse og differensialdiagnostisering av aviær influensa.

 Dersom en medlemsstat imidlertid ønsker å bruke laboratorieundersøkelser som ikke er fastsatt i 
diagnosehåndboken eller beskrevet i OIEs håndbok for landdyr, skal EUs referanselaboratorium, på grunnlag 
av validerte opplysninger, godkjenne at disse undersøkelsene er egnet til formålet før de tas i bruk.

 Alle positive serologiske resultater skal bekreftes av de nasjonale referanselaboratoriene ved 
hemagglutinasjonshemmingsprøve, der det brukes utvalgte stammer levert av EUs referanselaboratorium:

a) for undertype H5:

i) en første undersøkelse med teal/England/7894/06 (H5N3),

ii) undersøkelse av alle positive prøver med chicken/Scotland/59(H5N1) for å utelukke antistoffer som 
kryssreagerer med N3,

b) for undertype H7:

i) en første undersøkelse med turkey/England/647/77 (H7N7),

ii) undersøkelse av alle positive prøver med African starling/983/79 (H7N1) for å utelukke antistoffer 
som kryssreagerer med N7.

 Alle positive serologiske resultater skal følges opp med epidemiologiske undersøkelser på driftsenheten for 
fjørfe og ytterligere prøvetaking med tanke på virologiske undersøkelser for å fastslå om det finnes en aktiv 
infeksjon med aviært influensavirus på driftsenheten for fjørfe. Konklusjonene av alle disse undersøkelsene 
skal rapporteres til Kommisjonen.

 Alle virusisolater av aviær influensa skal sendes til EUs referanselaboratorium i samsvar med Den 
europeiske unions lovgivning og de nasjonale referanselaboratorienes oppgaver som fastsatt i vedlegg VIII 
til direktiv 2005/94/EF, med mindre det er gitt unntak i samsvar med nr. 4 bokstav d) i kapittel V i 
diagnosehåndboken. Virus av undertype H5/H7 skal omgående sendes til EUs referanselaboratorium 
og gjennomgå standardundersøkelser for karakterisering (nukleotidsekvensering/IVPI) i samsvar med 
diagnosehåndboken.

 Ved innsendelse av prøver og diagnostisk materiale benyttes de særlige protokollene som er framlagt av EUs 
referanselaboratorium. Vedkommende myndigheter skal sikre at det er god informasjonsflyt mellom EUs 
referanselaboratorium og de nasjonale referanselaboratoriene.

______
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VEDLEGG II

DEL 1

Retningslinjer	for	gjennomføring	av	overvåkingsprogrammer	for	aviær	influensa	hos	viltlevende	fugler

1. Mål	med	overvåkingen

 Målet med overvåkingsprogrammet for aviær influensa hos viltlevende fugler er tidlig påvisning av HPAI av 
undertypen H5N1 hos viltlevende fugler for å beskytte fjørfe på driftsenheter for fjørfe og verne dyrehelsen.

2. Utforming	av	overvåkingen

a) Det skal gjennomføres risikobasert overvåking som et «passivt» overvåkingssystem, med 
laboratorieundersøkelser av viltlevende fugler som blir funnet døende eller døde, og overvåkingen skal særlig 
være rettet mot sjøfuglarter.

b) Viltlevende fugler, særlig trekkende sjøfugler, som har vist seg å ha større risiko for å bli angrepet av og 
overføre HPAI H5N1-viruset, er «målarter» som særlig skal overvåkes.

c) Overvåkingen rettes mot områder nær hav, innsjøer og vannveier der det er funnet døde fugler, særlig dersom 
disse områdene ligger i nærheten av driftsenheter for fjørfe, og særlig i områder med høy tetthet av driftsenheter 
for fjørfe.

d) Det skal sikres et nært samarbeid med epidemiologer og ornitologer samt med vedkommende naturvernmyndighet 
med henblikk på å utforme overvåkingsprogrammet, bistå med å identifisere arter og optimere prøvetakingen i 
overensstemmelse med forholdende i den enkelte medlemsstat.

e) Dersom den epidemiologiske situasjonen vedrørende HPAI H5N1-viruset krever det, skal overvåkingen utvides 
gjennom holdningsskapende tiltak og aktiv søking etter og kartlegging av døde eller døende viltlevende fugler, 
særlig fugler som tilhører målartene. En grunn til en slik utviding av overvåkingen kan være at HPAI H5N1-
viruset blir påvist hos fjørfe og/eller viltlevende fugler i nabomedlemsstater og tilgrensende tredjestater, eller 
i land som er forbundet med den berørte medlemsstaten gjennom trekkfuglenes forflytning, særlig fugler 
som tilhører målartene. I slike tilfeller skal det tas hensyn til de bestemte migrasjonsmønstrene og artene av 
viltlevende fugler, som kan variere i de forskjellige medlemsstatene.

3. Prøvetakingsmetoder

a) Prøvetakingsmetodene skal foretas i samsvar med diagnosehåndboken.

b) Det skal tas kloakksvaberprøver og svaberprøver fra luftrør/svelg og/eller prøver av vev fra viltlevende fugler 
som er funnet døde eller døende, for molekylærpåvisning (PCR) og/eller virusisolasjon.

c) Særlige hensyn må tas ved lagring og transport av prøver i samsvar med nr. 5 og 6 i kapittel IV i diagnosehåndboken. 
Alle virusisolater av aviær influensa hos viltlevende fugler skal sendes til EUs referanselaboratorium, med 
mindre det er gitt unntak i samsvar med nr. 4 bokstav d) i kapittel V i diagnosehåndboken. Virus av undertype 
H5/H7 skal omgående sendes til EUs referanselaboratorium og gjennomgå standardundersøkelser for 
karakterisering (nukleotidsekvensering/IVPI) i samsvar med diagnosehåndboken.

d) Prøvetakingen skal avsluttes senest 31. desember i det året overvåkingsprogrammet gjennomføres.

4. Laboratorieundersøkelser

 Laboratorieundersøkelsene skal foretas i samsvar med diagnosehåndboken.

 Analyse av prøver skal foretas ved de nasjonale referanselaboratoriene i medlemsstatene, eller ved andre laboratorier 
som er godkjent av vedkommende myndigheter og underlagt de nasjonale referanselaboratorienes kontroll.

 Dersom en medlemsstat imidlertid ønsker å bruke laboratorieundersøkelser som ikke er fastsatt i diagnosehåndboken 
eller beskrevet i OIEs håndbok for landdyr, skal EUs referanselaboratorium, på grunnlag av validerte opplysninger, 
godkjenne at disse undersøkelsene er egnet til formålet før de tas i bruk.

 En første kartlegging ved hjelp av M-gen-PCR skal foretas, etterfulgt av raske undersøkelser av H5-positive prøver, 
som skal gjennomføres innen høyst to uker. Dersom resultatet er positivt for H5, skal kløyvingspunktet analyseres 
så raskt som mulig for å bestemme om dets motiv er sterkt sykdomsframkallende aviær influensa (HPAI) eller svakt 
sykdomsframkallende aviær influensa (LPAI). Dersom det bekreftes forekomst av H5 HPAI, skal det raskt foretas 
ytterligere analyse for å bestemme N-typen, selv om dette bare kan dokumentere at N1 kan utelukkes.
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5. Oppfølging

— Dersom positive tilfeller av HPAI H5 (N1)(1) bekreftes, skal bekjempelsestiltakene fastsatt i kommisjonsvedtak 
2006/563/EF av 11. august 2006 om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med sterkt sykdomsframkallende aviær 
influensa av undertype H5N1 hos viltlevende fugler i Fellesskapet og om oppheving av vedtak 2006/115/EF(2), få 
anvendelse.

— Som et ledd i de epidemiologiske undersøkelsene er det viktig å identifisere områder knyttet til nevnte tilfeller 
for om mulig å kunne forutse ytterligere utbrudd av aviær influensa, særlig i områder som er av betydning for 
fjørfeproduksjon, for eksempel områder med høy tetthet av driftsenheter for fjørfe.

DEL 2

Liste	over	viltlevende	fuglearter	som	skal	gjennomgå	prøvetaking	og	undersøkelse	for	påvisning	aviær	influensa	
—	«målarter»	

Nr. Vitenskapelig navn Vanlig navn

1. Accipiter gentilis Hønsehauk

2. Accipiter nisus Spurvehauk

3. Anas acuta Stjertand

4. Anas clypeata Skjeand

5. Anas crecca Krikkand

6. Anas penelope Brunnakke

7. Anas platyrhynchos Stokkand

8. Anas querquedula Knekkand

9. Anas strepera Snadderand

10. Anser albifrons albifrons Tundragås (europeisk underart)

11. Anser anser Grågås

12. Anser brachyrhynchus Kortnebbgås

13. Anser erythropus Dverggås

14. Anser fabalis Sædgås 

15. Ardea cinerea Gråhegre

16. Aythya ferina Taffeland

17. Aythya fuligula Toppand

18. Branta bernicla Ringgås

19. Branta canadensis Kanadagås

20. Branta leucopsis Hvitkinngås

21. Branta ruficollis Rødhalsgås

22. Bubo bubo Hubro

23. Buteo buteo Musvåk

24. Buteo lagopus Fjellvåk

25. Cairina moschata Moskusand

26. Ciconia ciconia Stork

27. Circus aeruginosus Sivhauk

(1) Bekjempelsestiltak mot sykdom skal gjennomføres på grunnlag av bekreftet HPAI H5 og mistanke om N1.
(2) EUT L 222 av 15.8.2006, s. 11.
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Nr. Vitenskapelig navn Vanlig navn

28. Cygnus columbianus Dvergsvane

29. Cygnus cygnus Sangsvane

30. Cygnus olor Knoppsvane

31. Falco peregrinus Vandrefalk

32. Falco tinnunculus Tårnfalk

33. Fulica atra Sothøne

34. Larus canus Fiskemåke

35. Larus ridibundus Hettemåke

36. Limosa limosa Svarthalespove

37. Marmaronetta angustirostris Marmorand

38. Mergus albellus Lappfiskand

39. Milvus migrans Svartglente

40. Milvus milvus Glente

41. Netta rufina Rødhodeand

42. Phalacrocorax carbo Storskarv

43. Philomachus pugnax Brushane

44. Pica pica Skjære

45. Pluvialis apricaria Heilo

46. Podiceps cristatus Toppdykker

47. Podiceps nigricollis Svarthaledykker

48. Porphyrio porphyrio Sultanhøne

49. Tachybaptus ruficollis Dvergdykker

50. Vanellus vanellus Vipe
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 
unionen,

med tilvising til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om 
dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor 
Fellesskapet(1), særleg vedlegg A del I nr. 4, vedlegg A del II 
nr. 7 og vedlegg D kapittel I del E, 

med tilvising til rådsdirektiv 91/68/EØF av 28. januar 1991 
om krav til dyrehelse ved handel med sau og geit innenfor 
Fellesskapet(2), særleg vedlegg A kapittel 1 del II, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I direktiv 91/68/EØF er det fastsett krav til dyrehelse 
ved handel med sau og geit i Unionen. I direktivet er det 
fastsett kva vilkår som ligg til grunn for at medlemsstatar 
eller regionar i medlemsstatar skal kunne godkjennast 
som offisielt frie for brucellose.

2) Listene over medlemsstatar og regionar som er 
godkjende som frie for brucellose (B. melitensis) i 
samsvar med direktiv 91/68/EØF, er førte opp i vedlegga 
til kommisjonsvedtak 93/52/EØF av 21. desember 
1992 om konstatering av at visse medlemsstater eller 
regioner oppfyller vilkårene med hensyn til brucellose 
(B. melitensis), og om anerkjenning av deres status 
som medlemsstater eller regioner offisielt fri for denne 
sykdommen(3).

3) Litauen har lagt fram for Kommisjonen dokumentasjon 
som syner at dei relevante krava i direktiv 91/68/EØF er 
oppfylte, slik at heile territoriet til denne staten kan verte 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 180 av 15.7.2010, s. 21, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 60/2011 av 1. juli 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 8.

(1) TEF 121 av 29.7.1964, s. 1977/64.
(2) TEF L 46 av 19.2.1991, s. 19.
(3) TEF L 13 av 21.1.1993, s. 14.

godkjend som offisielt fri for brucellose (B. melitensis). 
Denne medlemsstaten bør difor godkjennast som offisielt 
fri for denne sjukdommen. Vedlegg I til vedtak 93/52/
EØF bør difor endrast.

4) Italia har sendt over til Kommisjonen dokumentasjon 
som syner at dei relevante krava i direktiv 91/68/EØF er 
oppfylte med omsyn til alle provinsane i regionen Molise 
med sikte på at denne regionen kan verte godkjend 
som offisielt fri for brucellose (B. melitensis). Denne 
regionen bør difor godkjennast som offisielt fri for denne 
sjukdommen.

5) Italia har òg bede om at det vert gjort endringar i 
posten for denne medlemsstaten i lista over regionar i 
medlemsstatane som er godkjende som offisielt frie for 
brucellose (B. melitensis) i vedlegg II til vedtak 93/52/
EØF. Etter den noverande administrative inndelinga 
av Italia er regionen Trentino-Alto Adige delt inn i to 
eigne regionar: provinsen Bolzano og provinsen Trento. 
Regionen Sardegna er delt inn i åtte provinsar. Ettersom 
alle provinsane i regionane Lombardia, Piemonte, 
Toscana, Sardegna og Umbria alt er vortne godkjende 
som offisielt frie for brucellose (B. melitensis), bør òg 
heile desse regionane godkjennast som offisielt frie for 
denne sjukdommen.

6) Posten for Italia i vedlegg II til vedtak 93/52/EØF bør 
difor endrast.

7) Direktiv 64/432/EØF vert nytta på handel med storfe 
og svin i Unionen. I direktivet er det fastsett kva vilkår 
som ligg til grunn for at ein medlemsstat eller ein del av 
eller region i ein medlemsstat skal kunne godkjennast 
som offisielt frie for tuberkulose, brucellose og enzootisk 
bovin leukose hjå storfebuskapar.

KOMMISJONSAVGJERD

av	8.	juli	2010

om	endring	av	vedlegga	til	vedtak	93/52/EØF	med	omsyn	til	godkjenninga	av	Litauen	og	regionen	
Molise	i	Italia	som	offisielt	frie	for	brucellose	(B. melitensis),	og	om	endring	av	vedlegga	til	vedtak	
2003/467/EF	med	omsyn	til	fråsegna	om	at	visse	administrative	regionar	i	Italia	er	offisielt	frie	for	

bovin	tuberkulose,	bovin	brucellose	og	enzootisk	bovin	leukose

[meld under nummeret K(2010) 4592]

(2010/391/EU)(*)

2015/EØS/76/49
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8) Vedlegg I, II og III til kommisjonsvedtak 2003/467/EF av 
23. juni 2003 om fastsetjing av status for storfebuskapar 
i visse medlemsstatar eller regionar i medlemsstatar som 
offisielt frie for tuberkulose, brucellose og enzootisk bovin 
leukose(1) inneheld lister over desse medlemsstatane og 
regionane.

9) Italia har sendt over til Kommisjonen dokumentasjon 
som syner at dei relevante krava som er fastsette i direktiv 
64/432/EØF, er oppfylte med omsyn til alle provinsane i 
regionane Lombardia og Toscana o i provinsane Cagliari, 
Medio-Campidano, Ogliastra og Olbia-Tempio i regionen 
Sardegna, slik at desse regionane og provinsane i Italia 
kan godkjennast som offisielt frie for tuberkulose.

10) Italia har sendt over til Kommisjonen dokumentasjon 
som syner at dei relevante krava i direktiv 64/432/EØF er 
oppfylte med omsyn til provinsen Campobasso i regionen 
Molise med sikte på at denne provinsen i Italia kan verte 
godkjend som offisielt fri for brucellose.

11) Italia har lagt fram for Kommisjonen dokumentasjon 
som syner at dei relevante krava i direktiv 64/432/EØF 
er oppfylte med omsyn til provinsen Napoli i regionen 
Campania, provinsen Brindisi i regionen Puglia og 
provinsane Agrigento, Caltanissetta, Siracusa og Trapani 
i regionen Sicilia, slik at dei kan verte godkjende som 
regionar som er offisielt frie for enzootisk bovin leukose i 
Italia.

12) Som følgje av vurderinga av den dokumentasjonen som 
Italia har lagt fram, bør dei provinsane og regionane 
som det gjeld, godkjennast som offisielt frie for høvesvis 
tuberkulose, brucellose og enzootisk bovin leukose i 
Italia.

13) Italia har òg bede om at det vert gjort endringar i 
posten for denne medlemsstaten i listene over regionar 
i medlemsstatane som er godkjende som offisielt frie 
for tuberkulose, brucellose og enzootisk bovin leukose 
i vedlegga til vedtak 2003/467/EF. Etter den noverande 
administrative inndelinga av Italia er regionen Trentino-
Alto Adige delt inn i to eigne regionar: provinsen Bolzano 
og provinsen Trento.

(1) TEU L 156 av 25.6.2003, s. 74.

14) I tillegg er alle provinsane i regionane Emilia-Romagna, 
Lombardia, Sardegna og Umbria som er førte opp i 
kapittel 2 i vedlegg II til vedtak 2003/467/EF, alt vortne 
godkjende som offisielt frie for brucellose, og alle 
provinsane i regionane Emilia-Romagna, Lombardia, 
Marche, Piemonte, Toscana, Umbria og Val d’Aosta som 
er førte opp i kapittel 2 i vedlegg III til vedtak 2003/467/
EF, alt vortne godkjende som offisielt frie for enzootisk 
bovin leukose, og heile desse regionane bør reknast som 
offisielt frie for dei nemnde sjukdommane.

15) Vedlegga til vedtak 2003/467/EF bør difor endrast.

16) Vedtak 93/52/EØF og 2003/467/EF bør difor endrast.

17) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar 
med fråsegna frå Det faste utvalet for næringsmiddelkjeda 
og dyrehelsa —

TEKE DENNE AVGJERDA:

Artikkel 1

Vedlegga til vedtak 93/52/EØF vert endra i samsvar med 
vedlegg I til denne avgjerda.

Artikkel 2

Vedlegga til vedtak 2003/467/EF vert endra i samsvar med 
vedlegg II til denne avgjerda.

Artikkel 3

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 8. juli 2010.

 For Kommisjonen

 John DALLI

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

I vedlegga til vedtak 93/52/EØF vert det gjort følgjande endringar:

1) Vedlegg I skal lyde:

«VEDLEGG I

MEDLEMSSTATER

ISO-kode Medlemsstat

BE Belgia

CZ Tsjekkia

DK Danmark

DE Tyskland

IE Irland

LT Litauen

LU Luxembourg

HU Ungarn

NL Nederland

AT Østerrike

PL Polen

RO Romania

SI Slovenia

SK Slovakia

FI Finland

SE Sverige

UK Det forente kongerike»

2) I vedlegg II skal posten for Italia lyde:

 «I Italia:

– Regionen Abruzzo: provinsen Pescara,

– Provinsen Bolzano,

– Regionen Friuli Venezia Giulia,

– Regionen Lazio: provinsene Latina, Rieti, Roma og Viterbo,

– Regionen Liguria: provinsen Savona,

– Regionen Lombardia,

– Regionen Marche,

– Regionen Molise,

– Regionen Piemonte,

– Regionen Sardegna,

– Regionen Toscana,

– Provinsen Trento,

– Regionen Umbria,

– Regionen Veneto.»

______
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VEDLEGG II

I vedlegga til vedtak 2003/467/EF vert det gjort følgjande endringar:

1) I vedlegg I kapittel 2 skal posten for Italia lyde:

 «I Italia:

– Regionen Abruzzo: Provinsen Pescara,

– Provinsene Bolzano,

– Regionen Emilia-Romagna,

– Regionen Friuli-Venezia Giulia,

– Regionen Lombardia,

– Regionen Marche: provinsen Ascoli Piceno,

– Regionen Piemonte: provinsane Novara, Verbania og Vercelli,

– Regionen Sardegna: provinsane Cagliari, Medio-Campidano, Ogliastra, Olbia-Tempio og Oristano,

– Regionen Toscana,

– Provinsen Trento,

– Regionen Veneto.»

2) I vedlegg II kapittel 2 skal posten for Italia lyde:

 «I Italia:

– Regionen Abruzzo: provinsen Pescara,

– Provinsen of Bolzano,

– Regionen Emilia-Romagna,

– Regionen Friuli-Venezia Giulia,

– Regionen Lazio: provinsen Rieti,

– Regionen Liguria: provinsane Imperia og Savona,

– Regionen Lombardia,

– Regionen Marche,

– Regionen Molise: provinsen Campobasso,

– Regionen Piemonte,

– Regionen Puglia: provinsen Brindisi,

– Regionen Sardegna,

– Regionen Toscana,

– Provinsen Trento,

– Regionen Umbria,

– Regionen Veneto.»
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3) I vedlegg III kapittel 2 skal posten for Italia lyde:

 «I Italia:

– Regionen Abruzzo: provinsen Pescara,

– Provinsen Bolzano,

– Regionen Campania: provinsen Napoli,

– Regionen Emilia-Romagna,

– Regionen Friuli-Venezia Giulia,

– Regionen Lazio: provinsane Frosinone og Rieti,

– Regionen Liguria: provinsane Imperia og Savona,

– Regionen Lombardia,

– Regionen Marche,

– Regionen Molise,

– Regionen Piemonte,

– Regionen Puglia: provinsen Brindisi,

– Regionen Sardegna,

– Regionen Sicilia: provinsane Agrigento, Caltanissetta, Siracusa og Trapani,

– Regionen Toscana,

– Provinsen Trento,

– Regionen Umbria,

– Regionen Val d’Aosta,

– Regionen Veneto.»

____________
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 
om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor 
Fellesskapet(1), særlig artikkel 9 nr. 2 og artikkel 10 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved direktiv 64/432/EØF er det fastsatt regler for handel 
innenfor Unionen med storfe og svin unntatt viltlevende 
svin. I artikkel 9 i nevnte direktiv er det fastsatt kriterier for 
godkjenning av obligatoriske nasjonale programmer for 
bekjempelse av visse smittsomme sykdommer, herunder 
pseudorabies. Dessuten er det fastsatt i direktivets 
artikkel 10 at en medlemsstat som mener at hele eller 
deler av dens territorium er fri for slike sykdommer, 
herunder pseudorabies, skal framlegge for Kommisjonen 
behørig bevis for dette.

2) I kommisjonsvedtak 2008/185/EF av 21. februar 2008 om 
tilleggsgarantier med hensyn til pseudorabies ved handel 
med svin innenfor Fellesskapet og om kriterier for hvilke 
opplysninger som skal gis om denne sykdommen(2), er det 
fastsatt bestemmelser om tilleggsgarantier for forflytning 
av svin mellom medlemsstatene. Disse garantiene er 
knyttet til klassifiseringen av medlemsstatenes status når 
det gjelder pseudorabies.

3) Vedlegg I til vedtak 2008/185/EF inneholder en liste 
over medlemsstater eller regioner i medlemsstater som 
er fri for pseudorabies, og som ikke tillater vaksinasjon. 
Vedlegg II til nevnte vedtak inneholder en liste over 
medlemsstater eller regioner i medlemsstater der det er 
iverksatt godkjente nasjonale programmer for utryddelse 
av pseudorabies.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 208 av 7.8.2010, s. 5, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 60/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 8.

(1) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64.
(2) EUT L 59 av 4.3.2008, s. 19.

4) I Polen og Spania har det i flere år blitt gjennomført 
nasjonale programmer for bekjempelse av pseudorabies. 
For flere regioner i Spania er det nasjonale programmet 
for bekjempelse av pseudorabies allerede godkjent ved 
kommisjonsvedtak 2007/603/EF(3).

5) Slovenia har framlagt for Kommisjonen 
underlagsdokumenter som viser at Slovenias territorium 
er fritt for pseudorabies, og at sykdommen aldri er blitt 
påvist i denne medlemsstaten.

6) Kommisjonen har undersøkt dokumentasjonen som 
Slovenia har framlagt, og har funnet at den oppfyller 
kravene i artikkel 10 nr. 1 i direktiv 64/432/EØF. 
Medlemsstaten bør derfor oppføres på listen i vedlegg I til 
vedtak 2008/185/EF. Nevnte vedlegg bør derfor endres.

7) Polen har framlagt underlagsdokumenter for 
Kommisjonen om det programmet som er iverksatt på 
hele Polens territorium, og har anmodet om godkjenning 
av dette programmet.

8) Spania har nå framlagt underlagsdokumenter for 
Kommisjonen om det programmet som er iverksatt i 
de autonome områdene Andalusia, Aragon, Balearene, 
Castilla-La Mancha, Katalonia, Extremadura, Madrid, 
regionen Murcia, området Valencia, provinsene 
Salamanca, Segovia og Soria i det autonome området 
Castilla y León samt provinsen Tenerife i det autonome 
området Kanariøyene, og har anmodet om godkjenning 
av dette programmet.

9) Kommisjonen har også fastslått at de nasjonale 
bekjempelsesprogrammene som Polen og Spania har 
framlagt, oppfyller kriteriene fastsatt i artikkel 9 nr. 1 i 
direktiv 64/432/EØF. Polen og Spania bør derfor oppføres 
på listen i vedlegg II til vedtak 2008/185/EF. Nevnte 
vedlegg bør derfor endres.

(3) EUT L 236 av 8.9.2007, s. 7.

KOMMISJONSBESLUTNING

av	6.	august	2010

om	 endring	 av	 vedlegg	 I	 og	 II	 til	 vedtak	 2008/185/EF	 for	 å	 oppføre	 Slovenia	 på	 listen	 over	
medlemsstater	 som	 er	 fri	 for	 pseudorabies,	 og	 Polen	 og	 visse	 regioner	 i	 Spania	 på	 listen	 over	

medlemsstater	der	det	er	iverksatt	godkjente	programmer	for	bekjempelse	av	pseudorabies

[meddelt under nummer K(2010) 5358]

(2010/434/EU)(*)

2015/EØS/76/50
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10) Vedtak 2008/185/EF bør derfor endres.

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

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Vedlegg I og II til vedtak 2008/185/EF erstattes med teksten i 
vedlegget til denne beslutning.

Artikkel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 6. august 2010.

 For Kommisjonen

 John DALLI

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

«VEDLEGG I

Medlemsstater	eller	regioner	i	medlemsstater	som	er	fri	for	pseudorabies,	og	som	ikke	tillater	vaksinasjon

ISO-kode Medlemsstat Regioner

CZ Den tsjekkiske 
republikk

Alle regioner

DK Danmark Alle regioner

DE Tyskland Alle regioner

FR Frankrike Departementene Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, 
Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, 
Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-
d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-
et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute 
Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, 
Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, 
Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, 
Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, 
Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-
Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-
et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, 
Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, 
Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

CY Kypros Alle regioner

LU Luxembourg Alle regioner

NL Nederland Alle regioner

AT Østerrike Alle regioner

SI Slovenia Alle regioner

SK Slovakia Alle regioner

FI Finland Alle regioner

SE Sverige Alle regioner

UK Det forente 
kongerike

Alle regioner i England, Skottland og Wales
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VEDLEGG II

Medlemsstater	 eller	 regioner	 i	 medlemsstater	 der	 det	 er	 iverksatt	 godkjente	 nasjonale	 programmer	 for	
bekjempelse	av	pseudorabies

ISO-kode Medlemsstat Regioner

BE Belgia Alle regioner

IE Irland Alle regioner

ES Spania Alle regioner

IT Italia Provinsen Bolzano

HU Ungarn Alle regioner

PL Polen Alle regioner

UK Det forente kongerike Alle regioner i Nord-Irland»
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til rådsdirektiv 2003/85/EF av 29. september 
2003 om fellesskapstiltak for å bekjempe munn- og klovsyke, 
om oppheving av direktiv 85/511/EØF og vedtak 89/531/EØF 
og 91/665/EØF, og om endring av direktiv 92/46/EØF(1), 
særlig artikkel 67 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I direktiv 2003/85/EF fastsettes minstekrav til 
bekjempelsestiltak som skal iverksettes ved utbrudd av 
munn- og klovsyke samt visse forebyggende tiltak som 
har som mål å gjøre vedkommende myndigheter og 
landbrukerne mer bevisst  og bedre forberedt på nevnte 
sykdom.

2) Disse forebyggende tiltakene omfatter en forpliktelse for 
medlemsstatene til å sikre at håndtering av levende munn- 
og klovsykevirus for forskning og diagnostisering skjer 
bare i de godkjente laboratoriene som er oppført i del A i 
vedlegg XI til direktiv 2003/85/EF, og at produksjon av 
enten inaktiverte antigener for framstilling av vaksiner, 
eller av vaksiner og beslektet forskning, skjer bare i de 
godkjente virksomhetene og laboratoriene som er oppført 
i del B i nevnte vedlegg.

3) Bulgaria har offisielt underrettet Kommisjonen om at 
kontrollen i henhold til artikkel 66 i direktiv 2003/85/
EF har vist at dets nasjonale referanselaboratorium ikke 
lenger anses å oppfylle standardene for biosikkerhet 
fastsatt i artikkel 65 bokstav d) i direktiv 2003/85/EF.

4) Nederland har offisielt underrettet Kommisjonen om 
visse endringer av navnet på et nederlandsk laboratorium 
som er oppført i del B i vedlegg XI til direktiv  
2003/85/EF.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 209 av 10.8.2010, s. 18, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 60/2011 av 1. juli 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 8.

(1) EUT L 306 av 22.11.2003, s. 1.

5) Av sikkerhetsgrunner er det viktig å holde listen over 
laboratorier i vedlegg XI til direktiv 2003/85/EF ajourført.

6) Det er derfor nødvendig å stryke oppføringen for Bulgaria 
på listen over laboratorier i del A i vedlegg XI til direktiv 
2003/85/EF, og å endre oppføringen for Nederland på 
listen i del B i nevnte vedlegg. Vedlegg XI til direktiv 
2003/85/EF bør derfor endres.

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

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I vedlegg XI til direktiv 2003/85/EF gjøres følgende endringer:

1. I del A utgår oppføringen for Bulgaria.

2. I del B skal oppføringen for Nederland lyde:

«NL Nederland Merial S.A.S., Lelystad Laboratory, Lelystad»

Artikkel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 9. august 2010.

 For Kommisjonen

 John DALLI

 Medlem av Kommisjonen

_________

KOMMISJONSBESLUTNING

av	9.	august	2010

om	endring	av	vedlegg	XI	til	rådsdirektiv	2003/85/EF	med	hensyn	til	listen	over	laboratorier	som	
har	tillatelse	til	å	håndtere	levende	munn-	og	klovsykevirus

[meddelt under nummer K(2010) 5420]

(2010/435/EU)(*)

2015/EØS/76/51



17.12.2015 Nr. 76/393EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 
unionen,

med tilvising til rådsvedtak 2000/258/EF av 20. mars 2000 om 
utpeking av et særskilt institutt som skal utarbeide de kriterier 
som er nødvendige for å standardisere serologiske prøver for 
kontroll av rabiesvaksiners virkning(1), særleg artikkel 3 nr. 3, 
og

ut frå desse synsmåtane:

1) Ved vedtak 2000/258/EF vart laboratoriet til Agence 
française de sécurité sanitaire des aliments de Nancy 
(heretter kalla "AFSSA, Nancy") peikt ut til å vere 
ansvarleg for å fastsetje dei kriteria som er naudsynte for 
standardisering av serologiske prøver for å kontrollere 
verknaden av rabiesvaksinar. Oppgåvene til laboratoriet 
vart òg fastsette i det nemnde vedtaket.

2) AFSSA, Nancy skal mellom anna vurdere laboratoria 
i medlemsstatane og i tredjestatar med omsyn til 
godkjenninga deira til å utføre serologiske prøver for å 
kontrollere verknaden av rabiesvaksinar. AFSSA, Nancy 
skal i tillegg organisere dugleiksprøvingar ved fleire 
laboratorium.

3) Med sikte på vidareføring av godkjenninga til slike 
laboratorium har AFSSA, Nancy sidan 2000 organisert 
dugleiksprøvingar minst éin gong i året.

4) Røynsler har vist at desse dugleiksprøvingane utgjer eit 
effektivt system for overvaking av dei laboratoria som 
utfører serologiske prøver for å kontrollere verknaden av 
rabiesvaksinar.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 209 av 10.8.2010, s. 19, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 60/2011 av 1. juli 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 8.

(1) TEF L 79 av 30.3.2000, s. 40

5) Artikkel 3 i vedtak 2000/258/EF omfattar ingen 
føresegner om vidareføring av godkjenningar som alt er 
gjevne laboratorium i medlemsstatar eller i tredjestatar 
med omsyn til utføring av slike serologiske prøver.

6) For å sikre einsarta bruk av den nemnde artikkelen bør 
vidareføringa av slike godkjenningar underleggjast 
vurderingsrapportar som AFSSA, Nancy utarbeider etter 
dugleiksprøvingane av dei aktuelle laboratoria.

7) Det bør difor fastsetjast reglar for dei dugleiksprøvingane 
som AFSSA, Nancy jamleg gjennomfører, og for 
utarbeidinga av vurderingsrapportane.

8) Dei dugleiksprøvingane som AFSSA, Nancy 
gjennomfører, inngår i det årlege arbeidsprogrammet 
som er godkjent for dette laboratoriet. Dette 
arbeidsprogrammet får tildelt finansiell støtte frå Unionen 
i medhald av rådsvedtak 2009/470/EF av 25. mai 2009 
om utgifter på veterinærområdet(2).

9) Frå 1. januar 2011 bør ikkje lenger dei utgiftene som 
AFSSA, Nancy har i samband med gjennomføring av 
dugleiksprøvingar, omfattast av slik finansiell støtte frå 
Unionen. For å sikre at laboratoriet har høvelege ressursar 
til å gjennomføre dugleiksprøvingar, bør AFSSA, Nancy 
såleis krevje visse gebyr av dei laboratoria som tek del i 
desse prøvingane.

10) Desse gebyra bør fastsetjast av AFSSA, Nancy på 
grunnlag av dei kriteria som er fastsette i vedlegg VI til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 
29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- 
og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om 
dyrs helse og velferd overholdes(3).

(2) TEU L 155 av 18.6.2009, s. 30.
(3) TEU L 165 av 30.4.2004, s. 1.

KOMMISJONSAVGJERD

av	9.	august	2010

om	gjennomføring	av	 rådsvedtak	2000/258/EF	med	omsyn	 til	 dugleiksprøvingar	med	 sikte	på	å	
vidareføre	 godkjenninga	 av	 laboratorium	 som	 skal	 utføre	 serologiske	 prøver	 for	 å	 kontrollere	

verknaden	av	rabiesvaksinar

[meld under nummeret K(2010) 5421]

(2010/436/EU)(*)

2015/EØS/76/52
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11) Dei laboratoria i medlemsstatane som er godkjende 
for å utføre analysar for å kontrollere verknaden av 
rabiesvaksinasjon av visse kjøtetande husdyr, er førte opp i 
vedlegg I til kommisjonsvedtak 2004/233/EF(1).

12) I vedtak 2000/258/EF, endra ved rådsdirektiv 2008/73/
EF(2), er det likevel fastsett at dei rette styresmaktene i 
medlemsstatane frå 1. januar 2010 kan gje laboratorium 
godkjenning til å utføre serologiske prøver for å kontrollere 
verknaden av rabiesvaksinar. I det nemnde vedtaket er det 
òg fastsett at medlemsstatane skal utarbeide og ajourføre 
ei liste over dei laboratoria dei har godkjent, og gjere lista 
tilgjengeleg for andre medlemsstatar og for ålmenta.

13) Vedtak 2004/233/EF er difor vorte forelda og bør 
opphevast av omsyn til klarleiken i regelverket til 
Unionen.

14) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar 
med fråsegna frå Det faste utvalet for næringsmiddelkjeda 
og dyrehelsa —

TEKE DENNE AVGJERDA:

Artikkel 1

Årleg	dugleiksprøving

1.  Alle laboratorium i ein medlemsstat eller i ein tredjestat 
som er godkjende med omsyn til utføring av serologiske 
prøver for å kontrollere verknaden av rabiesvaksinar i samsvar 
med artikkel 3 nr. 1 og 2 i vedtak 2000/258/EF, skal kvart år 
underleggjast dugleiksprøving.

2.  Dugleiksprøvinga skal gjennomførast av laboratoriet til 
Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Nancy 
(AFSSA, Nancy).

3.  Etter kvar dugleiksprøving som nemnt i nr. 1, skal 
AFSSA, Nancy innan 31. oktober det same året sende over den 
høvesvise vurderingsrapporten til:

a) det laboratoriet som dugleiksprøvinga galdt,

b) den rette styresmakta i den medlemsstaten der laboratoriet 
som er nemnt i bokstav a), ligg, dersom det gjeld eit 
laboratorium som er godkjent i samsvar med artikkel 3 
nr. 1 i vedtak 2000/258/EF,

c) Kommisjonen, dersom det gjeld eit laboratorium som nemnt 
i bokstav a), som er godkjent i samsvar med artikkel 3 nr. 2 
i vedtak 2000/258/EF.

(1) TEU L 71 av 10.3.2004, s. 30.
(2) TEU L 219 av 14.8.2008, s. 40.

4.  Dersom rapporten er negativ, skal han som eit unntak frå 
den fristen som er nemnd i nr. 3, sendast inn seinast 30 dagar 
etter vurderinga.

Artikkel 2

Vidareføring	av	godkjenningar	av	laboratorium	i	
medlemsstatane

Den godkjenninga som er gjeven eit laboratorium i ein 
medlemsstat i samsvar med artikkel 3 nr. 1 i vedtak 2000/258/
EF, skal vidareførast dersom den vurderingsrapporten som 
AFSSA, Nancy utarbeider etter dugleiksprøvinga fastsett i 
artikkel 1, er positiv.

Artikkel 3

Vidareføring	av	godkjenningar	av	laboratorium	i	
tredjestatar

Den godkjenninga som er gjeven eit laboratorium i ein 
tredjestat i samsvar med artikkel 3 nr. 2 i vedtak 2000/258/EF, 
skal vidareførast dersom den vurderingsrapporten som AFSSA, 
Nancy utarbeider etter dugleiksprøvinga fastsett i artikkel 1, er 
positiv.

Artikkel 4

Gebyr	for	den	årlege	dugleiksprøvinga

1.  Frå 1. januar 2011 skal AFSSA, Nancy krevje eit gebyr av 
kvart laboratorium for deltaking i den dugleiksprøvinga som er 
fastsett i artikkel 1.

2.  Gebyret skal fastsetjast av AFSSA, Nancy på grunnlag av 
dei kriteria for utrekning av gebyr som er fastsette i vedlegg VI 
til forordning (EF) nr. 882/2004.

Artikkel 5

Oppheving

Vedtak 2004/233/EF vert oppheva.

Artikkel 6

Adressatar

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 9. august 2010.

 For Kommisjonen

 John DALLI

 Medlem av Kommisjonen
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til rådsdirektiv 92/65/EØF av 13. juli 1992 
om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel innenfor 
Fellesskapet med dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes 
av kravene til dyrehelse fastsatt i de særlige fellesskapsregler 
oppført i vedlegg A del I til direktiv 90/425/EØF(1), særlig 
fjerde strekpunkt i artikkel 11 nr. 2 og tredje strekpunkt i 
artikkel 11 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Direktiv 92/65/EØF fastsetter krav til dyrehelse 
ved handel innenfor Unionen med dyr, sæd, egg og 
embryoer som ikke omfattes av kravene til dyrehelse 
fastsatt i særlige unionsrettsakter. Direktivet omfatter 
krav til handel med sæd, egg og embryoer fra dyr av 
hestefamilien, sau og geit samt med egg og embryoer fra 
svin (heretter kalt «varene»). Direktivet fastslår dessuten 
at det skal opprettes helsesertifikater til bruk ved handel 
med varene innenfor Unionen.

2) Vedlegg D til direktiv 92/65/EØF, endret ved 
kommisjonsforordning (EU) nr. 176/2010(2), 
fastsetter visse nye krav til varene, som gjelder fra 
1. september 2010.

3) Vedlegg D til direktiv 92/65/EØF, endret ved forordning 
(EU) nr. 176/2010, innfører regler for sædlagre og 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 228 av 31.8.2010, s. 15, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 60/2011 av 1. juli 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 8.

(1) EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54.
(2) EUT L 52 av 3.3.2010, s. 14.

nærmere vilkår for godkjenning av og tilsyn med 
disse. Vedlegget fastsetter også nærmere vilkår for 
godkjenning av og tilsyn med embryooppsamlings- og 
embryoproduksjonsgrupper, oppsamling og behandling 
av embryoer som har framkommet ved befruktning in 
vivo, produksjon og behandling av in vitro-befruktede 
embryoer samt mikromanipulerte embryoer. Vedlegg D, 
slik det er endret, endrer også vilkårene som gjelder for 
dyr av hestefamilien, sau og geit som brukes som donorer 
av sæd, egg og embryoer samt for svin som brukes som 
donorer av egg og embryoer.

4) Det er nødvendig å fastsette nye modeller for 
helsesertifikater til bruk ved handel med varene innenfor 
Unionen med hensyn til kravene til dyrehelse i vedlegg D 
til direktiv 92/65/EØF, endret ved forordning (EU) 
nr. 176/2010.

5) Det bør i tillegg fastsettes bestemmelser for 
eksisterende lagre av varer i Unionen som oppfyller 
bestemmelsene i direktiv 92/65/EØF, og som ble bygd 
opp før ikrafttredelsen av endringene som ble innført ved 
forordning (EU) nr. 176/2010. Det er derfor nødvendig å 
fastsette egne modeller for helsesertifikater til bruk ved 
handel innenfor Unionen med sæd, egg og embryoer 
fra dyr av hestefamilien, sau og geit samt med egg og 
embryoer fra svin som er oppsamlet eller produsert, 
behandlet og lagret i samsvar med vedlegg D til 
direktiv 92/65/EØF før 1. september 2010.

6) Muligheten for langtidsoppbevaring av slike varer gjør 
det på det nåværende tidspunkt umulig å fastsette en 
dato for når de eksisterende lagrene vil være tomme. 
Det er derfor ikke mulig å fastsette en frist for når disse 
modellene for helsesertifikater ikke lenger kan brukes for 
de eksisterende lagrene.

KOMMISJONSBESLUTNING

av	26.	august	2010

om	fastsettelse	av	modeller	for	helsesertifikater	til	bruk	ved	handel	innenfor	Den	europeiske	Union	
med	sæd,	egg	og	embryoer	fra	dyr	av	hestefamilien,	sau	og	geit	samt	med	egg	og	embryoer	fra	svin

[meddelt under nummer K(2010) 5779]

(2010/470/EU)(*)

2015/EØS/76/53
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7) For å sikre at Unionens regelverk er enkelt og konsekvent 
bør modellene for helsesertifikater fastsettes i én enkelt 
beslutning og ta i betraktning kommisjonsforordning 
(EF) nr. 599/2004 av 30. mars 2004 om vedtakelse av en 
harmonisert sertifikatmodell og en inspeksjonsrapport i 
forbindelse med handel innenfor Fellesskapet med dyr og 
produkter av animalsk opprinnelse(1).

8) For å sikre full sporbarhet av varene bør det i denne 
beslutning fastsettes modeller for helsesertifikater for 
handel innenfor Unionen med sæd fra dyr av heste-
familien, sau og geit, som er oppsamlet på godkjente 
sædstasjoner og sendt fra et godkjent sædlager, uavhengig 
av om sistnevnte er en del av en sædstasjon som er 
godkjent under et annet godkjenningsnummer.

9) Av hensyn til klarheten i Unionens regelverk bør 
de unionsrettsaktene som fastsetter modeller for 
helsesertifikater for handel innenfor Unionen med de 
berørte varene, uttrykkelig oppheves. Kommisjonsvedtak 
95/294/EF av 24. juli 1995 om fastsettelse av modellen 
for helsesertifikat for handel med egg og embryoer fra 
dyr av hestefamilien(2), kommisjonsvedtak 95/307/EF 
av 24. juli 1995 om fastsettelse av modellen for 
helsesertifikat for handel med sæd fra dyr av 
hestefamilien(3), kommisjonsvedtak 95/388/EF av 
19. september 1995 om fastsettelse av modellen for 
sertifikat for handel innenfor Fellesskapet med sæd, egg 
og embryoer fra sau og geit(4) og kommisjonsvedtak 
95/483/EF av 9. november 1995 om fastsettelse av 
modellen for sertifikat for handel innenfor Fellesskapet 
med egg og embryoer fra svin(5) bør derfor oppheves.

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

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Formål

Denne beslutning fastsetter modeller for helsesertifikater til 
bruk ved handel innenfor Unionen med følgende varer:

a) sæd fra dyr av hestefamilien,

b) egg og embryoer fra dyr av hestefamilien,

c) sæd fra sau og geit,

d) egg og embryoer fra sau og geit,

(1) EUT L 94 av 31.3.2004, s. 44.
(2) EFT L 182 av 2.8.1995, s. 27.
(3) EFT L 185 av 4.8.1995, s. 58.
(4) EFT L 234 av 3.10.1995, s. 30.
(5) EFT L 275 av 18.11.1995, s. 30.

e) egg og embryoer fra svin.

Artikkel 2

Handel	med	sæd	fra	dyr	av	hestefamilien

Forsendelser av sæd fra dyr av hestefamilien skal ved transport 
fra en medlemsstat til en annen ledsages av et helsesertifikat 
som er i samsvar med en av følgende modeller i vedlegg I:

a) modell for helsesertifikat IA som fastsatt i del A for 
forsendelser av sæd som er oppsamlet etter 31. august 2010 
og sendt fra den godkjente sædstasjonen som sæden 
stammer fra,

b) modell for helsesertifikat IB som fastsatt i del B for 
forsendelser av lagre av sæd som er oppsamlet, behandlet og 
lagret før 1. september 2010 og sendt etter 31. august 2010 
fra den godkjente sædstasjonen som sæden stammer fra,

c) modell for helsesertifikat IC som fastsatt i del C for 
forsendelser av sæd og lagre av sæd nevnt i bokstav a) 
og b) og sendt fra et godkjent sædlager.

Artikkel 3

Handel	med	egg	og	embryoer	fra	dyr	av	hestefamilien

Forsendelser av egg og embryoer fra dyr av hestefamilien skal 
ved transport fra en medlemsstat til en annen ledsages av et 
helsesertifikat som er i samsvar med en av følgende modeller 
i vedlegg II:

a) modell for helsesertifikat IIA som fastsatt i del A for 
forsendelser av egg og embryoer som er oppsamlet eller 
produsert etter 31. august 2010 og sendt fra den godkjente 
embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppen 
som eggene eller embryoene stammer fra,

b) modell for helsesertifikat IIB som fastsatt i del B 
for forsendelser av lagre av egg og embryoer som er 
oppsamlet, behandlet og lagret før 1. september 2010 
og sendt etter 31. august 2010 av den godkjente 
embryooppsamlingsgruppen som eggene eller embryoene 
stammer fra.

Artikkel 4

Handel	med	sæd	fra	sau	og	geit

Forsendelser av sæd fra sau og geit skal ved transport fra en 
medlemsstat til en annen ledsages av et helsesertifikat som er i 
samsvar med en av følgende modeller i vedlegg III:

a) modell for helsesertifikat IIIA som fastsatt i del A for 
forsendelser av sæd som er oppsamlet etter 31. august 2010 
og sendt fra den godkjente sædstasjonen som sæden 
stammer fra,

b) modell for helsesertifikat IIIB som fastsatt i del B for 
forsendelser av lagre av sæd som er oppsamlet, behandlet og 
lagret før 1. september 2010 og sendt etter 31. august 2010 
fra den godkjente sædstasjonen som sæden stammer fra,
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c) modell for helsesertifikat IIIC som fastsatt i del C for 
forsendelser av sæd og lagre av sæd nevnt i bokstav a) og 
b) og sendt fra et godkjent sædlager.

Artikkel 5

Handel	med	egg	og	embryoer	fra	sau	og	geit

Forsendelser av egg og embryoer fra sau og geit skal ved 
transport fra en medlemsstat til en annen ledsages av et 
helsesertifikat som er i samsvar med en av følgende modeller 
i vedlegg IV:

a) modell for helsesertifikat IVA som fastsatt i del A for 
forsendelser av egg og embryoer som er oppsamlet eller 
produsert etter 31. august 2010 og sendt fra den godkjente 
embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppen 
som eggene eller embryoene stammer fra,

b) modell for helsesertifikat IVB som fastsatt i del B 
for forsendelser av lagre av egg og embryoer som er 
oppsamlet, behandlet og lagret før 1. september 2010 
og sendt etter 31. august 2010 av den godkjente 
embryooppsamlingsgruppen som eggene eller embryoene 
stammer fra.

Artikkel 6

Handel	med	egg	og	embryoer	fra	svin

Forsendelser av egg og embryoer fra svin skal ved transport fra 
en medlemsstat til en annen ledsages av et helsesertifikat som 
er i samsvar med en av følgende modeller i vedlegg V:

a) modell for helsesertifikat VA som fastsatt i del A for 
forsendelser av egg og embryoer som er oppsamlet eller 
produsert etter 31. august 2010 og sendt av den godkjente 
embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppen 
som eggene eller embryoene stammer fra,

b) modell for helsesertifikat VB som fastsatt i del B 
for forsendelser av lagre av egg og embryoer som er 
oppsamlet, behandlet og lagret før 1. september 2010 
og sendt etter 31. august 2010 av den godkjente 
embryooppsamlingsgruppen som eggene eller embryoene 
stammer fra.

Artikkel 7

Opphevinger

Vedtak 95/294/EF, 95/307/EF, 95/388/EF og 95/483/EF 
oppheves.

Artikkel 8

Anvendelse

Denne beslutning får anvendelse fra 1. september 2010.

Artikkel 9

Adressater

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 26. august 2010

 For Kommisjonen

 John DALLI

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

Modeller	for	helsesertifikater	til	bruk	ved	handel	innenfor	Unionen	med	forsendelser	av	sæd	fra	dyr	av	
hestefamilien

DEL A

Modell for helsesertifikat IA til bruk ved handel innenfor Unionen med forsendelser av sæd fra dyr av hestefamilien, 
som er oppsamlet i samsvar med rådsdirektiv 92/65/EØF etter 31. august 2010 og sendt fra den godkjente 
sædstasjonen som sæden stammer fra.

DEN	EUROPEISKE	UNION Sertifikat	for	handel	innenfor	Unionen

D
el
	I:
	O
pp
ly
sn
in
ge
r	
om

	fo
rs
en
de
ls
en

I.1. Avsender
 Navn
 Adresse

  Postnr. 

I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. Lokalt referansenr.

I.3. Vedkommende sentrale myndighet

I.4. Vedkommende lokale myndighet

I.5. Mottaker
 Navn
 Adresse
 Postnr.

I.6. 

I.7.

I.8. Opprinnelses land ISO-kode I.9. Opprinnelses-
region

Kode I.10.  Bestemmelses-
land

ISO-
kode

I.11. Bestemmelses-
region

Kode

I.12. Opprinnelsessted
Sædstasjon □

I.13. Bestemmelsessted
Sædstasjon □ Driftsenhet □

 Navn
 Adresse
 Postnr. 

 Godkjenningsnummer  Navn
 Adresse
 Postnr.

 
 Godkjenningsnummer

I.14. I.15. 

I.16.  Transportmiddel
 Fly □  Skip □  Jernbanevogn □
 Veigående kjøretøy □  Annet □

 Identifikasjon

I.17.

I.18. Varebeskrivelse I.19. Varekode (HS-kode)
05	11	99	85

I.20. Mengde

I.21.  Produkttemperatur
 Omgivelsestemperatur □ Kjølt □ Fryst □

I.22. Antall kolli

I.23. Plombe- og containernr. I.24. Type forpakning

I.25. Varer sertifisert til: 
 Kunstig reproduksjon  □

I.26.  Transitt gjennom tredjestat □
 Tredjestat ISO-kode
 Utførselssted Kode
  Innførselssted Grensekontrollstasjonens nr.

I.27. Transitt gjennom medlemsstater □
 Medlemsstat ISO-kode
 Medlemsstat ISO-kode
 Medlemsstat ISO-kode

I.28.  Eksport □
 Tredjestat ISO-kode
 Utførselssted Kode

I.29.

I.30.

I.31. Identifikasjon av varene 

Art
(vitenskapelig navn)

Rase Donoridentitet Oppsamlings-
dato

Gruppens 
godkjenningsnummer

Mengde
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									DEN	EUROPEISKE	UNION Sæd	fra	dyr	av	hestefamilien	—	del	A

II. Helseopplysninger II.a Sertifikatets referansenr. II.b.

Undertegnede offentlige veterinær attesterer at:

II.1.   Sædstasjonen(2) hvor sæden nevnt ovenfor er oppsamlet, behandlet og lagret for handel, er godkjent og under tilsyn av 
vedkommende myndighet i samsvar med kapittel I avsnitt I nr. 1 og kapittel I avsnitt II nr. 1 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF.

II.1.1.  I løpet av de siste 30 dagene før datoen for første oppsamling av sæden nevnt ovenfor og fram til datoen da den ferske eller kjølte 
sæden ble sendt, eller fram til utløpet av lagringsperioden for fryst sæd på 30 dager, har sædstasjonen

II.1.1.1.  befunnet seg i en medlemsstat eller, ved regionalisering, på en del av en medlemsstats territorium(1) som i samsvar med 
artikkel 5 nr. 2 bokstav a) og b) i direktiv 2009/156/EF(3) ikke har vært ansett å være angrepet av afrikansk hestepest,

II.1.1.2. oppfylt kravene til driftsenheter fastsatt i artikkel 4 nr. 5 i direktiv 2009/156/EF,

II.1.1.3. bare inneholdt dyr av hestefamilien som ikke viste kliniske tegn på virusarteritt hos hest og smittsom metritt hos hoppe.

II.2.  Bare dyr av hestefamilien som oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 4 og 5 eller artikkel 12–16 i direktiv 2009/156/EF, har vært tatt 
inn på sædstasjonen.

II.3.  Sæden nevnt ovenfor er oppsamlet fra donorhingster som

II.3.1. ikke viste kliniske tegn på infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer på tidspunktet de ble tatt inn på sædstasjonen og 
på den dagen sæden ble oppsamlet,

II.3.2. i 30 dager før sædoppsamlingen er blitt holdt i driftsenheter der ingen dyr av hestefamilien i nevnte periode har vist kliniske tegn 
på virusarteritt hos hest eller smittsom metritt hos hoppe,

II.3.3. ikke er blitt brukt til naturlig bedekning de siste 30 dager før datoen for den første sædoppsamlingen og fra datoen for den første 
prøven nevnt i nr. II.3.5.1, II.3.5.2 eller II.3.5.3 til slutten på oppsamlingsperioden,

II.3.4. har gjennomgått følgende undersøkelser, som minst oppfyller kravene i det relevante kapittelet i OIEs landdyrhåndbok og er blitt 
utført på prøver tatt i samsvar med et av programmene angitt i nr. II.3.5 i et laboratorium godkjent av vedkommende myndighet:

(1) enten [II.3.4.1.  en immundiffusjonsprøve på agar (Coggins test) for påvisning av infeksiøs anemi hos hest (EIA) med 
negativt resultat,]

(1) eller [II.3.4.1.  en ELISA-prøve for påvisning av infeksiøs anemi hos hest (EIA) med negativt resultat,]

og  (1) enten [II.3.4.2.  en serumnøytralisasjonsprøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA) med negativt resultat ved 

en serumfortynning på 1:4,]

(1) eller [II.3.4.2.  en virusisolasjonsprøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA), utført med negativt resultat på 

en delmengde av den samlede sæden fra donorhingsten,]

og  [II.3.4.3.  en prøve for identifisering av agens for smittsom metritt hos hoppe (CEM), utført ved to anledninger på 
prøver tatt med 7 dagers mellomrom ved isolering av Taylorella equigenitalis fra preejakulasjonsvæske 
eller en sædprøve og fra genitalsvaberprøver som minst er tatt fra forhuden, uretra og fossa urethrae 

etter dyrking i 7–14 dager, med negativt resultat i hvert tilfelle,

II.3.5.  har gjennomgått minst ett av følgende prøvingsprogrammer(4), beskrevet i nr. II.3.5.1, II.3.5.2 og II.3.5.3, med de resultatene 
som er angitt i nr. II.3.4 som følger:

II.3.5.1.  Donorhingsten har oppholdt seg kontinuerlig på sædstasjonen i minst 30 dager før datoen for første sædoppsamling og i perioden 
for oppsamling av sæden nevnt ovenfor, og ingen dyr av hestefamilien på sædstasjonen har vært i direkte kontakt med dyr av 
hestefamilien som har dårligere helsetilstand enn donorhingsten.

 
Undersøkelsene nevnt i nr. II.3.4 er blitt utført på prøver tatt(5) før den første sædoppsamlingen og minst 14 dager etter 
begynnelsen på oppholdsperioden på minst 30 dager.
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II.3.5.2.  Donorhingsten har oppholdt seg på sædstasjonen i minst 30 dager før datoen for første sædoppsamling og i perioden for oppsamling 
av sæden nevnt ovenfor, men har forlatt stasjonen under stasjonsveterinærens ansvar i en sammenhengende periode på under 14 da-
ger, og/eller andre dyr av hestefamilien på sædstasjonen har vært i direkte kontakt med dyr av hestefamilien som har dårligere helse-
tilstand.

 Undersøkelsene nevnt i nr. II.3.4 er blitt utført på prøver tatt(5) før den første sædoppsamlingen i avlssesongen eller oppsamlingsperi-
oden i det året hvor sæden nevnt ovenfor ble oppsamlet, og minst 14 dager etter begynnelsen på oppholdsperioden på minst 30 dager,

og  prøven for påvisning av infeksiøs anemi hos hest nevnt i nr. II.3.4.1 ble sist utført på en blodprøve tatt(5) høyst 90 dager før oppsam-

lingen av sæden nevnt ovenfor,

og (1) enten [en av prøvene for påvisning av virusarteritt hos hest nevnt i nr. II.3.4.2 ble sist utført på en prøve tatt(5) høyst 30 dager 

før oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor,]

(1) eller [en virusisolasjonsprøve for påvisning av virusarteritt hos hest er utført med negativt resultat på en delmengde av den 
samlede sæden fra donorhingsten tatt(5) høyst seks måneder før oppsamling av sæden nevnt ovenfor, og en blodprøve tatt 
på samme dato(5) fikk påvist positivt resultat i en serumnøytralisasjonsprøve for påvisning av virusarteritt hos hest ved en 

serumfortynning på over 1:4,]

og   undersøkelsen for påvisning av smittsom metritt hos hoppe nevnt i nr. II.3.4.3, ble sist utført på prøver tatt(5) høyst 60 da-

ger før oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor.

II.3.5.3.  Undersøkelsene nevnt i nr. II.3.4 er blitt utført på prøver tatt(5) før den første sædoppsamlingen i avlssesongen eller oppsamlingspe-
rioden i det året da sæden nevnt ovenfor ble oppsamlet,

og undersøkelsene nevnt i nr. II.3.4 ble sist utført på prøver tatt(5) minst 14 dager og høyst 90 dager etter oppsamlingen av sæden nevnt 

ovenfor.

II.3.6.  Har gjennomgått undersøkelsene angitt i nr. II.3.5 på prøver tatt på følgende datoer:  

Id
en

tifi
ka

sj
on

 
av

 sæ
de

n

Pr
øv

in
gs

pr
og

ra
m Startdato(5) Dato for prøvetaking til helseundersøkelse(5)

Donors 
oppholdssted

Sædoppsamling EIA
II.3.4.1

EVA
II.3.4.2

CEM
II.3.4.3

Blodprøve Sædprøve 1.
prøve

2.
prøve

(1) enten [II.4 Ingen antibiotika er blitt tilsatt sæden.]

(1) eller [II.4 Følgende antibiotika eller kombinasjon av antibiotika er blitt tilsatt for å oppnå en sluttkonsentrasjon i den fortynnede sæden 

på minst(6):  ..............................................................................................................................................................................

   ............................................................................................................................................................................................... ]

II.5. Sæden nevnt ovenfor er

II.5.1. oppsamlet, behandlet, lagret og transportert på vilkår som er i samsvar med kravene i kapittel II avsnitt I nr. 1 og kapittel III avsnitt I i 
vedlegg D til direktiv 92/65/EØF,

II.5.2.  transportert til lastestedet i en forseglet beholder i samsvar med kapittel III avsnitt I nr. 1.4 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF og 
merket med nummeret som er angitt i felt I.23.
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Merknader

Del	I:

Felt I.12:  Opprinnelsesstedet skal tilsvare den sædstasjonen som sæden stammer fra.

Felt I.13:  Bestemmelsesstedet skal tilsvare sædstasjonen eller sædlageret eller mottakerenheten for sæden.

Felt I.23:  Identifikasjon av plombe- og containernummer skal angis.

Felt I.31: Donoridentitet skal tilsvare dyrets offisielle identifikasjon.

 Oppsamlingsdato skal angis i følgende format: dd/mm/åååå.

 Godkjenningsnummeret til senteret skal tilsvare godkjenningsnummeret til sædstasjonen angitt i felt I.12, hvor sæden ble oppsam-
let.

Del	II:

Veiledning for utfylling av tabellen i nr. II.3.6:

Forkortelser:

EIA-1 Prøve for påvisning av infeksiøs anemi hos hest (EIA) – første tilfelle

EIA-2 Prøve for påvisning av infeksiøs anemi hos hest (EIA) – andre tilfelle

EVA-B1 Prøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA) på blodprøve – første tilfelle

EVA-B2 Prøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA) på blodprøve – andre tilfelle

EVA-S1 Prøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA) på sædprøve – første tilfelle

EVA-S2  Prøve for påvisning av virusarteritt hos hest (EVA) på sædprøve – andre tilfelle

CEM-11 Prøve for påvisning av smittsom metritt hos hoppe (CEM) – første tilfelle på første prøve

CEM-12 Prøve for påvisning av smittsom metritt hos hoppe (CEM) – første tilfelle på andre prøve, som ble tatt 7 dager etter CEM-11

CEM-21 Prøve for påvisning av smittsom metritt hos hoppe (CEM) – andre tilfelle på første prøve

CEM-22 Prøve for påvisning av smittsom metritt hos hoppe (CEM) – andre tilfelle på andre prøve, som ble tatt 7 dager etter CEM-21

Instruksjoner:

For hver sædidentifikasjon i kolonne A i eksempelet nedenfor, skal prøvingsprogrammet (II.3.5.1, II.3.5.2 og/eller II.3.5.3) angis i kolonne B, og 
datoene i kolonne C og D.

Datoene for prøvetaking til laboratorieundersøkelser før den første oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor i samsvar med nr. II.3.5.1, II.3.5.2 og 
II.3.5.3 skal føres i øverste rad i kolonne 5–9 i tabellen, det vil si i feltene merket med EIA-1, EVA-B1 eller EVA-S1 og CEM-11 og CEM-12 i 
eksempelet nedenfor.

Datoene for prøvetaking til gjentatte laboratorieundersøkelser i samsvar med nr. II.3.5.2 eller II.3.5.3 skal føres i nederste rad i kolonne 5–9 i 
tabellen, det vil si i feltene EIA-2, EVA-B2 eller EVA-S2 og CEM-21 og CEM-22 i eksempelet nedenfor.
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Id
en
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av

 sæ
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Pr
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Startdato(5) Dato for prøvetaking til helseundersøkelse(5)

Donors opp-
holdssted

Sædopp-
samling

EIA
II.3.4.1

EVA
II.3.4.2

CEM
II.3.4.3

Blodprøve Sædprøve 1.
prøve

2.
prøve

A B C D EIA-1 EVA-B1 EVA-S1 CEM-11 CEM-12

EIA-2 EVA-B2 EVA-S2 CEM-21 CEM-22

(1) Stryk det som ikke passer.

(2) Bare godkjente sædstasjoner som er oppført i samsvar med artikkel 11 nr. 4 i rådsdirektiv 92/65/EØF på Kommisjonens nettsted:

 http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm

(3) EUT L 192 av 23.7.2010, s. 1.

(4) Stryk de programmene som ikke er relevante for forsendelsen.

(5) Angi dato i tabellen i nr. II.3.6 (følg veiledningen i del II under Merknader).

(6) Sett inn navn og konsentrasjoner.

Offentlig veterinær(*)

Navn (med blokkbokstaver):

Lokal veterinærenhet:

Dato:

Stempel:

Kvalifikasjon og tittel:

Lokal veterinærenhets nr.:

Underskrift:

______________
(*) Stempelet og underskriften skal ha en annen farge enn de andre opplysningene på sertifikatet.
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DEL B

Modell for helsesertifikat IB til bruk ved handel innenfor Unionen med forsendelser av lagre av sæd fra dyr av hes-
tefamilien, som er oppsamlet, behandlet og lagret i samsvar med rådsdirektiv 92/65/EØF før 1. september 2010 og 
sendt etter 31. august 2010 fra den godkjente sædstasjonen som sæden stammer fra.

DEN	EUROPEISKE	UNION Sertifikat	for	handel	innenfor	Unionen
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I.1. Avsender
 Navn
 Adresse
  Postnr. 

I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. Lokalt referansenr.

I.3. Vedkommende sentrale myndighet

I.4. Vedkommende lokale myndighet

I.5. Mottaker
 Navn
 Adresse
 Postnr.

I.6. 

I.7.

I.8. Opprinnelses land ISO-kode I.9. 
Opprinnelses-
region

Kode I.10. 
Bestemmelsesland

ISO-
kode

I.11. 
Bestemmelses-
region

Kode

I.12.  Opprinnelsessted

Sædstasjon □
I.13.  Bestemmelsessted

Sædstasjon □ Driftsenhet □
 Navn
 Adresse
 Postnr. 

Godkjenningsnummer  Navn
 Adresse
 Postnr.

Godkjenningsnummer

I.14. I.15. 

I.16.  Transportmiddel

 Fly □  Skip □  Jernbanevogn □
 Veigående kjøretøy □  Annet □
 Identifikasjon 

I.17.

I.18. Varebeskrivelse I.19. Varekode (HS-kode)
05	11	99	85

I.20. Mengde

I.21. Produkttemperatur

 Omgivelsestemperatur □ Kjølt □  Fryst □
I.22. Antall kolli

I.23. Plombe- og containernr. I.24. Type forpakning

I.25. Varer sertifisert til: 

 Kunstig reproduksjon □
I.26. Transitt gjennom tredjestat □
 Tredjestat ISO-kode
 Utførselssted Kode
 Innførselssted Grensekontrollstasjonens nr.

I.27. Transitt gjennom medlemsstater  □
 Medlemsstat ISO-kode
 Medlemsstat ISO-kode
 Medlemsstat ISO-kode

I.28. Eksport  □
 Tredjestat ISO-kode
 Utførselssted Kode

I.29.

I.30.

I.31.  Identifikasjon av varene 

Art
(vitenskapelig navn)

Rase Donor identitet Oppsamlings dato Gruppens 
godkjenningsnummer

Mengde
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II. Helseopplysninger II.a Sertifikatets referansenr. II.b.

 Undertegnede offentlige veterinær attesterer at:

II.1.  Sædstasjonen(2) der sæden nevnt ovenfor er blitt oppsamlet, behandlet og lagret for handel

II.1.1.  er godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet i samsvar med vilkårene i kapittel I i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF,

II.1.2.  ligger i en medlemsstat eller, ved regionalisering, på en del av en medlemsstats territorium(1) som på dagen for sædoppsam-
lingen og fram til datoen da sæden ble sendt som fersk/kjølt sæd(1), eller til utløpet av den obligatoriske 30-dagersperioden for 
lagring av fryst sæd(1), ikke har vært ansett å være angrepet av afrikansk hestepest i samsvar med artikkel 5 nr. 2 bokstav a) og b) 
i direktiv 2009/156/EF(3),

II.1.3.  har de siste 30 dagene før sædoppsamlingen og fram til datoen da sæden ble sendt som fersk/kjølt sæd(1), eller til utløpet av den 
obligatoriske 30-dagersperioden for lagring av fryst sæd(1), oppfylt vilkårene i artikkel 4 i direktiv 2009/156/EF,

II.1.4.  har de siste 30 dagene før sædoppsamlingen og fram til datoen da sæden ble sendt som fersk/kjølt sæd(1), eller til utløpet av den 
obligatoriske 30-dagersperioden for lagring av fryst sæd(1), bare inneholdt dyr av hestefamilien som var frie for kliniske tegn på 
virusarteritt hos hest og smittsom metritt hos hoppe.

II.2.  Alle dyr av hestefamilien er blitt tatt inn på sædstasjonen i henhold til bestemmelsene i artikkel 4 og 5 i direktiv 2009/156/EF.

II.3.  Sæden nevnt ovenfor er oppsamlet fra donorhingster som

II.3.1.  på dagen for sædoppsamlingen ikke viste kliniske tegn på infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer,

II.3.2.  ikke er blitt brukt til naturlig bedekning de siste 30 dagene før sædoppsamlingen,

II.3.3.  de siste 30 dagene før sædoppsamlingen er blitt holdt i driftsenheter der ingen dyr av hestefamilien har vist kliniske tegn på 
virusarteritt hos hest,

II.3.4.  de siste 60 dagene før sædoppsamlingen er blitt holdt i driftsenheter der ingen dyr av hestefamilien har vist kliniske tegn på 
smittsom metritt hos hoppe,

II.3.5.  så langt jeg kjenner til og så vidt jeg har kunnet konstatere, ikke har vært i kontakt med dyr av hestefamilien med en infeksjons-
sykdom eller smittsom sykdom i løpet av de siste 15 dagene før sædoppsamlingen,

II.3.6.  har gjennomgått følgende dyrehelseundersøkelser i et laboratorium som er godkjent av vedkommende myndighet, i samsvar med 
et prøvingsprogram som angitt i nr. II.3.7:

  [II.3.6.1.  en immundiffusjonsprøve på agar (Coggins test) for påvisning av infeksiøs anemi med negativt resul-
tat,]  

og  (1) enten [II.3.6.2.  en serumnøytralisasjonsprøve for påvisning av virusarteritt hos hest med negativt resultat ved en serum-

fortynning på 1:4 og]

 (1) eller [II.3.6.2.  en virusisolasjonsprøve for påvisning av virusarteritt hos hest, utført med negativt resultat på en del-
mengde av den samlede sæden fra donorhingsten,]

og  II.3.6.3.  en prøve for identifisering av agens for smittsom metritt hos hoppe, utført ved to anledninger med sju 
dagers mellomrom på prøver oppsamlet fra donorhingsten ved isolering av Taylorella equigenitalis fra 
preejakulasjonsvæske eller en sædprøve og fra genitalsvaberprøver som minst er tatt fra forhuden, uretra 

og fossa urethrae, med negativt resultat i hvert tilfelle,

II.3.7.  har gjennomgått ett av følgende prøvingsprogrammer(4):

II.3.7.1.  Donorhingsten har oppholdt seg kontinuerlig på sædstasjonen i minst 30 dager før sædoppsamlingen og i oppsamlingsperioden, 
og ingen dyr av hestefamilien på sædstasjonen har i løpet av denne tiden vært i direkte kontakt med dyr av hestefamilien som har 
dårligere helsetilstand enn donorhingsten.

 Undersøkelsene nevnt i nr. II.3.6 er blitt utført på prøver tatt  .......................................................................(5), og dersom det er 
snakk om smittsom metritt hos hoppe, på en andre prøve tatt ……………………. (5), tidligst 14 dager etter begynnelsen på 
nevnte oppholdsperiode, og senest ved avlssesongens begynnelse.
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II.3.7.2.  Donorhingsten har ikke oppholdt seg kontinuerlig på sædstasjonen, eller andre dyr av hestefamilien på sædstasjonen har vært i di-
rekte kontakt med dyr av hestefamilien som har dårligere helsetilstand enn donorhingsten.

  Undersøkelsene nevnt i nr. II.3.6 er blitt utført på prøver tatt ………………........ (5), og dersom det er snakk om smittsom metritt hos 
hoppe, på en andre prøve tatt ………………............. (5), i løpet av 14 dager før den første sædoppsamlingen, og senest ved avlsse-
songens begynnelse,

og  undersøkelsen for påvisning av infeksiøs anemi hos hest nevnt i nr. II.3.6.1 ble sist utført på en blodprøve tatt 

……………………........... (5), høyst 120 dager før oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor,

og  (1) enten [en av undersøkelsene for påvisning av virusarteritt hos hest nevnt i nr. II.3.6.2, ble sist utført på en prøve tatt 

…………….…............ (5), høyst 30 dager før oppsamlingen av sæden nevnt ovenfor,]

 (1) eller [det er bekreftet at hingsten, som er seropositiv for virusarteritt hos hest, ikke utskiller virus ved en virusisolasjonsprøve 
som ble utført på en delmengde av den samlede sæden fra donorhingsten tatt ………………… (5), høyst ett år før opp-

samlingen av sæden nevnt ovenfor.]

II.3.7.3.  Undersøkelsene nevnt i nr. II.3.6 er blitt utført i løpet av den obligatoriske 30-dagersperioden for lagring av fryst sæd, og minst 
14 dager etter sædoppsamlingen på prøver tatt ………………..…........ (5), og dersom det er snakk om smittsom metritt hos hoppe, på 
en andre prøve tatt ………………….….......(5).

II.4.  Sæden nevnt ovenfor, er oppsamlet, behandlet, lagret og transportert på vilkår som er i samsvar med kravene i kapittel II og III i 
vedlegg D til direktiv 92/65/EØF.

Merknader

Del	I:

Felt I.12:  Opprinnelsesstedet skal tilsvare den sædstasjonen som sæden stammer fra.

Felt I.13:  Bestemmelsesstedet skal tilsvare sædstasjonen eller sædlageret eller mottakerenheten for sæden.

Felt I.23:  Identifikasjon av plombe- og containernummer skal angis.

Felt I.31:  Donoridentitet skal tilsvare dyrets offisielle identifikasjon.

 Oppsamlingsdato skal angis i følgende format: dd/mm/åååå.

  Godkjenningsnummeret til senteret skal tilsvare godkjenningsnummeret til sædstasjonen angitt i felt I.12, hvor sæden ble oppsamlet.

Del	II:
(1)  Stryk det som ikke passer.
(2)  Bare godkjente sædstasjoner som er oppført i samsvar med artikkel 11 nr. 4 i rådsdirektiv 92/65/EØF på Kommisjonens nettsted:

 http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm
(3)  EUT L 192 av 23.7.2010, s. 1.
(4)  Stryk de programmene som ikke er relevante for forsendelsen.
(5)  Angi dato.

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør(*)

Navn (med blokkbokstaver):

Lokal veterinærenhet:

Dato:

Stempel:

Kvalifikasjon og tittel:

Lokal veterinærenhets nr.:

Underskrift:

______________
(*) Stempelet og underskriften skal ha en annen farge enn de andre opplysningene på sertifikatet.
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DEL C

Modell for helsesertifikat IC til bruk ved handel innenfor Unionen med forsendelser av sæd fra dyr av hestefamilien, 
som er oppsamlet, behandlet og lagret i samsvar med rådsdirektiv 92/65/EØF etter 31. august 2010, og med forsendel-
ser av lagre av sæd fra dyr av hestefamilien som er oppsamlet, behandlet og lagret i samsvar med rådsdirektiv 92/65/
EØF før 1. september 2010 og sendt etter 31. august 2010 fra et godkjent sædlager.

			DEN	EUROPEISKE	UNION	 Sertifikat	for	handel	innenfor	Unionen
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I.1. Avsender
 Navn
 Adresse

  Postnr. 

I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. Lokalt referansenr.

I.3. Vedkommende sentrale myndighet

I.4. Vedkommende lokale myndighet

I.5. Mottaker
 Navn
 Adresse
 Postnr.

I.6. Originalsertifikatenes nr. Nr. på tilhørende dokument

I.7.

I.8. Opprinnelses land ISO-kode I.9. 
Opprinnelses-
region

Kode I.10. 
Bestemmelsesland

ISO-
kode

I.11. 
Bestemmelses-
region

Kode

I.12.  Opprinnelsessted

Sædstasjon □
I.13.  Bestemmelsessted

Sædstasjon □ Driftsenhet □
 Navn
 Adresse
 Postnr. 

Godkjenningsnummer  Navn
 Adresse
 Postnr.

 Godkjenningsnummer

I.14. I.15. 

I.16.  Transportmiddel

 Fly □  Skip □  Jernbanevogn □
 Veigående kjøretøy □  Annet □
 Identifikasjon 

I.17.

I.18.  Varebeskrivelse I.19.  Varekode (HS-kode)
05	11	99	85

I.20. Mengde

I.21.  Produkttemperatur

 Omgivelsestemperatur □ Kjølt □  Fryst □
I.22.  Antall kolli

I.23.  Plombe- og containernr. I.24.  Type forpakning

I.25.  Varer sertifisert til: 

 Kunstig reproduksjon □
I.26.  Transitt gjennom tredjestat □
 Tredjestat ISO-kode
 Utførselssted Kode
 Innførselssted Grensekontrollstasjonens nr.

I.27. Transitt gjennom medlemsstater □
 Medlemsstat ISO-kode
 Medlemsstat ISO-kode
 Medlemsstat ISO-kode

I.28. Eksport □
 Tredjestat ISO-kode
 Utførselssted Kode

I.29.

I.30.

I.31.  Identifikasjon av varene 

Art
(vitenskapelig navn)

Rase Donoridentitet Oppsamlings-
dato

Gruppens 
godkjenningsnummer

Mengde



17.12.2015 Nr. 76/407EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

								DEN	EUROPEISKE	UNION Sæd	fra	dyr	av	hestefamilien	—	del	C

II.   Helseopplysninger II.a Sertifikatets referansenr. II.b.

Undertegnede offentlige veterinær attesterer at sæden nevnt ovenfor

(1) enten  [II.1.  er oppsamlet, behandlet og lagret i minst 30 dager umiddelbart etter oppsamlingen på en godkjent sædstasjon(2) som 
ligger i den medlemsstaten som sæden stammer fra og som drives og er under tilsyn i samsvar med kapittel I av-
snitt I nr. 1 og kapittel I avsnitt II nr. 1 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF, og hvorfra sæden er transportert til sædla-
geret angitt i felt I.12, som ligger i den samme medlemsstaten som sæden stammer fra, på vilkår for dyrehelse og for 
utstedelse av veterinærattester som er minst like strenge som dem i

 (1) enten [del A i vedlegg I til beslutning 2010/470/EU,]

 (1) eller [del B i vedlegg I til beslutning 2010/470/EU,]

 (1) eller [vedtak 95/307/EF,]

(1) eller  [II.1.  er oppsamlet, behandlet og lagret i minst 30 dager umiddelbart etter oppsamlingen på en godkjent sædstasjon(2) 
som ligger i Den europeiske union og som drives og er under tilsyn i samsvar med kapittel I avsnitt I nr. 1 og kapit-
tel I avsnitt II nr. 1 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF, og er transportert til sædlageret angitt i felt I.12 i samsvar 
med

 (1) enten  [del A i vedlegg I til beslutning 2010/470/EU,]

 (1) eller [del B i vedlegg I til beslutning 2010/470/EU,]

 (1) eller [del C i vedlegg I til beslutning 2010/470/EU,]

 (1) eller [vedtak 95/307/EF,]

(1) eller [II.1.  er oppsamlet, behandlet og lagret på en godkjent sædstasjon(2) som ligger i en tredjestat eller i en del av en tredjestat 
som er angitt i kolonne 2 og 4 i vedlegg I til kommisjonsvedtak 2004/211/EF, og som drives og er under tilsyn i 
samsvar med kapittel I avsnitt I nr. 1 og kapittel I avsnitt II nr. 1 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF, og er importert 
til Den europeiske union i samsvar med vilkårene i artikkel 4 i vedtak 2004/211/EF i samsvar med

 (1) enten [del A i vedlegg I til beslutning 2010/471/EU,]

 (1) eller [del B i vedlegg I til beslutning 2010/471/EU,]

 (1) eller [del C i vedlegg I til beslutning 2010/471/EU,]

 (1) eller  [vedtak 96/539/EF]]

 II.2.  har vært lagret på det godkjente sædlageret(2) angitt i felt I.12, som drives og er under tilsyn i samsvar med kapit-
tel I avsnitt I nr. 2 og kapittel I avsnitt II nr. 2 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF,

 II.3.  er blitt transportert til lastestedet i en forseglet beholder i samsvar med kapittel III avsnitt I nr. 1.4 i vedlegg D til 
direktiv 92/65/EØF og merket med nummeret som er angitt i felt I.23.

Merknader

Del	I:

Felt I.6:  Skal tilsvare serienummeret på de offisielle dokumentene eller helsesertifikatene (enten INTRA eller CVED) som ledsaget sæden 
nevnt ovenfor, fra den godkjente sædstasjonen som sæden stammer fra, til sædlageret nevnt ovenfor. Originalen av dette eller 
disse dokumentene eller sertifikatene eller den eller de offisielt påtegnede kopiene av originalen skal være vedlagt dette sertifika-
tet.

Felt I.12:  Opprinnelsesstedet skal tilsvare det sædlageret som sæden ble sendt fra.

D
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Nr. 76/408 17.12.2015EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

		DEN	EUROPEISKE	UNION Sæd	fra	dyr	av	hestefamilien	—	del	C

II. Helseopplysninger II.a Sertifikatets referansenr. II.b.

Felt I.13:  Bestemmelsesstedet skal tilsvare sædstasjonen eller sædlageret eller mottakerenheten for sæden.

Felt I.23:  Identifikasjon av plombe- og containernummer skal angis.

Felt I.31:  Donoridentitet skal tilsvare dyrets offisielle identifikasjon.

 Oppsamlingsdato skal angis i følgende format: dd/mm/åååå.

 Godkjenningsnummeret til sædstasjonen skal tilsvare godkjenningsnummeret til sædstasjonen som sæden stammer fra.

Del	II:

(1)  Stryk det som ikke passer.

(2)  Bare godkjente sædstasjoner eller sædlagre som er oppført i samsvar med artikkel 11 nr. 4 eller artikkel 17 nr. 3 bokstav b) i rådsdirek-
tiv 92/65/EØF på Kommisjonens nettsteder:

http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør(*)

Navn (med blokkbokstaver):

Lokal veterinærenhet: 

Dato:

Stempel:

Kvalifikasjon og tittel:

Lokal veterinærenhets nr.:

Underskrift:

______________
(*) Stempelet og underskriften skal ha en annen farge enn de andre opplysningene på sertifikatet.



17.12.2015 Nr. 76/409EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG II

Modeller	for	helsesertifikater	til	bruk	ved	handel	innenfor	Unionen	med	forsendelser	av	egg	og	embryoer	fra	
dyr	av	hestefamilien

DEL A

Modell for helsesertifikat IIA til bruk ved handel innenfor Unionen med forsendelser av egg og embryoer fra dyr av 
hestefamilien, som er oppsamlet eller produsert i samsvar med rådsdirektiv 92/65/EØF etter 31. august 2010 og sendt 
av den godkjente embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppen som eggene eller embryoene stammer fra.

DEN	EUROPEISKE	UNION Sertifikat	for	handel	innenfor	Unionen

D
el
	I:
	O
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ge
r	
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	fo
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en

I.1. Avsender
 Navn
 Adresse

  Postnr. 

I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. Lokalt referansenr.

I.3. Vedkommende sentrale myndighet

I.4. Vedkommende lokale myndighet

I.5. Mottaker
 Navn
 Adresse
 Postnr.

I.6. 

I.7.

I.8. Opprinnelses land ISO-kode I.9. 
Opprinnelses-
region

Kode I.10. 
Bestemmelsesland

ISO-
kode

I.11. 
Bestemmelses-
region

Kode

I.12. Opprinnelsessted

Embryogruppe □
I.13. Bestemmelsessted

Driftsenhet □ Embryogruppe □
 Navn
 Adresse
 Postnr. 

Godkjenningsnummer  Navn
 Adresse
 Postnr.

Godkjenningsnummer

I.14. I.15. 

I.16.  Transportmiddel

 Fly □  Skip □  Jernbanevogn □
 Veigående kjøretøy □  Annet □
 Identifikasjon 

I.17.

I.18. Varebeskrivelse I.19. Varekode (HS-kode)
05	11	99	85

I.20. Mengde

I.21. Produkttemperatur

 Omgivelsestemperatur □ Kjølt □  Fryst □
I.22. Antall kolli

I.23. Plombe- og containernr. I.24. Type forpakning

I.25. Varer sertifisert til: 

 Kunstig reproduksjon □
I.26.  Transitt gjennom tredjestat □
Tredjestat ISO-kode
Utførselssted Kode
Innførselssted Grensekontrollstasjonens nr. 

I.27. Transitt gjennom medlemsstater  □
 Medlemsstat ISO-kode
 Medlemsstat ISO-kode
 Medlemsstat ISO-kode

I.28. Eksport  □
 Tredjestat ISO-kode
 Utførselssted Kode

I.29.

I.30.

I.31. Identifikasjon av varene 

Art
(vitenskapelig navn)

Rase Kategori Donor identitet Oppsamlings-
dato

Gruppens 
godkjennings-

nummer

Mengde



Nr. 76/410 17.12.2015EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

			DEN	EUROPEISKE	UNION Egg	og	embryoer	fra	dyr	av	hestefamilien	—	del	A

II. Helseopplysninger II.a Sertifikatets referansenr. II.b.

Undertegnede offentlige veterinær attesterer at:

(1) enten  [II.1.  Embryoene/eggene som har framkommet ved befruktning in vivo(1) nevnt ovenfor er oppsamlet, behandlet og lagret 
av en embryooppsamlingsgruppe(2) som er godkjent og under tilsyn i samsvar med kapittel I avsnitt III nr. 1 i ved-
legg D til direktiv 92/65/EØF.]

(1) eller  [II.1.  Embryoene produsert in vitro / de mikromanipulerte embryoene(1) nevnt ovenfor er produsert, behandlet og lagret 
av en embryoproduksjonsgruppe(2) som er godkjent og under tilsyn i samsvar med kapittel I avsnitt III nr. 1 og 2 i 
vedlegg D til direktiv 92/65/EØF.]

(1) enten  [II.2.  Embryoene som har framkommet ved befruktning in vivo nevnt ovenfor oppfyller kravene i kapittel III av-
snitt II nr. 1 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF.]

(1) eller  [II.2.  Eggene som har framkommet ved befruktning in vivo nevnt ovenfor oppfyller kravene i kapittel III avsnitt II nr. 2 i 
vedlegg D til direktiv 92/65/EØF.]

(1) eller  [II.2.  Embryoene produsert in vitro nevnt ovenfor oppfyller kravene i kapittel III avsnitt II nr. 3 i vedlegg D til direk-
tiv 92/65/EØF.]

(1) eller  [II.2.  De mikromanipulerte embryoene nevnt ovenfor oppfyller kravene i kapittel III avsnitt II nr. 4 i vedlegg D til direk-
tiv 92/65/EØF.]

II.3.  Eggene eller embryoene nevnt ovenfor stammer fra donorhopper som

II.3.1.  kommer fra driftsenheter som oppfyller vilkårene i artikkel 4 nr. 5 i direktiv 2009/156/EF(4), og hvor det bare har 
vært tatt imot dyr av hestefamilien som oppfyller vilkårene i artikkel 4 og 5 eller artikkel 12–16 i direktiv 2009/156/
EF,

II.3.2.  oppfyller tilleggskravene i kapittel IV nr. 4 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF,

II.3.3.  ikke er blitt naturlig bedekket i minst 30 dager før datoen for oppsamling av eggene eller embryoene og fra datoen 
for den første prøven som er nevnt i nr. II.3.4 og II.3.5, til datoen for oppsamling av eggene og embryoene,

II.3.4.  med negativt resultat har gjennomgått en immundiffusjonsprøve på agar (Coggins test) eller en ELISA-prøve for 
påvisning av infeksiøs anemi hos hest på en blodprøve tatt …...................... (3), innen 30 dager før datoen for den 
første oppsamlingen av eggene eller embryoene, og den siste prøven ble utført på en blodprøve tatt …..................... 
(3), høyst 90 dager før eggene og embryoene ble oppsamlet,

II.3.5.  har gjennomgått en prøve for identifisering av agens for smittsom metritt hos hoppe ved isolering av Taylorella equi-
genitalis etter dyrking i 7–14 dager, utført med negativt resultat i hvert tilfelle på prøver tatt de siste 30 dagene før 
datoen for den første oppsamlingen av eggene eller embryoer fra slimhinnen i fossa clitoridis og sinus clitoridis i to 
påfølgende østrus…...................... (3) og …..................... (3) og på en ytterligere dyrkingsprøve tatt fra livmorslim-
hinnen i en av østrusperiodene…....................... (3).

(1) enten  [II.4.  Embryoene nevnt ovenfor er blitt befruktet ved inseminering av donorhoppene med sæd som er oppsamlet, behand-
let, lagret og transportert på vilkår som samsvarer med kravene i kapittel I avsnitt I, kapittel II avsnitt I og kapittel III 
avsnitt I i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF.]

(1) eller  [II.4.  Embryoene nevnt ovenfor er blitt befruktet ved befruktning in vitro av egg som oppfyller vilkårene i kapittel III av-
snitt II nr. 2 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF, med sæd som er oppsamlet, behandlet, lagret og transportert på 
vilkår som oppfyller kravene i kapittel I avsnitt I, kapittel II avsnitt I og kapittel III avsnitt I i vedlegg D til direk-
tiv 92/65/EØF.]

(1) eller  [II.4.  Eggene har ikke vært i kontakt med sæd fra dyr av hestefamilien.]

 II.5.  Eggene eller embryoene nevnt ovenfor, er blitt transportert til lastestedet i en forseglet beholder i samsvar med 
kapittel III avsnitt II nr. 6 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF og er merket med nummeret som er angitt i felt I.23.

Merknader

Del	I:

Felt I.12:  Opprinnelsesstedet skal tilsvare den embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppen som har utført oppsamlingen/pro-
duksjonen av eggene/embryoene.

Felt I.13:  Bestemmelsesstedet skal tilsvare embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppen eller mottakerenheten for eggene/em-
bryoene.

Felt I.23:  Identifikasjon av plombe- og containernummer skal angis.

D
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17.12.2015 Nr. 76/411EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

			DEN	EUROPEISKE	UNION Egg	og	embryoer	fra	dyr	av	hestefamilien	—	del	A

II. Helseopplysninger II.a Sertifikatets referansenr. II.b.

Felt I.31:  Kategori: Angi om det dreier seg om embryoer som har framkommet ved befruktning in vivo, egg som har framkommet ved 

befruktning in vivo, embryoer produsert in vitro eller mikromanipulerte embryoer.

 Donoridentitet skal tilsvare dyrets offisielle identifikasjon.

 Oppsamlingsdato skal angis i følgende format: dd/mm/åååå.

 Gruppens godkjenningsnummer skal tilsvare den embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppen som har utført oppsam-
lingen/produksjonen av eggene/embryoene.

Del	II:

(1)  Stryk det som ikke passer.

(2)  Bare godkjente embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgrupper som er oppført i samsvar med artikkel 11 nr. 4 i rådsdirektiv 92/65/
EØF på Kommisjonens nettsted:

 http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm

(3) Angi dato.

(4)  EUT L 192 av 23.7.2010, s. 1.

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør(*)

Navn (med blokkbokstaver):

Lokal veterinærenhet: 

Dato:

Stempel:

Kvalifikasjon og tittel:

Lokal veterinærenhets nr.:

Underskrift:

______________
(*) Stempelet og underskriften skal ha en annen farge enn de andre opplysningene på sertifikatet.



Nr. 76/412 17.12.2015EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

DEL B

Modell for helsesertifikat IIB til bruk ved handel innenfor Unionen med forsendelser av lagre av egg og embryoer 
fra dyr av hestefamilien, som er oppsamlet, behandlet og lagret i samsvar med rådsdirektiv 92/65/EØF før 1. septem-
ber 2010 og sendt etter 31. august 2010 fra den godkjente embryooppsamlingsgruppen som eggene eller embryoene 
stammer fra.

DEN	EUROPEISKE	UNION Sertifikat	for	handel	innenfor	Unionen

D
el
	I:
	O
pp
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en

I.1. Avsender
 Navn
 Adresse

  Postnr. 

I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. Lokalt referansenr.

I.3. Vedkommende sentrale myndighet

I.4. Vedkommende lokale myndighet

I.5. Mottaker
 Navn
 Adresse
 Postnr.

I.6. 

I.7.

I.8. Opprinnelses land ISO-kode I.9. 
Opprinnelses-
region

Kode I.10. 
Bestemmelses-
land

ISO-kode I.11. 
Bestemmelses-
region

Kode

I.12. Opprinnelsessted

Embryogruppe □
I.13. Bestemmelsessted

Driftsenhet □ Embryogruppe □
 Navn
 Adresse

 Postnr. 

Godkjenningsnummer  Navn
 Adresse

 Postnr.

Godkjenningsnummer

I.14. I.15. 

I.16.  Transportmiddel

 Fly □  Skip □  Jernbanevogn □
 Veigående kjøretøy □  Annet □
 Identifikasjon 

I.17.

I.18. Varebeskrivelse I.19. Varekode (HS-kode)
05	11	99	85

I.20. Mengde

I.21. Produkttemperatur

 Omgivelsestemperatur □ Kjølt □ Fryst □
I.22. Antall kolli

I.23. Plombe- og containernr. I.24. Type forpakning

I.25. Varer sertifisert til: 

 Kunstig reproduksjon □
I.26. Transitt gjennom tredjestat  □
 Tredjestat ISO-kode
 Utførselssted Kode
  Innførselssted Grensekontrollstasjonens nr.

I.27. Transitt gjennom medlemsstater  □
 Medlemsstat ISO-kode
 Medlemsstat ISO-kode
 Medlemsstat ISO-kode

I.28. Eksport  □
 Tredjestat ISO-kode
 Utførselssted Kode

I.29.

I.30.

I.31. Identifikasjon av varene 

Art
(vitenskapelig navn)

Rase Kategori Donor identitet Oppsamlings dato Gruppens 
godkjennings-

nummer

Mengde



17.12.2015 Nr. 76/413EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

			DEN	EUROPEISKE	UNION Egg	og	embryoer	fra	dyr	av	hestefamilien	—	del	B

II. Helseopplysninger II.a Sertifikatets referansenr. II.b.

Undertegnede offentlige veterinær attesterer at:

II.1.  Eggene/embryoene(1) nevnt ovenfor, er oppsamlet av en oppsamlingsgruppe(2) som er godkjent av vedkommende myndighet, og 
behandlet i et egnet laboratorium

II.2.  Eggene/embryoene(1) er oppsamlet fra donorhopper som

II.2.1.  på oppsamlingsdagen har oppholdt seg i lokaler på en medlemsstats territorium eller, ved regionalisering, på en 
del av en medlemsstats territorium som ikke var ansett å være angrepet av afrikansk hestepest i samsvar med 
artikkel 5 nr. 2 bokstav a) og b) i direktiv 2009/156/EF(3),

II.2.2.  har oppholdt seg i driftsenheter under veterinærtilsyn som på oppsamlingsdagen oppfylte vilkårene i artikkel 4 i 
direktiv 2009/156/EF,

II.2.3.  i de siste 60 dager før oppsamlingen er blitt holdt i driftsenheter fri for kliniske tegn på smittsom metritt hos hoppe,

II.2.4.  ikke er blitt naturlig bedekket de siste 30 dager før oppsamlingen av eggene/embryoene(1),

II.2.5.  så langt jeg kjenner til og så vidt jeg har kunnet konstatere, ikke har vært i kontakt med dyr av hestefamilien med en 
infeksjonssykdom eller smittsom sykdom i løpet av de siste 15 dager før oppsamlingen av eggene/embryoene(1),

II.2.6.  på oppsamlingsdagen ikke viste kliniske tegn på infeksjonssykdom eller smittsom sykdom.

II.3.  Eggene/embryoene(1) er blitt oppsamlet, behandlet, lagret og transportert på vilkår som er i samsvar med kravene i vedlegg D til 
direktiv 92/65/EØF.

II.4.  Sæden som er brukt til insemineringen av donorhoppene, oppfyller kravene i direktiv 92/65/EØF(4)(1).

II.5.  Eggene som er brukt til in vivo-produksjon av embryoene, oppfyller kravene i direktiv 92/65/EØF(1).

Merknader

Del	I:

Felt I.12:  Opprinnelsesstedet skal tilsvare den embryooppsamlingsgruppen som har utført oppsamlingen av eggene/embryoene.

Felt I.13:  Bestemmelsesstedet skal tilsvare embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppen eller mottakerenheten for eggene/
embryoene.

Felt I.23:  Identifikasjon av plombe- og containernummer skal angis.

Felt I.31:  Kategori: Angi om det dreier seg om embryoer som har framkommet ved befruktning in vivo, egg som har framkommet ved 

befruktning in vivo, embryoer produsert in vitro eller mikromanipulerte embryoer.

 Donoridentitet skal tilsvare dyrets offisielle identifikasjon.

 Oppsamlingsdato skal angis i følgende format: dd/mm/åååå.

 Gruppens godkjenningsnummer skal tilsvare den embryooppsamlingsgruppen som har utført oppsamlingen av eggene/
embryoene.

Del	II:

(1)  Stryk det som ikke passer.

(2)  Bare godkjente embryooppsamlingsgrupper som er oppført i samsvar med artikkel 11 nr. 4 i rådsdirektiv 92/65/EØF på Kommisjonens 
nettsted:

 http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm

(3)  EUT L 192 av 23.7.2010, s. 1.

(4)  Gjelder ikke for egg.
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Nr. 76/414 17.12.2015EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

			DEN	EUROPEISKE	UNION Egg	og	embryoer	fra	dyr	av	hestefamilien	—	del	B

II. Helseopplysninger II.a Sertifikatets referansenr. II.b.

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør(*)

Navn (med blokkbokstaver):

Lokal veterinærenhet: 

Dato:

Stempel:

Kvalifikasjon og tittel:

Lokal veterinærenhets nr.:

Underskrift:

______________
(*) Stempelet og underskriften skal ha en annen farge enn de andre opplysningene på sertifikatet.



17.12.2015 Nr. 76/415EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG III

Modeller	for	helsesertifikater	til	bruk	ved	handel	med	forsendelser	av	sæd	fra	sau	og	geit	

DEL A

Modell for helsesertifikat IIIA til bruk ved handel innenfor Unionen med forsendelser av sæd fra sau og geit, som er 
oppsamlet i samsvar med rådsdirektiv 92/65/EØF etter 31. august 2010 og sendt fra den godkjente sædstasjonen som 
sæden stammer fra.

DEN	EUROPEISKE	UNION Sertifikat	for	handel	innenfor	Unionen

D
el
	I:
	O
pp
ly
sn
in
ge
r	
om

	fo
rs
en
de
ls
en

I.1. Avsender
 Navn
 Adresse

  Postnr. 

I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. Lokalt referansenr.

I.3. Vedkommende sentrale myndighet

I.4. Vedkommende lokale myndighet

I.5. Mottaker
 Navn
 Adresse
 Postnr.

I.6. 

I.7.

I.8. Opprinnelses land ISO-kode I.9. 
Opprinnelses-
region

Kode I.10. 
Bestemmelses-
land

ISO-kode I.11. 
Bestemmelses-
region

Kode

I.12. Opprinnelsessted

Sædstasjon □
I.13. Bestemmelsessted

Sædstasjon □ Driftsenhet □
 Navn
 Adresse
 Postnr. 

Godkjenningsnummer  Navn
 Adresse
 Postnr.

Godkjenningsnummer

I.14. I.15. 

I.16.  Transportmiddel

 Fly □  Skip □  Jernbanevogn □
 Veigående kjøretøy □  Annet □
 Identifikasjon 

I.17.

I.18.  Varebeskrivelse I.19.  Varekode (HS-kode)
05	11	99	85

I.20. Mengde

I.21.  Produkttemperatur

 Omgivelsestemperatur □ Kjølt □ Fryst □
I.22. Antall kolli

I.23.  Plombe- og containernr. I.24. Type forpakning

I.25. Varer sertifisert til: 

 Kunstig reproduksjon □
I.26. Transitt gjennom tredjestat □
 Tredjestat ISO-kode
 Utførselssted Kode
  Innførselssted Grensekontrollstasjonens nr.

I.27. Transitt gjennom medlemsstater □
 Medlemsstat ISO-kode
 Medlemsstat ISO-kode
 Medlemsstat ISO-kode

I.28. Eksport  □
 Tredjestat ISO-kode
 Utførselssted Kode

I.29.

I.30.

I.31. Identifikasjon av varene 

Art
(vitenskapelig navn)

Rase Donor identitet Oppsamlings dato Gruppens 
godkjennings-

nummer

Mengde



Nr. 76/416 17.12.2015EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

	DEN	EUROPEISKE	UNION Sæd	fra	sau	og	geit	—	del	A

II. Helseopplysninger II.a Sertifikatets referansenr. II.b.

Undertegnede offentlige veterinær attesterer at

 II.1.  sæden nevnt ovenfor

 II.1.1.  er oppsamlet, behandlet og lagret på en sædstasjon(2) som er godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet i 
samsvar med kapittel I avsnitt I nr. 1 og kapittel I avsnitt II nr. 1 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF,

 II.1.2.  stammer fra donordyr som oppfyller kravene i kapittel II avsnitt II i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF,

 II.1.3.  er oppsamlet, behandlet, lagret og transportert på vilkår som er i samsvar med kravene i kapittel II avsnitt II og 
kapittel III avsnitt I i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF,

(1) enten  [II.1.4.  oppfyller kravene i kapittel A del I i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001,]

(1) eller [II.1.4.  oppfyller kravene i kapittel A del I i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 og skal sendes til en medlemsstat 
hvor hele eller deler av territoriet omfattes av bestemmelsene i kapittel A del I bokstav b) eller c) i vedlegg VIII til 
forordning (EF) nr. 999/2001, og donordyrene oppfyller de garantiene om skrapesyke som er fastsatt i programmene 
i nevnte bokstav, og de garantiene(3) som bestemmelsesmedlemsstaten krever,]

 II.1.5.  er blitt transportert til lastestedet i en forseglet beholder i samsvar med kapittel III avsnitt I nr. 1.4 i vedlegg D til 
direktiv 92/65/EØF og merket med nummeret som er angitt i felt I.23.

(1) enten [II.2. Ingen antibiotika eller kombinasjon av antibiotika er blitt tilsatt sæden.]

(1) eller [II.2.  Følgende antibiotika eller kombinasjon av antibiotika er blitt tilsatt for å oppnå en sluttkonsentrasjon i den fortynnede

sæden på minst(4): ……………………………………….]

Merknader

Del	I:

Felt I.12:  Opprinnelsesstedet skal tilsvare den sædstasjonen som sæden stammer fra.

Felt I.13:  Bestemmelsesstedet skal tilsvare sædstasjonen eller sædlageret eller mottakerenheten for sæden.

Felt I.23:  Identifikasjon av plombe- og containernummer skal angis.

Felt I.31:  Donoridentitet skal tilsvare dyrets offisielle identifikasjon.

 Oppsamlingsdato skal angis i følgende format: dd/mm/åååå.

 Godkjenningsnummeret til senteret skal tilsvare godkjenningsnummeret til sædstasjonen angitt i felt I.12, hvor sæden ble 
oppsamlet.

Del	II:

(1)  Stryk det som ikke passer.

(2)  Bare godkjente sædstasjoner som er oppført i samsvar med artikkel 11 nr. 4 i rådsdirektiv 92/65/EØF på Kommisjonens nettsted:

  http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm

(3)  Tilleggsgarantier som fastsatt i artikkel 2 i forordning (EF) nr. 546/2006 (EUT L 94 av 1.4.2006, s. 28).

(4)  Sett inn navn og konsentrasjoner.

D
el
	II
:	S
er
tifi

se
ri
ng

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør(*)

Navn (med blokkbokstaver):

Lokal veterinærenhet: 

Dato:

Stempel:

Kvalifikasjon og tittel:

Lokal veterinærenhets nr.:

Underskrift:

______________
(*) Stempelet og underskriften skal ha en annen farge enn de andre opplysningene på sertifikatet.
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DEL B

Modell for helsesertifikat IIIB til bruk ved handel innenfor Unionen med forsendelser av lagre av sæd fra sau og geit, som er 
oppsamlet, behandlet og lagret i samsvar med rådsdirektiv 92/65/EØF før 1. september 2010 og sendt etter 31. august 2010 fra 
den godkjente sædstasjonen som sæden stammer fra.

DEN	EUROPEISKE	UNION Sertifikat	for	handel	innenfor	Unionen

D
el
	I:
	O
pp
ly
sn
in
ge
r	
om

	fo
rs
en
de
ls
en

I.1. Avsender
 Navn
 Adresse

  Postnr. 

I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. Lokalt referansenr.

I.3. Vedkommende sentrale myndighet

I.4. Vedkommende lokale myndighet

I.5. Mottaker
 Navn
 Adresse

 Postnr.

I.6. 

I.7.

I.8. Opprinnelses land ISO-kode I.9. 
Opprinnelses-
region

Kode I.10. 
Bestemmelses-
land

ISO-kode I.11. 
Bestemmelses-
region

Kode

I.12. Opprinnelsessted

Sædstasjon □
I.13. Bestemmelsessted

Sædstasjon □ Driftsenhet □
 Navn
 Adresse

 Postnr. 

Godkjenningsnummer  Navn
 Adresse

 Postnr.

Godkjenningsnummer

I.14. I.15. 

I.16.  Transportmiddel

  Fly □  Skip □  Jernbanevogn □
  Veigående kjøretøy □  Annet □
  Identifikasjon 

I.17.

I.18.  Varebeskrivelse I.19.  Varekode (HS-kode)
05	11	99	85

I.20. Mengde

I.21. Produkttemperatur

 Omgivelsestemperatur □ Kjølt □ Fryst □
I.22. Antall kolli

I.23. Plombe- og containernr. I.24. Type forpakning

I.25. Varer sertifisert til: 

 Kunstig reproduksjon □
I.26. Transitt gjennom tredjestat  □
 Tredjestat ISO-kode
 Utførselssted Kode
  Innførselssted Grensekontrollstasjonens nr.

I.27. Transitt gjennom medlemsstater  □
 Medlemsstat ISO-kode
 Medlemsstat ISO-kode
 Medlemsstat ISO-kode

I.28. Eksport  □
 Tredjestat ISO-kode
 Utførselssted Kode

I.29.

I.30.

I.31. Identifikasjon av varene 

Art
(vitenskapelig navn)

Rase Donor identitet Oppsamlings dato Gruppens 
godkjennings-

nummer

Mengde
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									DEN	EUROPEISKE	UNION Sæd	fra	sau	og	geit	—	del	B

II. Helseopplysninger II.a Sertifikatets referansenr. II.b.

Undertegnede offentlige veterinær attesterer at sæden nevnt ovenfor

 II.1.  er oppsamlet, behandlet og lagret på en sædstasjon(2) som er godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet i 
samsvar med kapittel I avsnitt I og kapittel I avsnitt II i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF,

 II.2.  stammer fra donordyr som oppfyller kravene i kapittel II avsnitt II i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF,

 II.3.  er oppsamlet, behandlet, lagret og transportert på vilkår som er i samsvar med kravene i kapittel II avsnitt II og 
kapittel III i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF,

(1)  enten  [II.4.  oppfyller kravene i kapittel A del I i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001,]

(1)  eller [II.4.  oppfyller kravene i kapittel A del I i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 og skal sendes til en medlemsstat 
hvor hele eller deler av territoriet omfattes av bestemmelsene i kapittel A del I bokstav b) eller c) i vedlegg VIII til 
forordning (EF) nr. 999/2001, og donordyrene oppfyller de garantiene om skrapesyke som er fastsatt i programmene 
i nevnte bokstav, og de garantiene(3) som bestemmelsesmedlemsstaten krever.]

Merknader

Del	I:

Felt I.12:  Opprinnelsesstedet skal tilsvare den sædstasjonen som sæden stammer fra.

Felt I.13:  Bestemmelsesstedet skal tilsvare sædstasjonen eller sædlageret eller mottakerenheten for sæden.

Felt I.23:  Identifikasjon av plombe- og containernummer skal angis.

Felt I.31:  Donoridentitet skal tilsvare dyrets offisielle identifikasjon.

 Oppsamlingsdato skal angis i følgende format: dd/mm/åååå.

 Godkjenningsnummeret til senteret skal tilsvare godkjenningsnummeret til sædstasjonen angitt i felt I.12, hvor sæden ble opp-
samlet.

Del	II:

(1)   Stryk det som ikke passer.

(2)   Bare godkjente sædstasjoner som er oppført i samsvar med artikkel 11 nr. 4 i rådsdirektiv 92/65/EØF på Kommisjonens nettsted:

 http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm

(3)   Tilleggsgarantier som fastsatt i artikkel 2 i forordning (EF) nr. 546/2006 (EUT L 94 av 1.4.2006, s. 28).

D
el
	II
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Offentlig veterinær eller offentlig inspektør(*) 

Navn (med blokkbokstaver):   Kvalifikasjon og tittel:

Lokal veterinærenhet:   Lokal veterinærenhets nr.:

Dato:   Underskrift:
Stempel:

______________
(*)  Stempelet og underskriften skal ha en annen farge enn de andre opplysningene på sertifikatet.
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DEL C

Modell for helsesertifikat IIIC til bruk ved handel innenfor Unionen med forsendelser av sæd fra sau og geit, som er 
oppsamlet i samsvar med rådsdirektiv 92/65/EØF etter 31. august 2010, og med forsendelser av lagre av sæd fra sau og 
geit, som er oppsamlet, behandlet og lagret i samsvar med rådsdirektiv 92/65/EØF før 1. september 2010 og sendt etter 
31. august 2010 fra et godkjent sædlager.

DEN	EUROPEISKE	UNION Sertifikat	for	handel	innenfor	Unionen

D
el
	I:
	O
pp
ly
sn
in
ge
r	
om

	fo
rs
en
de
ls
en

I.1. Avsender
 Navn
 Adresse
  Postnr. 

I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. Lokalt referansenr.

I.3. Vedkommende sentrale myndighet

I.4. Vedkommende lokale myndighet

I.5. Mottaker
 Navn
 Adresse
 Postnr.

I.6. Originalsertifikatenes nr. Nr. på tilhørende dokument

I.7.

I.8.  Opprinnelses land ISO-kode I.9. 
Opprinnelses-
region

Kode I.10. 
Bestemmelses-
land

ISO-kode I.11. 
Bestemmelses-
region

Kode

I.12.  Opprinnelsessted

Sædstasjon □
I.13. Bestemmelsessted

Sædstasjon □ Driftsenhet □

 Navn
 Adresse
 Postnr. 

Godkjenningsnummer  Navn
 Adresse
 Postnr.

Godkjenningsnummer

I.14. I.15. 

I.16.  Transportmiddel

 Fly □  Skip □  Jernbanevogn □
 Veigående kjøretøy □  Annet □
 Identifikasjon 

I.17.

I.18.  Varebeskrivelse I.19.  Varekode (HS-kode)
05	11	99	85

I.20.  Mengde

I.21.  Produkttemperatur

 Omgivelsestemperatur □ Kjølt □ Fryst □
I.22. Antall kolli

I.23.  Plombe- og containernr. I.24.  Type forpakning

I.25.  Varer sertifisert til: 

 Kunstig reproduksjon □
I.26. Transitt gjennom tredjestat  □
 Tredjestat ISO-kode
 Utførselssted Kode
  Innførselssted Grensekontrollstasjonens nr.

I.27. Transitt gjennom medlemsstater  □
 Medlemsstat ISO-kode
 Medlemsstat ISO-kode
 Medlemsstat ISO-kode

I.28. Eksport   □
 Tredjestat ISO-kode
 Utførselssted Kode

I.29.

I.30.

I.31. Identifikasjon av varene 

Art
(vitenskapelig navn)

Rase Donor identitet Oppsamlings dato Gruppens 
godkjennings-

nummer

Mengde
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									DEN	EUROPEISKE	UNION Sæd	fra	sau	og	geit	—	del	C

II. Helseopplysninger II.a Sertifikatets referansenr. II.b.

Undertegnede offentlige veterinær attesterer at sæden nevnt ovenfor

(1) enten  [II.1. er oppsamlet, behandlet og lagret i minst 30 dager umiddelbart etter oppsamlingen på en godkjent sædstasjon(2) 
som ligger i den medlemsstaten som sæden stammer fra og som drives og er under tilsyn i samsvar med kapittel I 
avsnitt I nr. 1 og kapittel I avsnitt II nr. 1 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF, og hvorfra sæden er transportert til 
sædlageret angitt i felt I.12, som ligger i den samme medlemsstaten som sæden stammer fra, på vilkår for dyrehelse 
og for utstedelse av veterinærattester som er minst like strenge som dem i

 (1) enten [del A i vedlegg III til beslutning 2010/470/EU,]

 (1) eller  [del B i vedlegg III til beslutning 2010/470/EU,]

 (1) eller [vedtak 95/388/EF,]]

(1) eller  [II.1.  er oppsamlet, behandlet og lagret i minst 30 dager umiddelbart etter oppsamlingen på en godkjent sædstasjon(2) 
som ligger i Den europeiske union og som drives og er under tilsyn i samsvar med kapittel I avsnitt I og kapittel I 
avsnitt II i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF, og er transportert til sædlageret angitt i felt I.12 i samsvar med

 (1) enten [del A i vedlegg III til beslutning 2010/470/EU,]

 (1) eller [del B i vedlegg III til beslutning 2010/470/EU,]

 (1) eller [vedtak 95/388/EF,]]

(1) eller [II.1.  er oppsamlet, behandlet og lagret i minst 30 dager umiddelbart etter oppsamlingen på en godkjent sædstasjon(2) 
som ligger i en tredjestat eller i en del av en tredjestat som er oppført i vedlegg I til beslutning 2010/472/EU og som 
drives og er under tilsyn i samsvar med kapittel I avsnitt I nr. 1 og kapittel I avsnitt II nr. 1 i vedlegg D til direk-
tiv 92/65/EØF, og er importert til Den europeiske union på vilkårene i artikkel 17 nr. 2 i direktiv 92/65/EØF i sam-
svar med

 (1) enten  del 2 avsnitt A i vedlegg II til beslutning 2010/472/EU,]

 (1) eller [del 2 avsnitt B i vedlegg II til beslutning 2010/472/EU,]

 (1) eller [vedlegg II til vedtak 2008/635/EF,]]

 II.2.  er blitt lagret på det godkjente sædlageret(2) angitt i felt I.12, som drives og er under tilsyn i samsvar med kapit-
tel I avsnitt I nr. 2 og kapittel I avsnitt II nr. 2 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF,

 II.3.  er blitt transportert til lastestedet i en forseglet beholder i samsvar med kapittel III avsnitt I nr. 1.4 i vedlegg D til 
direktiv 92/65/EØF og merket med nummeret som er angitt i felt I.23.

Merknader

Del	I:
Felt I.6:  Skal tilsvare serienummeret på de offisielle dokumentene eller helsesertifikatene (enten INTRA eller CVED) som ledsaget sæden 

nevnt ovenfor, fra den godkjente sædstasjonen som sæden stammer fra, til sædlageret nevnt ovenfor. Originalen av dette eller 
disse dokumentene eller sertifikatene eller den eller de offisielt påtegnede kopiene av originalen skal være vedlagt dette sertifika-
tet.

Felt I.12:  Opprinnelsesstedet skal tilsvare det sædlageret som sæden er sendt fra.

Felt I.13:  Bestemmelsesstedet skal tilsvare sædstasjonen eller sædlageret eller mottaksenheten for sæden.

Felt I.23:  Identifikasjon av plombe- og containernummer skal angis.

Felt I.31:  Donoridentitet skal tilsvare dyrets offisielle identifikasjon.

 Oppsamlingsdato skal angis i følgende format: dd/mm/åååå.

 Godkjenningsnummeret til senteret skal tilsvare godkjenningsnummeret til den sædstasjonen som sæden stammer fra.

D
el
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:	S
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									DEN	EUROPEISKE	UNION Sæd	fra	sau	og	geit	—	del	C

II. Helseopplysninger II.a Sertifikatets referansenr. II.b.

Del	II:

(1)  Stryk det som ikke passer.

(2)  Bare godkjente sædstasjoner eller sædlagre som er oppført i samsvar med artikkel 11 nr. 4 eller artikkel 17 nr. 3 bokstav b) i rådsdirek-
tiv 92/65/EØF på Kommisjonens nettsteder:

 http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm

 http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør(*)

Navn (med blokkbokstaver):

Lokal veterinærenhet: 

Dato:

Stempel:

Kvalifikasjon og tittel:

Den lokale veterinærenhets nummer:

Underskrift:

______________
(*) Stempelet og underskriften skal ha en annen farge enn de andre opplysningene på sertifikatet.
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VEDLEGG IV
Modeller	for	helsesertifikater	til	bruk	ved	handel	innenfor	Unionen	med	forsendelser	av	egg/embryoer	fra	sau	

og	geit

DEL A

Modell for helsesertifikat IVA til bruk ved handel innenfor Unionen med forsendelser av egg og embryoer fra sau og 
geit, som er oppsamlet eller produsert i samsvar med rådsdirektiv 92/65/EØF etter 31. august 2010 og sendt av den 
godkjente embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppen som eggene eller embryoene stammer fra.

DEN	EUROPEISKE	UNION Sertifikat	for	handel	innenfor	Unionen

D
el
	I:
	O
pp
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en

I.1. Avsender
 Navn
 Adresse
  Postnr. 

I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. Lokalt referansenr.

I.3. Vedkommende sentrale myndighet

I.4. Vedkommende lokale myndighet

I.5. Mottaker
 Navn
 Adresse
 Postnr.

I.6. 

I.7.

I.8.  Opprinnelses land ISO-kode I.9. 
Opprinnelses-
region

Kode I.10. 
Bestemmelses-
land

ISO-kode I.11. 
Bestemmelses-
region

Kode

I.12.  Opprinnelsessted

Embryogruppe □
I.13. Bestemmelsessted

Driftsenhet □ Embryogruppe □
 Navn
 Adresse
 Postnr. 

Godkjenningsnummer  Navn
 Adresse
 Postnr.

Godkjenningsnummer

I.14. I.15. 

I.16.  Transportmiddel

 Fly □  Skip □  Jernbanevogn □
 Veigående kjøretøy □  Annet □
 Identifikasjon 

I.17.

I.18.  Varebeskrivelse I.19.  Varekode (HS-kode)
05	11	99	85

I.20.  Mengde

I.21.  Produkttemperatur

 Omgivelsestemperatur □ Kjølt □  Fryst □
I.22.  Antall kolli

I.23.  Plombe- og containernr. I.24.  Type forpakning

I.25. Varer sertifisert til: 

 Kunstig reproduksjon □
I.26. Transitt gjennom tredjestat  □
 Tredjestat ISO-kode
 Utførselssted Kode
 Innførselssted  Grensekontrollstasjonens nr.

I.27. Transitt gjennom medlemsstater  □
 Medlemsstat ISO-kode
 Medlemsstat ISO-kode
 Medlemsstat ISO-kode

I.28. Eksport □
 Tredjestat ISO-kode
 Utførselssted Kode

I.29.

I.30.

I.31. Identifikasjon av varene 

Art
(vitenskapelig navn)

Rase Kategori Donor-
identitet

Oppsamlings dato Gruppens 
godkjennings-

nummer

Mengde
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									DEN	EUROPEISKE	UNION               Egg/embryoer	fra	sau	og	geit	—	del	A

II. Helseopplysninger II.a Sertifikatets referansenr. II.b.

Undertegnede offentlige veterinær attesterer at:

(1) enten  [II.1.  Embryoene/eggene som har framkommet ved befruktning in vivo(1) nevnt ovenfor er oppsamlet, behandlet og lagret 
av en embryooppsamlingsgruppe(2) som er godkjent og under tilsyn i samsvar med kapittel I avsnitt III nr. 1 i ved-
legg D til direktiv 92/65/EØF.]

(1) eller  [II.1.  Embryoene produsert in vitro / de mikromanipulerte embryoene(1) nevnt ovenfor, er produsert, behandlet og lagret 
av en embryoproduksjonsgruppe(2) som er godkjent og under tilsyn i samsvar med kapittel I avsnitt III nr. 1 og 2 i 
vedlegg D til direktiv 92/65/EØF.]

(1) enten  [II.2.  Embryoene som har framkommet ved befruktning in vivo nevnt ovenfor, oppfyller kravene i kapittel III av-
snitt II nr. 1 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF.]

(1) eller  [II.2.  Eggene som har framkommet ved befruktning in vivo nevnt ovenfor, oppfyller kravene i kapittel III avsnitt II nr. 2 i 
vedlegg D til direktiv 92/65/EØF.]

(1) eller  [II.2.  Embryoene produsert in vitro nevnt ovenfor oppfyller kravene i kapittel III avsnitt II nr. 3 i vedlegg D til direk-
tiv 92/65/EØF.]

(1) eller  [II.2.  De mikromanipulerte embryoene nevnt ovenfor, oppfyller kravene i kapittel III avsnitt II nr. 4 i vedlegg D til direk-
tiv 92/65/EØF.]

 II.3.  Eggene eller embryoene nevnt ovenfor

(1) enten  [II.3.1.  oppfyller kravene i kapittel A del I i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001,]

(1) eller  [II.3.1.  oppfyller kravene i kapittel A del I i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 og skal sendes til en medlemsstat 
hvor hele eller deler av territoriet omfattes av bestemmelsene i kapittel A del I bokstav b) eller c) i vedlegg VIII til 
forordning (EF) nr. 999/2001, og donordyrene oppfyller de garantiene om skrapesyke som er fastsatt i programmene 
i nevnte bokstav, og de garantiene(3) som bestemmelsesmedlemsstatene krever,]

 II.3.2.  stammer fra donorsøyer og donorhunngeiter(1) som oppfyller kravene i kapittel IV nr. 3 i vedlegg D til direk-
tiv 92/65/EØF.

(1) enten  [II.4.  Embryoene nevnt ovenfor er blitt befruktet ved inseminering av donorhunndyrene med sæd som er oppsamlet, 
produsert, lagret og transportert på vilkår som samsvarer med kravene i kapittel I avsnitt I, kapittel II avsnitt I og 
kapittel III avsnitt I i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF.]

(1) eller  [II.4.  Embryoene nevnt ovenfor er blitt befruktet in vitro av egg som oppfyller vilkårene i kapittel III avsnitt II nr. 2 i 
vedlegg D til direktiv 92/65/EØF, og sæd som er oppsamlet, behandlet, lagret og transportert på vilkår som oppfyller 
kravene i kapittel I avsnitt I, kapittel II avsnitt I og kapittel III avsnitt I i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF.]

(1) eller  [II.4.  Eggene har ikke vært i kontakt med sæd fra sau eller geit.]

 II.5.  Eggene eller embryoene nevnt ovenfor, er blitt transportert til lastestedet i en forseglet beholder i samsvar med 
kapittel III avsnitt II nr. 6 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF og merket med nummeret som er angitt i felt I.23.

Merknader

Del	I:

Felt I.12:  Opprinnelsesstedet skal tilsvare den embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppen som har utført oppsamlingen/pro-
duksjonen av embryoene.

Felt I.13:  Bestemmelsesstedet skal tilsvare embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppen eller mottakerenheten for egg ene/em-
bryoene.

Felt I.23:  Identifikasjon av plombe- og containernummer skal angis.

Felt I.31:  Kategori: Angi om det dreier seg om embryoer som har framkommet ved befruktning in vivo, egg som har framkommet ved 

befruktning in vivo, embryoer produsert in vitro eller mikromanipulerte embryoer.

 Donoridentitet skal tilsvare dyrets offisielle identifikasjon.

 Oppsamlingsdato skal angis i følgende format: dd/mm/åååå.

 Gruppens godkjenningsnummer skal tilsvare den embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppen som har utført oppsam-
lingen/produksjonen av eggene/embryoene.
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									DEN	EUROPEISKE	UNION Egg/embryoer	fra	sau	og	geit	—	del	A

II. Helseopplysninger II.a Sertifikatets referansenr. II.b.

Del	II:

(1)  Stryk det som ikke passer.

(2)  Bare godkjente embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgrupper som er oppført i samsvar med artikkel 11 nr. 4 i rådsdirektiv 92/65/
EØF på Kommisjonens nettsted:

 http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm

(3)  Tilleggsgarantier som fastsatt i artikkel 2 i forordning (EF) nr. 546/2006 (EUT L 94 av 1.4.2006, s. 28).

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør(*)

Navn (med blokkbokstaver):

Lokal veterinærenhet: 

Dato:

Stempel:

Kvalifikasjon og tittel:

Lokal veterinærenhets nr.:

Underskrift:

______________
(*) Stempelet og underskriften skal ha en annen farge enn de andre opplysningene på sertifikatet.
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DEL B

Modell for helsesertifikat IVB til bruk ved handel innenfor Unionen med forsendelser av lagre av egg og embryoer fra 
sau og geit, som er oppsamlet, behandlet og lagret i samsvar med rådsdirektiv 92/65/EØF før 1. september 2010 og 
sendt etter 31. august 2010 fra den godkjente embryooppsamlingsgruppen som eggene eller embryoene stammer fra.

DEN	EUROPEISKE	UNION Sertifikat	for	handel	innenfor	Unionen
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I.1. Avsender
 Navn
 Adresse

  Postnr. 

I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. Lokalt referansenr.

I.3. Vedkommende sentrale myndighet

I.4. Vedkommende lokale myndighet

I.5. Mottaker
 Navn
 Adresse
 Postnr.

I.6. 

I.7.

I.8.  Opprinnelses land ISO-kode I.9. 
Opprinnelses-
region

Kode I.10. 
Bestemmelses-
land

ISO-kode I.11. 
Bestemmelses-
region

Kode

I.12.  Opprinnelsessted

Embryogruppe □
I.13. Bestemmelsessted

Driftsenhet □ Embryogruppe □

 Navn
 Adresse
 Postnr. 

Godkjenningsnummer  Navn
 Adresse
 Postnr.

 
 Godkjenningsnummer

I.14. I.15. 

I.16.  Transportmiddel

 Fly □  Skip □  Jernbanevogn □
 Veigående kjøretøy □  Annet □
 Identifikasjon 

I.17.

I.18.  Varebeskrivelse I.19.  Varekode (HS-kode)
05	11	99	85

I.20. Mengde

I.21.  Produkttemperatur

 Omgivelsestemperatur □  Kjølt □  Fryst □
I.22. Antall kolli

I.23.  Plombe- og containernr. I.24.  Type forpakning

I.25. Varer sertifisert til: 

 Kunstig reproduksjon □
I.26. Transitt gjennom tredjestat  □
 Tredjestat ISO-kode
 Utførselssted Kode
  Innførselssted Grensekontrollstasjonens nr.

I.27. Transitt gjennom medlemsstater  □
 Medlemsstat ISO-kode
 Medlemsstat ISO-kode
 Medlemsstat ISO-kode

I.28. Eksport  □
 Tredjestat ISO-kode
 Utførselssted Kode

I.29.

I.30.

I.31. Identifikasjon av varene 

Art
(vitenskapelig navn)

Rase Kategori Donor-
identitet

Oppsamlings dato Gruppens 
godkjennings-

nummer

Mengde
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			DEN	EUROPEISKE	UNION Egg/embryoer	fra	sau	og	geit	—	del	B

II. Helseopplysninger II.a Sertifikatets referansenr. II.b.

Undertegnede offentlige veterinær attesterer at eggene/embryoene(1) nevnt ovenfor oppfyller følgende krav:

 II.1.  De er oppsamlet, behandlet og lagret på vilkår som oppfyller kravene i direktiv 92/65/EØF.

 II.2.  De stammer fra donorsøyer/donorhunngeiter(1) som oppfyller kravene i kapittel IV i vedlegg D til direktiv 92/65/
EØF.

(1) enten  [II.3.  De oppfyller kravene i kapittel III i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF og kapittel A del I i vedlegg VIII til forord-

ning (EF) nr. 999/2001.]

(1) eller  [II.3.  De oppfyller kravene i kapittel III i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF og kapittel A del I i vedlegg VIII til forord-
ning (EF) nr. 999/2001 og skal sendes til en medlemsstat hvor hele eller deler av territoriet omfattes av bestemmel-
sene i kapittel A del I bokstav b) eller c) i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001, og donordyrene oppfyller de 
garantiene om skrapesyke som er fastsatt i programmene i nevnte bokstav, og de garantiene(2) som bestemmelses-

medlemsstaten krever.]

(1) enten  [II.4.  Når det gjelder embryoer, oppfyller sæden som er brukt til befruktning, kravene i direktiv 92/65/EØF og i kapit-

tel A del I i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001.]

(1) eller  [II.4.  Når det gjelder embryoer, oppfyller sæden som er brukt til befruktning, kravene i direktiv 92/65/EØF og i kapit-
tel A del I i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 og skal sendes til en medlemsstat hvor hele eller deler 
av territoriet omfattes av bestemmelsene i kapittel A del I bokstav b) eller c) i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 
999/2001, og donordyrene oppfyller de garantiene om skrapesyke som er fastsatt i programmene i nevnte bokstav, 

og de garantiene(2) som bestemmelsesmedlemsstaten krever.]

Merknader

Del	I:

Felt I.12:  Opprinnelsesstedet skal tilsvare den embryooppsamlingsgruppen som har utført oppsamlingen av eggene/embryoene.

Felt I.13:  Bestemmelsesstedet skal tilsvare embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppen eller mottakerenheten for egg ene/em-

bryoene.

Felt I.23:  Identifikasjon av plombe- og containernummer skal angis.

Felt I.31:  Kategori: Angi om det dreier seg om embryoer som har framkommet ved befruktning in vivo, egg som har framkommet ved 

befruktning in vivo, embryoer produsert in vitro eller mikromanipulerte embryoer.

 Donoridentitet skal tilsvare dyrets offisielle identifikasjon.

 Oppsamlingsdato skal angis i følgende format: dd/mm/åååå.

 Gruppens godkjenningsnummer skal tilsvare den embryooppsamlingsgruppen som har utført oppsamlingen av eggene/embryo-
ene, angitt i felt I.12.

Del	II:

(1)  Stryk det som ikke passer.

(2)  Tilleggsgarantier som fastsatt i artikkel 2 i forordning (EF) nr. 546/2006 (EUT L 94 av 1.4.2006, s. 28).
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Offentlig veterinær eller offentlig inspektør(*)

Navn (med blokkbokstaver):  Kvalifikasjon og tittel:

Lokal veterinærenhet: Lokal veterinærenhets nr.:

Dato: Underskrift:

Stempel:

______________
(*) Stempelet og underskriften skal ha en annen farge enn de andre opplysningene på sertifikatet.
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VEDLEGG V

Modeller	for	helsesertifikater	til	bruk	ved	handel	innenfor	Unionen	med	forsendelser	av	egg/embryoer	fra	svin

DEL A

Modell for helsesertifikat VA til bruk ved handel innenfor Unionen med forsendelser av egg og embryoer fra svin, som 
er oppsamlet eller produsert i samsvar med rådsdirektiv 92/65/EØF etter 31. august 2010 og sendt av den godkjente 
embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppen som eggene eller embryoene stammer fra.

DEN	EUROPEISKE	UNION	 Sertifikat	for	handel	innenfor	Unionen
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I.1. Avsender
 Navn
 Adresse

  Postnr. 

I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. Lokalt referansenr.

I.3. Vedkommende sentrale myndighet

I.4. Vedkommende lokale myndighet

I.5. Mottaker
 Navn
 Adresse
 Postnr.

I.6. 

I.7.

I.8. Opprinnelses land ISO-kode I.9. 
Opprinnelses-
region

Kode I.10. 
Bestemmelses-
land

ISO-kode I.11. 
Bestemmelses-
region

Kode

I.12. Opprinnelsessted

Embryogruppe □
I.13. Bestemmelsessted

Driftsenhet □ Embryogruppe □

 Navn
 Adresse
 Postnr. 

Godkjenningsnummer  Navn
 Adresse
 Postnr.

Godkjenningsnummer

I.14. I.15. 

I.16. Transportmiddel

  Fly □  Skip □  Jernbanevogn □
  Veigående kjøretøy □  Annet □
  Identifikasjon 

I.17.

I.18. Varebeskrivelse I.19. Varekode (HS-kode)
05	11	99	85

I.20. Mengde

I.21. Produkttemperatur

 Omgivelsestemperatur □ Kjølt □ Fryst □
I.22. Antall kolli

I.23. Plombe- og containernr. I.24. Type forpakning

I.25. Varer sertifisert til: 

 Kunstig reproduksjon □
I.26. Transitt gjennom tredjestat  □
 Tredjestat ISO-kode
 Utførselssted  Kode
  Innførselssted Grensekontrollstasjonens nr.

I.27. Transitt gjennom medlemsstater  □
 Medlemsstat ISO-kode
 Medlemsstat ISO-kode
 Medlemsstat ISO-kode

I.28. Eksport  □
 Tredjestat ISO-kode
 Utførselssted Kode

I.29.

I.30.

I.31. Identifikasjon av varene 

Art
(vitenskapelig navn)

Rase Kategori Donor-
identitet

Oppsamlings dato Gruppens 
godkjennings-

nummer

Mengde
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									DEN	EUROPEISKE	UNION Egg/embryoer	fra	svin	—	del	A

II. Helseopplysninger II.a Sertifikatets referansenr. II.b.

Undertegnede offentlige veterinær attesterer at eggene/embryoene(1) nevnt ovenfor

 II.1.  er produsert/oppsamlet(1), bearbeidet og lagret av en embryooppsamlings-/embryoproduksjonsgruppe(1)(2) som er 
godkjent og under tilsyn i samsvar med kapittel I avsnitt III i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF,

 II.2.  oppfyller kravene i kapittel III avsnitt II i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF,

 II.3.  stammer fra donorpurker som oppfyller kravene i kapittel IV nr. 2 i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF,

(1) enten  [II.4.  er embryoer som har framkommet ved befruktning in vivo som

 II.4.1.  er befruktet ved inseminering med sæd som oppfyller kravene i direktiv 90/429/EØF,

 II.4.2.  kommer fra en medlemsstat eller en region i en medlemsstat

 (1) enten [som er oppført i vedlegg I til vedtak 2008/185/EF, og skal sendes til en medlemsstat eller en region i en medlems-
stat som er oppført i vedlegg I til vedtak 2008/185/EF,]

 (1) eller [som er oppført i vedlegg I til vedtak 2008/185/EF, og skal sendes til en medlemsstat eller en region i en medlems-
stat som ikke er oppført i vedlegg I eller II til vedtak 2008/185/EF,]

 (1) eller  [som er oppført i vedlegg II til vedtak 2008/185/EF, og skal sendes til en medlemsstat eller en region i en medlems-
stat som er oppført i vedlegg I til vedtak 2008/185/EF, og er blitt vasket med trypsin,]

 (1) eller  [som er oppført i vedlegg II til vedtak 2008/185/EF, og skal sendes til en medlemsstat eller en region i en medlems-
stat som er oppført i vedlegg II til vedtak 2008/185/EF,]

 (1) eller [som ikke er oppført i vedlegg I eller II til vedtak 2008/185/EF, og skal sendes til en medlemsstat eller en region i en 
medlemsstat som er oppført i vedlegg I eller II til vedtak 2008/185/EF, og er blitt vasket med trypsin,]

 (1) eller  [som ikke er oppført i vedlegg I eller II til vedtak 2008/185/EF, og skal sendes til en medlemsstat eller en region i en 
medlemsstat som ikke er oppført i vedlegg I eller II til vedtak 2008/185/EF,]]

(1) eller  [II.4.  er embryoer produsert in vitro / mikromanipulerte(1) embryoer som

 II.4.1.  er befruktet in vitro med sæd som oppfyller kravene i direktiv 90/429/EØF,

 II.4.2.  kommer fra en medlemsstat eller en region i en medlemsstat

 (1) enten [som er oppført i vedlegg I til vedtak 2008/185/EF, og skal sendes til en medlemsstat eller en region i en medlems-
stat som er oppført i vedlegg I til vedtak 2008/185/EF,]

 (1) eller [som er oppført i vedlegg I til vedtak 2008/185/EF, og skal sendes til en medlemsstat eller en region i en medlems-
stat som ikke er oppført i vedlegg I eller II til vedtak 2008/185/EF,]

 (1) eller  [som er oppført i vedlegg II til vedtak 2008/185/EF, og skal sendes til en medlemsstat eller en region i en medlems-
stat som er oppført i vedlegg I til vedtak 2008/185/EF, og donorene av eggene som er brukt til produksjonen, oppfyl-
ler vilkårene i artikkel 1 i vedtak 2008/185/EF,]

 (1) eller [som er oppført i vedlegg II til vedtak 2008/185/EF, og skal sendes til en medlemsstat eller en region i en medlems-
stat som er oppført i vedlegg II til vedtak 2008/185/EF,]

 (1) eller  [som ikke er oppført i vedlegg I eller II til vedtak 2008/185/EF, og skal sendes til en medlemsstat eller en region i 
en medlemsstat som er oppført i vedlegg I eller II til vedtak 2008/185/EF, og donorene av eggene som er brukt til 
produksjonen, oppfyller vilkårene i artikkel 1 i vedtak 2008/185/EF,]

 (1) eller [som ikke er oppført i vedlegg I eller II til vedtak 2008/185/EF, og skal sendes til en medlemsstat eller en region i en 
medlemsstat som ikke er oppført i vedlegg I eller II til vedtak 2008/185/EF,]]
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								DEN	EUROPEISKE	UNION Egg/embryoer	fra	svin	—	del	A

II. Helseopplysninger II.a Sertifikatets referansenr. II.b.

(1) eller  [II.4. er egg som har framkommet ved befruktning in vivo som kommer fra en medlemsstat eller en region i en medlemsstat

 (1) enten [som er oppført i vedlegg I til vedtak 2008/185/EF, og skal sendes til en medlemsstat eller en region i en medlems-
stat som er oppført i vedlegg I til vedtak 2008/185/EF,]

 (1) eller [som er oppført i vedlegg I til vedtak 2008/185/EF, og skal sendes til en medlemsstat eller en region i en medlems-
stat som ikke er oppført i vedlegg I eller II til vedtak 2008/185/EF,]

 (1) eller [som er oppført i vedlegg II til vedtak 2008/185/EF, og skal sendes til en medlemsstat eller en region i en medlems-
stat som er oppført i vedlegg I til vedtak 2008/185/EF, og kommer fra donorhunndyr som oppfyller vilkårene i artik-
kel 1 i vedtak 2008/185/EF,]

 (1) eller  [som er oppført i vedlegg II til vedtak 2008/185/EF, og skal sendes til en medlemsstat eller en region i en medlems-
stat som er oppført i vedlegg II til vedtak 2008/185/EF,]

 (1) eller [som ikke er oppført i vedlegg I eller II til vedtak 2008/185/EF, og skal sendes til en medlemsstat eller en region i en 
medlemsstat som er oppført i vedlegg I eller II til vedtak 2008/185/EF, og kommer fra donorhunndyr som oppfyller 
vilkårene i artikkel 1 i vedtak 2008/185/EF,]

 (1) eller  [som ikke er oppført i vedlegg I eller II til vedtak 2008/185/EF, og skal sendes til en medlemsstat eller en region i en 
medlemsstat som ikke er oppført i vedlegg I eller II til vedtak 2008/185/EF,]]

 II.5.  er transportert til lastestedet i en forseglet beholder i samsvar med vilkårene i kapittel III avsnitt II nr. 6 i vedlegg D 
til direktiv 92/65/EØF og merket med nummeret som er angitt i felt I.23.

Merknader

Del	I:

Felt I.12:  Opprinnelsesstedet skal tilsvare den embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppen som har utført oppsamlingen/pro-

duksjonen av eggene/embryoene.

Felt I.13:  Bestemmelsesstedet skal tilsvare embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppen eller mottakerenheten for eggene/em-

bryoene.

Felt I.23:  Identifikasjon av plombe- og containernummer skal angis.

Felt I.31:  Kategori: Angi om det dreier seg om embryoer som har framkommet ved befruktning in vivo, egg som har framkommet ved 

befruktning in vivo, embryoer produsert in vitro eller mikromanipulerte embryoer.

 Donoridentitet skal tilsvare dyrets offisielle identifikasjon.

 Oppsamlingsdato skal angis i følgende format: dd/mm/åååå.

 Gruppens godkjenningsnummer skal tilsvare den embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppen som har utført oppsam-
lingen/produksjonen av eggene/embryoene, angitt i felt I.12.

Del	II:

(1)  Stryk det som ikke passer.

(2)  Bare godkjente embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgrupper som er oppført i samsvar med artikkel 11 nr. 4 i rådsdirek-
tiv 92/65/EØF på Kommisjonens nettsted:

 http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør(*)

Navn (med blokkbokstaver):   Kvalifikasjon og tittel:

Lokal veterinærenhet:   Lokal veterinærenhets nr.:

Dato:   Underskrift:
Stempel:

______________
(*) Stempelet og underskriften skal ha en annen farge enn de andre opplysningene på sertifikatet.
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DEL B

Modell for helsesertifikat VB til bruk ved handel innenfor Unionen med forsendelser av lagre av egg og embryoer fra 
svin, som er oppsamlet, behandlet og lagret i samsvar med rådsdirektiv 92/65/EØF før 1. september 2010 og sendt 
etter 31. august 2010 fra den godkjente embryooppsamlingsgruppen som eggene eller embryoene stammer fra.

		DEN	EUROPEISKE	UNION Sertifikat	for	handel	innenfor	Unionen

D
el
	I:
	O
pp
ly
sn
in
ge
r	
om

	fo
rs
en
de
ls
en

I.1. Avsender
 Navn
 Adresse
  Postnr. 

I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. Lokalt referansenr.

I.3. Vedkommende sentrale myndighet

I.4. Vedkommende lokale myndighet

I.5. Mottaker
 Navn
 Adresse
 Postnr.

I.6. 

I.7.

I.8.  Opprinnelses land ISO-kode I.9. 
Opprinnelses-
region

Kode I.10. 
Bestemmelses-
land

ISO-kode I.11. 
Bestemmelses-
region

Kode

I.12.  Opprinnelsessted

Embryogruppe □
I.13. Bestemmelsessted

Driftsenhet □ Embryogruppe □
 Navn
 Adresse
 Postnr. 

Godkjenningsnummer  Navn
 Adresse
 Postnr.

Godkjenningsnummer

I.14. I.15. 

I.16.  Transportmiddel

 Fly □  Skip □  Jernbanevogn □
 Veigående kjøretøy □  Annet □
 Identifikasjon 

I.17.

I.18.  Varebeskrivelse I.19. Varekode (HS-kode)
05	11	99	85

I.20.  Mengde

I.21.  Produkttemperatur

 Omgivelsestemperatur □  Kjølt □  Fryst □
I.22. Antall kolli

I.23.  Plombe- og containernr. I.24.  Type forpakning

I.25. Varer sertifisert til: 

 Kunstig reproduksjon □
I.26. Transitt gjennom tredjestat  □
 Tredjestat ISO-kode
 Utførselssted Kode
  Innførselssted Grensekontrollstasjonens nr.

I.27. Transitt gjennom medlemsstater  □
 Medlemsstat ISO-kode
 Medlemsstat ISO-kode
 Medlemsstat ISO-kode

I.28. Eksport   □
 Tredjestat ISO-kode
 Utførselssted Kode

I.29.

I.30.

I.31. Identifikasjon av varene 

Art
(vitenskapelig navn)

Rase Kategori Donor-
identitet

Oppsamlings dato Gruppens 
godkjennings-

nummer

Mengde
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									DEN	EUROPEISKE	UNION Egg/embryoer	fra	svin	—	del	B

II. Helseopplysninger II.a Sertifikatets referansenr. II.b.

Undertegnede offentlige veterinær attesterer at

 II.1.  eggene/embryoene(1) nevnt ovenfor

 II.1.1.  er oppsamlet, behandlet og lagret på vilkår som oppfyller kravene i direktiv 92/65/EØF,

 II.1.2.  kommer fra en donorpurke som oppfyller kravene i kapittel IV i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF,

 II.1.3.  oppfyller kravene i kapittel III i vedlegg D til direktiv 92/65/EØF.

(1) enten  [II.2.  Når det gjelder embryoer,

 II.2.1.  oppfyller sæden som er brukt til befruktning, kravene i direktiv 90/429/EØF,

 II.2.2.  er embryoene vasket med trypsin(2).]

(1) eller  [II.2.  Når det gjelder egg, kommer disse fra en donorpurke som oppfyller vilkårene i artikkel 1 i vedtak 2008/185/EF(2).]

Merknader

Del	I:

Felt I.12:  Opprinnelsesstedet skal tilsvare den embryooppsamlingsgruppen som har utført oppsamlingen av eggene/embryoene.

Felt I.13:  Bestemmelsesstedet skal tilsvare embryooppsamlings- eller embryoproduksjonsgruppen eller mottakerenheten for eggene/em-

bryoene.

Felt I.23:  Identifikasjon av plombe- og containernummer skal angis.

Felt I.31:  Kategori: Angi om det dreier seg om embryoer som har framkommet ved befruktning in vivo, egg som har framkommet ved 

befruktning in vivo, embryoer produsert in vitro eller mikromanipulerte embryoer.

 Donoridentitet skal tilsvare dyrets offisielle identifikasjon.

 Oppsamlingsdato skal angis i følgende format: dd/mm/åååå.

 Gruppens godkjenningsnummer skal tilsvare den embryooppsamlingsgruppen som har utført oppsamlingen av eggene/embryo-
ene, angitt i felt I.12.

Del	II:
(1)  Stryk det som ikke passer.
(2)  Dette vilkåret gjelder bare for egg og embryoer som kommer fra medlemsstater eller regioner i medlemsstater som ikke er oppført i 

vedlegg I og II til vedtak 2008/185/EF (EUT L 59 av 4.3.2008, s. 19), og som skal sendes til medlemsstater eller regioner i medlemssta-
ter som er oppført i nevnte vedlegg. Vilkåret gjelder også for transport fra medlemsstater eller regioner i medlemsstater som er oppført i 
vedlegg II til vedtak 2008/185/EF, til medlemsstater eller regioner i medlemsstater som er oppført i vedlegg I til vedtak 2008/185/EF.

D
el
	II
:	S
er
tifi

se
ri
ng

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør(*)

Navn (med blokkbokstaver):   Kvalifikasjon og tittel:

Lokal veterinærenhet:   Lokal veterinærenhets nr.:

Dato:   Underskrift:
Stempel:

______________
(*) Stempelet og underskriften skal ha en annen farge enn de andre opplysningene på sertifikatet.
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til rådsdirektiv 2006/88/EF av 24. oktober 
2006 om krav til dyrehelse for akvakulturdyr og produkter av 
disse, og om forebygging og bekjempelse av visse sykdommer 
hos vanndyr(1), særlig artikkel 41 nr. 3 og artikkel 61 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Direktiv 2006/88/EF fastsetter de kravene til dyrehelse 
som gjelder omsetning av akvakulturdyr og produkter av 
disse. Direktivet fastsetter i tillegg minimumstiltak for 
forebygging av sykdom, som skal anvendes ved mistanke 
om eller utbrudd av visse sykdommer hos akvakulturdyr.

2) Artikkel 41 i nevnte direktiv fastsetter at medlemsstatene 
skal treffe egnede tiltak for å bekjempe utbrudd av en ny 
sykdom og hindre denne sykdommen i å spre seg. Dersom 
en ny sykdom bryter ut, skal den berørte medlemsstaten 
omgående underrette Kommisjonen, medlemsstatene 
og EFTA-medlemsstatene dersom funnene har 
epidemiologisk betydning for en annen medlemsstat.

3) Sent på våren og sommeren 2008 ble det påvist økt 
dødelighet hos østers av arten Crassostrea gigas 
(Crassostrea gigas-østers) i flere områder i Frankrike og 
i Irland. Dette ble tilskrevet en kombinasjon av negative 
miljøfaktorer samt forekomsten av bakterier av slekten 
Vibrio og forekomsten av østersherpesvirus-1 (OsHV-
1), herunder OsHV-1 μvar, som er en nylig beskrevet 
genotype av dette viruset.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 52 av 3.3.2010, s. 1, er om-
handlet i EØS-komiteens beslutning nr. 61/2011 av 1. juli 2011 om endring 
av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 13.

(1) EUT L 328 av 24.11.2006, s. 14.

4) De franske myndighetene underrettet i august 2008 
Kommisjonen, medlemsstatene og EFTA-medlemsstatene 
om situasjonen og om tiltakene som ble truffet, og Den 
faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen ble 
underrettet om saken i september 2008.

5) Våren 2009 ble økt dødelighet tilskrevet samme 
kombinasjon av faktorer, igjen påvist i Frankrike, Irland  
og på Kanaløyene. Selv om årsakene til dødeligheten 
fortsatt er usikker, tyder de epidemiologiske 
undersøkelsene som ble foretatt i Irland og Det forente 
kongerike i 2009 på at OsHV-1 μvar spiller en viktig rolle.

6) Vedkommende myndigheter i disse medlemsstatene og på 
Kanaløyene har underrettet Kommisjonen om situasjonen 
og om de tiltakene som er truffet, og Den faste komité 
for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen er flere ganger 
underrettet om saken.

7) De inneslutningstiltakene som vedkommende 
myndigheter i disse medlemsstatene og på Kanaløyene 
traff for å bekjempe utbrudd av den nye sykdommen,  
gikk først og fremst ut på å begrense forflytning av 
Crassostrea gigas-østers ut av de områdene som var 
berørt av økt dødelighet.

8) På bakgrunn av at den nye sykdommen forekom på nytt i 
2009, og at dette kan gjenta seg med risiko for ytterligere 
spredning våren og sommeren 2010, samt på grunnlag 
av de erfaringene som er høstet, er det hensiktsmessig 
og nødvendig å utvide de tiltakene som de berørte 
medlemsstatene allerede har truffet.

9) For å sikre like vilkår for gjennomføringen av kravene 
i direktiv 2006/88/EF om nye sykdommer, og for å 
sikre at de tiltakene som er truffet, gir tilstrekkelig vern 
mot ytterligere spredning, samtidig som de ikke legger 
unødvendige begrensninger på forflytning av Crassostrea 
gigas-østers, er det nødvendig å samordne tiltakene med 
hensyn til disse utbruddene av denne nye sykdommen på 
EU-plan.

KOMMISJONSFORORDNING	(EU)	nr.	175/2010

av	2.	mars	2010

om	gjennomføring	av	rådsdirektiv	2006/88/EF	med	hensyn	til	tiltak	for	å	bekjempe	økt	dødelighet	
hos	 østers	 av	 arten	Crassostrea gigas	 i	 forbindelse	 med	 påvisning	 av	 østersherpesvirus	 1	 μvar	

(OsHV-1	μvar)(*)

2015/EØS/76/54



17.12.2015 Nr. 76/433EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

10) Når vedkommende myndigheter blir underrettet om at 
det er påvist økt dødelighet hos Crassostrea gigas-østers, 
bør det foretas prøvetaking og prøving for å påvise eller 
utelukke forekomst av OsHV-1 μvar.

11) Når det er bekreftet forekomst av virusgenotype 
OsHV-1 μvar, bør medlemsstatene iverksette tiltak 
for sykdomsbekjempelse, herunder å opprette et 
kontrollområde. Ved avgrensning av kontrollområdet bør 
det tas hensyn til visse faktorer angitt i denne forordning. 
Disse tiltakene for sykdomsbekjempelse bør vare inntil 
det ved inspeksjoner er påvist at den økte dødeligheten 
har opphørt.

12) Det bør fastsettes begrensninger på forflytning av 
Crassostrea gigas-østers ut av kontrollområdene for å 
begrense risikoen for spredning av sykdommen. Det 
bør imidlertid fastsettes visse unntak for de tilfellene 
der risikoen for spredning av sykdommen er redusert. 
Disse unntakene berører forflytning av visse Crassostrea 
gigas-østers som er beregnet på oppdretts- eller 
gjenutleggingsområder i et annet kontrollområde, eller 
som er beregnet på konsum. For å sikre sporbarhet for 
forsendelser av Crassostrea gigas-østers som er beregnet 
på oppdretts- eller gjenutleggingsområder, bør de 
ledsages av et helsesertifikat. Ved utfylling av sertifikatet 
skal det tas hensyn til de forklarende merknadene i 
vedlegg V til kommisjonsforordning (EF) nr. 1251/2008 
av 12. desember 2008 om gjennomføring av rådsdirektiv 
2006/88/EF med hensyn til vilkår og krav til utstedelse av 
sertifikater for akvakulturdyr og produkter av disse som 
bringes i omsetning og importeres til Fellesskapet, og om 
utarbeiding av en liste over smittebærende arter(1).

13) Med det som mål å innhente ytterligere kunnskap om 
statusen for denne nye sykdommen i Unionen, særlig i de 
medlemsstatene og segmentene som ennå ikke er berørt, 
og for å sikre tidlig påvisning av forekomst av OsHV-
1 μvar, kan enkelte medlemsstater ønske å opprette 
programmer med målrettet prøvetaking og prøving for 
tidlig påvisning av OsHV-1 μvar. Crassostrea gigas-
østers med opprinnelse i områder som har vært underlagt 
inneslutningstiltak i 2009 i samsvar med nasjonale tiltak, 
eller i 2010 i samsvar med denne forordning, bør omfattes 
av ytterligere krav til dyrehelse dersom de innføres med 
sikte på oppdrett eller gjenutlegging i medlemsstater eller 
segmenter som er omfattet av et slikt program, så lenge 
OsHV-1 μvar ikke er påvist i den aktuelle medlemsstaten 
eller det aktuelle segmentet.

14) For å sikre at data som er samlet inn i forskjellige 
medlemsstater i forbindelse med programmer for 
målrettet prøvetaking og prøving for tidlig påvisning av 
OsHV-1 μvar, er sammenlignbare, bør det fastsettes visse 
krav om hva slike programmer skal inneholde.

15) For å kunne bekjempe utbrudd av den nye sykdommen 
effektivt er det viktig at det foreligger nøyaktige og 
rettidige opplysninger om situasjonen med hensyn til 

(1) EUT L 337 av 16.12.2008, s. 41.

påvisning av OsHV-1 μvar i medlemsstatene. For dette 
formål bør medlemsstatene umiddelbart underrette 
Kommisjonen og de andre medlemsstatene om den første 
bekreftede forekomsten av OsHV-1 μvar-viruset på sine 
territorier i 2010.

16) I tillegg bør det dras fordel av de Internett-baserte 
informasjonssidene som er utarbeidet i samsvar med 
artikkel 10 i kommisjonsvedtak 2009/177/EF av 31. 
oktober 2008 om gjennomføring av rådsdirektiv 2006/88/
EF med hensyn til programmer for overvåking og 
utryddelse samt sykdomsfri status for medlemsstater, 
soner og segmenter(2).

17) For å sikre innsyn i og rettidig tilgang til relevante 
opplysninger om utbrudd av den nye sykdommen 
bør medlemsstatene gi Europakommisjonen og de 
andre medlemsstatene tilgang til opplysninger om 
kontrollområdene, områder som tidligere har vært 
omfattet av inneslutningstiltak, men der det er påvist at 
OsHV-1 μvar ikke forekommer, og programmer som er 
innført med sikte på tidlig påvisning av OsHV-1 μvar.

18) Siden det fortsatt er stor usikkerhet med hensyn til 
utbrudd av den nye sykdommen, bør tiltakene fastsatt 
i denne forordning få anvendelse fram til utgangen av 
desember 2010.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Definisjon

I denne forordning menes med OsHV-1 μvar en genotype 
av viruset østersherpesvirus-1 (OsHV-1), som defineres på 
grunnlag av delsekvensdata som viser en systematisk sletting 
av tolv basepar i ORF 4 i genomet sammenlignet med OsHV-1 
(GenBank # AY509253).

Artikkel 2

Prøvetaking,	prøving	og	opprettelse	av	kontrollområder

1.  Når det påvises økt dødelighet hos østers av arten 
Crassostrea gigas (Crassostrea gigas-østers), skal 
vedkommende myndighet

a) ta prøver i samsvar med del A i vedlegg I,

b) gjennomføre prøving for forekomst av OsHV-1 μvar i 
samsvar med den diagnostiske metoden angitt i del B i 
vedlegg I.

(2) EUT L 63 av 7.3.2009, s. 15.
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2.  Dersom resultatene av prøvingene nevnt i nr. 1 bokstav 
b) påviser forekomst av OsHV-1 μvar, skal vedkommende 
myndighet opprette et kontrollområde. Dette området skal 
avgrenses på grunnlag av en analyse av hvert enkelt tilfelle, 
idet det tas hensyn til de faktorene som påvirker risikoen for 
spredning av sykdommen angitt i del C i vedlegg I.

3.  Medlemsstatene skal umiddelbart underrette 
Kommisjonen og de andre medlemsstatene om det første 
kontrollområdet som opprettes på deres territorium i 2010.

Artikkel 3

Krav	med	hensyn	til	omsetning	av	Crassostrea gigas-østers	
med	opprinnelse	i	et	kontrollområde	nevnt	i	artikkel	2

1.  Crassostrea gigas-østers med opprinnelse i et 
kontrollområde opprettet i samsvar med artikkel 2 nr. 2, skal 
ikke flyttes ut av dette området.

2.  Som unntak fra nr. 1 kan forsendelser av Crassostrea 
gigas-østers flyttes ut av kontrollområdet dersom

a) de er beregnet på et annet kontrollområde opprettet i 
samsvar med artikkel 2 nr. 2,

b) de har sin opprinnelse i en del av kontrollområdet, herunder 
klekkerier, som ikke er berørt av den økte dødeligheten, og 
forsendelsen har gjennomgått

i)  prøvetaking i samsvar med del A i vedlegg I, og

ii) prøving for forekomst av OsHV-1 μvar i samsvar med 
den diagnostiske metoden angitt i del B i vedlegg I, 
med negativt resultat,

c) de er beregnet på videreforedling, rensesentraler, 
ekspedisjonssentraler eller foredlingsvirksomheter før 
konsum som er utstyrt med et system for rensing av 
avløpsvann som er godkjent av vedkommende myndighet, 
og der

i)  kappevirus inaktiveres, eller

ii) risikoen for å overføre sykdommer til de naturlige 
vannmassene reduseres til et akseptabelt nivå,

d) de er beregnet på konsum og emballert og merket for dette 
formål i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 853/2004(1), og

i)  ikke lenger vil kunne overleve dersom de gjenutsettes i 
det miljøet de har sin opprinnelse i, eller

ii) er beregnet på videreforedling uten midlertidig lagring 
på foredlingsstedet,

e) forsendelsene eller produkter av disse er beregnet på 
konsum uten videreforedling, forutsatt at de er emballert 

(1) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55.

i salgsemballasje som oppfyller bestemmelsene om slik 
emballasje i forordning (EF) nr. 853/2004.

3.  Forsendelsene nevnt i nr. 2 bokstav a) og b) som er beregnet 
på oppdretts- eller gjenutleggingsområder, skal ledsages av et 
helsesertifikat som er utfylt i samsvar med modellen angitt i 
vedlegg II til denne forordning, og de forklarende merknadene 
angitt i vedlegg V til forordning (EF) nr. 1251/2008.

Artikkel 4

Oppheving	av	tiltak	fastsatt	i	artikkel	2	og	3

Vedkommende myndighet kan oppheve bekjempelsestiltakene 
for kontrollområdene opprettet i samsvar med artikkel 2 
nr. 2 og begrensningene med hensyn til omsetning som er 
fastsatt i artikkel 3, etter at den har utført to sammenhengende 
inspeksjoner med 15 dagers mellomrom, som viser at den økte 
dødeligheten har opphørt.

Artikkel 5

Krav	med	hensyn	til	omsetning	av	Crassostrea gigas-
østers	med	opprinnelse	i	et	segment	som	tidligere	har	vært	
omfattet	av	bekjempelsestiltak	på	grunn	av	økt	dødelighet	
hos	Crassostrea gigas-østers	i	forbindelse	med	OsHV-1	

μvar

1.  Crassostrea gigas-østers som bringes i omsetning 
og har opprinnelse i et segment som har vært omfattet av 
inneslutningstiltak enten i 2009 eller 2010 på grunn av økt 
dødelighet hos Crassostrea gigas-østers i forbindelse med 
OsHV-1 μvar, skal

a) ledsages av et helsesertifikat utfylt i samsvar med  
modellen i vedlegg II til denne forordning og de forklarende 
merknadene i vedlegg V til forordning (EF) nr. 1251/2008 
dersom dyrene

i) er beregnet på medlemsstater eller segmenter som har 
opprettet et program for tidlig påvisning av OsHV-1 
μvar, og der OsHV-1 μvar ikke er påvist, og

ii) er beregnet på oppdretts- eller gjenutleggingsområder,

b) ha opprinnelse i et segment der det ved prøvetaking 
og prøving utført i samsvar med del A i vedlegg I, er 
dokumentert at OsHV-1 μVar ikke forekommer, og

c) oppfylle kravene til dyrehelse fastsatt i modellen for 
sertifikatet nevnt i bokstav a).

2.  Et program for tidlig påvisning av OsHV-1 μvar nevnt i 
nr. 1 bokstav a) i) skal oppfylle følgende krav:

a) Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 
skal forelegges en erklæring om programmet.



17.12.2015 Nr. 76/435EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

b) En slik erklæring skal være i samsvar med nr. 1, nr. 5.1, 5.2, 
5.3, 5.5 og 5.9, samt nr. 6 og 7 i skjemamodellen angitt i 
vedlegg II til vedtak 2009/177/EF.

c) Programmet skal omfatte

i) prøvetaking i samsvar med del A i vedlegg I,

ii) prøving for forekomst av OsHV-1 μvar i samsvar med 
den diagnostiske metoden angitt i del B i vedlegg I.

3.  Nr. 1 får anvendelse fra og med én uke fra datoen da Den 
faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen avholdt 
møtet der programmet nevnt i nr. 1 bokstav a) i) ble erklært.

Artikkel 6

Internett-basert	informasjonsside

1.  Medlemsstatene skal gjøre tilgjengelig for Kommisjonen 
og de andre medlemsstatene

a) en liste over kontrollområder og de faktorene som er tatt 
i betraktning for å avgrense slike områder, herunder en 
beskrivelse av de geografiske grensene for det relevante 
området, opprettet i samsvar med artikkel 2 nr. 2,

b) en liste over segmenter, herunder en beskrivelse av de 
geografiske grensene for det relevante området

i) som har vært omfattet av inneslutningstiltak i 2009 på 
grunn av økt dødelighet hos Crassostrea gigas-østers i 
forbindelse med OsHV-1 μvar,

ii) der det ved prøving utført i samsvar med del A og B 
i vedlegg I, er dokumentert at det ikke forekommer 
OsHV-1 μvar i prøver tatt i kontrollområdet,

c) erklæringer vedrørende programmer nevnt i artikkel 5 
nr. 2, herunder en beskrivelse av de geografiske grensene 
for det relevante området.

2. Opplysningene fastsatt i nr. 1 skal ajourføres og gjøres 
tilgjengelig gjennom de Internett-baserte informasjons-
sidene som er opprettet i samsvar med artikkel 10 i vedtak  
2009/177/EF.

Artikkel 7

Rapportering

Medlemsstatene skal innen 1. oktober 2010 framlegge for 
Kommisjonen en rapport om programmer som er erklært i 
samsvar med artikkel 5 nr. 2.

Rapporten skal være utformet i samsvar med skjemamodellen 
fastsatt i vedlegg VI til vedtak 2009/177/EF.

Artikkel 8

Ikrafttredelse	og	anvendelse

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

Den får anvendelse fra 15. mars 2010 til 31. desember 2010.

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

Utferdiget i Brussel, 2. mars 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President
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VEDLEGG I

DEL A

Prøvetaking

1.	 Prøvetaking med hensyn til artikkel 2

 Prøver som er fastsatt i artikkel 2, skal bestå av minst tolv individer av Crassostrea gigas-østers. Til prøvene 
velges svake dyr, dyr med åpne skall eller nylig døde dyr (som ikke er gått i oppløsning), og de skal samles inn 
fra det segmentet der det er konstatert dødelighet.

2.	 Prøvetaking med hensyn til artikkel 3 nr. 2 bokstav b), artikkel 5 nr. 1 bokstav b) og artikkel 5 nr. 2

a) Prøvetaking med hensyn til artikkel 3 nr. 2 bokstav b) skal omfatte

i) når det gjelder larver, fem samleprøver på minst 50 mg hele dyr med skall samlet inn mellom fire og åtte 
dager etter befruktning per forsendelse,

ii) når det gjelder larver som er mindre enn 6 mm, 30 samleprøver på 300 mg hele dyr med skall per 
forsendelse,

iii) når det gjelder østers som er større enn 6 mm, 150 individer per forsendelse.

 Når disse dyrene velges, skal alle deler av forsendelsen være proporsjonalt representert i prøven. Dersom det 
forekommer svake dyr, dyr med åpne skall eller nylig døde dyr (som ikke er gått i oppløsning), skal i første 
rekke disse velges ut.

b) Prøvetaking med hensyn til artikkel 5 nr. 2 skal bestå av minst 150 individer av Crassostrea gigas per 
prøvetakingspunkt. Det skal tas prøver fra alle akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr i den 
medlemsstaten eller det segmentet som er omfattet av programmet.

 Prøvetaking med hensyn til artikkel 5 nr. 1 bokstav b) skal bestå av minst 150 individer av Crassostrea 
gigas-østers per segment.

 Når disse dyrene velges ut, skal det tas hensyn til følgende kriterier:

– Dersom det forekommer svake dyr, dyr med åpne skall eller nylig døde dyr (som ikke er gått i 
oppløsning), skal i første rekke disse velges ut. Dersom det ikke forekommer slike dyr, skal de valgte 
dyrene inneholde friske bløtdyr som er under 12 måneder gamle.

– Ved prøvetaking i akvakulturanlegg der det benyttes mer enn én vannkilde i produksjonen, skal 
dyr som representerer alle vannkildene være med i prøvetakingen på en slik måte at alle deler av 
akvakulturanlegget er proporsjonalt representert i prøven.

– Ved prøvetaking i akvakulturområder for bløtdyr skal dyr fra et tilstrekkelig antall prøvetakingspunkter, 
det vil si minst tre, være med i prøven på en slik måte at alle deler av akvakulturområdet for bløtdyr er 
proporsjonalt representert i prøven, herunder områder med naturlig forekomst i akvakulturområdet for 
bløtdyr. De viktigste faktorene å ta hensyn til ved utvelging av disse prøvetakingspunktene er tidligere 
påvisning av OsHV-1 μvar i området, dyretetthet, vannstrømmer, batymetri og driftsrutiner.

c) Prøvetakingen fastsatt i artikkel 5 nr. 2 skal utføres på den tiden av året da forekomsten av OsHV-1 μvar i 
medlemsstaten eller segmentet er kjent for å være på det høyeste. Når slike data ikke er tilgjengelig, skal 
prøvetaking utføres rett etter det tidspunktet da vanntemperaturen overstiger 16 °C, eller på den tiden av året 
da vanntemperaturen normalt er høyest.

d) Prøvetakingen fastsatt i artikkel 5 nr. 1 bokstav b) skal helst utføres på den tiden av året som er beskrevet 
i bokstav c). Dersom prøvene samles inn utenom denne tiden av året, skal de innsamlede østersene holdes 
under forhold som tilsvarer dem som er beskrevet i bokstav c), i et tidsrom som egner seg for påvisning av 
OsHV-1 μvar, før prøving foretas.
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DEL B

Diagnostiske	metoder	for	påvisning	av	OsHV-1	μvar

1.	 Virkeområde

 Denne framgangsmåten beskriver en standard diagnostisk metode som skal brukes til påvisning av OsHV-1 μvar 
og identifisering ved polymerasekjedereaksjon (heretter kalt PCR). Den gjør det mulig å skille mellom OsHV-1 
og OsHV-1 μvar.

 Laboratoriene kan for å optimalisere reaksjonsvilkårene og ta hensyn til utstyret og vilkårene i det aktuelle 
laboratoriet, eventuelt endre de metodene som er beskrevet i dette vedlegg, forutsatt at samme følsomhet og 
spesifisitet kan påvises.

2.	 Definisjon

 OsHV-1 μvar er definert i artikkel 1 i denne forordning.

3.	 Utstyr og miljøforhold

 Den diagnostiske prøvingen som brukes til påvisning av OsHV-1 μvar og identifisering ved PCR, krever samme 
utstyr og miljøforhold som tradisjonelt benyttes til PCR-analyser, det vil si

– et lukket avtrekksskap utstyrt med en innretning som sender ut UV-stråler for å fjerne eventuelle 
forurensninger ved tilberedning av PCR-blanding,

– to komplette sett med pipetter (2 μl, 20 μl, 200 μl og 1 000 μl); det første for DNA-ekstraksjon, det andre for 
tilberedning av PCR-blanding,

– tre forskjellige pipetter: én pipette (2 μl) til å overføre prøver til PCR-blanding, én pipette (20 μl) til EB-
prøvetaking og én pipette (20 μl) til å anbringe PCR-produkter i agarosegel,

– pipettespisser med filter (2 μl, 20 μl, 200 μl og 1 000 μl) for DNA-ekstraksjon, tilberedning av PCR-blanding 
og overføring av prøver,

– pipettespisser (20 μl) til å samle inn EB og anbringe amplifikasjonsprodukter i agarosegel,

– en termosykler til å utføre amplifikasjoner,

– en horisontal elektroforeseinnretning til elektroforese av PCR-produkter,

– et UV-bord til observasjon av PCR-produkter etter elektroforese i agarosegel,

– et system for å ta bilde av gelene.

Vedkommende som utfører prøvingen, skal ha på seg laboratoriefrakk og hansker under alle de forskjellige 
trinnene som er beskrevet nedenfor. Laboratoriefrakk og hansker skal helst skiftes etter hvert hovedtrinn: DNA-
ekstraksjon, tilberedning av PCR-blanding, overføring av prøver, amplifikasjon og anbringelse av gel.

Det anbefales at disse forskjellige trinnene utføres i forskjellige rom. Mer bestemt bør amplifikasjon og 
anbringelse av gel / elektroforese skje i et annet rom enn der DNA-ekstraksjon, tilberedning av PCR-blanding 
og DNA-overføring skjer.

4.	 Framgangsmåte

4.1.  Tillaging av prøven

 Levende eller nylig døde østers (som ikke er gått i oppløsning), som eventuelt tidligere har vært fryst, klargjøres 
med henblikk på DNA-ekstraksjon.
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 Prøver tillages forskjellig avhengig av størrelse:

a) Når det gjelder larver, knuses samleprøver på 50 mg hele dyr med skall og 200 μl destillert vann og 
sentrifugeres ved 1 000 g i 1 minutt.

b) Når det gjelder larver på høyst 6 mm, knuses samleprøver på 300 mg hele dyr med skall og 1 200 μl destillert 
vann og sentrifugeres ved 1 000 g i 1 minutt.

c) Når det gjelder larver med en størrelse på mellom 6 og 15 mm, knuses alt bløtvev fra hvert enkelt dyr for seg.

d) Når det gjelder dyr som er større enn 15 mm, isoleres deler av gjeller og kappe.

DNA-ekstraksjon utføres ved hjelp av QIAamp® DNA Mini Kit (QIAGEN) og ifølge instruksjonene for Tissue 
Test Protocol.

Videre tillages prøven slik:

1. Plasser 100 μl supernatant fra prøver nevnt i bokstav a) og b) eller 10–50 mg vev fra prøver nevnt i bokstav 
c) og d) i et 1,5 ml mikrosentrifugerør og tilsett 180 μl Buffer ATL.

2. Tilsett 20 μl proteinase K, bland i et blandeapparat og inkuber ved 56 °C til vevet er fullstendig lysert (natten 
over). Bland i blandeapparat av og til under inkubering for å dispergere prøven. Sentrifuger kort 1,5 ml-
mikrosentrifugerøret for å fjerne dråper fra lokket.

3. Tilsett 200 μl Buffer AL i prøven, bland ved å blande støtvis i blandeapparatet i 15 sekunder og inkuber ved 
70 °C i 10 minutter. Sentrifuger kort 1,5 ml-mikrosentrifugerøret for å fjerne dråper fra lokket.

4. Tilsett 200 μl etanol (96–100 %) i prøven og bland ved å blande støtvis i blandeapparatet i 15 sekunder. 
Sentrifuger kort 1,5 ml-mikrosentrifugerøret for å fjerne dråper fra lokket.

5. Overfør forsiktig blandingen fra trinn 4 til QIAamp Spin-kolonnen (i et 2 ml oppsamlingsrør) uten å gjøre 
kanten våt. Lukk lokket og sentrifuger ved 10 000 o/min i 1 min. Sett QIAamp Spin-kolonnen i et rent 2 ml 
oppsamlingsrør (følger med settet) og kast røret med filtratet.

6. Åpne forsiktig QIAamp Spin-kolonnen og tilsett 500 μl Buffer AW1 uten å gjøre kanten våt. Lukk lokket og 
sentrifuger ved 10 000 o/min i 1 min. Sett QIAamp Spin-kolonnen i et rent 2 ml oppsamlingsrør (følger med 
settet) og kast oppsamlingsrøret med filtratet.

7. Åpne forsiktig QIAamp Spin-kolonnen og tilsett 500 μl Buffer AW2 uten å gjøre kanten våt. Lukk lokket og 
sentrifuger ved full hastighet (14 000 o/min) i 3 min. 

8. (Valgfritt) Sett QIAamp Spin-kolonnen i et nytt 2 ml oppsamlingsrør (følger ikke med settet) og kast 
oppsamlingsrøret med filtratet. Sentrifuger ved full hastighet (14 000 o/min) i 1 min. 

9. Sett QIAamp Spin-kolonnen i et rent 1,5 ml mikrosentrifugerør (følger ikke med settet) og kast 
oppsamlingsrøret med filtratet. Åpne forsiktig QIAamp Spin-kolonnen og tilsett 100 μl destillert vann. 
Inkuber i 5 minutter ved romtemperatur og sentrifuger ved 10 000 o/min i 1 min. 

10. Kontroller ekstraksjonens kvalitet og effektivitet (for eksempel ved å måle OD (260 nm) under 
spektrofotometer eller etter elektroforese i agarosegel).

11. Fortynn prøvene for å få en endelig DNA-konsentrasjon på 50–100 ng/μl.

12. DNA-løsninger oppbevares ved 4 °C til PCR-analysene er gjennomført.
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Andre sett som er tilgjengelige i handelen, kan benyttes til DNA-ekstraksjon forutsatt at det er dokumentert at 
de gir tilsvarende resultater.

4.2. Polymerasekjedereaksjon (PCR)

4.2.1. Reagenser

– 10 X Buffer (leveres med Taq DNA-polymerase)

– MgCl2 (leveres med DNA-polymerase) (25 mM)

– Taq DNA-polymerase (Goldstar, Eurogentec) 5 U/μl

– dNTP (dATP, dCTP, dGTP, dTTT) Master Mix (20 mM) skal fortynnes 10 ganger (til 2 mM) før bruk

– d H2O (destillert H2O fritt for DNA og RNA)

4.2.2.  Primere

Følgende primere(1) skal brukes:

CF (10 μM)

CR (10 μM)

4.2.3.  PCR-blanding

PCR-blandingen for hvert rør inneholder:

Volum per rør Endelig konsentrasjon

Buffer (10 X) 5 μl 1 X

MgCl2 (25 mM) 5 μl 2,5 mM

dNTP (2 mM) 5 μl 0,2 mM

CF (10 μM) 1 μl 0,2 μM

CR (10 μM) 1 μl 0,2 μM

Taq-polymerase (5U/μl) 0,5 μl 2,5 U

dH2O 31,5 μl

– 49 μl av denne PCR-blandingen fordeles i hvert PCR-rør

– 1 μl av ekstrahert DNA (50–100 ng/μl) tilsettes hvert rør

4.2.4. Kontroller

Det benyttes to typer kontroller:

– Negative kontroller består av dH2O (1 μl til 49 μl PCR-blanding). Deres oppgave er å påvise mulig reaktiv 
forurensning fra omgivelsene. En negativ kontroll bør tas med for hver 10. prøve eller etter hvert parti med 
prøver.

(1) Disse primerne eller beskrivelsene av dem kan fås fra fellesskapsreferanselaboratoriet for sykdommer hos bløtdyr (LGP-Ifremer, av. 
de Mus de Loup, 17390 La Tremblade, Frankrike).
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– Positive kontroller består av plasmid-DNA som inneholder OsHV-1-målgenomområdet CF-CR. Deres 
oppgave er å kontrollere hvor effektiv PCR-reaksjonen er. En positiv kontroll bør tas med for hver PCR-
analyse. Positive kontroller kan fås fra Fellesskapets referanselaboratorium.

4.2.5.  Amplifikasjon

Amplifikasjonssykluser utføres i en termosykler.

– Innledende denaturering: 2 min ved 94 °C

– Amplifikasjon: 35 sykluser (1 min ved 94 °C, 1 min ved 50 °C og 1 min ved 72 °C)

– Endelig elongering: 5 min ved 72 °C

4.3. Elektroforese

4.3.1. Reagenser

– 50 X TAE (kan kjøpes bruksklart):

 Tris-base (40 mM) 242 g

 Iseddik (40 mM) 57,1 ml

 Na2EDTA.2H2O (1 mM) 18,61 g

 dH2O til 1 liter

 Juster pH til 8

– Agarosegel 2,5 % i 1 X TAE

 Etidiumbromid (0,5 μg/ml) tilsatt etter kjøling av gelen.

– Blå lastebuffer:

 Bromfenolblått 0,25 %

 Xylencyanol FF 0,25 %

 Sukrose 40 %

 Oppbevares ved 4 °C.

 Fortynnes seks ganger før bruk (2 μl blå lastebuffer til 10 μl PCR-produkt).

– Molekylvektmarkør:

 SmartLadder SF (Eurogentec): en bruksklar molekylvektmarkør med ni jevnt fordelte bånd fra 100–1 000 bp.

4.3.2.  Tilberedning av agarosegel

1. Vei opp 2,5 g agarose, tilsett 100 ml 1 X TAE og varm opp til blandingen er smeltet.
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2. Etter kjøling av løsningen tilsettes etidiumbromid (5 μl til 100 ml agarosegel) og løsningen helles i en 
spesiell form som er utstyrt med kammer (for å danne brønner).

3. Når gelen er polymerisert, fjernes kammene og gelen plasseres i en horisontal elektroforeseinnretning som 
inneholder nok 1 X TAE til å dekke agarosegelen.

4. 10 μl PCR-produkt blandes med 2 μl blå lastebuffer (6 X) og fylles i brønnene.

5. En brønn er reservert for molekylvektmarkøren (5 μl).

6. Det tilføres en spenning på 50–150 volt i 30–60 minutter, avhengig av gelens størrelse og tykkelse.

7. Gel observeres under UV.

4.4. Tolking

Forekomst av OsHV-1 μvar i en prøve påvises ved forekomst av et bånd i riktig størrelse (157 bp i stedet for 
173 bp for OsHV-1) på 2,5 % agarosegel, der alle negative kontroller er negative og alle positive kontroller er 
positive.

DEL C

Avgrensning	av	kontrollområdet

Følgende faktorer som påvirker risikoene for spredning av sykdommen, skal tas hensyn til ved avgrensning av 
kontrollområdet i samsvar med artikkel 2 nr. 2:

a) antall, prosentdel og fordeling av bløtdyr på det infiserte akvakulturanlegget eller akvakulturområdet for bløtdyr,

b) avstand til og tetthet av nærliggende akvakultur anlegg eller akvakultur områder for bløtdyr,

c) nærhet til foredlingsvirksomheter, kontaktanlegg eller kontaktområder for bløtdyr,

d) arter som forekommer på akvakultur anleggene eller akvakultur områdene for bløtdyr,

e) oppdrettsmetoder som anvendes i berørte og nærliggende akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr, og

f) hydrodynamiske forhold og andre faktorer av epizootiologisk betydning.

______
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VEDLEGG II

Modell	for	helsesertifikat	for	omsetning	av	Crassostrea gigas-østers	beregnet	på	oppdretts-	og	gjenutleggingsområder

DEN	EUROPEISKE	UNION Sertifikat	for	handel	innenfor	Unionen

D
el
	I:
	O
pp
ly
sn
in
ge
r	
om

	fo
rs
en
de
ls
en

I.1. Avsender
 Navn
 Adresse

  Postnr. 

I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. Lokalt referansenr.

I.3. Vedkommende sentrale myndighet

I.4. Vedkommende lokale myndighet

I.5. Mottaker
 Navn
 Adresse

 Postnr.

I.6. 

I.7.

I.8.  Opprinnelsesland ISO-kode I.9. I.10. Bestemmelses-
land

ISO-
kode

I.11. 

I.12. Opprinnelsessted/fangststed

Godkjent akvakulturvirksomhet □
Annet □

I.13. Bestemmelsessted

Godkjent akvakulturvirksomhet □
Annet □

 Navn
 Adresse

 Postnr. 

Godkjenningsnr. Navn
Adresse

Postnr.

Godkjenningsnr.

I.14. Lastested

 Postnr.

I.15.  Dato og klokkeslett for avgang

I.16. Transportmiddel

Fly            □  Skip □  Jernbanevogn □

 Veigående kjøretøy □  Annet □

 Identifikasjon 

I.17.  Transportør

 Navn  Godkjenningsnr.

 Adresse

 Postnr.                  Medlemsstat

I.18. Dyreart/produkt I.19. Varekode (KN-kode)
03.07

I.20. Antall/mengde

I.22. Antall kolli

I.23.  Plombe- og containernr. I.24. Type forpakning

I.25.  Dyr sertifisert til / produkter sertifisert for: 
 Oppdrett □  Gjenutlegging □

I.26.  Transitt gjennom et tredjeland □
 Tredjeland ISO-kode
 Utførselssted Kode
 Innførselssted Grensekontrollstasjon nr.:

I.27. Transitt gjennom medlemsstater □
 Medlemsstat   ISO-kode
 Medlemsstat   ISO-kode
 Medlemsstat   ISO-kode

I.28. Eksport  □
 Tredjeland  ISO-kode
 Utførselssted Kode

I.29.

I.30.

I.31. Identifikasjon av dyrene 

Art
(vitenskapelig navn)

Mengde
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DEN	EUROPEISKE	UNION For	 omsetning	 av	 Crassostrea gigas-østers	 beregnet	 på	
oppdretts-	og	gjenutleggingsområder

II.   Helseopplysninger II.a Sertifikatets referansenr. II.b.

(1)(2) [II.1 Krav	som	gjelder Crassostrea gigas-østers	med	opprinnelse	 i	et	kontrollområde	opprettet	 i	samsvar	med	artikkel	2	 i	
forordning	(EU)	nr.	175/2010

 Undertegnede offentlige inspektør attesterer at Crassostrea gigas-østers nevnt i del I av dette sertifikatet

II.1.1.  har opprinnelse i et område som har vært omfattet av tiltak for sykdomsbekjempelse for å redusere dødeligheten hos Crassostrea 
gigas-østers i forbindelse med OsHV-1 μvar,

(1)[II.1.2  kan bringes i omsetning i samsvar med artikkel 3 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) nr. 175/2010,]

(1)[II.1.2  har opprinnelse i en del av kontrollområdet som ikke er berørt av den økte dødeligheten hos Crassostrea gigas-østers, og 
forsendelsen har gjennomgått prøvetaking og prøving i samsvar med vedlegg I til forordning (EU) nr. 175/2010 med negativt 
resultat.]]

(1)(3)[II.2  Krav	som	gjelder	Crassostrea gigas-østers	med	opprinnelse	i	en	medlemsstat	eller	et	segment	som	tidligere	er	omfattet	
av	 inneslutningstiltak	 med	 hensyn	 til	 økt	 dødelighet	 hos	 Crassostrea gigas-østers	 i	 forbindelse	 med	 OsHV-1	 μvar,	
som	er	beregnet	på	medlemsstater	eller	segmenter	omfattet	av	et	program	for	tidlig	påvisning	av	OsHV-1	μvar

 Undertegnede offentlige inspektør attesterer at Crassostrea gigas-østers nevnt i del I av dette sertifikatet

II.2.1  kommer fra et akvakulturanlegg eller et akvakulturområde for bløtdyr der det i henhold til registrene for akvakulturanlegget 
eller akvakulturområdet for bløtdyr ikke er noen tegn på økt dødelighet,

II.2.2  har opprinnelse i et segment der det ved prøvetaking og prøving utført i samsvar med vedlegg I til forordning (EU) nr. 175/2010, 
er dokumentert at OsHV-1 μvar ikke forekommer hos Crassostrea gigas-østers.]

II.3  Krav	til	transport	og	merking

 Undertegnede offentlige inspektør attesterer at

II.3.1.  de Crassostrea gigas-østers som er nevnt i del I av dette sertifikatet, plasseres under forhold, herunder med en vannkvalitet, som 
ikke endrer deres helsetilstand,

II.3.2.  transportcontaineren er før lasting ren og desinfisert eller tidligere ubrukt, 

II.3.3.  forsendelsen er identifisert ved hjelp av en leselig etikett plassert utenpå containeren, eller ved transport med brønnbåt, i 
skipsmanifestet, med de aktuelle opplysningene nevnt i felt I.8–I.13 i del I av dette sertifikatet, samt følgende erklæring:

enten  (1)[«Crassostrea gigas-østers beregnet på oppdrett/gjenutlegging i et område som er omfattet av et program for tidlig 
påvisning av OsHV-1 μvar»]

eller  (1)[«Crassostrea gigas-østers beregnet på oppdrett/gjenutlegging i et område som er omfattet av sykdomsbekjempelsestiltak 
og med opprinnelse i et område som er omfattet av tiltak for sykdomsbekjempelse»].

Merknader

Del	I:

— Felt I.12: Dersom det er relevant, bruk godkjenningsnummeret for det berørte akvakulturanlegget eller akvakulturområdet for bløtdyr.

— Felt I.13: Dersom det er relevant, bruk godkjenningsnummeret for det berørte akvakulturanlegget eller akvakulturområdet for bløtdyr.

— Felt I.20 og I.31: Mengden angis som samlet antall.

— Felt I.25: Sett kryss for «Oppdrett» dersom dyrene er beregnet på oppdrett eller «Gjenutlegging» dersom dyrene er beregnet på gjenut-
legging.
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DEN	EUROPEISKE	UNION For	 omsetning	 av	 Crassostrea gigas-østers	 beregnet	 på	
oppdretts-	og	gjenutleggingsområder

II.  Helseopplysninger II.a Sertifikatets referansenr. II.b.

Del	II:

(1)  Stryk det som ikke passer.

(2)  Del II.1 av dette sertifikatet gjelder forsendelser av Crassostrea gigas-østers med opprinnelse i et kontrollområde opprettet i samsvar med 
artikkel 2 nr. 2 i forordning (EU) nr. 175/2010 og som i henhold til artikkel 3 nr. 2 bokstav a) eller b) i nevnte forordning har tillatelse til å 
forlate dette området.

(3)  Del II.2 av dette sertifikatet gjelder for forsendelser av Crassostrea gigas-østers nevnt i artikkel 5 nr. 1 i forordning (EU) nr. 175/2010, beregnet 
på medlemsstater eller segmenter som er omfattet av et program for tidlig påvisning av OsHV-1 μvar og med opprinnelse i et område som 
tidligere har vært omfattet av inneslutningstiltak med hensyn til økt dødelighet hos Crassostrea gigas-østers.

Offentlig inspektør

Navn (med blokkbokstaver):

Lokal veterinærenhet:

Dato:

Stempel:

Kvalifikasjon og tittel:

Lokal veterinærenhets nr.:

Underskrift:
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 2160/2003 av 17. november 2003 om bekjempelse av 
salmonella og andre spesifiserte zoonotiske smittestoffer som 
overføres gjennom næringsmidler(1), særlig artikkel 4 nr. 1 
annet ledd og artikkel 13, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Forordning (EF) nr. 2160/2003 har som formål å sikre 
at det treffes tiltak for å påvise og bekjempe salmonella 
og andre zoonotiske smittestoffer på alle relevante ledd i 
produksjonen, bearbeidingen og distribusjonen, særlig på 
primærproduksjonsnivå for å redusere deres prevalens og 
den risikoen de utgjør for menneskers helse.

2) I henhold til forordning (EF) nr. 2160/2003 skal det 
fastsettes unionsmål for reduksjon av prevalensen 
av de zoonosene og zoonotiske smittestoffene som 
er oppført i vedlegg I til nevnte forordning innenfor 
dyrepopulasjonene oppført i det samme vedlegget. 
Forordningen fastsetter også visse krav til disse målene.

3) Vedlegg I til forordning (EF) nr. 2160/2003 omhandler alle 
salmonellaserotyper som er av betydning for menneskers 
helse i flokker av avlsfjørfe av arten Gallus gallus. Disse 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 61 av 11.3.2010, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 61/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 13.

(1) EUT L 325 av 12.12.2003, s. 1.

flokkene av avlsfjørfe kan spre salmonellainfeksjon til 
sitt avkom, særlig til flokker av verpehøner og broilere. 
En reduksjon i prevalensen av salmonella i flokker 
av avlsfjørfe bidrar derfor til bekjempelse av dette 
zoonotiske smittestoffet i egg og kjøtt fra avkommet, som 
utgjør en betydelig risiko for menneskers helse.

4) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1003/2005 av 30. juni 
2005 om gjennomføring av europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 med hensyn til et 
fellesskapsmål for reduksjon av prevalensen av visse 
salmonellaserotyper i flokker av avlsfjørfe av arten Gallus 
gallus(2) er det fastsatt et fellesskapsmål for reduksjon av 
prevalensen av visse salmonellaserotyper i flokker av 
avlsfjørfe av arten Gallus gallus i en overgangsperiode 
som utløper 31. desember 2009. Innen denne datoen bør 
andelen av flokker av voksent avlsfjørfe av arten Gallus 
gallus som fortsatt er positive for Salmonella enteritidis, 
Salmonella infantis, Salmonella hadar, Salmonella 
typhimurium og Salmonella virchow (heretter kalt 
relevante Salmonella spp.) være høyst 1 %. Det er derfor 
nødvendig å fastsette et varig unionsmål for reduksjon av 
relevante Salmonella spp. når denne perioden er utløpt.

5) I henhold til forordning (EF) nr. 2160/2003 bør det ved 
fastsettelsen av unionsmålet tas hensyn til de erfaringer 
som er gjort i forbindelse med gjeldende nasjonale tiltak og 
til de opplysninger som er oversendt Kommisjonen eller 
Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
(EFSA) i henhold til gjeldende unionskrav, særlig i 
forbindelse med de opplysninger som er omhandlet 
i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/99/EF av 
17. november 2003 om overvåking av zoonoser og visse 
zoonotiske smittestoffer(3), særlig artikkel 5.

(2) EUT L 170 av 1.7.2005, s. 12.
(3) EUT L 325 av 12.12.2003, s. 31.

KOMMISJONSFORORDNING	(EU)	nr.	200/2010

av	10.	mars	2010

om	gjennomføring	av	europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	nr.	2160/2003	med	hensyn	til	et	
unionsmål	for	reduksjon	av	prevalensen	av	salmonellaserotyper	i	flokker	av	voksent	avlsfjørfe	av	

arten	Gallus gallus(*)

2015/EØS/76/55
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6) I samsvar med kravene i forordning (EF) nr. 2160/2003 
er EFSA blitt rådspurt om fastsettelsen av det varige 
unionsmålet for flokker av avlsfjørfe av arten Gallus 
gallus. På dette grunnlag vedtok vitenskapsgruppen for 
biologiske farer den 26. mars 2009 på anmodning fra 
Europakommisjonen en vitenskapelig uttalelse om en 
kvantitativ vurdering av virkningen av fastsettelsen av et 
nytt mål for reduksjon av salmonella i avlshøner av arten 
Gallus gallus(1). Gruppen konkluderte med at risikoen 
for overføring fra avlshøner til deres avkom i kjedene 
fra broilerkjøtt og egg er størst for Salmonella enteritidis 
og Salmonella typhimurium. Gruppen konkluderte 
dessuten med at EUs kontrolltiltak for disse to serotypene 
i avlshøner forventes å bidra til bekjempelsen av 
salmonellainfeksjoner i produksjonsbestanden og til å 
redusere risikoene fra fjørfe for menneskers helse. Av 
den vitenskapelige uttalelsen framgår det dessuten at 
fordelene ved ytterligere tiltak på EU-plan for å bekjempe 
andre serotyper i avlsdyr er relativt små, da de ikke så ofte 
er forbundet med sykdommer hos mennesker og utgjør en 
mindre risiko for vertikal overføring.

7) Med hensyn til EFSAs vitenskapelige uttalelse og 
med tanke på at det er behov for mer tid for å vurdere 
utviklingen av salmonella i flokker etter innføringen 
av nasjonale bekjempelsesprogrammer, bør det 
opprettholdes et unionsmål for reduksjon av salmonella 
i flokker av voksent avlsfjørfe av arten Gallus gallus som 
tilsvarer målet fastsatt i forordning (EF) nr. 1003/2005.

8) For å kontrollere at arbeidet med å nå unionsmålet 
går framover, er det nødvendig å fastsette gjentatte 
prøvetakinger av avlsflokker av Gallus gallus.

9) Nasjonale bekjempelsesprogrammer for å nå målet for 
2010 er godkjent i samsvar med kommisjonsvedtak 
2009/883/EF av 26. november 2009 om godkjenning 
av årlige og flerårige programmer for utryddelse, 
bekjempelse og overvåking av visse dyresykdommer 
og zoonoser som medlemsstatene har framlagt for 2010 
og etterfølgende år, og om Fellesskapets finansielle 
bidrag til disse programmene(2). Disse programmene 
bygde på de rettslige bestemmelsene som gjaldt på det 
tidspunktet programmene ble framlagt. Programmene for 
avlsflokker av Gallus gallus ble godkjent på grunnlag 
av bestemmelsene i forordning (EF) nr. 1003/2005. 
Det er derfor behov for et overgangstiltak for 
bekjempelsesprogrammer som allerede er godkjent.

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

(1) The EFSA Journal (2009) 1036, s. 1–68.
(2) EUT L 317 av 3.12.2009, s. 36.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Unionsmål

1. Fra og med 1. januar 2010 skal unionsmålet, nevnt i 
artikkel 4 nr. 1 i forordning (EF) nr. 2160/2003, for reduksjon 
av Salmonella spp. i avlsflokker av Gallus gallus (heretter kalt 
«unionsmålet») være som følger: Andelen av flokker av voksent 
avlsfjørfe av arten Gallus gallus som fortsatt er positiv for 
Salmonella enteritidis, Salmonella infantis, Salmonella hadar, 
Salmonella typhimurium og Salmonella virchow (heretter kalt 
«de relevante salmonellaserotypene»), skal reduseres til høyst 
1 %.

I medlemsstater med under 100 flokker av voksent avlsfjørfe 
av arten Gallus gallus skal imidlertid unionsmålet fra og med 
1. januar 2010 være at høyst én slik flokk i året fortsatt kan 
være positiv for de relevante salmonellaserotypene.

2. Prøveprogrammet som er nødvendig for å kontrollere 
at arbeidet med å nå unionsmålet går framover, er fastsatt i 
vedlegget.

Artikkel 2

Ny	vurdering	av	unionsmålet

Kommisjonen skal foreta en ny vurdering av unionsmålet, der 
den tar hensyn til opplysningene som er samlet inn i samsvar 
med prøveprogrammet fastsatt i artikkel 1 nr. 2 i denne 
forordning og i samsvar med kriteriene fastsatt i artikkel 4 nr. 6 
bokstav c) i forordning (EF) nr. 2160/2003.

Artikkel 3

Oppheving	av	forordning	(EF)	nr.	1003/2005

1. Forordning (EF) nr. 1003/2005 oppheves.

2. Henvisninger til den opphevede forordningen skal forstås 
som henvisninger til denne forordning.

Artikkel 4

Overgangstiltak

Bestemmelsene i vedlegget til forordning (EF) nr. 1003/2005 
får fortsatt anvendelse på bekjempelsesprogrammer som ble 
godkjent før denne forordning trer i kraft.
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Artikkel 5

Ikrafttredelse	og	anvendelse

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

Det får anvendelse fra 1. januar 2010.

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

Utferdiget i Brussel, 10. mars 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

______
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VEDLEGG

Prøveprogram	som	er	nødvendig	for	å	kontrollere	at	unionsmålet	for	reduksjon	av	de	relevante	
salmonellaserotypene	i	flokker	av	voksent	avlsfjørfe	av	arten	Gallus gallus er	oppnådd

1.  UTVALGSGRUNNLAG

 Utvalgsgrunnlaget for å påvise forekomst av Salmonella enteritidis, Salmonella infantis, Salmonella hadar, 
Salmonella typhimurium og Salmonella virchow (heretter kalt «de relevante salmonellaserotypene») skal 
omfatte alle avlsflokker av voksne tamfjørfe (Gallus gallus) på minst 250 fugler (heretter kalt «avlsflokker»). 
Det berører ikke bestemmelsene i forordning (EF) nr. 2160/2003 og direktiv 2003/99/EF med hensyn til 
kravene til overvåking av andre dyrepopulasjoner eller andre serotyper.

2. OVERVÅKING AV AVLSFLOKKER

2.1. Sted,	hyppighet	og	status	for	prøvetakingen

 Det skal tas prøver av avlsflokker på initiativ fra den driftsansvarlige for et næringsmiddelforetak og innenfor 
rammen av offentlig kontroll.

2.1.1. Prøvetaking på initiativ fra den driftsansvarlige for et næringsmiddelforetak

 Prøvetakingen skal finne sted annenhver uke på det av følgende steder som vedkommende myndighet utpeker:

a) i rugeriet eller

b) i driftsenheten.

 Vedkommende myndighet kan beslutte å anvende ett av alternativene nevnt i bokstav a) eller b) på hele 
prøveprogrammet for alle avlsflokker av broilere og ett av alternativene for alle avlsflokker av verpehøner. 
Prøvetaking av avlsflokker som legger rugeegg beregnet på handel innenfor Unionen, skal finne sted i 
driftsenheten.

 Det skal innføres en framgangsmåte som sikrer at analyselaboratoriet umiddelbart underretter vedkommende 
myndighet dersom det påvises forekomst av de relevante salmonellaserotypene under prøvetaking på initiativ 
fra den driftsansvarlige for et næringsmiddelforetak. Ansvaret for at påvisning av forekomst av de relevante 
salmonellaserotypene framlegges i rett tid, skal fortsatt hvile på den driftsansvarlige for et næringsmiddelforetak 
og analyselaboratoriet.

 Dersom unionsmålet er oppnådd i minst to sammenhengende kalenderår i hele medlemsstaten, kan 
vedkommende myndighet som unntak fra første ledd i dette nummer beslutte at prøvetakingen i driftsenheten 
begrenses til hver tredje uke. Vedkommende myndighet kan beslutte å beholde eller gå tilbake til et intervall 
på to uker mellom prøvetakingene dersom det påvises forekomst av de relevante salmonellaserotypene i en 
avlsflokk i driftsenheten og/eller i andre tilfeller der vedkommende myndighet finner det hensiktsmessig.

2.1.2. Prøvetaking innenfor rammen av offentlig kontroll

 Prøvetaking innenfor rammen av offentlig kontroll skal omfatte følgende:

2.1.2.1.  Dersom prøvetaking på initiativ fra den driftsansvarlige for et næringsmiddelforetak finner sted i rugeriet:

a) rutinemessig prøvetaking hver 16. uke i rugeriet,

b) rutinemessig prøvetaking i driftsenheten to ganger i løpet av produksjonssyklusen: første gang innen 
fire uker etter overflytting til eggleggingsfase eller eggleggingsenhet, og andre gang mot slutten av 
eggleggingsfasen, tidligst åtte uker før slutten av produksjonssyklusen,

c) bekreftende prøvetaking i driftsenheten når forekomst av relevante salmonellaserotyper er påvist ved 
prøvetaking i rugeriet.
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2.1.2.2.  Dersom prøvetaking på initiativ fra den driftsansvarlige for næringsmiddelforetak finner sted i driftsenheten, 
skal rutinemessig prøvetaking gjennomføres tre ganger i løpet av produksjonssyklusen:

a) innen fire uker etter overflytting til eggleggingsfase eller eggleggingsenhet,

b) mot slutten av eggleggingsfasen, tidligst åtte uker før slutten av produksjonssyklusen,

c) på et tidspunkt under produksjonssyklusen med tilstrekkelig avstand til prøvetakingen nevnt i bokstav a) 
og b).

2.1.2.3.  Som unntak fra nr. 2.1.2.1 og 2.1.2.2 og dersom unionsmålet er nådd i minst to sammenhengende kalenderår i 
hele medlemsstaten, kan vedkommende myndighet erstatte den rutinemessige prøvetakingen med prøvetaking

a) én gang når som helst i løpet av produksjonssyklusen i driftsenheten, og én gang i året i rugeriet, eller

b) to ganger med tilstrekkelig mellomrom i løpet av produksjonssyklusen i driftsenheten.

 Vedkommende myndighet kan imidlertid beslutte å beholde eller gå tilbake til prøvetakingen fastsatt i 
nr. 2.1.2.1 eller 2.1.2.2 dersom det påvises forekomst av de relevante salmonellaserotypene i en avlsflokk i 
driftsenheten og/eller i andre tilfeller der vedkommende myndighet finner det hensiktsmessig.

 Prøvetaking utført av vedkommende myndighet kan erstatte prøvetaking på initiativ fra den driftsansvarlige 
for et næringsmiddelforetak.

2.2. Prøvetakingsprotokoll

2.2.1. Prøvetaking i rugeriet

 Det skal tas minst én prøve fra hver avlsflokk ved hver prøvetaking.

 Prøvetakingen skal skje på en klekkedag når det er tilgang på prøver fra alle avlsflokker. Dersom dette ikke er 
mulig, skal det garanteres at prøvene tas fra hver flokk med minst det intervallet som er fastsatt i nr. 2.1.

 Alt materiale fra alle klekkeapparater som det tas ut klekkede kyllinger fra på prøvetakingsdagen, skal utgjøre 
en forholdsmessig andel av prøvene.

 Dersom det er mer enn 50 000 egg fra én avlsflokk i klekkeapparatene, skal det tas ytterligere en prøve fra den 
flokken.

 Prøven skal minst omfatte

a) én samleprøve av klekkepapir med synlig avføring tilfeldig utvalgt fra fem atskilte klekkekurver eller 
steder i klekkeapparatet slik at prøven omfatter et areal på minst 1 m2. Dersom rugeeggene fra en avlsflokk 
fyller mer enn ett klekkeapparat, skal det tas en slik samleprøve fra hvert av opptil fem klekkeapparater, 
eller

b) én prøve tatt med en eller flere fuktede stoffsvabere med et samlet overflateareal på minst 900 cm2 fra hele 
bunnen av minst fem klekkekurver umiddelbart etter at kyllingene er tatt ut, eller fra dun fra fem steder, 
herunder fra gulvet, i hvert av opptil fem klekkeapparater med klekkede egg fra flokken, idet det sikres at 
det tas minst én prøve fra hver flokk som eggene stammer fra, eller

c) 10 g knekte eggeskall som tas fra opptil 25 atskilte klekkekurver (dvs. en utgangsprøve på 250 g) i opptil 
fem klekkeapparater med klekkede egg fra flokken, og som knuses og blandes til en delprøve på 25 g.
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 Framgangsmåten i bokstav a), b) og c) skal følges både ved prøvetaking på initiativ fra den driftsansvarlige for 
et næringsmiddelforetak og ved prøvetaking innenfor rammen av offentlig kontroll. Det skal imidlertid ikke 
være obligatorisk å inkludere et klekkeapparat med egg fra forskjellige flokker dersom minst 80 % av eggene 
kommer fra andre klekkeapparater som det tas prøver fra.

2.2.2. Prøvetaking i driftsenheten

2.2.2.1. Rut ineprøvetaking på ini t ia t iv  f ra  den dr i f tsansvarl ige for  e t  næringsmiddelforetak

 Prøvetakingen skal hovedsakelig bestå av avføringsprøver og skal ta sikte på å påvise en prevalens på 1 % i 
flokken med en pålitelighetsgrense på 95 %. For dette formål skal prøvene bestå av ett av følgende:

a) Samleprøver av avføring som hver består av atskilte prøver av fersk avføring som hver veier minst 1 g 
og er tilfeldig tatt fra en rekke steder i fjørfehuset der avlsflokken holdes, eller fra hver gruppe av hus 
i driftsenheten der avlsflokken holdes dersom avlsflokken har fri adgang til mer enn ett fjørfehus i en 
bestemt driftsenhet. Avføringen kan samles for analyse i minst to samleprøver.

 Antallet steder som atskilte avføringsprøver skal tas fra for å kunne utgjøre en samleprøve, skal være som 
følger:

Antall fugler som holdes i avlsflokken Antall avføringsprøver som skal tas i avlsflokken

250-349 200

350-449 220

450-799 250

800-999 260

1 000 eller flere 300

b) Sokkeprøver og/eller støvprøver:

 Overtrekkssokkene skal være tilstrekkelig absorberende til å kunne suge opp fuktighet. «Sokker» av 
gasbind skal også godtas for dette formål.

 Overtrekkssokkenes overflate skal fuktes med et egnet fortynningsmiddel (f.eks. sterilt vann, 0,8 % 
natriumklorid, 0,1 % pepton i sterilt avionisert vann eller et annet fortynningsmiddel som er godkjent av 
vedkommende myndighet).

 Den som tar prøven, skal gå omkring i fjørfehuset etter en rute som gir representative prøver fra alle 
deler av fjørfehuset eller den enkelte sektoren. Ruten skal omfatte arealer dekket med strø og arealer med 
spaltegulv, forutsatt at det er trygt å gå på spaltegulvet. Prøvetakingen skal omfatte alle innhegninger i 
hvert fjørfehus. Når prøvetakingen i den valgte sektoren er fullført, skal overtrekkssokkene tas forsiktig 
av, slik at materialet som sitter fast på dem, ikke faller av.

 Prøvene skal omfatte

i) fem par sokkeprøver som hvert dekker omtrent 20 % av fjørfehusets areal, og som for analyse kan 
samles til minst to samleprøver, eller

ii) minst ett par sokkeprøver som dekker hele fjørfehusets areal samt en støvprøve som samles inn fra 
overflater med synlig støv på flere steder i fjørfehuset. Støvprøven skal tas med én eller flere fuktede 
stoffsvabere med et samlet overflateareal på minst 900 cm2.

c) For avlsflokker i bur kan prøvene bestå av naturlig blandet avføring fra gjødselbånd, gjødselskraper eller 
gjødselkjellere, avhengig av type fjørfehus. To prøver på minst 150 g skal samles inn og analyseres hver 
for seg: 
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i) gjødselbånd under hver rekke av bur som kjøres regelmessig og tømmes i en transportskrue eller på 
et transportbånd,

ii) et system med gjødselkjeller der deflektorer under burene skraper gjødselen ned i gjødselkjelleren 
under fjørfehuset,

iii) et system med gjødselkjeller i et fjørfehus med trappebursystem der burene er forskjøvet i forhold til 
hverandre, og avføringen faller direkte ned i gjødselkjelleren.

 Et fjørfehus inneholder vanligvis et hyllesystem med bur i flere rader. Samleprøven skal inneholde blandet 
avføring fra hver enkelt rad. To samleprøver skal tas fra hver avlsflokk som beskrevet i tredje til sjette ledd 
nedenfor.

 I systemer med bånd eller skraper skal disse kjøres på prøvetakingsdagen før prøvetakingen påbegynnes.

 I systemer med deflektorer under bur og skraper skal det samles inn blandet avføring som sitter fast på 
skrapen etter at den er kjørt.

 I fjørfehus med trappebursystemer uten bånd eller skraper er det nødvendig å samle inn blandet avføring 
fra hele gjødselkjelleren.

 I gjødselbåndsystemer skal det samles inn blandet avføring fra den enden av båndene der gjødselen 
tømmes.

2.2.2.2. Prøvetaking innenfor  rammen av offent l ig  kontrol l

a) Rutinemessig prøvetaking skal utføres som beskrevet i nr. 2.2.2.1.

b) Bekreftende prøvetaking når de relevante salmonellaserotypene er påvist ved prøvetaking i rugeriet, skal 
utføres som beskrevet i nr. 2.2.2.1.

 Det kan samles inn ytterligere prøver med henblikk på eventuell påvisning av antimikrobielle eller 
bakterieveksthemmende stoffer på følgende måte: Fuglene velges tilfeldig fra hvert fjørfehus i 
driftsenheten, normalt opptil fem fugler fra hvert fjørfehus, med mindre vedkommende myndighet anser 
det nødvendig å ta prøver fra flere fugler.

 Dersom infeksjonskilden ikke bekreftes, skal flokken eller dens avkom undersøkes for antimikrobiell 
resistens eller gjennomgå en ny bakteriologisk undersøkelse for forekomst av de relevante 
salmonellaserotypene før handelsrestriksjonene oppheves.

 Dersom det påvises antimikrobielle eller bakterieveksthemmende stoffer, skal salmonellainfeksjonen 
anses for å være bekreftet.

c) Mistanke om falske resultater

  I unntakstilfeller der vedkommende myndighet har grunn til å betvile resultatene (f.eks. falskt positive 
eller falskt negative resultater), kan den beslutte å gjenta undersøkelsene i samsvar med bokstav b).

3.  UNDERSØKELSE AV PRØVENE

3.1. Transport	og	klargjøring	av	prøvene

3.1.1. Transport

 Prøver skal helst sendes innen 24 timer etter innsamling som ekspresspost eller med kurer til laboratoriene 
angitt i artikkel 11 og 12 i forordning (EF) nr. 2160/2003. Dersom de ikke sendes innen 24 timer, skal de 
oppbevares nedkjølt. Prøvene kan transporteres ved omgivelsestemperatur så lenge for høy varme (over 25 °C) 
og eksponering for sollys unngås. På laboratoriet skal prøvene holdes nedkjølt inntil de skal undersøkes, noe 
som skal skje innen 48 timer fra mottak og innen 96 timer etter prøvetaking.
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3.1.2. Klekkepapir:

a) Legg prøven i én liter bufret peptonvann som er oppvarmet til romtemperatur, og bland forsiktig.

b) Fortsett dyrkingen av prøven ved hjelp av påvisningsmetoden beskrevet i nr. 3.2.

3.1.3. Sokkeprøver og støvprøver:

a) Sokkeprøvene og støvprøven (stoffsvaber) skal pakkes forsiktig ut, slik at avføringsmaterialet eller det 
løse støvet som sitter fast på dem, ikke faller av, og legges i 225 ml bufret peptonvann som er oppvarmet 
til romtemperatur.

b) Sokkeprøvene og stoffsvaberen skal være helt dekket av bufret peptonvann, slik at det er tilstrekkelig med 
væske rundt prøven til at salmonellaen fritt kan bevege seg bort fra prøven, og det kan derfor tilsettes mer 
bufret peptonvann om nødvendig.

 Sokkeprøvene og stoffsvaberen skal klargjøres hver for seg.

c) Dersom fem par sokkeprøver er samlet til to samleprøver, skal hver samleprøve legges i 225 ml bufret 
peptonvann, eller mer om nødvendig, slik at prøven er helt dekket, og det er tilstrekkelig med væske rundt 
prøven til at salmonellaen fritt kan bevege seg bort fra prøven.

d) Rør om slik at prøven blir helt mettet, og fortsett dyrkingen etter påvisningsmetoden beskrevet i nr. 3.2.

3.1.4. Andre avføringsprøver:

a) Avføringsprøvene skal samles og blandes grundig, og en delprøve på 25 g skal tas ut til dyrking.

b) Delprøven på 25 gram skal tilsettes i 225 ml bufret peptonvann, som er oppvarmet til romtemperatur.

c) Prøven skal deretter dyrkes etter påvisningsmetoden beskrevet i nr. 3.2.

 Dersom det er fastsatt ISO-standarder for klargjøring av relevante prøver for påvisning av salmonella, skal 
disse anvendes i stedet for bestemmelsene i nr. 3.1.2, 3.1.3 og 3.1.4 om klargjøring av prøver.

3.2. Påvisningsmetode

 Påvisningen av de relevante salmonellaserotypene skal utføres i henhold til standarden EN/ISO 6579-2002/
A1:2007, «Fôr- og næringsmiddelmikrobiologi – Horisontal metode for påvisning av Salmonella 
spp. – Endringsblad A1: Tillegg D: Påvisning av Salmonella spp. i avføring fra dyr og i prøver fra 
primærproduksjonsstadiet».

 Når det gjelder sokkeprøver, støvprøver og andre avføringsprøver som er nevnt i nr. 3.1, kan inkubert 
anrikningsbuljong med bufret peptonvann med sikte på framtidig dyrking samles inn. Inkuber i så fall 
begge prøvene i bufret peptonvann i samsvar med nr. 3.1.3. Ta 1 ml inkubert buljong fra hver prøve, og 
bland grundig. Ta deretter 0,1 ml av blandingen og inokuler MSRV-platene (modifisert halvfast Rappaport-
Vassiladis-medium).

 Prøvene i bufret peptonvann skal ikke rystes, dreies rundt eller beveges på annen måte etter inkuberingen, 
ettersom dette fører til at hemmende partikler frigjøres og den etterfølgende isoleringen i MSRV begrenses.

3.3. Serotypebestemmelse

 Minst ett isolat fra hver positive prøve skal typebestemmes i henhold til Kaufmann-White-skjemaet.
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3.4. Alternative	metoder

 For prøver som er tatt på initiativ fra den driftsansvarlige for et næringsmiddelforetak, kan alternative metoder 
benyttes i stedet for metodene for klargjøring av prøvene, påvisningsmetodene og serotypebestemmelsen 
fastsatt i nr. 3.1, 3.2 og 3.3 i dette vedlegg dersom de er validert i samsvar med den nyeste utgaven av EN/ISO 
16140.

3.5. Oppbevaring	av	stammer

 Det skal garanteres at minst én isolert stamme av de relevante salmonellaserotypene fra prøvetakingen 
innenfor rammen av offentlig kontroll per fjørfehus og per år lagres for mulig framtidig fagtyping eller prøving 
for antimikrobiell følsomhet ved bruk av de vanlige metodene for kultursamling, som skal sikre at stammene 
forblir intakte i minst to år. Dersom vedkommende myndighet beslutter det, skal isolater fra prøvetaking 
foretatt av driftsansvarlige for næringsmiddelforetak også lagres for dette formål.

4.  RESULTATER OG RAPPORTERING

 I forbindelse med kontroll av at unionsmålet er oppnådd, skal en avlsflokk anses som positiv

– dersom forekomsten av de relevante salmonellaserotypene (bortsett fra vaksinestammer) er påvist i en 
eller flere prøver som er tatt i flokken, også dersom de relevante salmonellaserotypene bare er påvist i 
støvprøven, eller

– dersom den bekreftende prøvetakingen innenfor rammen av offentlig kontroll i samsvar med nr. 2.2.2.2 
bokstav b) ikke bekrefter påvisningen av de relevante salmonellaserotypene, men antimikrobielle eller 
bakterieveksthemmende stoffer er påvist i flokken.

 Denne regelen får ikke anvendelse i unntakstilfellene nevnt i nr. 2.2.2.2 bokstav c), der det opprinnelige positive 
resultatet for salmonella fra prøvetakingen på initiativ fra den driftsansvarlige for et næringsmiddelforetak 
ikke ble bekreftet ved prøvetakingen innenfor rammen av offentlig kontroll.

 En positiv avlsflokk skal telles bare én gang, uavhengig av hvor ofte de relevante salmonellaserotypene er 
påvist i denne flokken i løpet av produksjonsperioden eller hvorvidt prøvetakingen ble utført på initiativ fra 
den driftsansvarlige for et næringsmiddelforetak eller av vedkommende myndighet. Dersom prøvetaking i 
løpet av produksjonsperioden går over to kalenderår, skal resultatene for hvert år framlegges hver for seg.

 Rapporteringen skal omfatte

a) en nærmere beskrivelse av valget av metode for prøvetakingen og typen prøver som er tatt,

b) det samlede antallet flokker av voksne avlsdyr på minst 250 fugler som det er tatt prøver av minst én gang 
i løpet av rapporteringsåret,

c) resultatene av prøvene, herunder

i) det samlede antallet avlsflokker som er positive for enhver type salmonella i medlemsstaten,

ii) antallet avlsflokker som er positive for minst én av de relevante salmonellaserotypene,

iii) antallet avlsflokker som er positive for hver enkelt salmonellaserotype eller for en uspesifisert 
salmonella (isolater som ikke kan typebestemmes eller som ikke er serotypebestemt),

d) antallet tilfeller der den opprinnelige positive salmonellaprøven fra prøvetakingen på initiativ fra den 
driftsansvarlige for et næringsmiddelforetak ikke ble bekreftet ved prøvetakingen innenfor rammen av 
offentlig kontroll,

e) forklaringer av resultatene, særlig når det gjelder unntakstilfeller.

 Resultatene og eventuelle ytterligere relevante opplysninger skal tas med i rapporten om utviklingstendenser 
og kilder fastsatt i artikkel 9 nr. 1 i direktiv 2003/99/EF.

____________
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte —

under henvisning til rådsdirektiv 2006/88/EF av 24. oktober 
2006 om krav til dyrehelse for akvakulturdyr og produkter av 
disse, og om forebygging og bekjempelse av visse sykdommer 
hos vanndyr(1), særlig artikkel 25 og artikkel 61 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Kommisjonsavgjerd 2010/221/EU om godkjenning av 
nasjonale tiltak for avgrensing av verknaden av visse 
sjukdommar hjå akvakulturdyr og viltlevande vassdyr 
i samsvar med artikkel 43 i rådsdirektiv 2006/88/
EF(2) gir visse medlemsstater mulighet til å kreve at 
forsendelser av visse akvakulturdyr til deres territorium 
eller deler av deres territorium, oppfyller visse krav 
for å forhindre innførsel av eller for å bekjempe 
vårviremi hos karpe (SVC), bakteriell nyresyke (BKD), 
infeksiøs pankreasnekrosevirus (IPN) og infeksjon 
med Gyrodactylus salaris (GS). Beslutningen erstattet 
kommisjonsvedtak 2004/453/EF av 29. april 2004 om 
gjennomføring av rådsdirektiv 91/67/EØF om tiltak mot 
visse sykdommer hos akvakulturdyr(3).

2) For å hindre innførsel av eller for å bekjempe spredning 
av disse sykdommene bør forsendelser av akvakulturdyr 
beregnet på oppdrett, gjenutleggingsområder, 
installasjoner for fritidsfiske, åpne akvakulturanlegg 
for akvariedyr og kultivering i en medlemsstat eller 
en del av en medlemsstat oppført i vedlegg I og II til 
beslutning 2010/221/EU av arter som er mottakelige 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 104 av 24.4.2010, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 61/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 13.

(1) EUT L 328 av 24.11.2006, s. 14.
(2) EUT L 98 av 20.4.2010, s. 7.
(3) EUT L 202 av 7.6.2004, s. 4.

for sykdommene som medlemsstaten eller en del av 
medlemsstaten er ansett som fri for, eller som omfattes 
av et utryddelsesprogram, komme fra et område med 
tilsvarende helsestatus.

3) For å sikre at disse kravene oppfylles bør slike 
forsendelser ledsages av et helsesertifikat med nødvendige 
attesteringer.

4) Ved vedtak 2004/453/EF er det fastsatt særlige 
helsesertifikater for forflytninger av akvakulturdyr i Den 
europeiske union (omsetning). For å forenkle Unionens 
regelverk bør de nødvendige kravene til dyrehelse for 
de sykdommene som omfattes av godkjente nasjonale 
tiltak, nå tas med i helsesertifikatene for omsetning 
fastsatt i kommisjonsforordning (EF) nr. 1251/2008 av 
12. desember 2008 om gjennomføring av rådsdirektiv 
2006/88/EF med hensyn til vilkår og krav til utstedelse 
av sertifikater for akvakulturdyr og produkter av disse 
som bringes i omsetning og importeres til Fellesskapet, 
og om utarbeiding av en liste over smittebærende arter(4). 
Vedlegg II til nevnte forordning bør derfor endres.

5) De relevante modellene for helsesertifikatene for import 
av akvakulturdyr til Unionen som fastsatt i forordning 
(EF) nr. 1251/2008 inneholder allerede attesteringer for 
disse sykdommene. Imidlertid bør disse attesteringene 
endres for å ta hensyn til prinsippene for import av 
akvakulturdyr som fastsatt i direktiv 2006/88/EF og 
OIEs helseregelverk for vanndyr. Vedlegg IV til nevnte 
forordning bør derfor endres.

(4) EUT L 337 av 16.12.2008, s. 41.

KOMMISJONSFORORDNING	(EU	)	nr.	346/2010

av	15.	april	2010

om	 endring	 av	 forordning	 (EF)	 nr.	 1251/2008	med	 hensyn	 til	 krav	 til	 omsetning	 og	 import	 for	
forsendelser	 av	 akvakulturdyr	 beregnet	 på	 medlemsstatene	 eller	 deler	 av	 medlemsstater	 som	

omfattes	av	nasjonale	tiltak	som	er	godkjent	ved	beslutning	2010/221/EU(*)

2015/EØS/76/56
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6) Kravene til omsetning og import for forsendelser av 
akvakulturdyr beregnet på medlemsstatene eller deler av 
medlemsstater som omfattes av nasjonale tiltak som er 
godkjent ved beslutning 2010/221/EU, bør bare gjelde 
arter som er mottakelige for de aktuelle sykdommene. Det 
bør derfor fastsettes en liste over arter som er mottakelige 
for disse sykdommene, i vedlegg II til forordning (EF) 
nr. 1251/2008.

7) Ettersom fisk av alle arter som finnes i vann som 
inneholder fisk av arter som er angrepet av Gyrodactylus 
salaris (GS), kan spre denne sykdommen, bør kravene til 
omsetning og import i forbindelse med GS også gjelde 
for forsendelser av fisk av alle arter som er innført til 
medlemsstatene eller deler av medlemsstatene som 
er angitt i beslutning 2010/221/EU som fri for denne 
sykdommen.

8) Ettersom modellene for helsesertifikatene som er fastsatt 
i forordning (EF) nr. 1251/2008, og endret ved denne 
forordning, omfatter alle nasjonale tiltak godkjent i 
samsvar med artikkel 43 i direktiv 2006/88/EF, og 
ettersom vedtak 2004/453/EF oppheves ved beslutning 
2010/221/EU, bør artikkel 18 i forordning (EF) 
nr. 1251/2008 oppheves.

9) Det bør innføres overgangsbestemmelser, slik at 
medlemsstatene og næringen kan treffe de tiltak som er 
nødvendige for å oppfylle kravene som er fastsatt i denne 
forordning.

10) For å sikre at dyrehelsesertifikater utstedes korrekt 
i de tilfellene der visse erklæringer i modellene 
til helsesertifikater som fastsatt i forordning (EF) 
nr. 1251/2008, ikke er relevante, og i de tilfellene der 
de består av mer enn ett enkelt ark, bør de forklarende 
merknadene inneholde ytterligere opplysninger. Vedlegg 
V til nevnte forordning bør derfor endres.

11) Forordning (EF) nr. 1251/2008 bør derfor endres.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 1251/2008 gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 1 bokstav b) skal lyde:

«b) krav til dyrehelse ved omsetning av

i) akvariedyr som enten kommer fra eller er beregnet 
på lukkede akvakulturanlegg for akvariedyr, og

ii) akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjen-
utleggingsområder, installasjoner for fritidsfiske, 
åpne akvakulturanlegg for akvariedyr og kultivering 
i medlemsstater og deler av medlemsstater som 

omfattes av nasjonale tiltak som er godkjent ved 
kommisjonsbeslutning 2010/221/EU(*),

___________
(*)  EUT L 98 av 20.04.2010 s. 7.»

2. Ny artikkel 8a skal lyde:

«Artikkel 8a

Akvakulturdyr	beregnet	på	oppdrett,	
gjenutleggingsområder,	installasjoner	for	fritidsfiske,	
åpne	akvakulturanlegg	for	akvariedyr	og	kultivering	i	
medlemsstater	og	deler	av	medlemsstater	som	omfattes	
av	nasjonale	tiltak	som	er	godkjent	ved	beslutning	
2010/221/EU,

1. Forsendelser av akvakulturdyr beregnet på oppdrett, 
gjenutleggingsområder, installasjoner for fritidsfiske, 
åpne akvakulturanlegg for akvariedyr eller kultivering 
skal ledsages av et helsesertifikat utfylt i samsvar med 
modellen i del A i vedlegg II og de forklarende merknadene 
i vedlegg V dersom dyrene

a) innføres til medlemsstater eller deler av medlemsstater 
oppført i andre og fjerde kolonne i tabellen i

i) vedlegg I til beslutning 2010/221/EU som fri for én 
eller flere av sykdommene oppført i første kolonne 
i denne tabellen, eller

ii) vedlegg II til beslutning 2010/221/EU som 
omfattet av et utryddelsesprogram for én eller flere 
av sykdommene oppført i første kolonne i denne 
tabellen,

b) er av arter som er oppført i del C i vedlegg II som 
mottakelige for sykdommene som den berørte 
medlemsstaten eller en del av medlemsstaten er ansett 
som fri for, eller som omfattes av et utryddelsesprogram 
i samsvar med beslutning 2010/221/EU, som nevnt i 
bokstav a).

2. Forsendelser av dyr nevnt i nr. 1 skal oppfylle 
kravene til dyrehelse fastsatt i modellen for helsesertifikatet 
og de forklarende merknadene, som nevnt i bokstav a).

3. Nr. 1 og 2 skal gjelde forsendelser av fisk av alle 
arter som kommer fra vann der det finnes arter oppført i 
del C i vedlegg II som mottakelige for infeksjon med 
Gyrodactylus salaris, når disse forsendelsene er beregnet 
på en medlemsstat eller en del av en medlemsstat oppført 
i vedlegg I til beslutning 2010/221/EU som fri for 
Gyrodactylus salaris (GS).»

3. Artikkel 18 oppheves.

4. Vedlegg II, IV og V endres i samsvar med vedlegget til 
denne forordning.
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Artikkel 2

Overgangsbestemmelser

1.  I en overgangsperiode fram til 31. juli 2010 kan 
forsendelser av akvakulturdyr ledsaget av helsesertifikater 
utstedt i samsvar med del A eller B i vedlegg IV til forordning 
(EF) nr. 1251/2008, før endringene som ble innført ved denne 
forordning, fortsatt importeres til eller sendes i transitt gjennom 
Unionen.

2.  I en overgangsperiode fram til 31. juli 2011 kan 
forsendelser av akvakulturdyr ledsaget av helsesertifikater 
utstedt i samsvar med del A eller B i vedlegg IV til forordning 
(EF) nr. 1251/2008, før endringene som ble innført ved denne 
forordning, fortsatt importeres til eller sendes i transitt gjennom

Unionen, forutsatt at helseattestasjonene for vårviremi 
hos karpe (SVC), bakteriell nyresyke (BKD), infeksiøs 
pankreasnekrosevirus (IPN) og infeksjon med Gyrodactylus 
salaris (GS) som fastsatt i del II i disse sertifikatene, ikke får 
anvendelse.

Artikkel 3

Ikrafttredelse	og	anvendelse

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

Den får anvendelse fra 15. mai 2010.

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

Utferdiget i Brussel, 15. april 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

______
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VEDLEGG

I vedlegg II, IV og V gjøres følgende endringer:

1) I vedlegg II gjøres følgende endringer:

a) Del A skal lyde:

«DEL A

Modell	for	helsesertifikat	for	omsetning	av	akvakulturdyr	beregnet	på	oppdrett,	gjenutlegging,	installasjoner	
for	fritidsfiske,	åpne	akvakulturanlegg	for	akvariedyr	og	kultivering

DEN	EUROPEISKE	UNION                             Sertifikat	for	handel	innenfor	Unionen

D
el
	I:
	O
pp
ly
sn
in
ge
r	
om

	fo
rs
en
de
ls
en

I.1. Avsender
 Navn
 Adresse

  Postnummer 

I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. Lokalt 
referansenummer

I.3. Vedkommende sentrale myndighet

I.4. Vedkommende lokale myndighet

I.5. Mottaker
 Navn
 Adresse

 Postnummer

I.6. 

I.7.

I.8.  Opprinnelsesstat ISO-kode I.9 I.10. 
Bestemmelsesstat

ISO-kode I.11. 

I.12. Opprinnelsessted/fangststed

Godkjent akvakulturvirksomhet □
Annet □ 

I.13. Bestemmelsessted

Godkjent akvakulturvirksomhet □
Annet □

 Navn
 Adresse

 Postnummer 

 Godkjennings nummer  Navn
 Adresse
 Postnummer

  Godkjennings nummer

I.14.  Lastested
 Postnummer

I.15.  Dato og klokkeslett for avgang

I.16. Transportmidler

 Fly □  Skip □  Jernbanevogn □
  Veigående kjøretøy □  Annet □
Identifikasjon:

I.17. Transportør
 Navn Godkjennings nummer
 Adresse

 Postnummer Medlemsstat

I.18. Dyreart/produkt I.19. Varekode (HS-kode)

I.20. Antall/mengde

I.21. I.22. Antall kolli
I.23. Plombe- og containernr. I.24. Type forpakning

I.25. Dyr sertifisert til / produkter sertifisert for: 

 Oppdrett □ Kultivering av viltbestanden □ Gjenutlegging □ Kjæledyr □ Karantene □ Annet □
I.26. Transitt gjennom tredjestat □
 Tredjestat                        ISO-kode
 Utførselssted                   Kode
  Innførselssted                 Grensekontrollstasjon nr.:

I.27. Transitt gjennom medlemsstatene □
 Medlemsstat ISO-kode
 Medlemsstat ISO-kode
 Medlemsstat ISO-kode

I.28. Eksport □
 Tredjestat ISO-kode
 Utførselssted Kode

I.29.

I.30.
I.31. Identifikasjon av dyrene

Art (vitenskapelig navn) Mengde
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	 DEN	EUROPEISKE	UNION Omsetning	av	akvakulturdyr	beregnet	på	oppdrett,	gjenutlegging,	installasjoner	
for	fritidsfiske,	åpne	akvakulturanlegg	for	akvariedyr	og	kultivering

II. Helseattestasjon II.a Sertifikatets referansenummer II.b. Lokalt referansenummer

II.1		 Generelle	krav

 Undertegnede offentlige inspektør sertifiserer at akvakulturdyrene nevnt i del I av dette sertifikatet

II.1.1  enten  (1)[er blitt undersøkt i løpet av de siste(1)(2)[72] (2)[24] timer før lasting, og viste ingen kliniske tegn på sykdom,]

 eller  (1)[når det gjelder rogn og bløtdyr, kommer fra et akvakulturanlegg eller et akvakulturområde for bløtdyr der det i 

henhold til akvakulturanleggets eller akvakulturområdets fortegnelser, ikke er noe som tyder på sykdomsproblemer,]

 eller (1)(3)[når det gjelder viltlevende vanndyr, er, så langt jeg kjenner til, klinisk friske,]

II.1.2  ikke omfattes av noe forbud på grunn av økt dødelighet som ikke kan forklares,

II.1.3  ikke er beregnet på destruering eller slakt med sikte på å utrydde sykdommer,

II.1.4  oppfyller kravene for omsetning som fastsatt i direktiv 2006/88/EF,

II.1.5.  (1)[når det gjelder bløtdyr, er blitt undersøkt visuelt i hver del av forsendelsen, og ingen andre bløtdyrarter enn de som er 

angitt i del I av sertifikatet, ble påvist.]

II.2.		 (1)(4)(5)[Krav	for	arter	som	er	mottakelige	for	hemoragisk	virusseptikemi	(VHS),	infeksiøs	hematopoietisk	nekrose	
(IHN),	infeksiøs	lakseanemi	(ISA),	koiherpesvirussykdom	(KHV),	marteiliose,	bonamiose	og/eller	hvitflekksykdom

 Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvakulturdyrene nevnt ovenfor

enten (1)(6)[kommer fra en medlemsstat, en sone eller et segment som er erklært fri/fritt for (1)[VHS] (1)[IHN] (1)[ISA] (1)

[KHV] (1)[marteiliose] (1)[bonamiose] (1)[hvitflekksykdom] i samsvar med kapittel VII i direktiv 2006/88/EF,]

eller  (1)(5)(6)[når det gjelder viltlevende vanndyr, er blitt holdt i karantene i samsvar med vedtak 2008/946/EF.]]

II.3.  (1)(7)[Krav	for	arter	som	er	smittebærere	av	hemoragisk	virusseptikemi	(VHS),	infeksiøs	hematopoietisk	nekrose	
(IHN),	infeksiøs	lakseanemi	(ISA),	koiherpesvirussykdom	(KHV),	marteiliose,	bonamiose	og/eller	hvitflekksykdom

 Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvakulturdyrene som er nevnt ovenfor, og som anses som arter som er 
smittebærere av (1)[VHS] (1)[IHN] (1)[ISA] (1)[KHV] (1)[marteiliose] (1)[bonamiose] (1)[hvitflekksykdom] ettersom de 
er av arter som er oppført i kolonne 2, og oppfyller vilkårene fastsatt i kolonne 3 i tabellen i vedlegg I til forordning (EF) 
nr. 1251/2008

enten (1)(6)[kommer fra en medlemsstat, en sone eller et segment som er erklært fri/fritt for(1)[VHS] (1)[IHN] (1)[ISA] (1)

[KHV] (1)[marteiliose] (1)[bonamiose] (1)[hvitflekksykdom] i samsvar med kapittel VII i direktiv 2006/88/EF,]

eller (1)(6)(7)[er blitt holdt i karantene i samsvar med vedtak 2008/946/EF.]]

II.4.		 Krav	til	transport	og	merking

 Undertegnede offentlige inspektør attesterer at

II.4.1.  akvakulturdyrene nevnt ovenfor

i) plasseres under forhold, herunder med en vannkvalitet, som ikke endrer deres helsetilstand,

ii)  oppfyller de relevante allmenne vilkår for transport av dyr fastsatt i artikkel 3 i forordning (EF) nr. 1/2005,
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DEN	EUROPEISKE	UNION Omsetning	av	akvakulturdyr	beregnet	på	oppdrett,	gjenutlegging,	installasjoner	
for	fritidsfiske,	åpne	akvakulturanlegg	for	akvariedyr	og	kultivering

II. Helseattestasjon II.a Sertifikatets referansenummer II.b. Lokalt referansenummer

II.4.2 transportcontaineren eller brønnbåten før lasting er ren og desinfisert eller tidligere ubrukt, og 

II.4.3  forsendelsen er identifisert ved hjelp av en leselig etikett plassert utenpå containeren, eller ved transport med brønnbåt, i 
skipsmanifestet, med de aktuelle opplysningene nevnt i felt I.8–I.13 i del I i dette sertifikatet, samt følgende erklæring:

enten  (1)[«(1)[Viltlevende] (1)[Fisk] (1)[Bløtdyr] (1)[Krepsdyr] beregnet på oppdrett i Den europeiske union»],

eller  (1)[«(1)[Viltlevende] (1) [Bløtdyr] beregnet på gjenutlegging i Den europeiske union»],

eller  (1)[«(1)[Viltlevende] (1)[Fisk] (1)[Bløtdyr] (1)[Krepsdyr] beregnet på installasjoner for fritidsfiske i Den europeiske union»],

eller  (1)[«(1)[Viltlevende] (1)[Akvariefisk] (1)[Akvariebløtdyr] (1)[Akvariekrepsdyr] beregnet på åpne akvakulturanlegg for 

akvariedyr i Den europeiske union»],

eller  (1)[«(1)[Fisk] (1)[Bløtdyr] (1)[Krepsdyr] beregnet på kultivering i Den europeiske union»],

eller  (1)[«(1)[Viltlevende] (1)[Fisk] (1)[Bløtdyr] (1)[Krepsdyr] beregnet på karantene i Den europeiske union»],

II.5. (1)(8)[Attestasjon	for	forsendelser	som	kommer	fra	et	område	som	omfattes	av	tiltak	for	sykdomsbekjempelse	som	fastsatt	i	
avsnitt	3–6	i	kapittel	V	i	direktiv	2006/88/EF

 Undertegnede offentlige inspektør attesterer at

II.5.1. dyrene nevnt ovenfor kommer fra et område som omfattes av tiltak for sykdomsbekjempelse med hensyn til (1)[epizootisk ulcerativ 
syndrom (EUS)] (1)[epizootisk hematopoietisk nekrose (EHN)] (1)[hemoragisk virusseptikemi (VHS)] (1)[infeksiøs hematopoietisk 
nekrose (IHN)] (1)[infeksiøs lakseanemi (ISA)] (1)[koiherpesvirussykdom (KHV)] (1)[Bonamia exitiosa] (1)[Perkinsus marinus] (1)
[Mikrocytos mackini] (1)[marteiliose] (1)[bonamiose] (1)[Taura-syndrom] (1)[Yellowhead disease] (1)[hvitflekksykdom] (1)(9)[følgende 

nye sykdom …………………………],

II.5.2. det er tillatt i henhold til gjeldende bekjempelsestiltak å bringe dyrene nevnt ovenfor, i omsetning, og

II.5.3. forsendelsen er identifisert ved hjelp av en leselig etikett plassert utenpå containeren, eller ved transport med brønnbåt, i 

skipsmanifestet, med de aktuelle opplysningene nevnt i felt I.8–I.13 i del I i dette sertifikatet, samt følgende erklæring:

 «(1)[Viltlevende] (1)[Fisk] (1)[Bløtdyr] (1)[Krepsdyr] som kommer fra et område som omfattes av tiltak for sykdomsbekjempelse».]

II.6.  (1)(10)[Krav	for	arter	som	er	mottakelige	for	vårviremi	hos	karpe	(SVC),	bakteriell	nyresyke	(BKD),	infeksiøs	
pankreasnekrosevirus	(IPN)	og	infeksjon	med	Gyrodactylus salaris	(GS)

 Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvakulturdyrene nevnt ovenfor

enten  (1)[kommer fra en medlemsstat eller en del av en medlemsstat

a) der (1)[SVC] (1)[GS] (1)[BKD] (1)[IPN] skal meldes til vedkommende myndighet, og meldinger om mistanke om forekomst av en 

av de aktuelle sykdommene skal umiddelbart undersøkes av vedkommende myndighet,

b) der alle akvakulturdyr av arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e), som er innført til denne medlemsstaten eller 

en del av medlemsstaten, oppfyller kravene fastsatt i nr. II.6 i dette sertifikatet,

c) der arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e), ikke er vaksinert mot disse sykdommene, og
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DEN	EUROPEISKE	UNION Omsetning	av	akvakulturdyr	beregnet	på	oppdrett,	gjenutlegging,	installasjoner	
for	fritidsfiske,	åpne	akvakulturanlegg	for	akvariedyr	og	kultivering

II. Helseattestasjon II.a Sertifikatets referansenummer II.b. Lokalt referansenummer

d) enten (1)[når det gjelder (1)[IPN](1)[BKD], oppfyller kravene til sykdomsfrihet tilsvarende de som er fastsatt i kapittel VII i 
direktiv 2006/88/EF.]

og/eller  (1)[når det gjelder (1)[SVC](1)[GS], oppfyller kravene til sykdomsfrihet tilsvarende de som er fastsatt i den relevant OIE-
standarden.]

og/eller  (1)[når det gjelder (1)[SVC] (1)[IPN](1)[BKD], omfatter et enkelt akvakulturanlegg som under tilsyn av vedkommende 
myndighet

i) er blitt tømt, rengjort og desinfisert samt brakklagt i minst 6 uker,

ii) er kultivert med dyr fra områder som er sertifisert som fri for den aktuelle sykdommen av vedkommende myndighet,]]

og/eller (1)[når det gjelder viltlevende vanndyr som er mottakelige for (1)[SVC] (1)[IPN] (1)[BKD], er blitt holdt i karantene under vilkår som 
minst tilsvarer dem som er fastsatt i vedtak 2008/946/EF.]

og/eller (1)[når det gjelder forsendelser som GS-kravene gjelder for, er umiddelbart før omsetning blitt holdt i vann med en salinitet på over 25 
promille i et sammenhengende tidsrom på minst 14 dager, og ingen andre levende vanndyr som er mottakelige for GS, er blitt innført i 
dette tidsrommet,]

og/eller (1)[når det gjelder øyerogn som GS-kravene gjelder for, er blitt desinfisert med en metode som har vist seg å være effektiv mot GS.]]

Merknader

Del	I:

— Felt I.12: Dersom det er relevant, bruk godkjenningsnummeret for det berørte akvakulturanlegget eller akvakulturområdet for bløtdyr. Sett 
kryss i «Annet» dersom det dreier seg om viltlevende vanndyr.

— Felt I.13: Dersom det er relevant, bruk godkjenningsnummeret for det berørte akvakulturanlegget eller akvakulturområdet for bløtdyr. Sett 
kryss i «Annet» dersom dyrene er beregnet på kultivering.

— Felt I.19: Bruk relevante HS-koder: 0301, 0306, 0307, 030110 eller 030270.

— Felt I.20 og I.31: Mengden angis som samlet antall.

— Felt I.25: Sett kryss i «Oppdrett» dersom dyrene er beregnet på oppdrett, «Gjenutlegging» dersom dyrene er beregnet på gjenutlegging, 
«Kjæledyr» dersom dyrene er beregnet på åpne akvakulturanlegg for akvariedyr, «Kultivering av viltbestanden» dersom dyrene er beregnet på 
kultivering, «Karantene» dersom akvakulturdyrene er beregnet på et karanteneanlegg, og «Annet» dersom dyrene er beregnet på installasjoner 
for fritidsfiske.

Del	II:

1)  Stryk det som ikke passer.

2)  24-timersalternativet gjelder bare forsendelser av akvakulturdyr som i samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr. 1251/2008 må ledsages 
av et sertifikat, og som i samsvar med bestemmelsene for omsetning i direktiv 2006/88/EF har tillatelse fra vedkommende myndighet til å 
forlate et område som omfattes av bekjempelsestiltakene fastsatt i avsnitt 3–6 i kapittel V i direktiv 2006/88/EF, eller en medlemsstat, en sone 
eller et segment som omfattes av et utryddelsesprogram godkjent i samsvar med artikkel 44 nr. 2 i nevnte direktiv. I alle andre tilfeller gjelder 

72-timersalternativet.

3)  Gjelder bare forsendelser av akvakulturdyr som er fanget i sitt naturlige miljø og omgående fraktet til et akvakulturanlegg eller et 
akvakulturområde for bløtdyr uten noen form for midlertidig lagring.

4)  Del II.2 av dette sertifikatet gjelder arter som er mottakelige for én eller flere av sykdommene nevnt i det aktuelle punktet. Mottakelige arter 
er oppført i del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF.
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DEN	EUROPEISKE	UNION Omsetning	av	akvakulturdyr	beregnet	på	oppdrett,	gjenutlegging,	installasjoner	
for	fritidsfiske,	åpne	akvakulturanlegg	for	akvariedyr	og	kultivering

II. Helseattestasjon II.a Sertifikatets referansenummer II.b. Lokalt referansenummer

5)  Forsendelser av viltlevende vanndyr kan bringes i omsetning uavhengig av kravene fastsatt i del II.2 av dette sertifikatet dersom dyrene er 
beregnet på et karanteneanlegg som oppfyller kravene fastsatt i vedtak 2008/946/EF.

6)  For at forsendelsen skal kunne tillates innført til en medlemsstat, en sone eller et segment som er erklært fri/fritt for VHS, IHN, ISA, KHV, 
marteiliose, bonamiose eller hvitflekksykdom, eller som omfattes av et overvåkings- eller utryddelsesprogram som er opprettet i samsvar 
med artikkel 44 nr. 1 eller 2 i direktiv 2006/88/EF, skal én av disse erklæringene kunne framvises dersom forsendelsen inneholder arter 
som er mottakelige for eller smittebærere av de(n) sykdommen(e) som betegnelsen sykdomsfri eller programmet/programmene gjelder 
for. Opplysninger om sykdomsstatus på hvert akvakulturanlegg og hvert akvakulturområde for bløtdyr i Unionen er tilgjengelig på http://

ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm

7)  Del II.3 av dette sertifikatet gjelder arter som er smittebærere av én eller flere av sykdommene nevnt i det aktuelle punktet. Mulige smittebærende 
arter og vilkårene for når forsendelser av slike arter skal anses som smittebærende arter, er oppført i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1251/2008. 
Forsendelser av mulige smittebærende arter kan bringes i omsetning uavhengig av kravene fastsatt i del II.3 dersom vilkårene fastsatt i 
kolonne 4 i tabellen i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1251/200, ikke er oppfylt, eller dersom dyrene er beregnet på et karanteneanlegg som 

oppfyller kravene fastsatt i vedtak 2008/946/EF.

8)  Del II.5 av dette sertifikatet gjelder forsendelser av akvakulturdyr som i samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr. 1251/2008 må ledsages 
av et sertifikat, og som i samsvar med bestemmelsene for omsetning i direktiv 2006/88/EF har tillatelse fra vedkommende myndighet til å 
forlate et område som omfattes av bekjempelsestiltakene fastsatt i avsnitt 3–6 i kapittel V i direktiv 2006/88/EF eller en medlemsstat, en sone 
eller et segment som omfattes av et utryddelsesprogram godkjent i samsvar med artikkel 44 nr. 2 i nevnte direktiv.

9)  Gjelder når det er truffet tiltak i samsvar med artikkel 41 i direktiv 2006/88/EF.

10)  Del II.6 av dette sertifikatet gjelder bare for forsendelser beregnet på en medlemsstat eller en del av en medlemsstat som anses som sykdomsfri, 
eller som omfattes av et program som er godkjent ved beslutning 2010/221/EU for SVC, BKD, IPN eller GS, og forsendelsen består av arter 
som er oppført i del C i vedlegg II som mottakelige for sykdommen(e) som den sykdomsfrie statusen eller programmet/programmene gjelder 
for.

 Del II.6 skal også gjelde forsendelser av fisk av alle arter som kommer fra vann der det finnes arter oppført i del C i vedlegg II som 
mottakelige for infeksjon med GS, når disse forsendelsene er beregnet på en medlemsstat eller en del av en medlemsstat er oppført i vedlegg I 
til beslutning 2010/221/EU som fri for GS.

 Forsendelser av viltlevende vanndyr som kravene i forbindelse med SVC, IPN og/eller BKD gjelder for, kan bringes i omsetning uavhengig 
av kravene fastsatt i del II.6 av dette sertifikatet dersom dyrene er beregnet på et karanteneanlegg som oppfyller kravene fastsatt i 
vedtak 2008/946/EF.

Offentlig inspektør

 Navn (med blokkbokstaver):  Kvalifikasjon og tittel:

 Lokal veterinærenhet:  Lokal veterinærenhets nr.:

 Dato:   Underskrift:»

 Stempel:
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b)  Ny del C skal lyde:

«DEL C

Liste	over	arter	som	er	mottakelige	for	sykdommer	som	det	er	godkjent	nasjonale	tiltak	for	i	henhold	til	
beslutning	2010/221/EU

Sykdom Mottakelige arter

Vårviremi hos karpe (SVC) Aristichthys nobilis, gullfisk (Carassius auratus), karuss 
(Carassius carassius), gresskarpe (Ctenopharyngodon idellus), 
vanlig karpe og koikarpe (Cyprinus carpio), Hypophthalmichthys 
molitrix, malle (Silurus glanis), suter (Tinca tinca) og vederbuk 
(Leuciscus idus)

Bakteriell nyresykdom (BKD) Familie: laksefisk

Infeksiøs pankreasnekrosevirus (IPN) Regnbueørret (Oncorhynchus mykiss), bekkerøye (Salvelinus 
fontinalis), sjøørret (Salmo trutta), atlanterhavslaks (Salmo 
salar), stillehavslaks (Oncorhynchus spp.) og sik (Coregonus 
lavaretus)

Infeksjon med Gyrodactylus salaris Atlanterhavslaks (Salmo salar), regnbueørret (Oncorhynchus 
mykiss), arktisk røye (Salvelinus alpinus), nordamerikansk 
bekkerøye (Salvelinus fontinalis), harr (Thymallus thymallus), 
canadarøye (Salvelinus namaycush) og ørret (Salmo trutta).»
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2) I vedlegg IV gjøres følgende endringer:

a) Del A skal lyde:

«DEL A

Modell	for	helsesertifikat	for	import	til	Den	europeiske	union	av	akvakulturdyr	beregnet	på	oppdrett,	
gjenutlegging,	installasjoner	for	fritidsfiske	og	åpne	akvakulturanlegg	for	akvariedyr

STAT          Veterinærattest	ved	import	til	EU

D
el
	I:
	O
pp
ly
sn
in
ge
r	
om

	fo
rs
en
de
ls
en

I.1. Avsender
 Navn
 Adresse

  Telefonnr. 

I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a.

I.3. Vedkommende sentrale myndighet

I.4. Vedkommende lokale myndighet

I.5. Mottaker
 Navn

 Adresse
 Postnummer
 Telefonnr.

I.6. 

I.7. Opprinnelsesstat ISO-kode I.8. 
Opprinnelses-
region

Kode I.9. Bestemmelsesstat ISO-
kode

I.10. Bestemmelses-
region

Kode

I.11.  Opprinnelsessted I.12.

 Navn
 Adresse

 Navn
 Adresse

 Navn
 Adresse 

  Godkjennings nummer

  Godkjennings nummer

  Godkjennings nummer

I.13.  Lastested
 Adresse Godkjennings nummer

I.14.  Avsendelsesdato  Avsendelses tidspunkt

I.15.  Transportmidler

 Fly            □  Skip □  Jernbanevogn □
 Veigående kjøretøy □  Annet □
Identifikasjon:
Dokumentreferanse:

I.16. Grensekontrollstasjon ved import til EU

I.17.  CITES-nr.

I.18. Varebeskrivelse I.19. Varekode (HS-kode)

I.20. Mengde

I.21. I.22. Antall kolli

I.23. Plombe- og containernr. I.24. 

I.25. Varer sertifisert til: 

 Oppdrett □ Karantene □ Gjenutlegging □ Annet □
 Kjæledyr □ Sirkus/utstilling □
I.26. I.27. Ved import eller innførsel til EU □

I.28. Identifikasjon av dyrene

 Art (vitenskapelig navn)     Mengde
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STAT Akvakulturdyr	 beregnet	 på	 oppdrett,	 gjenutlegging,	 installasjoner	
for	fritidsfiske	og	åpne	akvakulturanlegg	for	akvariedyr

II. Helseopplysninger II.a Sertifikatets referansenummer II.b.

II.1		 Generelle	krav

 Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvakulturdyrene nevnt i del I av dette sertifikatet

II.1.1.  er blitt undersøkt i løpet av de siste 72 timer før lasting, og viste ingen kliniske tegn på sykdom,

II.1.2  ikke omfattes av noe forbud på grunn av økt dødelighet som ikke kan forklares,

II.1.3  ikke er beregnet på destruering eller slakt med sikte på å utrydde sykdommer, og

II.1.4  kommer fra akvakulturanlegg som alle er under tilsyn av vedkommende myndighet,

II.1.5.  (1)[når det gjelder bløtdyr, er blitt undersøkt visuelt i hver del av forsendelsen, og ingen andre bløtdyrarter enn de som er angitt i 

del I av sertifikatet, ble påvist.]

II.2.  (1)(2)(3)[Krav	 for	 arter	 som	 er	mottakelige	 for	 epizootisk	 ulcerativ	 syndrom	 (EUS),	 epizootisk	 hematopoietisk	 nekrose	
(EHN),	Bonamia	exitiosa,	Perkinsus	marinus,	Mikrocytos	mackini,	Taura-syndrom	og/eller	Yellowhead	disease

 Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvakulturdyrene nevnt ovenfor

enten  (1)(5)[kommer fra en stat / et territorium, en sone eller et segment som av vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten 
er erklært fri/fritt for (1)[EUS] (1)[EHN] (1)[Bonamia exitiosa] (1)[Perkinsus marinus] (1)[Mikrocytos mackini] (1)[Taura-

syndrom] (1)[Yellowhead disease] i samsvar med kapittel VII i rådsdirektiv 2006/88/EF eller relevant OIE-standard, og

i) der de(n) aktuelle sykdommen(e) skal meldes til vedkommende myndighet, og meldinger om mistanke om forekomst 

av de(n) aktuelle sykdommen(e) umiddelbart skal undersøkes av vedkommende myndighet,

ii) all innførsel av arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e), skjer fra et område som er erklært fritt for 

sykdommen, og

iii) arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e), ikke er vaksinert mot disse sykdommene,

eller  (1)(3)(5)[når det gjelder viltlevende vanndyr, er blitt holdt i karantene i samsvar med vedtak 2008/946/EF.]]

II.3.		 (1)(4)[Krav	for	arter	som	er	smittebærere	av	epizootisk	ulcerativ	syndrom	(EUS),	epizootisk	hematopoietisk	nekrose	(EHN),	
Bonamia	exitiosa,	Perkinsus	marinus,	Mikrocytos	mackini,	Taura-syndrom	og/eller	Yellowhead	disease

 Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvakulturdyrene som er nevnt ovenfor, og som anses som arter som er smittebærere 
av (1)[EUS] (1)[EHN] (1)[Bonamia exitiosa] (1)[Perkinsus marinus] (1)[Mikrocytos mackini] (1)[Taura-syndrom] (1)[Yellowhead 
disease] ettersom de er av arter som er oppført i kolonne 2 og oppfyller vilkårene fastsatt i kolonne 3 i tabellen i vedlegg I til vedtak 
(EF) nr. 1251/2008,

enten  (1)(5)[kommer fra en stat / et territorium, en sone eller et segment som av vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten er 
erklært fri/fritt for (1)[EUS] (1)[EHN] (1)[Bonamia exitiosa] (1)[Perkinsus marinus] (1)[Mikrocytos mackini] (1)[Taura-

syndrom] (1)[Yellowhead disease] i samsvar med kapittel VII i rådsdirektiv 2006/88/EF eller relevant OIE-standard, og

i) der de(n) aktuelle sykdommen(e) skal meldes til vedkommende myndighet, og meldinger om mistanke om forekomst 

av de(n) aktuelle sykdommen(e) umiddelbart skal undersøkes av vedkommende myndighet,

ii) all innførsel av arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e), skjer fra et område som er erklært fritt for 

sykdommen, og

iii) der arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e), ikke er vaksinert mot disse sykdommene,

eller  (1)(5)[er blitt holdt i karantene i samsvar med vedtak 2008/946/EF.]]

D
el
	II
:	S
er
tifi

se
ri
ng



17.12.2015 Nr. 76/465EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
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II. Helseopplysninger II.a Sertifikatets referansenummer II.b. 

II.4. (1)(2)(3)[Krav	 for	 arter	 som	 er	 mottakelige	 for	 hemoragisk	 virusseptikemi	 (VHS),	 infeksiøs	 hematopoietisk	 nekrose	 (IHN),	
infeksiøs	lakseanemi	(ISA),	koiherpesvirussykdom	(KHV),	marteiliose,	bonamiose	og/eller	hvitflekksykdom

 Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvakulturdyrene nevnt ovenfor

enten  (1)(6)[kommer fra en stat / et territorium, en sone eller et segment som av vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten er 
erklært fri/fritt for (1)[VHS] (1)[IHN] (1)[ISA] (1)[KHV] (1)[marteiliose] (1)[bonamiose] (1)[hvitflekksykdom] i samsvar med 

kapittel VII i direktiv 2006/88/EF eller relevant OIE-standard, og

i) der de(n) aktuelle sykdommen(e) skal meldes til vedkommende myndighet, og meldinger om mistanke om forekomst av 

de(n) aktuelle sykdommen(e) umiddelbart skal undersøkes av vedkommende myndighet,

ii) all innførsel av arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e), skjer fra et område som er erklært fritt for 

sykdommen, og

iii) der arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e), ikke er vaksinert mot disse sykdommene,]

eller  (1)(3)(6)[når det gjelder viltlevende vanndyr, er blitt holdt i karantene i samsvar med vedtak 2008/946/EF.]]

II.5.		 (1)(4)[Krav	for	arter	som	er	smittebærere	av	hemoragisk	virusseptikemi	(VHS),	infeksiøs	hematopoietisk	nekrose	(IHN),	infeksiøs	
lakseanemi	(ISA),	koiherpesvirussykdom	(KHV),	marteiliose,	bonamiose	og/eller	hvitflekksykdom

 Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvakulturdyrene som er nevnt ovenfor, og som anses som arter som er smittebærere av 
(1)[VHS] (1)[IHN] (1)[ISA] (1)[KHV] (1)[marteiliose] (1)[bonamiose] (1)[hvitflekksykdom] ettersom de er av arter som er oppført i 
kolonne 2, og oppfyller vilkårene fastsatt i kolonne 3 i tabellen i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1251/2008

enten  (1)(6)[kommer fra en stat / et territorium, en sone eller et segment som av vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten er 
erklært fri/fritt for (1)[VHS] (1)[IHN] (1)[ISA] (1)[KHV] (1)[marteiliose] (1)[bonamiose] (1)[hvitflekksykdom] i samsvar med 

kapittel VII i direktiv 2006/88/EF eller relevant OIE-standard, og

i) der de(n) aktuelle sykdommen(e) skal meldes til vedkommende myndighet, og meldinger om mistanke om forekomst av 

de(n) aktuelle sykdommen(e) umiddelbart skal undersøkes av vedkommende myndighet,

ii) all innførsel av arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e), skjer fra et område som er erklært fritt for 

sykdommen, og

iii) der arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e), ikke er vaksinert mot disse sykdommene,]

eller  (1)(6)[er blitt holdt i karantene i samsvar med vedtak 2008/946/EF.]]

II.6. Krav	til	transport	og	merking

 Undertegnede offentlige inspektør attesterer at

II.6.1. akvakulturdyrene nevnt ovenfor plasseres under forhold, herunder med en vannkvalitet, som ikke endrer deres helsetilstand,

II.6.2. transportcontaineren eller brønnbåten før lasting er ren og desinfisert eller tidligere ubrukt, og 

II.6.3. forsendelsen er identifisert ved hjelp av en leselig etikett plassert utenpå containeren, eller ved transport med brønnbåt, i skipsmanifestet, 

med de aktuelle opplysningene nevnt i felt I.7–I.13 i del I av dette sertifikatet, samt følgende erklæring:

enten  (1)[«(1)[Viltlevende] (1)[Fisk] (1)[Bløtdyr] (1)[Krepsdyr] beregnet på oppdrett i Den europeiske union»],
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II. Helseopplysninger II.a Sertifikatets referansenummer II.b.

eller (1)[«(1)[Viltlevende] (1) [Bløtdyr] beregnet på gjenutlegging i Den europeiske union»],

eller (1)[«(1)[Viltlevende] (1)[Fisk] (1)[Bløtdyr] (1)[Krepsdyr] beregnet på installasjoner for fritidsfiske i Den europeiske union»],

eller (1)[«[Akvariefisk] (1)[Akvariebløtdyr] (1)[Akvariekrepsdyr] beregnet på åpne akvakulturanlegg for akvariedyr i Den europeiske 
union»],

eller (1)(3)[«(1)[Viltlevende] (1)[Fisk] (1)[Bløtdyr] (1)[Krepsdyr] beregnet på karantene i Den europeiske union»].

II.7		 (1)(7)[Krav	for	arter	som	er	mottakelige	for	vårviremi	hos	karpe	(SVC),	bakteriell	nyresyke	(BKD),	infeksiøs	pankreasnekrosevirus	
(IPN)	og	infeksjon	med	Gyrodactylus salaris	(GS)

 Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvakulturdyrene nevnt ovenfor

enten  (1)[kommer fra en stat / et territorium eller en del av en stat / et territorium

a) der (1)[SVC] (1)[GS] (1)[BKD] (1)[IPN] skal meldes til vedkommende myndighet, og meldinger om mistanke om forekomst av de(n) 

aktuelle sykdommen(e) skal umiddelbart undersøkes av vedkommende myndighet,

b) der alle akvakulturdyr av arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e), som er innført til denne staten / dette territoriet 
eller en del av staten/territoriet, oppfyller kravene fastsatt i nr. II.7 i dette sertifikatet,

c) der arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e), ikke er vaksinert mot disse sykdommene, og

d) enten (1)[når det gjelder (1)[IPN](1)[BKD], oppfyller kravene til sykdomsfrihet tilsvarende dem som er fastsatt i kapittel VII i 
direktiv 2006/88/EF.],

 og/eller   (1)[når det gjelder (1)[SVC](1)[GS], oppfyller kravene til sykdomsfrihet tilsvarende dem som er fastsatt i relevant OIE-
standard.]

 og/eller    (1)[når det gjelder (1)[SVC] (1)[IPN](1)[BKD], omfatter et enkelt akvakulturanlegg som er under tilsyn av vedkommende 
myndighet,

i) er blitt tømt, rengjort og desinfisert samt brakklagt i minst 6 uker,

ii) der kultivering har funnet sted med dyr fra områder som er sertifisert som fri for den aktuelle sykdommen av 

vedkommende myndighet,]]

og/eller (1)[når det gjelder viltlevende vanndyr som er mottakelige for (1)[SVC] (1)[IPN] (1)[BKD], er blitt holdt i karantene under vilkår som 
minst tilsvarer dem som er fastsatt i vedtak 2008/946/EF].

og/eller (1)[når det gjelder forsendelser som GS-kravene gjelder for, umiddelbart før eksport er blitt holdt i vann med en salinitet på over 25 
promille i et sammenhengende tidsrom på minst 14 dager, og ingen andre levende vanndyr som er mottakelige for GS, er blitt innført i 
dette tidsrommet,]

og/eller (1)[når det gjelder øyerogn som GS-kravene gjelder for, er blitt desinfisert med en metode som har vist seg å være effektiv mot GS.]]

Merknader

Del	I:

– Felt I.19: Bruk relevante HS-koder: 0301, 0306, 0307, 030110 eller 030270.

– Felt I.20 og I.28: Mengden angis som samlet antall.

– Felt I.25: Sett kryss i «Oppdrett» dersom dyrene er beregnet på oppdrett, «Gjenutlegging» dersom dyrene er beregnet på gjenutlegging, «Kjæ-
ledyr» for akvariedyr beregnet på dyrebutikker eller lignende virksomheter for videresalg, «Sirkus/utstilling» for akvariedyr beregnet på utstil-
lingsakvarier eller lignende virksomheter, men ikke for videresalg, «Karantene» dersom akvakulturdyrene er beregnet på et karanteneanlegg, 
og «Annet» dersom dyrene er beregnet på installasjoner for fritidsfiske.
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II. Helseopplysninger II.a Sertifikatets referansenummer II.b. 

Del	II:

1) Stryk det som ikke passer.

2) Del II.2.1 og II.4 i dette sertifikatet gjelder bare arter som er mottakelige for én eller flere av sykdommene nevnt i det aktuelle punktet. 

Mottakelige arter er oppført i del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF.

3) Forsendelser av viltlevende vanndyr kan importeres uavhengig av kravene fastsatt i del II.2 og II.4 av dette sertifikatet dersom dyrene er 
beregnet på et karanteneanlegg som oppfyller kravene fastsatt i vedtak 2008/946/EF.

4) Del II.3 og II.5 i dette sertifikatet gjelder bare arter som er smittebærere av én eller flere av sykdommene nevnt i det aktuelle punktet. Mulige 
smittebærende arter og vilkårene for når forsendelser av slike arter skal anses som smittebærende arter, er oppført i vedlegg I til forordning (EF) 
nr. 1251/2008. Forsendelser av mulige smittebærende arter kan importeres uavhengig av kravene fastsatt i del II.3 og II.5 dersom vilkårene 
fastsatt i kolonne 4 i tabellen i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1251/2008, ikke er oppfylt, eller dersom dyrene er beregnet på et karanteneanlegg 

som oppfyller kravene fastsatt i vedtak 2008/946/EF.

5) For at forsendelsen skal kunne tillates innført til Unionen skal én av disse erklæringene kunne framvises dersom forsendelsen inneholder arter 
som er mottakelige for eller er smittebærere av EUS, EHN, Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, Taura-syndrom og/eller 
Yellowhead disease.

6) For at forsendelsen skal kunne tillates innført til en medlemsstat, en sone eller et segment som er erklært fri/fritt for VHS, IHN, ISA, KHV, 
marteiliose, bonamiose eller hvitflekksykdom, eller som omfattes av et overvåkings- eller utryddelsesprogram som er opprettet i samsvar 
med artikkel 44 nr. 1 eller 2 i direktiv 2006/88/EF, skal én av disse erklæringene kunne framvises dersom forsendelsen inneholder arter 
som er mottakelige for eller smittebærere av de(n) sykdommen(e) som betegnelsen sykdomsfri eller programmet/programmene gjelder for. 
Opplysninger om sykdomsstatus på hvert akvakulturanlegg og hvert akvakulturområde for bløtdyr i Unionen er tilgjengelig på http://ec.europa.
eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm

7) Del II.7 av dette sertifikatet gjelder bare for forsendelser beregnet på en medlemsstat eller en del av en medlemsstat som anses som sykdomsfri, 
eller som omfattes av et program som er godkjent ved beslutning 2010/221/EU for SVC, BKD, IPN eller GS, og forsendelsen består av arter 
som er oppført i del C i vedlegg II som mottakelige for sykdommen(e) som den sykdomsfrie statusen eller programmet/programmene gjelder 
for.

 Del II.7 skal også gjelde forsendelser av fisk av alle arter som kommer fra vann der det finnes arter oppført i del C i vedlegg II som mottakelige 
for infeksjon med GS, når disse forsendelsene er beregnet på en medlemsstat eller en del av en medlemsstat oppført i vedlegg I til beslutning 
2010/221/EU som fri for GS.

 Forsendelser av viltlevende vanndyr som kravene i forbindelse med SVC, IPN og/eller BKD gjelder for, kan importeres uavhengig av kravene 
fastsatt i del II.7 av dette sertifikatet dersom dyrene er beregnet på et karanteneanlegg som oppfyller kravene fastsatt i vedtak 2008/946/EF.

Offentlig inspektør

 Navn (med blokkbokstaver):  Kvalifikasjon og tittel:

 Dato:   Underskrift:»

 Stempel:



Nr. 76/468 17.12.2015EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

b) Del B skal lyde:

«Del B

Modell	for	helsesertifikat	for	import	til	Den	europeiske	union	av	akvariedyr	beregnet	på	lukkede	akvakulturanlegg	
for	akvariedyr

STAT          Veterinærattest	ved	import	til	EU

D
el
	I:
	O
pp
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in
ge
r	
om

	fo
rs
en
de
ls
en

I.1. Avsender
 Navn

 Adresse

  Telefonnr. 

I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a.

I.3. Vedkommende sentrale myndighet

I.4. Vedkommende lokale myndighet

I.5. Mottaker
 Navn

 Adresse

 Postnummer
 Telefonnr.

I.6. 

I.7.  Opprinnelses-
stat

ISO-kode I.8. 
Opprinnelses-
region

Kode I.9. Bestemmelsesstat ISO-
kode

I.10. 
Bestemmelses-
region

Kode

I.11.  Opprinnelsessted I.12. 

 Navn
 Adresse

 Navn
 Adresse

 Navn
 Adresse 

 Godkjennings nummer

 Godkjennings nummer

 Godkjennings nummer

I.13.  Lastested
 Adresse Godkjennings nummer

I.14.  Avsendelsesdato Avsendelsestidspunkt

I.15.  Transportmidler

 Fly            □  Skip □  Jernbanevogn □
  Veigående kjøretøy □  Annet □
Identifikasjon:

Dokumentreferanse:

I.16. Grensekontrollstasjon ved import til EU

I.17.  CITES-nr.

I.18. Varebeskrivelse I.19. Varekode (HS-kode)

I.20. Mengde

I.21. I.22. Antall kolli

I.23. Plombe- og containernr. I.24. 

I.25. Varer sertifisert til: 

 Kjæledyr □ Karantene □ Sirkus/utstilling □
I.26. I.27. Ved import eller innførsel til EU □

I.28. Identifikasjon av dyrene

 Art (vitenskapelig navn)     Mengde
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											STAT      Akvariedyr	beregnet	på	lukkede	akvakulturanlegg	for	akvariedyr

  II. Helseopplysninger II.a Sertifikatets referansenummer II.b.

II.1		 Generelle	krav

 Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvariedyrene nevnt i del I av dette sertifikatet

II.1.1.  er blitt undersøkt i løpet av de siste 72 timer før lasting, og viste ingen kliniske tegn på sykdom,

II.1.2  ikke omfattes av noe forbud på grunn av økt dødelighet som ikke kan forklares, og

II.1.3  ikke er beregnet på destruering eller slakt med sikte på å utrydde sykdommer.

II.2.		 (1)(2)(3)(4)[Krav	for	arter	som	er	mottakelige	for	epizootisk	ulcerativ	syndrom	(EUS),	epizootisk	hematopoietisk	nekrose	
(EHN),	Bonamia	exitiosa,	Perkinsus	marinus,	Mikrocytos	mackini,	Taura-syndrom	og/eller	Yellowhead	disease

 Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvariedyrene nevnt ovenfor

enten  (1)(5)[kommer fra en stat / et territorium, en sone eller et segment som av vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten 
er erklært fri/fritt for (1)[EUS] (1)[EHN] (1)[Bonamia exitiosa] (1)[Perkinsus marinus] (1)[Mikrocytos mackini] (1)
[Taura-syndrom] (1)[Yellowhead disease] i samsvar med kapittel VII i direktiv 2006/88/EF eller relevant OIE-standard, 

og

i) der de(n) aktuelle sykdommen(e) skal meldes til vedkommende myndighet, og meldinger om mistanke om 

forekomst av den eller de aktuelle sykdommen(e) umiddelbart skal undersøkes av vedkommende myndighet,

ii) all innførsel av arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e), kommer fra et område som er erklært 

fritt for sykdommen, og

iii) der rter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e), ikke er vaksinert mot disse sykdommene,

eller  (1)(4)(5)[er blitt holdt i karantene i samsvar med vedtak 2008/946/EF].]

II.3. (1)(2)(4)[Krav	for	arter	som	er	mottakelige	for	hemoragisk	virusseptikemi	(VHS),	infeksiøs	hematopoietisk	nekrose	
(IHN),	infeksiøs	lakseanemi	(ISA),	koiherpesvirussykdom	(KHV),	marteiliose,	bonamiose	og/eller	hvitflekksykdom

 Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvariedyrene nevnt ovenfor

enten  (1)(6)[kommer fra en stat / et territorium, en sone eller et segment som av vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten 
er erklært fri/fritt for (1)[VHS] (1)[IHN] (1)[ISA] (1)[KHV] (1)[marteiliose] (1)[bonamiose] (1)[hvitflekksykdom] i 

samsvar med kapittel VII i direktiv 2006/88/EF eller relevant OIE-standard, og

i) der de(n) aktuelle sykdommen(e) skal meldes til vedkommende myndighet, og meldinger om mistanke om 

forekomst av de(n) aktuelle sykdommen(e) umiddelbart skal undersøkes av vedkommende myndighet,

ii) all innførsel av arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e), skjer fra et område som er erklært fritt 

for sykdommen, og

iii) der arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e), ikke er vaksinert mot disse sykdommene,]

eller  (1)(4)(6)[er blitt holdt i karantene i samsvar med vedtak 2008/946/EF].]

II.4.		 Krav	til	transport	og	merking

 Undertegnede offentlige inspektør attesterer at

II.4.1  akvariedyrene nevnt ovenfor plasseres under forhold, herunder med en vannkvalitet, som ikke endrer deres helsetilstand,

II.4.2  transportcontaineren er ren og desinfisert eller tidligere ubrukt, og 
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STAT Akvariedyr	beregnet	på	lukkede	akvakulturanlegg	for	akvariedyr

II. Helseopplysninger II.a Sertifikatets referansenummer II.b. 

II.4.3  forsendelsen er identifisert ved hjelp av en leselig etikett plassert utenpå containeren, med de aktuelle opplysningene nevnt i felt 
I.7–I.13 i del I i dette sertifikatet, samt følgende erklæring:

enten  (1)[«[Akvariefisk] (1)[Akvariebløtdyr] (1)[Akvariekrepsdyr] beregnet på lukkede akvakulturanlegg for akvariedyr i Den 

europeiske union»]

eller  (1)(3)[«[Akvariefisk] (1)[Akvariebløtdyr] (1)[Akvariekrepsdyr] beregnet på karantene i Den europeiske union»].

II.5.		 (1)(4)(7)[Krav	for	arter	som	er	mottakelige	for	vårviremi	hos	karpe	(SVC),	bakteriell	nyresyke	(BKD),	infeksiøs	
pankreasnekrosevirus	(IPN)	og	infeksjon	med	Gyrodactylus salaris	(GS)

 Undertegnede offentlige inspektør attesterer at akvariedyrene nevnt ovenfor

enten  (1)[kommer fra en stat / et territorium eller en del av en stat / et territorium

a) der (1)[SVC] (1)[GS] (1)[BKD] (1)[IPN] skal meldes til vedkommende myndighet, og meldinger om mistanke om forekomst av 
de(n) aktuelle sykdommen(e) skal umiddelbart undersøkes av vedkommende myndighet,

b) der alle akvakulturdyr av arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e), som er innført til denne staten / dette 
territoriet eller en del av staten/territoriet, oppfyller kravene fastsatt i nr. II.5 i dette sertifikatet,

c) der arter som er mottakelige for de(n) aktuelle sykdommen(e), ikke er vaksinert mot disse sykdommene, og

d) som oppfyller kravene til sykdomsfrihet når det gjelder (1)[SVC] (1)[GS] (1)[BKD] (1)[IPN] som fastsatt i relevant OIE-standard 
eller som minst tilsvarer de krav som er fastsatt i kapittel VII i direktiv 2006/88/EF.]

eller  (1)(4)[er blitt holdt i karantene under vilkår som minst tilsvarer dem som er fastsatt i vedtak 2008/946/EF.]]

Merknader

Del	I:

– Felt I.19: Bruk relevante HS-koder: 0306, 0307 eller 030110.

– Felt I.20 og I.28: Mengden angis som samlet antall.

– Felt I.25: Sett kryss i «Kjæledyr» for akvariedyr beregnet på dyrebutikker eller lignende virksomheter for videresalg, «Sirkus/Utstilling» for 
akvariedyr beregnet på utstillingsakvarier eller lignende virksomheter, men ikke for videresalg, «Karantene» dersom akvakulturdyrene er 
beregnet på et karanteneanlegg.

Del	II:

1) Stryk det som ikke passer.

2) Del II.2 og II.3 i dette sertifikatet gjelder bare arter som er mottakelige for én eller flere av sykdommene nevnt i det aktuelle punktet. 

Mottakelige arter er oppført i del II i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF.

3) Kravene i del II.2 i dette sertifikatet om akvariedyr som er mottakelige for epizootisk ulcerativ syndrom (EUS) hva angår denne sykdommen, 
skal bare gjelde fra 1. januar 2011, og fram til dette skal henvisningen til EUS utgå.

4) Forsendelser av akvariedyr kan importeres uavhengig av kravene fastsatt i del II.2 og II.3 dersom dyrene er beregnet på et karanteneanlegg 
som oppfyller kravene fastsatt i vedtak 2008/946/EF.

5) For at forsendelsen skal kunne tillates innført til Unionen skal én av disse erklæringene kunne framvises dersom forsendelsen inneholder 
arter som er mottakelige for EUS (se merknad 3): EHN, Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, Taura-syndrom og/eller 
Yellowhead disease.
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STAT Akvariedyr	beregnet	på	lukkede	akvakulturanlegg	for	akvariedyr

II. Helseopplysninger II.a Sertifikatets referansenummer II.b. 

6) For at forsendelsen skal kunne tillates innført til en medlemsstat, en sone eller et segment som er erklært fri/fritt for VHS, IHN, ISA, KHV, 
marteiliose, bonamiose eller hvitflekksykdom, eller som omfattes av et overvåkings- eller utryddelsesprogram som er opprettet i samsvar 
med artikkel 44 nr. 1 eller 2 i direktiv 2006/88/EF, skal én av disse erklæringene kunne framvises dersom forsendelsen inneholder arter 
som er mottakelige for de(n) sykdommen(e) som betegnelsen sykdomsfri eller programmet/programmene gjelder for. Opplysninger om 
sykdomsstatus i forskjellige deler av Unionen er tilgjengelig på http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm

7) Del II.5 av dette sertifikatet gjelder bare for forsendelser beregnet på en medlemsstat eller en del av en medlemsstat som anses som 
sykdomsfri, eller som omfattes av et program som er godkjent ved vedtak 2010/221/EU for SVC, BKD, IPN eller GS, og forsendelsen består 
av arter som er oppført i del C i vedlegg II som mottakelige for sykdommen(e) som den sykdomsfrie statusen eller programmet/programmene 
gjelder for.

 Del II.5 skal også gjelde forsendelser av fisk av alle arter som kommer fra vann der det finnes arter oppført i del C i vedlegg II som 
mottakelige for infeksjon med GS, når disse forsendelsene er beregnet på en medlemsstat eller en del av en medlemsstat oppført i vedlegg I 
til beslutning 2010/221/EU som fri for GS.

 Forsendelser av akvariedyr som kravene i forbindelse med SVC, IPN og/eller BKD gjelder for, kan importeres uavhengig av kravene fastsatt 
i del II.5 av dette sertifikatet dersom dyrene er beregnet på et karanteneanlegg som oppfyller kravene fastsatt i vedtak 2008/946/EF.

Offentlig inspektør

 Navn (med blokkbokstaver):  Kvalifikasjon og tittel:

 Dato:   Underskrift:»

 Stempel:
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3) Vedlegg V skal lyde:

«VEDLEGG V

Forklarende	merknader

a) Sertifikatene skal utstedes av vedkommende myndigheter i opprinnelsesstaten på grunnlag av den relevante 
modellen i vedlegg II eller IV til denne forordning, samtidig som det tas hensyn til bestemmelsessted og 
bruksområde for forsendelsen etter at den har ankommet bestemmelsesstedet.

b) Avhengig av bestemmelsesstedets status når det gjelder ikke-eksotiske sykdommer nevnt i del II i vedlegg IV 
til direktiv 2006/88/EF i EU-medlemsstaten, eller sykdommer som bestemmelsesstedet har tiltak for som er 
godkjent ved beslutning 2010/221/EU om godkjenning av nasjonale tiltak i samsvar med artikkel 43 i direktiv 
2006/88/EF, skal de relevante særlige krav tas med og fylles ut i sertifikatet.

c) Med «opprinnelsessted» menes det akvakulturanlegget eller akvakulturområdet for bløtdyr der akvakulturdyrene 
er blitt oppdrettet til de har nådd den markedsstørrelsen som er relevant for den forsendelsen som omfattes av 
dette sertifikatet. For viltlevende vanndyr er «opprinnelsessted» det samme som fangststed.

d) Dersom det i modellen for sertifikatet er angitt at ikke-relevante erklæringer skal strykes, kan erklæringer som 
ikke er relevante, strykes, paraferes og stemples av sertifikatutstederen, eller slettes helt fra sertifikatet.

e) Originalen av hvert sertifikat skal bestå av ett enkelt ark, eller dersom det er behov for mer tekst, være utformet 
slik at alle nødvendige ark utgjør en del av et integrert hele og ikke kan deles opp.

f) Ved import til Unionen fra tredjestater skal originalsertifikatet og etikettene nevnt i modellen for sertifikatet, 
utarbeides på minst ett av de offisielle språkene i den medlemsstaten der grensekontrollstasjonen for innførsel 
av forsendelsen til Unionen ligger, og i bestemmelsesmedlemsstaten. Disse medlemsstatene kan imidlertid 
tillate at sertifikatet utarbeides på det offisielle språket i en annen medlemsstat, eventuelt vedlagt en offisiell 
oversettelse.

g) Dersom det er heftet ved tilleggsark til sertifikatet med tanke på nærmere identifisering av innholdet i 
forsendelsen, skal disse tilleggsarkene også anses som en del av originalsertifikatet, forutsatt at den utstedende 
offentlige inspektørens underskrift og stempel er påført hvert ark.

h) Når sertifikatet, inkludert eventuelle tilleggsark som nevnt i bokstav g), utgjør mer enn én side, skal hver side 
være nummerert «–x (sidenummer) av y (totalt antall sider) –» nederst på siden og være merket øverst på siden 
med det referansenummeret som vedkommende myndighet har tildelt sertifikatet.

i) Originalsertifikatet skal fylles ut og undertegnes av en offentlig inspektør høyst 72 timer før lasting av 
forsendelsen, eller høyst 24 timer dersom akvakulturdyrene skal undersøkes innen 24 timer før lasting. 
Vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten skal se til at dette utføres i samsvar med de prinsippene for 
sertifisering som er fastsatt i rådsdirektiv 96/93/EF.

j) Underskriften skal være i en annen farge enn den trykte teksten. Dette gjelder også for stempler, unntatt 
pregestempler og vannmerker.

k) For import til Unionen fra tredjestater skal originalsertifikatet følge forsendelsen til EU-grensekontrollstasjonen. 
For forsendelser som bringes i omsetning i Unionen, skal originalsertifikatet ledsage forsendelsen til det 
endelige bestemmelsesstedet.

l) Et sertifikat som er utstedt for levende akvakulturdyr, er gyldig i 10 dager fra utstedelsesdatoen. Ved transport 
med skip forlenges gyldigheten med sjøreisens varighet. For dette formål skal originalen av en erklæring fra 
skipsføreren, utarbeidet i samsvar med tilføyelsen som er utarbeidet i samsvar med modellen fastsatt i del D i 
vedlegg IV, være vedlagt helsesertifikatet.

m) Det bør bemerkes at de allmenne vilkårene for transport av dyr fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 1/2005 om 
vern av dyr under transport og tilknyttet virksomhet, og om endring av direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og 
forordning (EF) nr. 1255/97, i visse tilfeller kan kreve at det treffes tiltak etter innførsel til Unionen dersom 
kravene i nevnte forordning ikke er oppfylt.»

____________
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 854/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige 
regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter 
av animalsk opprinnelse beregnet på konsum(1), særlig artikkel 
17 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved forordning (EF) nr. 854/2004 er det fastsatt særlige 
regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av 
produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum.

2) I henhold til forordning (EF) nr. 854/2004 skal 
medlemsstatene sørge for at produksjonen og 
omsetningen av levende muslinger, og tilsvarende 
av levende pigghuder, levende sekkedyr og levende 
sjøsnegler, gjennomgår offentlig kontroll som beskrevet  
i vedlegg II. I kapittel II i vedlegget fastsettes 
bestemmelser om klassifisering av produksjonsområder 
og tilsyn med disse områdene.

3) Produksjonsområdene klassifiseres etter nivået av fekal 
forurensning. Næringsfiltrerende dyr, for eksempel 
muslinger, kan akkumulere mikroorganismer som 
utgjør en risiko for menneskers helse. Dette er grunnen 
til at klassifiseringen av produksjonsområder bygger på 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 149 av 15.6.2010, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 61/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 13.

(1) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 206.

forekomsten av visse mikroorganismer knyttet til fekal 
forurensning.

4) Sjøsnegler er generelt ikke næringsfiltrerende dyr, og 
dermed bør risikoen for å akkumulere mikroorganismer 
knyttet til fekal forurensning anses som liten. Det er heller 
ikke framlagt epidemiologiske opplysninger som kan 
knytte klassifiseringen av produksjonsområder til risikoer 
for menneskers helse i forbindelse med næringsfiltrerende 
sjøsnegler.

5) På bakgrunn av den vitenskapelige utvikling bør 
sjøsnegler som ikke er næringsfiltrerende unntas fra 
bestemmelsene om klassifisering av produksjonsområder.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 854/2004 endres i samsvar 
med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

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

KOMMISJONSFORORDNING	(EU)	nr.	505/2010

av	14.	juni	2010

om	endring	av	vedlegg	II	til	europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	nr.	854/2004	om	fastsettelse	
av	særlige	regler	for	gjennomføringen	av	offentlig	kontroll	av	produkter	av	animalsk	opprinnelse	

beregnet	på	konsum(*)

2015/EØS/76/57
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle 
medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 14. juni 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

______

VEDLEGG

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 854/2004 gjøres følgende endringer:

«KAPITTEL III: OFFENTLIG KONTROLL AV KAMSKJELL OG LEVENDE SJØSNEGLER SOM IKKE ER 
NÆRINGSFILTRERENDE, HØSTET UTENFOR KLASSIFISERTE PRODUKSJONSOMRÅDER

Offentlig kontroll av kamskjell og levende sjøsnegler som ikke er næringsfiltrerende, høstet utenfor klassifiserte 
produksjonsområder, skal foretas i fiskeauksjonshaller, ekspedisjonssentraler og foredlingsvirksomheter.

Ved slik offentlig kontroll skal det verifiseres at det er samsvar med helsestandardene for levende muslinger fastsatt 
i avsnitt VII kapittel V i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, og at andre krav i avsnitt VII kapittel IX i 
vedlegg III til nevnte forordning er oppfylt.»

____________
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 21/2004 av 17. 
desember 2003 om opprettelse av et system for identifikasjon 
og registrering av sauer og geiter og om endring av forordning 
(EF) nr. 1782/2003 og direktiv 92/102/EØF og 64/432/EØF(1), 
særlig artikkel 10 nr. 1 første ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I artikkel 1 i forordning (EF) nr. 21/2004 fastsettes 
det at hver medlemsstat skal opprette et system for 
identifikasjon og registrering av sauer og geiter i samsvar 
med bestemmelsene i nevnte forordning.

2) Målet med forordning (EF) nr. 21/2004 er å sikre at hver 
enkelt sau og geit kan spores gjennom hele deres levetid. 
Disse dyrene skal i samsvar med forordningens artikkel 
4 nr. 2 og avsnitt A i vedlegget identifiseres ved synlige 
identifikatorer, for eksempel et øremerke, et merke på 
kodebeinet eller en tatovering.

3) Særlige krav til dyrehelse for eksotiske dyr som holdes 
i zoologiske hager er fastsatt ved rådsdirektiv 92/65/
EØF av 13. juli 1992 om fastsettelse av krav til dyrehelse 
ved handel innenfor Fellesskapet med dyr, sæd, egg og 
embryoer som ikke omfattes av kravene til dyrehelse 
fastsatt i de særlige fellesskapsregler oppført i vedlegg 
A del I til direktiv 90/425/EØF, og ved innførsel av 
nevnte dyr, sæd, egg og embryoer til Fellesskapet(2). I 
nevnte direktiv fastsettes dessuten bestemmelser om 
identifikasjon og registrering, noe som betyr at de fleste 
sauer og geiter som holdes i godkjente zoologiske hager 
allerede omfattes av krav til individuell identifikasjon og 
sporbarhet.

4) Det store flertallet av sauer og geiter som holdes i zoologiske 
hager, tilhører dessuten eksotiske arter. Det kan imidlertid 
være praktisk umulig å bruke synlige identifikatorer når 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 149 av 15.6.2010, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 61/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 13.

(1) EUT L 5 av 9.1.2004, s. 8.
(2) EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54.

dyrene skal vises fram for offentligheten i zoologiske 
hager, ettersom identifikatorene kan ha innvirkning på 
dyrenes autentiske utseende, særlig eksotiske arter.

5) For å redusere den administrative byrden og med henblikk 
på de særlige forholdene for dyr i zoologiske hager, det 
vil si det meget begrensede antallet berørte dyr og deres 
særskilte utstillingsformål, vil det være formålstjenlig 
å tillate unntak fra bestemte deler av forordning (EF) 
nr. 21/2004 som gjelder identifikasjon, særlig kravet om 
synlige eller elektroniske identifikatorer.

6) Medlemsstatenes vedkommende myndigheter bør derfor 
kunne gi unntak for sauer og geiter som holdes i og flyttes 
mellom zoologiske hager som er godkjent i samsvar med 
artikkel 13 nr. 2 i direktiv 92/65/EØF fra kravet om å 
bruke synlige eller elektroniske identifikatorer, dersom 
hvert enkelt berørt dyr allerede kan identifiseres og spores 
på grunnlag av bestemmelsene i nevnte direktiv. Dersom 
dyrene flyttes til en annen driftsenhet enn en godkjent 
zoologisk hage, må de imidlertid identifiseres i samsvar 
med artikkel 4 nr. 1 i forordning (EF) nr. 21/2004.

7) Avsnitt A i vedlegget til forordning (EF) nr. 21/2004 bør 
derfor endres.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegget til forordning (EF) nr. 21/2004 endres i samsvar med 
vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

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

KOMMISJONSFORORDNING	(EU)	nr.	506/2010

av	14.	juni	2010

om	endring	av	vedlegget	 til	rådsforordning	(EF)	nr.	21/2004	med	hensyn	til	 sauer	og	geiter	som	
holdes	i	zoologiske	hager(*)

2015/EØS/76/58
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 14. Juni 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

______

VEDLEGG

I avsnitt A i vedlegget til forordning (EF) nr. 21/2004 skal nytt nr. 8 lyde:

«8. Som unntak fra kravet til identifikasjon fastsatt i artikkel 4 nr. 1 kan vedkommende myndighet beslutte at 
bestemmelsene i avsnitt A ikke får anvendelse på sauer og geiter som holdes i og flyttes mellom zoologiske hager 
godkjent i samsvar med artikkel 13 nr. 2 i rådsdirektiv 92/65/EØF(1), forutsatt at hvert enkelt dyr kan identifiseres 
og spores.»

(1) EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54.
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige 
hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse(1), 
særlig artikkel 10 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved forordning (EF) nr. 853/2004 er det fastsatt særlige 
hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse. 
Det fastsettes blant annet at driftsansvarlige for 
næringsmiddelforetak kan bringe produkter av animalsk 
opprinnelse i omsetning bare dersom de er bearbeidet og 
håndtert utelukkende i virksomheter som oppfyller de 
relevante kravene i forordningens vedlegg III.

2) I henhold til avsnitt I kapittel VII i vedlegg III til  
forordning (EF) nr. 853/2004 kan kjøtt fra tamme hov- 
og klovdyr på visse vilkår transporteres før temperaturen 
som kreves i nevnte forordning er oppnådd, dersom 
vedkommende myndighet tillater det for å gjøre 
framstilling av bestemte produkter mulig.

3) Anerkjent kunnskap om egnede mikrobiologiske kriterier 
og temperaturkriterier viser at en lignende bestemmelse 
ville være gunstig for produksjonen av «foie gras», for å 
gjøre bruken av tradisjonelle produksjonsmetoder mulig.

4) Frysing umiddelbart etter slakting og kjøling minimerer 
bakterieveksten og derfor den mikrobiologiske 
belastningen ved tining. I likhet med bestemmelsene  
som allerede er fastsatt for kjøtt fra tamme hov- og 
klovdyr, bør kjøtt fra fjørfe og haredyr beregnet på 
frysing fryses straks etter slakting og kjøling. Avsnitt II 
kapittel V i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 
bør derfor endres.

5) Reglene fastsatt i avsnitt VII kapittel II i vedlegg III til 
forordning (EF) nr. 853/2004 omfatter særlige krav til 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 159 av 25.6.2010, s. 18, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 61/2011 av 1. juli 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, 
s. 13.

(1) EUT L 139 av 30.04.2004, s. 55.

mikrobiologisk klassifisering av produksjonsområder for 
levende muslinger, levende pigghuder, levende sekkedyr 
og levende sjøsnegler.

6) I henhold til artikkel 6 i europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 854/2004(2) skal medlems-
statene sørge for at produksjonen og omsetningen av 
levende muslinger, levende pigghuder, levende sekkedyr 
og levende sjøsnegler gjennomgår offentlig kontroll som 
beskrevet i forordningens vedlegg II.

7) I vedlegg II til nevnte forordning er det fastsatt at 
produksjonsområder skal klassifiseres etter nivået av 
fekal forurensning. Næringsfiltrerende dyr, for eksempel 
muslinger, kan akkumulere mikroorganismer som utgjør 
en risiko for menneskers helse.

8) Sjøsnegler er generelt ikke næringsfiltrerende dyr. 
Risikoen for akkumulering av mikroorganismer knyttet 
til fekal forurensning kan derfor anses som liten. Det er 
heller ikke framlagt epidemiologiske opplysninger som 
kan knytte klassifiseringen av produksjonsområder til 
risikoer for menneskers helse i forbindelse med sjøsnegler 
som ikke er næringsfiltrerende. Slike sjøsnegler bør 
derfor unntas fra bestemmelser om klassifiseringen av 
produksjonsområder fastsatt i avsnitt VII kapittel II i 
vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004.

9) I henhold til avsnitt VII kapittel VI i vedlegg III til  
forordning (EF) nr. 853/2004 er det bare 
forbrukerforpakninger med levende muslinger 
som må være lukket og forbli lukket fra de forlater 
ekspedisjonssentralen til de framlegges for salg til 
sluttforbrukeren. Andre typer kolli med levende 
muslinger omfattes dermed ikke av dette kravet. Av 
hensyn til menneskers helse bør dette kravet endres slik 
at all slik emballasje må forbli lukket til den framlegges 
for salg til sluttforbrukeren.

10) I avsnitt VII kapittel IX i vedlegg III til forordning (EF) 
nr. 853/2004 er det fastsatt særlige krav til kamskjell som 
er høstet utenfor klassifiserte produksjonsområder. Disse 
kravene bør også få anvendelse på levende sjøsnegler 
som ikke er næringsfiltrerende. I punkt 4 i nevnte 
kapittel er det fastsatt særlige regler for emballering av 
kamskjell. Kravene til emballerte levende muslinger som 
transporteres fra ekspedisjonssentralen til detaljsalg bør 
også få anvendelse på kamskjell og sjøsnegler som ikke er 
næringsfiltrerende, og som er høstet utenfor klassifiserte 

(2) EUT L 139 av 30.04.2004, s. 206.

KOMMISJONSFORORDNING	(EU)	nr.	558/2010

av	24.	juni	2010

om	endring	av	vedlegg	III	til	europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	nr.	853/2004	om	fastsettelse	
av	særlige	hygieneregler	for	næringsmidler	av	animalsk	opprinnelse(*)

2015/EØS/76/59
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produksjonsområder.

11) I avsnitt VIII kapittel III del A i vedlegg III til forordning 
(EF) nr. 853/2004 er det fastsatt særlige krav til håndtering 
av ferske fiskerivarer. Definisjonen av ferske fiskerivarer 
i punkt 3.5 i vedlegg I til nevnte forordning omfatter 
ikke tinte uforedlede fiskerivarer og ferske fiskerivarer 
som er tilsatt næringsmiddeltilsetningsstoffer i samsvar 
med egnet lovgivning for å sikre holdbarheten. For at 
Unionens regelverk skal være enhetlig, bør de samme 
kravene gjelde for disse produktene som for ferske 
fiskerivarer.

12) I avsnitt VIII kapittel VII punkt 2 og kapittel VIII punkt 1 
bokstav b) i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 
angis et unntak for hel fryst fisk i saltlake beregnet på 
konservering fra det generelle temperaturkravet til fryste 
fiskerivarer på –18 °C eller lavere. For fryst fisk i saltlake 
skal varens temperatur bringes ned til –9 °C eller lavere.

13) Ved anvendelse av saltlakemetoden til å fryse hel fisk 
beregnet på konservering er det etter allmenn praksis 
ikke nødvendig å på andre måter senke temperaturen 
ytterligere til –18 °C eller lavere når den hele fryste fisken 
i saltlake beregnet på konservering tas ut av saltlaken som 
brukes i fryseprosessen.

14) I avsnitt XIV kapittel I punkt 1 og avsnitt XV kapittel I 
punkt 1 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 er 
det fastsatt krav til råstoffer som brukes i produksjonen av 
gelatin og kollagen beregnet til bruk i næringsmidler.

15) I januar 2005 publiserte Den europeiske myndighet for 
næringsmiddeltrygghet (EFSA) en vitenskapelig uttalelse

  om sikkerheten ved kollagen og en bearbeidingsmetode 
for framstilling av kollagen(1). Ifølge denne uttalelsen 
bør bruk av bein ved produksjonen av kollagen ikke 
anses å utgjøre en risiko for menneskers helse. Det bør 
derfor fastsettes bearbeidingskrav i samsvar med EFSAs 
uttalelse, og det bør spesifiseres at bein som brukes som 
råstoffer, ikke kan være spesifisert risikomateriale som 
definert i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler for 
å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar 
spongiform encefalopati(2). Avsnitt XV kapittel I punkt 1 
i vedlegg III bør derfor endres.

16) For at Unionens regelverk skal være enhetlig, bør 
avsnitt XIV kapittel I punkt 1 og kapittel III punkt 1 i 
vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 med hensyn 
til råstoffer som brukes i produksjonen av gelatin også 
endres.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 endres i samsvar 
med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

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

(1) Opinion of the Scientific Panel on Biological hazards (BIOHAZ) on the 
safety of collagen and on a processing method for the production of col-
lagen», uttalelse vedtatt 26. januar 2005.

(2) EFT L 147 av 31.05.2001, s. 1.

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

Utferdiget i Brussel, 24. juni 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

______
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VEDLEGG

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 gjøres følgende endringer:

1.  I avsnitt II kapittel V skal punkt 3 og 4 lyde:

«3. Så snart kjøttet er nedskåret, og eventuelt emballert, skal det kjøles til en temperatur på høyst 4 °C.

4. Kjøttet skal oppnå en temperatur på høyst 4 °C før transport og holde denne temperaturen under transporten. 
Dersom vedkommende myndighet tillater det, kan imidlertid lever til produksjon av «foie gras» transporteres 
ved en temperatur på over 4 °C, forutsatt at

a) denne transporten foretas i samsvar med de krav vedkommende myndighet angir ved transport fra en 
bestemt virksomhet til en annen, og

b) kjøttet forlater slakteriet eller nedskjæringsrommet umiddelbart og transporten tar høyst to timer.

5. Kjøtt fra fjørfe og haredyr beregnet på frysing skal fryses umiddelbart.

6. Uemballert kjøtt skal lagres og transporteres atskilt fra emballert kjøtt, med mindre det er lagret eller transportert 
på andre tidspunkter eller på en slik måte at emballeringsmaterialet og lagringsmåten eller transportmåten ikke 
utgjør en forurensningskilde for kjøttet.»

2. I avsnitt VII gjøres følgende endringer:

a) I innledningen skal punkt 1 lyde:

«1. Dette avsnitt får anvendelse på levende muslinger. Med unntak av bestemmelsene om rensing får det 
også anvendelse på levende pigghuder, levende sekkedyr og levende sjøsnegler. Bestemmelsene om 
klassifisering av produksjonsområder i kapittel II del A i avsnittet får ikke anvendelse på sjøsnegler som 
ikke er næringsfiltrerende.»

b) I kapittel VI skal punkt 2 lyde:

«2. Alle kolli med levende muslinger som forlater ekspedisjonssentraler eller som skal sendes til en annen 
ekspedisjonssentral, skal være lukket. Kolli med levende muslinger som er beregnet på direkte detaljsalg, 
skal forbli lukket til de er framlagt for salg til sluttforbrukeren.»

c) Kapittel IX skal lyde:

«KAPITTEL IX: SÆRLIGE KRAV TIL KAMSKJELL OG SJØSNEGLER SOM IKKE 
ER NÆRINGSFILTRERENDE, OG SOM ER HØSTET UTENFOR KLASSIFISERTE 
PRODUKSJONSOMRÅDER

Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som høster kamskjell og sjøsnegler som ikke er næringsfiltrerende, 
utenfor klassifiserte produksjonsområder eller som håndterer slike kamskjell og/eller slike sjøsnegler, skal 
oppfylle følgende krav:

1. Kamskjell og sjøsnegler som ikke er næringsfiltrerende, kan ikke bringes i omsetning med mindre de 
er høstet og håndtert i samsvar med kapittel II del B og oppfyller standardene fastsatt i kapittel V, som 
godtgjort med en ordning med egenkontroll.

2. Når opplysninger fra offentlige overvåkingsprogrammer gjør det mulig for vedkommende myndighet å 
klassifisere fiskefelter, eventuelt i samarbeid med driftsansvarlige for næringsmiddelforetak, får dessuten 
bestemmelsene i kapittel II del A tilsvarende anvendelse på kamskjell.

3. Kamskjell og sjøsnegler som ikke er næringsfiltrerende, kan bringes i omsetning til konsum bare 
gjennom en fiskeauksjon, et ekspedisjonssenter eller en bearbeidingsbedrift. Når driftsansvarlige for slike 
virksomheter håndterer kamskjell og/eller slike sjøsnegler, skal de underrette vedkommende myndighet 
om dette og, med hensyn til ekspedisjonssentre, oppfylle de relevante kravene i kapittel III og IV.

4. Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som håndterer kamskjell og levende muslinger som ikke er 
næringsfiltrerende, skal oppfylle

a) kravene til dokumentasjon i kapittel I punkt 3–7, når det er relevant. I så fall skal registrerings-
dokumentet tydelig angi beliggenheten til det området der kamskjellene og/eller de levende muslingene 
ble høstet, eller

b) kravene i kapittel VI punkt 2 til lukking av alle kolli med levende kamskjell og levende muslinger som 
er sendt til detaljsalg og i kapittel VII om identifikasjonsmerking og merking.»
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3. I avsnitt VIII gjøres følgende endringer:

a) I innledningen skal punkt 1 lyde:

«1. Dette avsnitt får ikke anvendelse på muslinger, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler som omsettes levende. 
Med unntak av kapittel I og II får det anvendelse på disse dyrene når de ikke omsettes levende, og i så fall 
skal de være anskaffet i samsvar med avsnitt VII.

Det får anvendelse på tinte uforedlede fiskerivarer og ferske fiskerivarer som er tilsatt 
næringsmiddeltilsetningsstoffer i samsvar med relevante deler av Unionens regelverk.»

b) I kapittel VII skal punkt 2 lyde:

«2. Fryste fiskerivarer skal holde en temperatur på –18 °C eller lavere i alle deler av varen. Hel fisk som 
opprinnelig er fryst i saltlake beregnet på konservering, kan imidlertid holde en temperatur på –9 °C eller 
lavere.»

c) I kapittel VIII punkt 1 skal bokstav b) lyde:

«b) fryste fiskerivarer, med unntak av hel fisk som opprinnelig ble fryst i saltlake beregnet på konservering, 
skal under transporten holde en jevn temperatur på –18 °C eller lavere i alle deler av varen, eventuelt med 
kortvarige stigninger på høyst 3 °C.»

4. I avsnitt XIV kapittel I punkt 1 skal bokstav a) lyde:

«a) bein, som ikke er spesifisert risikomateriale som definert i artikkel 3 nr. 1 bokstav g) i europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 999/2001(*).

  _______________
  (*) EUT L 147 av 31.5.2001, s. 1.»

5. I avsnitt XV gjøres følgende endringer:

a) I kapittel I skal punkt 1 lyde:

«1. Følgende råstoffer kan brukes til produksjon av kollagen beregnet til bruk i næringsmidler:

a) bein, som ikke er spesifisert risikomateriale som definert i artikkel 3 nr. 1 bokstav g) i forordning (EF) 
nr. 999/2001,

b) huder og skinn av drøvtyggende produksjonsdyr,

c) skinn av svin,

d) skinn av fjørfe,

e) sener,

f) huder og skinn av viltlevende vilt,

g) skinn og bein av fisk.»

b) I kapittel III skal punkt 1 lyde:

«1. Produksjonsprosessen for kollagen skal sikre at

a) alt beinmateriale fra drøvtyggere som kommer fra dyr som er født, oppdrettet eller slaktet i stater 
eller regioner med en kontrollert eller ikke fastsatt BSE-risiko i samsvar med artikkel 5 i forordning 
(EF) nr. 999/2001, skal gjennomgå en prosess som sikrer at alt beinmateriale finknuses og avfettes 
med varmt vann og behandles med fortynnet saltsyre (med en minstekonsentrasjon på 4 % og pH-
verdi < 1,5) i et tidsrom på minst to dager. Denne behandlingen skal etterfølges av en justering av 
pH-verdien ved hjelp av syre eller alkalisk stoff etterfulgt av én eller flere skyllinger, filtrering og 
ekstrudering, eller gjennom en godkjent tilsvarende prosess,

b) annet råstoff enn det som er nevnt i bokstav a), skal gjennomgå en behandling som omfatter vask, 
justering av pH-verdi ved hjelp av syre eller alkalisk stoff etterfulgt av én eller flere skyllinger, 
filtrering og ekstrudering, eller gjennom en godkjent tilsvarende prosess. Ekstruderingstrinnet kan 
utelates ved produksjon av lavmolekylært kollagen fra råstoffer fra andre dyr enn drøvtyggere.»

_______________
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 1774/2002 av 3. oktober 2002 om hygieneregler for 
animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum(1), 
særlig artikkel 32 nr. 1 første og annet ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Forordning (EF) nr. 1774/2002 fastsetter dyrehelse- og 
hygieneregler for animalske biprodukter som ikke er 
beregnet på konsum. Forordningen fastsetter at bearbeidet 
animalsk protein og andre bearbeidede produkter som 
kan brukes som fôrmidler, kan bringes i omsetning bare 
dersom de er bearbeidet i samsvar med vedlegg VII til 
nevnte forordning. I tillegg fastsetter forordning (EF) 
nr. 1774/2002 at fôr til kjæledyr, tyggesaker og tekniske 
produkter samt de animalske biproduktene som er nevnt 
i vedlegg VIII, skal bringes i omsetning bare dersom de 
oppfyller de særlige kravene fastsatt i nevnte vedlegg.

2) I kapittel V i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 
1774/2002 er det nå fastsatt harmoniserte krav som gjelder 
omsetning og import av serum fra dyr av hestefamilien. 
Imidlertid har visse medlemsstater, handelspartnere og 
markedsdeltakere gitt uttrykk for sin interesse i bruken 
av blod og et større utvalg av blodprodukter fra dyr av 
hestefamilien, både med opprinnelse i Unionen og i 
tredjestater, for bruk til tekniske formål i Unionen. For å 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 173 av 8.7.2010, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 61/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 13.

(1) EFT L 273 av 10.10.2002, s. 1.

tilrettelegge for bruken av slikt blod og slike blodprodukter 
er det nødvendig å fastsette krav til dyrehelse for bruk av 
blodet og blodproduktene til tekniske formål. Slike krav 
bør begrense de mulige risikoene for overføring av visse 
meldepliktige sykdommer oppført i rådsdirektiv 90/426/
EØF av 26. juni 1990 om krav til dyrehelse ved forflytning 
av dyr av hestefamilien og innførsel av slike dyr fra 
tredjestater(2) på grunnlag av tilgjengelige vitenskapelige 
data. Blod bør i første rekke komme fra slakterier som 
er blitt godkjent i samsvar med europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om 
fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler 
av animalsk opprinnelse(3) eller fra anlegg som er 
godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet i 
tredjestaten for innsamling av blod, slik som driftsenheter 
der dyr holdes under særlige krav til dyrehelse.

3) I kapittel X i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 1774/2002 
er det fastsatt krav for import av horn og hornprodukter 
(unntatt hornmel) og hover/klover og hov-/klovprodukter 
(unntatt hov-/klovmel) beregnet på andre formål enn 
fôrmidler, organisk gjødsel og jordforbedringsmidler.

4) Markedsdeltakere har gitt uttrykk for sin interesse i 
bruken av slike animalske biprodukter for framstilling av 
organisk gjødsel og jordforbedringsmidler. Omsetning, 
herunder import av slike animalske biprodukter, bør 
imidlertid bare være tillatt dersom de kommer fra dyr 
som er egnet til å slaktes for konsum eller som ikke viser 
kliniske tegn på noen overførbar sykdom, og dersom de 
har gjennomgått en behandling som reduserer den mulige 
helserisikoen.

(2) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 42.
(3) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55.

KOMMISJONSFORORDNING	(EU)	nr.	595/2010

av	2.	juli	2010

om	endring	av	vedlegg	VIII,	X	og	XI	til	europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	nr.	1774/2002	
om	hygieneregler	for	animalske	biprodukter	som	ikke	er	beregnet	på	konsum(*)
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5) Når det gjelder horn bør det treffes egnede tiltak for å 
hindre overføring av overførbar spongiform encefalopati 
(TSE) når hornene fjernes fra kraniet. Styringskomiteen 
for vitenskapelige spørsmål har avgitt en uttalelse om 
TSE og smittsomhet i drøvtyggervev(1). I henhold til 
denne uttalelsen må hornene fjernes uten at kraniehulen 
åpnes, for å unngå krysskontaminering med TSE-agens.

6) Det bør derfor legges til et nytt kapittel XV i vedlegg 
VIII til forordning (EF) nr. 1774/2002, der det fastsettes 
helsekrav for omsetning, herunder import, av horn og 
hornprodukter (unntatt hornmel) og hover/klover og hov-/
klovprodukter (unntatt hov-/klovmel) som er beregnet på 
framstilling av organisk gjødsel og jordforbedringsmidler.

7) I vedlegg X til forordning (EF) nr. 1774/2002, endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 437/2008(2), fastsettes 
det en enkelt modell for hygienesertifikat for melk og 
melkeprodukter som ikke er beregnet på konsum, med 
opprinnelse i tredjestater, som skal sendes til eller i transitt 
gjennom Unionen. I kapittel V i vedlegg VII til forordning 
(EF) nr. 1774/2002 er det fastsatt særlige krav som gjelder 
omsetning og import av melk, melkeprodukter og råmelk. 
I nr. 3 i del A og i nr. 1.5 i del B i nevnte kapittel er det 
fastsatt krav til myse som skal brukes som fôr til dyr av arter 
som er mottakelige for munn- og klovsyke. Modellen for 
hygienesertifikat for import av melk og melkeprodukter 
som ikke er beregnet på konsum, er fastsatt i kapittel 2 
i vedlegg X til forordning (EF) nr. 1774/2002. Kravene 
til myse som er fastsatt i denne sertifikatmodellen, er 
strengere enn de tilsvarende kravene til myse i handel 
innenfor Unionen som er fastsatt i kapittel V i vedlegg VII 
til nevnte forordning. Denne sertifikatmodellen bør derfor 
endres, slik at kravene til import av myse ikke er mindre 
fordelaktige enn kravene som gjelder produksjon og 
omsetning av myse i forbindelse med handel innenfor 
Unionen. Modellen for hygienesertifikatet i kapittel 2 i 
vedlegg X til forordning (EF) nr. 1774/2002 bør derfor 
endres.

8) I vedlegg XI til forordning (EF) nr. 1774/2002 er det 
fastsatt en liste over tredjestater som medlemsstatene kan 
tillate import fra av visse animalske biprodukter som ikke 
er beregnet på konsum, med henvisning til rådsvedtak 
79/542/EØF(3), kommisjonsvedtak 97/296/EF(4), 
kommisjonsvedtak 94/85/EØF(5), kommisjonsvedtak 

(1) Uttalelse fra Styringskomiteen for vitenskapelige spørsmål vedtatt på komi-
teens møte 10. og 11. januar 2002 og endret på komiteens møte 7. og 8. 
november 2002.

(2) EUT L 132 av 22.5.2008, s. 7.
(3) EFT L 146 av 14.6.1979, s. 15.
(4) EFT L 122 av 14.5.1997, s. 21.
(5) EFT L 44 av 17.2.1994, s. 31.

94/984/EF(6), kommisjonsvedtak 2000/585/EF(7), 
kommisjonsvedtak 2000/609/EF(8), kommisjonsvedtak 
2004/211/EF(9), kommisjonsvedtak 2004/438/EF(10) og 
kommisjonsvedtak 2006/696/EF(11). Disse rettsaktene 
er i stor grad blitt endret eller erstattet. Vedlegg XI 
bør derfor endres for å ta hensyn til endringene i disse 
unionsrettsaktene.

9) Det bør fastsettes en overgangsperiode etter datoen da 
denne forordningen trer i kraft, for å gi de berørte partene 
tilstrekkelig tid til å følge de nye reglene, og for å tillate 
fortsatt import til Unionen av animalske biprodukter 
i samsvar med forordning (EF) nr. 1774/2002 inntil de 
endringene som innføres ved denne forordning, trer i 
kraft.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg VIII, X og XI til forordning (EF) nr. 1774/2002 endres 
i samsvar med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

I en overgangsperiode fram til 31. august 2010 skal 
medlemsstatene godta forsendelser av melk og melkeprodukter, 
serum fra dyr av hestefamilien og behandlede blodprodukter, 
bortsett fra de fra dyr av hestefamilien, for framstilling av 
tekniske produkter som ledsages av et hygienesertifikat 
som er utfylt og undertegnet i samsvar med den relevante 
sertifikatmodellen i henholdsvis kapittel 2, kapittel 4 A og 4 D 
i vedlegg X til forordning (EF) nr. 1774/2002 før datoen da 
denne forordning trer i kraft.

Medlemsstatene skal fram til 30. oktober 2010 godta slike 
forsendelser dersom de ledsagende hygienesertifikatene ble 
utfylt og undertegnet før 1. september 2010.

(6) EFT L 378 av 31.12.1994, s. 11.
(7) EFT L 251 av 6.10.2000, s. 1.
(8) EFT L 258 av 12.10.2000, s. 49.
(9) EUT L 73 av 11.3.2004, s. 1.
(10) EUT L 154 av 30.4.2004, s. 72.
(11) EUT L 295 av 25.10.2006, s. 1.
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Artikkel 3

Denne forordning trer i kraft og får anvendelse 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, 2. juli 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

______
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VEDLEGG

I vedlegg VIII, X og XI til forordning (EF) nr. 1774/2002 gjøres følgende endringer:

1) I vedlegg VIII gjøres følgende endringer:

a) Kapittel V skal lyde:

«KAPITTEL V

Krav	til	blod	og	blodprodukter	fra	dyr	av	hestefamilien	som	brukes	til	tekniske	formål

A.	 Omsetning

 Omsetningen av blod og blodprodukter fra dyr av hestefamilien som brukes til tekniske formål, skal være 
underlagt følgende vilkår:

1.  Blod kan bringes i omsetning, forutsatt at

a) det er innsamlet fra dyr av hestefamilien som

i) ved inspeksjon på datoen for innsamling av blod ikke viser kliniske tegn på noen av 
de meldepliktige sykdommene oppført i vedlegg A til direktiv 90/426/EØF eller på 
hesteinfluensa, piroplasmose hos hest, rhinopneumonitt hos hest og virusarteritt hos hest som 
oppført i artikkel 1.2.3. nr. 4 i Verdens dyrehelseorganisasjons helseregelverk for landdyr 
(OIE), 2009-utgaven,

ii) i minst 30 dager før og under blodinnsamlingen er blitt holdt på driftsenheter under 
veterinærkontroll som ikke omfattes av et forbud i henhold til artikkel 4 nr. 5 i direktiv 
90/426/EØF eller restriksjoner i henhold til artikkel 5 i samme direktiv,

iii) i tidsrommene fastsatt i artikkel 4 nr. 5 i direktiv 90/426/EØF ikke hadde noe kontakt med dyr 
av hestefamilien fra driftsenheter som var underlagt et forbud av dyrehelsemessige årsaker i 
henhold til samme artikkel, og som i minst 40 dager før blodinnsamlingen ikke var i kontakt 
med dyr av hestefamilien fra en medlemsstat eller en tredjestat som ikke anses som fri for 
afrikansk hestepest i samsvar med artikkel 5 nr. 2 i nevnte direktiv,

b) det er innsamlet under veterinærkontroll, enten

i) på slakterier godkjent i samsvar med forordning (EF) nr. 853/2004, eller

ii) i godkjente anlegg som er utstyrt med et veterinært godkjenningsnummer og som er 
under tilsyn av vedkommende myndighet med henblikk på innsamling av blod fra dyr av 
hestefamilien til framstilling av blodprodukter som brukes til tekniske formål.

2. Blodprodukter kan bringes i omsetning, forutsatt at

a) alle nødvendige forholdsregler er tatt for å unngå kontaminering av blodproduktene med 
sykdomsframkallende stoffer ved produksjon, håndtering og emballering,

b) blodproduktene er framstilt av blod som

i) enten oppfyller vilkårene fastsatt i nr. 1 bokstav a), eller

ii) har gjennomgått minst én av følgende behandlinger, etterfulgt av en effektivitetskontroll, for 
inaktivering av eventuelle sykdomsframkallende stoffer som kan føre til afrikansk hestepest, 
alle former for encefalomyelitt hos hest, herunder venezuelansk encefalomyelitt hos hest, 
infeksiøs anemi hos hest, vesikulær stomatitt og snive (Burkholderia mallei):

– varmebehandling ved en temperatur på 65 °C i minst tre timer,

– bestråling med 25 kGy gammastråler,

– endring av pH til en pH på 5 i to timer,

– varmebehandling til en kjernetemperatur på minst 80 °C.
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3. Blod og blodprodukter fra dyr av hestefamilien må emballeres i forseglede, tette beholdere, som

a) er tydelig merket med «BLOD OG BLODPRODUKTER FRA DYR AV HESTEFAMILIEN, 
IKKE BEREGNET PÅ KONSUM ELLER FÔR»,

b) er påført innsamlingsvirksomhetens godkjenningsnummer som nevnt i nr. 1 bokstav b).

B. Import

 Medlemsstatene skal tillate import av blod og blodprodukter fra dyr av hestefamilien som brukes til 
tekniske formål, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:

1. Blodet må oppfylle vilkårene fastsatt i nr. 1 bokstav a) i del A, og må innsamles under veterinærkontroll, 
enten

a) på slakterier, som er

i) godkjent i samsvar med forordning (EF) nr. 853/2004, eller

ii) godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet i tredjestaten, eller

b) i godkjente anlegg som er utstyrt med et veterinært godkjenningsnummer og under tilsyn 
av vedkommende myndighet i tredjestaten med henblikk på innsamling av blod fra dyr av 
hestefamilien til framstilling av blodprodukter som brukes til tekniske formål.

2. Blodproduktene må oppfylle vilkårene fastsatt i nr. 2 i del A.

 I tillegg må blodproduktene nevnt i nr. 2 bokstav b) i) i del A være framstilt av blod som er innsamlet 
fra dyr av hestefamilien som er blitt holdt i et tidsrom på minst tre måneder, eller siden fødselen 
dersom de er yngre enn tre måneder, før innsamlingsdatoen på driftsenheter under veterinærkontroll i 
innsamlingstredjestaten, som i dette tidsrommet og under blodinnsamlingen har vært fri for

a) afrikansk hestepest i samsvar med artikkel 5 nr. 2 bokstav a) i direktiv 90/426/EØF,

b) venezuelansk encefalomyelitt hos hest i minst to år,

c) snive

i) i minst tre år, eller

ii) i et tidsrom på seks måneder der dyrene ikke har vist kliniske tegn på snive (Burkholderia 
mallei) under post mortem-kontrollen på slakteriet nevnt i nr. 1 bokstav a), herunder en 
grundig undersøkelse av slimhinner fra luftrøret, strupehodet, nesehulen og bihulene og deres 
forgreininger, etter at hodet er delt etter medianplanet og neseskilleveggen er tatt ut,

d) vesikulær stomatittt i seks måneder.

3. Blodprodukter må komme fra et teknisk anlegg som er godkjent av vedkommende myndighet i 
tredjestaten, og som er i samsvar med de særlige kravene fastsatt i artikkel 18 i forordning (EF) 
nr. 1774/2002.

4. Blod og blodprodukter må komme fra en tredjestat som er oppført i følgende deler av vedlegg XI:

a) del XIII A dersom blodet er innsamlet i samsvar med nr. 1 i del A eller dersom blodproduktene er 
framstilt i samsvar med nr. 2 bokstav b) i del A, eller

b) del XIII B dersom de er blitt behandlet i samsvar med nr. 2 bokstav b) ii) i del A.

5. Blod og blodprodukter skal merkes og emballeres i samsvar med nr. 3 bokstav a) i del A, og skal 
ledsages av et hygienesertifikat som er i samsvar med modellen fastsatt i kapittel 4 A i vedlegg X, 
behørig utfylt og underskrevet av den offentlige veterinæren.»
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b) Nytt kapittel XV skal lyde:

«KAPITTEL XV

Krav	 til	 horn	 og	 hornprodukter,	 unntatt	 hornmel,	 og	 hover/klover	 og	 hov-/klovprodukter,	 unntatt	 hov-/klovmel,	 beregnet	 på	
framstilling	av	organisk	gjødsel	og	jordforbedringsmidler

A. Omsetning

 Omsetningen av horn og hornprodukter, unntatt hornmel, og hover/klover og hov-/klovprodukter, unntatt hov-/klovmel, beregnet på 
framstilling av organisk gjødsel og jordforbedringsmidler, skal være underlagt følgende vilkår:

1. De må komme fra dyr som

a) enten er slaktet på et slakteri, og som etter å ha gjennomgått en kontroll ante mortem er funnet egnet til å slaktes for konsum i 
samsvar med Unionens regelverk, eller

b) ikke har vist kliniske tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr via det aktuelle produktet.

2. De har gjennomgått en varmebehandling i én time med en kjernetemperatur på minst 80 °C.

3. Hornene skal være fjernet fra kraniet uten at kraniehulen er åpnet.

4. Alle forholdsregler er tatt på alle trinn av bearbeiding, lagring eller transport for å unngå krysskontaminering.

5. De skal være pakket enten i ny emballasje eller nye beholdere, eller de skal fraktes i kjøretøyer eller bulkcontainere som før lastingen 
er blitt desinfisert med et produkt godkjent av vedkommende myndighet.

6. Emballasjen eller beholderne skal

a) angi produkttype (horn, hornprodukter, hover/klover eller hov-/klovprodukter),

b) være tydelig merket med «IKKE BEREGNET PÅ KONSUM ELLER FÔR»,

c) være merket med navn og adresse til det godkjente tekniske anlegget eller lagringsanlegget som er mottaksanlegg.

B.	 Import

 Medlemsstatene skal tillate import av horn og hornprodukter, unntatt hornmel, og hover/klover og hov-/klovprodukter, unntatt hov-/
klovmel, beregnet på framstilling av organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler, forutsatt at de

1.  kommer fra en tredjestat som er oppført på listen i del XVIII i vedlegg XI,

2.  er framstilt i samsvar med del A i dette kapittel,

3.  ledsages av et hygienesertifikat som er i samsvar med modellen i kapittel 18 i vedlegg X, behørig utfylt og underskrevet av den 
offentlige veterinæren,

4.  transporteres direkte til et teknisk anlegg eller et godkjent lagringsanlegg etter veterinærkontrollen på grensekontrollstasjonen ved 
innførselsstedet til Unionen fastsatt i direktiv 97/78/EF, og i samsvar med bestemmelsene i artikkel 8 nr. 4 i nevnte direktiv.»

2) I vedlegg X gjøres følgende endringer:

a) Kapittel 2 skal lyde: 
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«KAPITTEL 2

Hygienesertifikat

For melk og melkeprodukter som ikke er beregnet på konsum, som skal sendes til eller i transitt gjennom(2) Den europeiske union

STAT          Veterinærattest	ved	import	til	EU

D
el
	I:
	O
pp
ly
sn
in
ge
r	
om

	fo
rs
en
de
ls
en

I.1. Avsender
 Navn

 Adresse

  Telefonnr. 

I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. 

I.3. Vedkommende sentrale myndighet

I.4. Vedkommende lokale myndighet

I.5. Mottaker
 Navn

 Adresse

 Postnummer
 Telefonnr.

I.6.  Person som har ansvaret for forsendelsen i EU
 Navn

 Adresse

 Postnummer
 Telefonnr. 

I.7. Opprinnelses stat ISO-kode I.8. 
Opprinnelses-
region

Kode I.9. 
Bestemmelsesstat

ISO-
kode

I.10. 
Bestemmelses-
region

Kode

I.11. Opprinnelsessted I.12.  Bestemmelsessted

 Tollager □
Navn

Adresse 

Godkjenningsnr. Navn
Adresse

Postnummer

Godkjenningsnr.

I.13. Lastested I.14.  Avsendelsesdato

I.15. Transportmidler

Fly □  Skip □  Jernbanevogn □
 Veigående kjøretøy □  Annet □
Identifikasjon: 
Dokumentreferanse:

I.16.  Grensekontrollstasjon ved import til EU

I.17.  CITES-nr.

I.18. Varebeskrivelse I.19. Varekode (HS-kode)

I.20. Mengde

I.21. Produkttemperatur

 Omgivelsestemperatur □ Kjølt □  Fryst □
I.22. Antall kolli

I.23. Plombe- og containernr. I.24. Type forpakning

I.25. Varer sertifisert til: 

 Fôrvarer □ Videre bearbeiding □ Teknisk bruk □ Annet □
I.26. For transitt til tredjestater gjennom EU □

Tredjestat ISO-kode
I.27. Ved import eller innførsel til EU □

I.28. Identifikasjon av varene 

Art Virksomhetens godkjenningsnr.
Produksjonsanlegg

Nettovekt Partinummer
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STAT Melk	og	melkeprodukter	som	ikke	er	beregnet	på	konsum

II. Helseopplysninger II.a Sertifikatets referansenummer II.b.

 Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått forordning (EF) nr. 1774/2002(1), særlig artikkel 6 og kapittel V i 
vedlegg VII til nevnte forordning, og attesterer at melken(2) eller melkeproduktene(1) nevnt i felt I.28 oppfyller følgende vilkår:

II.1.  De ble framstilt i og kommer fra  ............................................ (navnet på eksportlandet)(3),  ...........................................................
(navnet på regionen)(3), som er oppført i vedlegget til vedtak 2004/438/EF, og som har vært fri for munn- og klovsyke og kvegpest 

i 12 måneder umiddelbart før eksport, og det er ikke foretatt vaksinasjon mot kvegpest i denne perioden.

II.2.  De er framstilt av råmelk som kommer fra dyr som på tidspunktet for melking ikke viste kliniske tegn på sykdom som kan 
overføres via melk til mennesker eller dyr, og som er blitt holdt minst 30 dager før framstillingen på driftsenheter som ikke var 
underlagt offentlige restriksjoner på grunn av munn- og klovsyke eller kvegpest.

II.3.  De er melk eller melkeprodukter som

(2) enten [har gjennomgått en av behandlingene beskrevet i nr. II.4 eller en kombinasjon av disse behandlingene]

(2) eller [dersom de inneholder myse som skal brukes som fôr til dyr av arter som er mottakelige for munn- og klovsyke, er mysen samlet 

inn fra melk som har gjennomgått én av behandlingene beskrevet i nr. II.4, og

(2) enten [mysen ble samlet inn minst 16 timer etter koagulering av melken og har en pH på under 6,]

(2) eller  [mysen er framstilt minst 21 dager før forsendelsen, og i dette tidsrommet har det ikke vært påvist noen tilfeller av 

munn- og klovsyke i eksportstaten,]

(2) eller [mysen er framstilt den ././., og med hensyn til den forventede transporttiden inntreffer denne datoen minst 21 dager 

før denne forsendelsen framvises ved en grensekontrollstasjon i Den europeiske union.](4)]

II.4.  De har gjennomgått én av følgende behandlinger:

(2) enten [kortvarig pasteurisering ved høy temperatur (HTST) ved 72 °C i minst 15 sekunder, eller en tilsvarende pasteurisering som gir en 

negativ reaksjon på en fosfataseprøve, kombinert med

(2) enten  [enda en kortvarig pasteurisering ved høy temperatur, ved 72 °C i minst 15 sekunder, eller en tilsvarende pasteurisering 

som i seg selv gir en negativ reaksjon på en fosfataseprøve,]

(2) eller [en etterfølgende tørkingsprosess, som dersom det gjelder melk beregnet på fôr, er kombinert med ytterligere 

oppvarming til 72 °C eller mer,]

(2) eller  [en etterfølgende prosess der pH-verdien reduseres og holdes under 6 i minst én time,]

(2)(4) eller [kravet om at melken/melkeproduktet er framstilt minst 21 dager før forsendelsen, og at det i dette tidsrommet ikke 

har vært påvist noen tilfeller av munn- og klovsyke i eksportstaten,]

(2)(4) eller [at melken/melkeproduktet er framstilt den ..././..., og med hensyn til den forventede transporttiden inntreffer denne 

datoen minst 21 dager før denne forsendelsen framvises ved en grensekontrollstasjon i Den europeiske union,]

(2) eller [sterilisering med en F0-verdi på minst 3,]]

(2) eller [behandling ved ultrahøy temperatur (UHT) ved 132 °C i minst ett sekund, kombinert med

(2) enten [en etterfølgende tørkingsprosess, som dersom det gjelder melk beregnet på fôr, er kombinert med ytterligere 

oppvarming til 72 °C eller mer,]

(2) eller [en etterfølgende prosess der pH-verdien reduseres og holdes under 6 i minst én time,]

(2)(4) eller  [kravet om at melken/melkeproduktet er framstilt minst 21 dager før forsendelsen, og at det i dette tidsrommet ikke 

har vært påvist noen tilfeller av munn- og klovsyke i eksportstaten,]

(2)(4) eller  [at melken/melkeproduktet er framstilt den ..././..., og med hensyn til den forventede transporttiden inntreffer denne 
datoen minst 21 dager før denne forsendelsen framvises ved en grensekontrollstasjon i Den europeiske union.]]

D
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STAT Melk	og	melkeprodukter	som	ikke	er	beregnet	på	konsum

II. Helseopplysninger II.a Sertifikatets referansenummer II.b. 

II.5.  Alle forholdsregler er tatt for å unngå kontaminering av melken/melkeproduktet etter bearbeiding.

II.6.  Melken/melkeproduktet er pakket

(2) enten  [i nye beholdere,]

(2) eller [i kjøretøyer eller bulkcontainere som før lastingen er desinfisert med et produkt som er godkjent av vedkommende 

myndighet,]

og beholderne er merket med en angivelse av melkens/melkeproduktets art og er merket med en etikett som angir at produktet 

er kategori 3-materiale og ikke beregnet på konsum.

Merknader

Del	I:

— Felt I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i EU: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet ledsager varer i transitt.

— Felt I.12: Bestemmelsessted: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet ledsager varer i transitt.

— Felt I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip). Ved lossing og omlasting skal 
avsenderen underrette grensekontrollstasjonen i Den europeiske union.

— Felt I.19: Bruk relevant HS-kode fra Verdens tollorganisasjon: 23.09.10, 23.09.90, 35.01, 35.02 eller 35.04.

— Felt I.23: For bulkcontainere oppgis containernummer og plombenummer (eventuelt).

— Felt I.26 og I.27: Fyll ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller import.

— Felt I.28: «Produksjonsanlegg»: Oppgi registreringsnummer for behandlings- eller bearbeidingsanlegget.

Del	II:

(1)  EFT L 273 av 10.10.2002, s. 1.

(2)  Stryk det som ikke passer.

(3) Skal fylles ut bare dersom tillatelsen til å importere til Den europeiske union er begrenset til visse regioner i den berørte tredjestaten.

(4)  Dette vilkåret gjelder bare for tredjestater som er oppført i kolonne «A» i vedlegg I til vedtak 2004/438/EF.

— Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten.

— Merknad til importøren: Dette sertifikatet er utelukkende til veterinære formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen 
i Den europeiske union.

Offentlig veterinær

Navn (med blokkbokstaver):  Kvalifikasjon og tittel:

Dato: Underskrift:

Stempel:»
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b) Kapittel 4 A skal lyde:
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«KAPITTEL 4 A

Hygienesertifikat

For import av blod og blodprodukter fra dyr av hestefamilien som brukes til tekniske formål, beregnet på forsendelse 
til eller transitt gjennom(2) Den europeiske union

STAT          Veterinærattest	ved	import	til	EU

D
el
	I:
	O
pp
ly
sn
in
ge
r	
om

	fo
rs
en
de
ls
en

I.1. Avsender
 Navn

 Adresse

  Telefonnr. 

I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. 

I.3. Vedkommende sentrale myndighet

I.4. Vedkommende lokale myndighet

I.5. Mottaker
 Navn

 Adresse

 Postnummer
 Telefonnr.

I.6.  Person som har ansvaret for forsendelsen i EU
 Navn

 Adresse

 Postnummer
 Telefonnr. 

I.7. Opprinnelsesstat ISO-kode I.8. 
Opprinnelses-
region

Kode I.9. 
Bestemmelsesstat

ISO-
kode

I.10. 

I.11.  Opprinnelsessted I.12 Bestemmelsessted

 Tollager □
 Navn
 Adresse 

Godkjennings nummer  Navn
 Adresse

 Postnummer

Godkjennings nummer

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato

I.15.  Transportmidler

 Fly □  Skip □  Jernbanevogn □
 Veigående kjøretøy □  Annet □
Identifikasjon: 
Dokumentreferanse:

I.16.  Grensekontrollstasjon ved import til EU

I.17

I.18. Varebeskrivelse I.19. Varekode (HS-kode)
30.02

I.20. Mengde

I.21. Produkttemperatur

 Omgivelsestemperatur □ Kjølt □ Fryst □
I.22. Antall kolli

I.23. Plombe- og containernr. I.24. Type forpakning

I.25. Varer sertifisert til: 

  Teknisk bruk □
I.26.  For transitt til tredjestat gjennom EU □
 Tredjestat   ISO-kode

I.27. Ved import eller innførsel til EU □

I.28. Identifikasjon av varene 

Art (vitenskapelig navn) Virksomhetens godkjenningsnr. 
Produksjonsanlegg
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STAT                  Blod	og	blodprodukter	fra	dyr	av	hestefamilien	som	brukes	til	tekniske	formål

II. Helseopplysninger II.a Sertifikatets referansenummer II.b.

 Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått forordning (EF) nr. 1774/2002(1), særlig artikkel 4 nr. 1 bokstav c), 
artikkel 6 og kapittel V i vedlegg VIII til nevnte forordning, og attesterer at blodet eller blodproduktene fra dyr av hestefamilien 
beskrevet ovenfor

II.1 består av blod eller blodprodukter fra dyr av hestefamilien som oppfyller kravene til dyrehelse nedenfor,

II.2 består utelukkende av blod eller blodprodukter fra dyr av hestefamilien som ikke er beregnet på konsum eller fôr,

II.3.  kommer fra en tredjestat, et territorium eller en del av et land/territorium som er oppført i del XIII i vedlegg XI til forordning 
(EF) nr. 1774/2002 der følgende sykdommer er meldepliktige: afrikansk hestepest, ondartet beskjelersyke, snive (Burkholderia 
mallei), encefalomyelitt hos hest (alle former, også VEE), infeksiøs anemi hos hest, vesikulær stomatitt, rabies, miltbrann,

II.4 er tatt fra blod som ble innsamlet under veterinærkontroll, fra dyr av hestefamilien som på innsamlingstidspunktet var fri for 
kliniske tegn til infeksjonssykdom

(2) enten  [på slakterier godkjent i samsvar med forordning (EF) nr. 853/2004(3),]

(2) eller  [på slakterier som er godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet i eksportstaten,]

(2) eller  [på godkjente anlegg som er under tilsyn av vedkommende myndighet i eksportstaten med henblikk på innsamling av blod fra 

dyr av hestefamilien til framstilling av blodprodukter som brukes til tekniske formål,]

II.5.  kommer fra blod samlet inn fra dyr av hestefamilien

II.5.1 som ved inspeksjon på datoen for innsamling av blod ikke viser kliniske tegn på noen av de meldepliktige sykdommene oppført 
i vedlegg A til direktiv 90/426/EØF(4), eller på hesteinfluensa, piroplasmose hos hest, rhinopneumonitt hos hest og virusarteritt 
hos hest, som er oppført i artikkel 1.2.3. nr. 4 i Verdens dyrehelseorganisasjons helseregelverk for landdyr (OIE), 2009-utgaven,

II.5.2.  som i minst 30 dager før og under blodinnsamlingen er blitt holdt på driftsenheter under veterinærkontroll, og som ikke omfattes 
av et forbud i henhold til artikkel 4 nr. 5 i direktiv 90/426/EØF eller restriksjoner for afrikansk hestepest i henhold til artikkel 5 
i samme direktiv,

II.5.3.  som ikke hadde noe kontakt med dyr av hestefamilien fra en driftsenhet som var underlagt et forbud av dyrehelsemessige årsaker 
i henhold til artikkel 4 nr. 5 i direktiv 90/426/EØF,

II.5.4.  som ble innsamlet fra dyr av hestefamilien, der forbudsperioden nevnt i nr. II.5.2. og II.5.3 er blitt fastsatt som følger:

(2) enten  [Dersom ikke alle dyrene på driftsenheten av arter som er mottakelige for sykdommen, er blitt slaktet og lokalene desinfisert, var 

forbudsperioden

— seks måneder når det gjelder snive (Burkholderia mallei), regnet fra den datoen da dyrene som var angrepet av sykdommen, 
ble slaktet,

— seks måneder når det gjelder alle former for encefalomyelitt hos hest, herunder venezuelansk encefalomyelitt hos hest, 
regnet fra den datoen da dyrene som var angrepet av sykdommen, ble slaktet,

— når det gjelder infeksiøs anemi hos hest, fram til datoen da alle de angrepne dyrene er slaktet, og de gjenværende dyrene 
reagerte negativt på to Coggins-prøver utført med tre måneders mellomrom,

— i seks måneder fra datoen for det siste registrerte tilfellet av vesikulær stomatitt,

— i én måned fra datoen for det siste registrerte tilfellet av rabies,

— i 15 dager fra datoen for det siste registrerte tilfellet av miltbrann.]

(2) eller  [Dersom alle dyrene på driftsenheten av arter som er mottakelige for sykdommen, er blitt slaktet og lokalene desinfisert, skal 
forbudsperioden være 30 dager, regnet fra den datoen da dyrene som var angrepet av sykdommen, ble slaktet, og lokalene 
desinfisert, unntatt ved miltbrann, da skal forbudsperioden være 15 dager.]
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STAT                   Blod	og	blodprodukter	fra	dyr	av	hestefamilien	som	brukes	til	tekniske	formål

II.  Helseopplysninger II.a Sertifikatets referansenummer II.b. 

II.6.  Blodproduktene kommer fra et anlegg som er godkjent av vedkommende myndighet i tredjestaten, og er i samsvar med de særlige 
kravene fastsatt i artikkel 17 eller 18 i forordning (EF) nr. 1774/2002.

II.7.  Blodproduktene er blitt framstilt av blod som oppfyller vilkårene nevnt i II.4. og II.5, og

(2) enten  [er framstilt av blod som er innsamlet fra dyr av hestefamilien som er blitt holdt i et tidsrom på minst tre måneder, eller siden fødselen 
dersom de er yngre enn tre måneder, før innsamlingsdatoen på driftsenheter under veterinærkontroll i innsamlingsstaten, som i dette 

tidsrommet og under blodinnsamlingen har vært fri for

a)  afrikansk hestepest i to år

b)  venezuelansk encefalomyelitt hos hest i minst to år,

c)  snive,

(2) enten [i minst tre år]

(2) eller [i et tidsrom på seks måneder der dyrene har gjennomgått en kontroll post mortem for snive på slakteriet nevnt i 
II.4, herunder en grundig undersøkelse av slimhinner fra luftrøret, strupehodet, nesehulen og bihulene og deres 

forgreininger, etter at hodet er delt etter medianplanet og neseskilleveggen er tatt ut,]

d) vesikulær stomatittt i seks måneder,]

(2) eller  har gjennomgått minst én av følgende behandlinger, etterfulgt av en effektivitetskontroll, for inaktivering av eventuelle 
sykdomsframkallende stoffer som kan føre til afrikansk hestepest, alle former for encefalomyelitt hos hest, herunder venezuelansk 

encefalomyelitt hos hest, infeksiøs anemi hos hest, vesikulær stomatitt og snive (Burkholderia mallei):

(2) enten [varmebehandling ved en temperatur på 65 °C i minst tre timer,]

(2) eller [bestråling med 25 kGy gammastråler,]

(2) eller [endring av pH til en pH på 5 i to timer,]

(2) eller [varmebehandling til en kjernetemperatur på minst 80 °C.]

II.8.  Alle nødvendige forholdsregler er tatt for å unngå kontaminering av blod og blodprodukter med sykdomsframkallende stoffer ved 
produksjon, håndtering og emballering,

II.9.  Blodet/blodproduktene er emballert i forseglede, tette beholdere, tydelig merket med «IKKE BEREGNET PÅ KONSUM ELLER 
FÔR» og innsamlingsvirksomhetens godkjenningsnummer,

II.10.  Blodet/blodproduktene ble lagret i et lukket lagringsanlegg.

Merknader

Del	I:

— Felt I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i EU: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet ledsager varer i transitt; det kan fylles 
ut dersom sertifikatet gjelder for varer som skal importeres.

— Felt I.12: Bestemmelsessted: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet ledsager varer i transitt. Produkter i transitt kan bare lagres i 
frisoner, frilagre og tollagre.

— Felt I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip); opplysninger skal framlegges ved 
lossing og omlasting.

— Felt I.23: For bulkcontainere oppgis containernummer og plombenummer (eventuelt).

— Felt I.26 og I.27: Fyll ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller import.

— Felt I.28: Produksjonsanlegg: Angi veterinært godkjenningsnummer for den registrerte innsamlingsvirksomheten.
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STAT                  Blod	og	blodprodukter	fra	dyr	av	hestefamilien	som	brukes	til	tekniske	formål

II. Helseopplysninger II.a Sertifikatets referansenummer II.b. 

Del	II:

(1)  EFT L 273 av 10.10.2002, s. 1.

(2)  Stryk det som ikke passer.

(3)  EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55.

(4)  EFT L 224 av 18.8.1990, s. 42.

— Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten.

— Merknad til den personen som har ansvaret for forsendelsen i EU: Dette sertifikatet er bare til veterinære formål og skal følge forsendelsen til 
den når grensekontrollstasjonen.

Offentlig veterinær

Navn (med blokkbokstaver):  Kvalifikasjon og tittel:

Dato: Underskrift:

Stempel:»



17.12.2015 Nr. 76/495EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

c) Kapittel 4 D skal lyde:
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«KAPITTEL 4 D

Hygienesertifikat

For behandlede blodprodukter, bortsett fra de fra dyr av hestefamilien, for framstilling av tekniske produkter, 
beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom(2) Den europeiske union

STAT                            Veterinærattest	ved	import	til	EU

D
el
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I.1. Avsender
 Navn

 Adresse

  Telefonnr. 

I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. 

I.3. Vedkommende sentrale myndighet

I.4. Vedkommende lokale myndighet

I.5. Mottaker
 Navn

 Adresse

 Postnummer
 Telefonnr.

I.6.  Person som har ansvaret for forsendelsen i EU
 Navn

 Adresse

 Postnummer
 Telefonnr. 

I.7. Opprinnelsesstat ISO-kode I.8. 
Opprinnelses-
region

Kode I.9. 
Bestemmelsesstat

ISO-
kode

I.10. 

I.11. Opprinnelsessted I.12. Bestemmelsessted
 

 Tollager □
 Navn
 Adresse 

Godkjennings nummer  Navn
 Adresse

 Postnummer

Godkjennings nummer

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato

I.15.  Transportmidler

 Fly □  Skip □  Jernbanevogn □
 Veigående kjøretøy □  Annet □
Identifikasjon: 

Dokumentreferanse:

I.16.  Grensekontrollstasjon ved import til EU

I.17

I.18. Varebeskrivelse I.19. Varekode (HS-kode)
30.02

I.20. Mengde

I.21. Produkttemperatur

 Omgivelsestemperatur □ Kjølt □ Fryst □
I.22. Antall kolli

I.23. Plombe- og containernr. I.24. Type forpakning

I.25. Varer sertifisert til: 

 Teknisk bruk □
I.26. For transitt til tredjestat gjennom EU □
 Tredjestat   ISO-kode

I.27. Ved import eller innførsel til EU □

I.28. Identifikasjon av varene 

Art
(vitenskapelig navn)

Varenes art Virksomhetens godkjenningsnr. 
Produksjonsanlegg

Partinummer
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STAT   Behandlede	blodprodukter,	bortsett	fra	de	fra	dyr	av	hestefamilien,	for	framstilling	av	tekniske	produkter

II. Helseopplysninger II.a Sertifikatets referansenummer II.b.

 Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått forordning (EF) nr. 1774/2002(1), særlig artikkel 4 nr. 1 bokstav c), 
artikkel 6 og kapittel IV i vedlegg VIII til nevnte forordning, og attesterer at

II.1.  blodproduktene beskrevet ovenfor består av blodprodukter som oppfyller kravene nedenfor,

II.2.  de består utelukkende av blodprodukter som ikke er beregnet på konsum eller fôr,

II.3.  de er tilberedt og lagret i et anlegg som er godkjent, validert og under tilsyn av vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 18, 
eller i innsamlingsvirksomheten og dersom det er relevant, i samsvar med artikkel 11 i forordning (EF) nr. 1774/2002(2), 
utelukkende med følgende animalske biprodukter:

(2) enten  [—  blod fra slaktede dyr som er egnet for konsum i samsvar med Unionens regelverk, men som av kommersielle grunner ikke er 

beregnet på konsum,]

(2) og/eller  [—  blod fra slaktede dyr som er erklært uegnet for konsum, men som ikke viser tegn til sykdommer som kan overføres til 

mennesker eller dyr, og som kommer fra skrotter egnet for konsum i samsvar med Unionens regelverk,]

(2) og/eller  [—  blod fra andre dyr enn drøvtyggere som er slaktet på et slakteri, og som etter å ha gjennomgått en kontroll ante mortem, er 

funnet egnet til å slaktes for konsum i samsvar med Unionens regelverk,]

(2) og/eller  [—  blod og blodprodukter fra dyr som ikke viser kliniske tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr via disse 

produktene,]

II.4.  det blodet som slike produkter framstilles av, er innsamlet

(2) enten  [på slakterier godkjent i samsvar med Unionens regelverk,]

(2) eller  [på slakterier godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet i tredjestaten,]

(2) eller  [fra levende dyr på anlegg godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet i tredjestaten.]

(2) [II.5.  Når det gjelder blodprodukter fra taksonene Artiodactyla, Perissodactyla og Proboscidea og krysninger av disse, bortsett fra 
Suidae og Tayassuidae, har produktene gjennomgått én av følgende behandlinger som sikrer fravær av sykdomsframkallende 

stoffer som kan forårsake munn- og klovsyke, vesikulær stomatitt, kvegpest, småfepest, Rift Valley Fever og blåtunge:

(2) enten  [varmebehandling ved en temperatur på 65 °C i minst tre timer etterfulgt av en effektivitetskontroll,]

(2) eller  [bestråling med 25 kGy gammastråler etterfulgt av en effektivitetskontroll,]

(2) eller  [endring av pH til en pH på 5 i løpet av to timer etterfulgt av en effektivitetskontroll,]

(2) eller  [varmebehandling ved en kjernetemperatur på minst 80 °C etterfulgt av en effektivitetskontroll.]]

(2) [II.6.  Når det gjelder blodprodukter fra Suidae, Tayassuidae, fjørfe og andre fuglearter, har produktene gjennomgått én av følgende 
behandlinger som sikrer fravær av sykdomsframkallende stoffer som kan forårsake følgende sykdommer: munn- og klovsyke, 
vesikulær stomatitt, smittsomt blæreutslett hos gris, klassisk svinepest, afrikansk svinepest, Newcastle disease og sterkt 

sykdomsframkallende aviær influensa, etter hva som relevant for artene:

(2) enten  [varmebehandling ved en temperatur på 65 °C i minst tre timer etterfulgt av en effektivitetskontroll,]

(2) eller  [bestråling med 25 kGy gammastråler etterfulgt av en effektivitetskontroll,]

(2) eller  [varmebehandling ved en kjernetemperatur på minst 80 °C for Suidae/Tayassuidae(2) og minst 70 °C for fjørfe og andre fuglearter(2) 

etterfulgt av en effektivitetskontroll.]]

(2) [II.7.  Når det gjelder blodprodukter fra andre arter enn dem som er oppført i II.5. eller II.6, har produktene gjennomgått følgende 
behandling (angi hvilke):  ..................................................................................................................................................................]

II.8.  Produktene er

(2) enten  [pakket i nye eller steriliserte sekker eller flasker,]

D
el
	II
:	S
er
tifi

se
ri
ng
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STAT   Behandlede	blodprodukter,	bortsett	fra	de	fra	dyr	av	hestefamilien,	for	framstilling	av	tekniske	produkter

II.  Helseopplysninger II.a Sertifikatets referansenummer II.b. 

(2) eller  [transportert i bulk i containere eller andre transportmidler som ble grundig rengjort og desinfisert med et desinfiseringsmiddel 
godkjent av vedkommende myndighet før bruk,]

 og den ytre emballasjen eller beholderne er merket med etiketter med teksten «IKKE BEREGNET PÅ KONSUM ELLER FÔR»,

II.9.  Produktene ble lagret i et lukket lagringsanlegg.

II.10.  Produktene har vært omfattet av alle nødvendige forholdsregler for å unngå kontaminering fra sykdomsframkallende stoffer etter 
behandlingen.

Merknader

Del	I:

— Felt I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet ledsager varer i 
transitt; det kan fylles ut dersom sertifikatet gjelder for varer som skal importeres.

— Felt I.12: Bestemmelsessted: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet ledsager varer i transitt. Produkter i transitt kan bare lagres i 
frisoner, frilagre og tollagre som er godkjent for dette formålet.

— Felt I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip); opplysninger skal framlegges 
ved lossing og omlasting.

— Felt I.23: For bulkcontainere oppgis containernummer og plombenummer (eventuelt).

— Felt I.26 og I.27: Fyll ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller import.

Del	II:

(1)  EFT L 273 av 10.10.2002, s. 1.

(2)  Stryk det som ikke passer.

— Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten.

— Merknad til den personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette sertifikatet er bare til veterinære formål og skal 
følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen.

Offentlig veterinær

Navn (med blokkbokstaver):  Kvalifikasjon og tittel:

Dato: Underskrift:

Stempel:»
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d) Nytt kapittel 18 skal lyde:
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«KAPITTEL 18

Hygienesertifikat

For horn og hornprodukter, unntatt hornmel, og hover/klover og hov-/klovprodukter, unntatt hov-/klovmel, beregnet 
på framstilling av organisk gjødsel og jordforbedringsmidler, for forsendelse til eller transitt gjennom(2) Den 

europeiske union

STAT                            Veterinærattest	ved	import	til	EU

D
el
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I.1. Avsender

 Navn

 Adresse

  Telefonnr. 

I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. 

I.3. Vedkommende sentrale myndighet

I.4. Vedkommende lokale myndighet

I.5. Mottaker
 Navn

 Adresse

 Postnummer
 Telefonnr.

I.6.  Person som har ansvaret for forsendelsen i EU
 Navn

 Adresse

 Postnummer
 Telefonnr. 

I.7. Opprinnelsesstat ISO-kode I.8. 
Opprinnelses-
region

Kode I.9. 
Bestemmelsesstat

ISO-
kode

I.10. 
Bestemmelses-
region

Kode

I.11. Opprinnelsessted I.12. Bestemmelsessted

 Tollager □
 Navn
 Adresse 

Godkjennings nummer  Navn
 Adresse

 Postnummer

Godkjennings nummer

I.13. Lastested I.14. Avsendelsesdato

I.15.  Transportmidler

 Fly □  Skip □  Jernbanevogn □
 Veigående kjøretøy □  Annet □
Identifikasjon: 

Dokumentreferanse:

I.16. Grensekontrollstasjon ved import til EU

I.17. CITES-nr.

I.18. Varebeskrivelse I.19. Varekode (HS-kode)

I.20. Mengde

I.21. Produkttemperatur

 Omgivelsestemperatur □ Kjølt □ Fryst □
I.22. Antall kolli

I.23. Plombe- og containernr. I.24. Type forpakning

I.25. Varer sertifisert til: 

 Fôrvarer □ Videre bearbeiding □ Teknisk bruk □ Annet □
I.26. For transitt til tredjestat gjennom EU □
 Tredjestat   ISO-kode

I.27. Ved import eller innførsel til EU □

I.28. Identifikasjon av varene 

Art

(vitenskapelig navn)
Virksomhetens godkjenningsnr. 

Produksjonsanlegg 

Nettovekt Partinummer
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									STAT Horn	 og	 hornprodukter,	 og	 hover/klover	 og	 hov-/klovprodukter,	
beregnet	på	framstilling	av	organisk	gjødsel	og	jordforbedringsmidler

II. Helseopplysninger II.a Sertifikatets referansenummer II.b.

II.1.  Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått forordning (EF) nr. 1774/2002(1), særlig kapittel XV i vedlegg VIII 
til nevnte forordning, og attesterer at hornene og hornproduktene, unntatt hornmel, og hover/klover og hov-/klovprodukter, unntatt 
hov-/klovmel(2), beskrevet ovenfor

(2) enten  [kommer fra dyr som er slaktet på et slakteri, og som etter å ha gjennomgått en kontroll ante mortem, er funnet egnet til å slaktes 

for konsum,]

(2) eller  [kommer fra dyr som ikke viser kliniske tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr via det aktuelle produktet.]

II.2.  Hornene har gjennomgått en varmebehandling i én time med en kjernetemperatur på minst 80 °C.

II.3.  Hornene skal være fjernet fra kraniet uten at kraniehulen er åpnet.

II.4.  Alle forholdsregler skal tas på alle trinn av bearbeiding, lagring eller transport for å unngå krysskontaminering.

II.5.  Produktene er pakket

(2) enten  [i ny emballasje eller nye beholdere,]

(2) eller  [i kjøretøyer eller bulkcontainere som før lastingen er desinfisert med et produkt som er godkjent av vedkommende myndighet,]

og  [emballasjen eller beholderne er merket med angivelse av type animalsk biprodukt(3) og er merket med etiketter med teksten 

«IKKE BEREGNET PÅ KONSUM ELLER FÔR» samt navn og adresse til bestemmelsesvirksomheten i EU].

Merknader

Del	I:

― Felt I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i EU: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet ledsager varer i transitt; det kan 

fylles ut dersom sertifikatet gjelder for varer som skal importeres.

― Felt I.12: Bestemmelsessted: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet ledsager varer i transitt. Produkter i transitt kan bare lagres 

i frisoner, frilagre og tollagre.

― Felt I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip); opplysninger skal framleg-
ges ved lossing og omlasting.

― Felt I.23: For bulkcontainere oppgis containernummer og plombenummer (eventuelt).

― Felt I.26 og I.27: Fyll ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller import.

― Felt I.28: Varenes art.

Del	II:

(1)  EFT L 273 av 10.10.2002, s. 1.

(2)  Stryk det som ikke passer.

(3)  Produkttype: horn, hornprodukter, hover/klover, hov-/klovprodukter.

― Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten.

― Merknad til den personen som har ansvaret for forsendelsen i EU: Dette sertifikatet er bare til veterinære formål og skal følge forsendelsen 
til den når grensekontrollstasjonen.
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Offentlig veterinær

Navn (med blokkbokstaver):  Kvalifikasjon og tittel:

Dato: Underskrift:»

Stempel:
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3) Vedlegg XI skal lyde:

«VEDLEGG XI

Liste	over	 tredjestater	 som	medlemsstatene	kan	 tillate	 import	 fra	av	animalske	biprodukter	 som	 ikke	er	
beregnet	på	konsum

Det at en tredjestat står oppført på én av følgende lister, er et nødvendig, men ikke tilstrekkelig vilkår for import av 
relevante produkter fra denne tredjestaten. Importen skal også oppfylle de relevante kravene til dyrs og menneskers 
helse. De følgende beskrivelsene viser til territoriene eller deler av territorier som det er tillatt å importere visse 
animalske biprodukter fra, som angitt i det relevante hygienesertifikatet eller den relevante erklæringen fastsatt i 
vedlegg X.

DEL I

Liste	over	tredjestater	som	medlemsstatene	kan	tillate	import	fra	av	melk	og	melkeprodukter	(hygienesertifikat	
i	kapittel	2)

Godkjente tredjestater som er oppført i vedlegg I til vedtak 2004/438/EF(1).

DEL II

Liste	 over	 tredjestater	 som	 medlemsstatene	 kan	 tillate	 import	 fra	 av	 bearbeidede	 animalske	 proteiner	
(unntatt	fiskemel)	(hygienesertifikat	i	kapittel	1)

Tredjestater som er oppført i del 1 i vedlegg II til kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2010(2).

DEL III

Liste	over	tredjestater	som	medlemsstatene	kan	tillate	import	fra	av	fiskemel	og	fiskeolje	(hygienesertifikat	
i	kapittel	1	og	9)

Tredjestater som er oppført i vedlegg II til kommisjonsvedtak 2006/766/EF(3).

DEL IV

Liste	 over	 tredjestater	 som	 medlemsstatene	 kan	 tillate	 import	 fra	 av	 smeltet	 fett	 (unntatt	 fiskeolje)	
(hygienesertifikat	i	kapittel	10	A	og	10	B)

Tredjestater som er oppført i del 1 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010.

DEL V

Liste	 over	 tredjestater	 som	 medlemsstatene	 kan	 tillate	 import	 fra	 av	 blodprodukter	 til	 fôrmidler	
(hygienesertifikat	i	kapittel	4	B)

A. Blodprodukter fra hovdyr

 Tredjestater eller deler av tredjestater som er oppført i del 1 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010, som 
import av alle kategorier ferskt kjøtt fra tilsvarende arter er tillatt fra.

B. Blodprodukter fra andre arter

 Tredjestater som er oppført i del 1 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010.

DEL VI

Liste	over	tredjestater	som	medlemsstatene	kan	tillate	import	fra	av	animalske	biprodukter	og	blodprodukter	
(unntatt	blodprodukter	fra	dyr	av	hestefamilien)	beregnet	på	tekniske	formål,	herunder	bruk	i	legemidler	

(hygienesertifikat	i	kapittel	4	C	og	8)

A.  Blodprodukter:

1. Ubehandlede blodprodukter fra hovdyr:

 Tredjestater eller deler av tredjestater som er oppført i del 1 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010, 
som import av ferskt kjøtt fra alle arter av tamme hov- og klovdyr er tillatt fra, men bare i det tidsrommet 
som er angitt i kolonne 7 og 8 i nevnte del.

– (JP) Japan.
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2. Ubehandlede blodprodukter fra fjørfe og andre fuglearter:

 Tredjestater eller deler av tredjestater som er oppført i del 1 i vedlegg I til kommisjonsforordning (EF) 
nr. 798/2008(4),

– (JP) Japan.

3. Ubehandlede blodprodukter fra andre dyr:

 Tredjestater oppført i del 1 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010, i del 1 i vedlegg I til forordning 
(EF) nr. 798/2008 eller i del 1 i vedlegg I til kommisjonsforordning (EF) nr. 119/2009(5),

– (JP) Japan.

4. Behandlede blodprodukter fra alle arter:

Tredjestater oppført i del 1 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010, i del 1 i vedlegg I til forordning 
(EF) nr. 798/2008 eller i del 1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 119/2009,

– (JP) Japan.

B.  Animalske biprodukter til bruk i legemidler:

Tredjestater oppført i del 1 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010, i del 1 i vedlegg I til forordning (EF) 
nr. 798/2008 eller i del 1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 119/2009, samt følgende tredjestater:

– (JP) Japan,

– (PH) Filippinene,

– (TW) Taiwan.

C.  Animalske biprodukter til andre tekniske formål enn til bruk i legemidler: Tredjestater oppført i del 1 i vedlegg 
II til forordning (EU) nr. 206/2010, som import av alle kategorier ferskt kjøtt fra tilsvarende arter er tillatt fra, 
i del 1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 eller i del 1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 119/2009.

DEL VII A

Liste	over	tredjestater	som	medlemsstatene	kan	tillate	import	fra	av	animalske	biprodukter	til	framstilling	
av	fôr	til	kjæledyr	(hygienesertifikat	i	kapittel	3	F)

A. Animalske biprodukter fra dyr av hestefamilien, storfe, sau, geit og svin, herunder produksjonsdyr og 
viltlevende dyr:

 Tredjestater eller deler av tredjestater som er oppført i del 1 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010, som 
import av ferskt kjøtt for konsum fra disse dyreartene er tillatt fra.

B.  Råstoff fra fjørfe, herunder strutsefugler og viltlevende fuglevilt:

 Tredjestater eller deler av tredjestater som medlemsstatene tillater import fra av fersk fjørfekjøtt, som er oppført 
i del 1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008.

C.  Råstoff fra fisk:

 Tredjestater som er oppført i vedlegg II til vedtak 2006/766/EF.

D.  Råstoff fra andre viltlevende landpattedyr og dyr av leporidefamilien.

 Tredjestater som er oppført i del 1 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010 eller i del 1 i vedlegg I til 
forordning (EF) nr. 119/2009, som medlemsstatene tillater import fra av ferskt kjøtt fra samme art.

DEL VII B

Liste	 over	 tredjestater	 som	medlemsstatene	 kan	 tillate	 import	 fra	 av	 rått	 fôr	 til	 kjæledyr,	 beregnet	 på	
forsendelse	til	Den	europeiske	union	for	direkte	salg,	eller	av	animalske	biprodukter	som	skal	brukes	til	fôr	

til	produksjonspelsdyr	(hygienesertifikat	i	kapittel	3	D)

Tredjestater som er oppført i del 1 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010 eller i del 1 i vedlegg I til forordning 
(EF) nr. 798/2008, som medlemsstatene tillater import fra av ferskt kjøtt fra samme art, og der bare ikke-utbeinet 
kjøtt er tillatt.

Når det gjelder fiskemateriale, tredjestater som er oppført i vedlegg II til vedtak 2006/766/EF.
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DEL VII C

Liste	 over	 tredjestater	 som	 medlemsstatene	 kan	 tillate	 import	 fra	 av	 animalske	 smaksforsterkere	 til	
framstilling	av	fôr	til	kjæledyr,	som	skal	sendes	til	Den	europeiske	union	(hygienesertifikat	i	kapittel	3	E)

Tredjestater som er oppført i del 1 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010 eller i del 1 i vedlegg I til forordning 
(EF) nr. 798/2008, som medlemsstatene tillater import fra av ferskt kjøtt fra samme art, og der bare ikke-utbeinet 
kjøtt er tillatt.

Når det gjelder animalske smaksforsterkere framstilt av fisk, tredjestater som er oppført i vedlegg II til vedtak 
2006/766/EF.

DEL VIII

Liste	over	tredjestater	som	medlemsstatene	kan	tillate	import	fra	av	grisebust	(hygienesertifikat	i	kapittel	7	
A	og	7	B)

A.  For ubearbeidet grisebust, tredjestater som er oppført i del 1 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010, som 
har vært fri for afrikansk svinepest i de siste tolv månedene før importdatoen.

B.  For bearbeidet grisebust, tredjestater som er oppført i del 1 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010, som 
eventuelt ikke har vært fri for afrikansk svinepest i de siste tolv månedene før importdatoen.

DEL IX

Liste	over	tredjestater	som	medlemsstatene	kan	tillate	import	fra	av	bearbeidet	husdyrgjødsel	og	produkter	
av	bearbeidet	husdyrgjødsel	for	jordbehandling	(hygienesertifikat	i	kapittel	17)

For bearbeidet husdyrgjødsel og produkter av bearbeidet husdyrgjødsel, tredjestatene oppført i

a) del 1 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010,

b) vedlegg I til kommisjonsvedtak 2004/211/EF(6) eller

c) del 1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008.

DEL X

Liste	 over	 tredjestater	 som	 medlemsstatene	 kan	 tillate	 import	 fra	 av	 fôr	 til	 kjæledyr	 og	 tyggesaker	
(hygienesertifikat	i	kapittel	3	A,	3	B	og	3	C)

Tredjestater som er oppført i del 1 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010, samt følgende tredjestater:

– (JP) Japan

– (EC) Ecuador(7)

– (LK) Sri Lanka(8)

– (TW) Taiwan(9).

DEL XI

Liste	over	tredjestater	som	medlemsstatene	kan	tillate	import	fra	av	gelatin,	hydrolysert	protein,	kollagen,	
dikalsiumfosfat	og	trikalsiumfosfat	(hygienesertifikat	i	kapittel	11	og	12)

Tredjestater som er oppført i del 1 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010, samt følgende tredjestater:

– (KR) Sør-Korea(10)

– (MY) Malaysia(10)
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– (PK) Pakistan(10)

– (TW) Taiwan(10).

DEL XII

Liste	 over	 tredjestater	 som	medlemsstatene	kan	 tillate	 import	 fra	av	biavlsprodukter	 (hygienesertifikat	 i	
kapittel	13)

Tredjestater som er oppført i del 1 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010.

DEL XIII

Liste	 over	 tredjestater	 som	medlemsstatene	 kan	 tillate	 import	 fra	 av	 blod	 og	 blodprodukter	 fra	 dyr	 av	
hestefamilien	(hygienesertifikat	i	kapittel	4	A)

A. Ubehandlet blod og ubehandlede blodprodukter: Tredjestater eller deler av tredjestater oppført i vedlegg I til 
vedtak 2004/211/EF, som import er tillatt fra av dyr av hestefamilien til avl og produksjon.

B. Behandlede blodprodukter: Tredjestater som er oppført i del 1 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010, 
som medlemsstatene tillater import fra av ferskt kjøtt fra tamdyr av hestefamilien.

DEL XIV

Liste	 over	 tredjestater	 som	 medlemsstatene	 kan	 tillate	 import	 fra	 av	 huder	 og	 skinn	 fra	 hovdyr	
(hygienesertifikat	i	kapittel	5	A,	5	B	og	5	C)

A.  For ferske eller kjølte huder og skinn fra hovdyr, tredjestater som er oppført i del I i vedlegg II til forordning 
(EU) nr. 206/2010, som medlemsstatene tillater import fra av ferskt kjøtt fra tilsvarende arter.

B.  For behandlede huder og skinn fra hovdyr, tredjestater eller deler av tredjestater som er oppført i del 1 i vedlegg 
II til forordning (EU) nr. 206/2010.

C.  For behandlede huder og skinn fra drøvtyggere som skal sendes til Unionen, som før import har vært isolert i 
21 dager eller vil være under transport i 21 dager uten avbrudd, alle tredjestater.

DEL XV

Liste	over	tredjestater	som	medlemsstatene	kan	tillate	import	fra	av	jakttrofeer	(hygienesertifikat	i	kapittel	
6	A	og	6	B)

A. For behandlede jakttrofeer fra fugler og hovdyr, som består utelukkende av bein, horn, hover/klover, klør, gevir, 
tenner, huder eller skinn, alle tredjestater.

B. For jakttrofeer fra fugler, som består av hele ubehandlede deler, tredjestater som er oppført i del 1 i vedlegg I til 
forordning (EF) nr. 798/2008, som medlemsstatene tillater import fra av ferskt fjørfekjøtt, og følgende stater:

– (GL) Grønland

– (TN) Tunisia.

C. For jakttrofeer fra hovdyr, som består av hele ubehandlede deler, tredjestater som er oppført i respektive 
kolonner for ferskt kjøtt fra hovdyr i del 1 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010, herunder eventuelle 
restriksjoner fastsatt i kolonnen med særlige merknader når det gjelder ferskt kjøtt.

DEL XVI

Liste	over	tredjestater	som	medlemsstatene	kan	tillate	import	fra	av	eggprodukter	som	ikke	er	beregnet	på	
konsum,	som	kan	brukes	som	fôrmidler	(hygienesertifikat	i	kapittel	15)

Tredjestater som er oppført i del 1 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010, og tredjestater eller deler av 
tredjestater som medlemsstatene tillater import fra av ferskt fjørfekjøtt, som er oppført i del 1 i vedlegg I til 
forordning (EF) nr. 798/2008.
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DEL XVII

Liste	over	tredjestater	som	medlemsstatene	kan	tillate	import	fra	av	bein	og	beinprodukter	(unntatt	beinmel),	
horn	og	hornprodukter	 (unntatt	hornmel)	 og	hover/klover	og	hov-/klovprodukter	 (unntatt	hov-/klovmel)	
beregnet	på	andre	formål	enn	fôrmidler,	organisk	gjødsel	og	jordforbedringsmidler	(erklæring	i	kapittel	16)

Alle tredjestater.

DEL XVIII

Liste	 over	 tredjestater	 som	 medlemsstatene	 kan	 tillate	 import	 fra	 av	 horn	 og	 hornprodukter	 (unntatt	
hornmel),	 og	 hover/klover	 og	 hov-/klovprodukter	 (unntatt	 hov-/klovmel),	 beregnet	 på	 framstilling	 av	

organisk	gjødsel	og	jordforbedringsmidler	(hygienesertifikat	i	kapittel	18)

Alle tredjestater.

____________
(1) EUT L 154 av 30.4.2004, s. 72.
(2) EUT L 73 av 20.3.2010, s. 1.
(3) EUT L 320 av 18.11.2006, s. 53
(4) EUT L 226 av 23.8.2008, s. 1.
(5) EUT L 39 av 10.2.2009, s. 12
(6) EUT L 73 av 11.3.2004, s. 1.
(7) Utelukkende fôr til kjæledyr framstilt av fisk
(8) Utelukkende tyggesaker som er framstilt av huder og skinn fra hovdyr
(9) Utelukkende bearbeidet fôr til akvariefisk
(10) Utelukkende gelatin»

____________
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

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

med tilvising til rådsdirektiv 91/496/EØF av 15. juli 
1991 om fastsettelse av prinsippene for organisering av 
veterinærkontrollene av dyr som innføres til Fellesskapet fra 
tredjestater, og om endring av direktiv 89/662/EØF, 90/425/
EØF og 90/675/EØF(2), særleg artikkel 6 nr. 4 andre leddet 
siste punktumet og artikkel 6 nr. 5,

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

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre 
at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 296 av 12.11.2009, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 61/2011 av 1. juli 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 13.

(1) TEF L 224 av 18.8.1990, s. 29.
(2) TEF L 268 av 24.9.1991, s. 56.
(3) TEF L 24 av 30.1.1998, s. 9.

om dyrs helse og velferd overholdes(4), særleg artikkel 45 nr. 6, 
og

ut frå desse synsmåtane:

1) I direktiv 91/496/EØF er det fastsett at veterinærkontrollar 
av dyr som vert innførte til Fellesskapet frå tredjestatar, 
skal utførast av medlemsstatane i samsvar med det 
nemnde direktivet. I direktivet er det òg fastsett at 
medlemsstatane skal syte for at kvar sending med slike dyr 
skal gjennomgå dokumentkontroll og identitetskontroll 
ved dei grensekontrollstasjonane som er godkjende for 
dette føremålet i samsvar med det nemnde direktivet.

2) I direktiv 91/496/EØF er det òg fastsett at Kommisjonen, 
i samarbeid med dei rette nasjonale styresmaktene, skal 
utføre inspeksjonar av desse grensekontrollstasjonane for 
såleis å sikre at reglane for veterinærkontroll vert nytta på 
ein einsarta måte, og at dei ulike grensekontrollstasjonane 
faktisk har den infrastrukturen som er naudsynt, og 
oppfyller dei minstekrava som er fastsette i vedlegg A til 
direktivet.

3) I direktiv 97/78/EF er det fastsett at veterinærkontrollar 
av produkt av animalsk opphav og av visse planteprodukt 
som vert innførte til Fellesskapet frå tredjestatar, skal 
utførast av medlemsstatane i samsvar med det nemnde 
direktivet. I direktivet er det òg fastsett at medlemsstatane 
skal syte for at sendingar med slike produkt vert innførte 
til Fellesskapet gjennom ein grensekontrollstasjon.

(4) TEU L 191 av 28.5.2004, s. 1.

KOMMISJONSVEDTAK

av	28.	september	2009

om	utarbeiding	av	ei	 liste	over	godkjende	grensekontrollstasjonar,	om	fastsetjing	av	visse	reglar	
for	dei	inspeksjonane	som	veterinærsakkunnige	frå	Kommisjonen	skal	utføre,	og	om	fastsetjing	av	

veterinæreiningar	i	TRACES

[meldt under nummeret K(2009) 7030]

(2009/821/EF)(*)

2015/EØS/76/61
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4) I kommisjonsvedtak 2001/881/EF av 7. desember 2001 
om utarbeiding av ei liste over dei grensekontroll-
stasjonane som er godkjende til å føre veterinærkontroll 
med levande dyr og animalske produkt frå tredjestatar, 
og om ajourføring av dei nærmare reglane for kontrollen 
som veterinærsakkyndige frå Kommisjonen skal føre(1) 
er det fastsett at veterinærkontrollar av levande dyr og 
animalske produkt som vert innførte til Fellesskapet frå 
tredjestatar, skal utførast av den rette styresmakta berre 
ved dei godkjende grensekontrollstasjonane som er førte 
opp i vedlegget til det nemnde vedtaket.

5) For å kunne identifisere grensekontrollstasjonane på ein 
betre måte og lette den internasjonale kommunikasjonen 
bør det nyttast nye identifikasjonskodar som byggjer 
på reglane til Dei sameinte nasjonane med omsyn til 
kodar for handels- og transportstader (Code for Trade 
and Transport Locations), og til IATA (International Air 
Transport Association).

6) I vedtak 2001/881/EF er det òg fastsett at 
veterinærsakkunnige frå Kommisjonen, i samarbeid 
med sakkunnige frå medlemsstatane, jamleg 
skal utføre inspeksjonar for å kontrollere at 
fellesskapsregelverket for importkontroll vert oppfylt ved 
dei grensekontrollstasjonane som er førte opp i vedlegget 
til det nemnde vedtaket.

7) I forordning (EF) nr. 882/2004 er det fastsett allmenne 
reglar for gjennomføringa av offentlege kontrollar for 
å verifisere etterleving av reglane som skal førebyggje 
eller fjerne risiko for menneske og dyr eller redusere slik 
risiko til eit akseptabelt nivå, anten direkte eller gjennom 
miljøet, og garantere god forretningsskikk ved handel med 
fôrvarer og næringsmiddel og verne forbrukarinteressene, 
medrekna merking av fôrvarer og næringsmiddel og 
andre former for forbrukaropplysning.

8) I den nemnde forordninga er det fastsett at sakkunnige 
frå Kommisjonen skal gjennomføre allmenne revisjonar 
i medlemsstatane. Det er òg fastsett at særlege revisjonar 
og inspeksjonar på eitt eller fleire særskilde område 
kan utfylle dei allmenne revisjonane. Desse særlege 
revisjonane og inspeksjonane kan eventuelt omfatte 
kontroll på staden av offentlege styresmakter og av anlegg 
som er knytte til den sektoren som revisjonen gjeld for.

9) I europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003 
av 26. mai 2003 om kravene til dyrehelse som får 
anvendelse på ikke-kommersiell forflytning av 
kjæledyr(2) er det fastsett krav til dyrehelse som skal 
nyttast på ikkje-kommersiell flytting av kjæledyr med 
opphav i tredjestatar, og reglar for kontroll av slike dyr. I 
den nemnde forordninga er det fastsett at medlemsstatane 
skal gjere dei tiltaka som er naudsynte for å sikre at 
kjæledyr som vert innførte til Fellesskapet frå visse 

(1) TEF L 326 av 11.12.2001, s. 44.
(2) TEU L 146 av 13.6.2003, s. 1.

tredjestatar, skal gjennomgå visse kontrollar på staden der 
dei reisande kjem inn på territoriet til Fellesskapet.

10) I kommisjonsforordning (EF) nr. 206/2009 av 5. mars 
2009 om innføring til Fellesskapet av forsendelser av 
produkter av animalsk opprinnelse til eget forbruk(3) 
er det fastsett reglar for innføring til Fellesskapet av 
sendingar av ikkje-kommersielle produkt av animalsk 
opphav til eige forbruk som utgjer ein del av bagasjen 
til dei reisande, eller som vert sende som små sendingar 
til privatpersonar eller tinga ved fjerntinging og levert til 
forbrukaren. I forordninga er det òg fastsett at det skal 
utførast effektive kontrollar ved innførselsstadene til 
Fellesskapet.

11) For å sikre at fellesskapsregelverket vert nytta på ein 
einsarta måte, bør veterinærsakkunnige frå Kommisjonen 
òg kunne utføre inspeksjonar ved andre innførselsstader 
til Fellesskapet enn berre ved grensekontrollstasjonane.

12) I kommisjonsvedtak 98/139/EF av 4. februar 1998 om 
fastsettelse av visse detaljerte regler for veterinærkontroll 
på stedet som foretas i medlemsstatene av Kommisjonens 
sakkyndige(4) er det fastsett reglar og framgangsmåtar 
for kontrollar som sakkunnige frå Kommisjonen skal 
utføre i medlemsstatane for å sikre at føresegnene i 
fellesskapsregelverket vert etterlevde på ein einsarta 
måte. Desse reglane og framgangsmåtane skal òg nyttast 
ved inspeksjonar som vert utførte i samsvar med dette 
vedtaket.

13) I direktiv 90/425/EØF er det fastsett at det skal 
innførast eit datasystem for kommunikasjon 
mellom veterinærstyresmaktene, særleg med sikte 
på å lette utvekslinga av opplysningar mellom dei 
rette styresmaktene i område der det er utferda eit 
helsesertifikat/hygienesertifikat eller helsedokument som 
skal følgje dyr og produkt av animalsk opphav, og dei 
rette styresmaktene i mottakarstaten.

14) Ved kommisjonsvedtak 91/398/EØF av 19. juli 1991 om 
et datanett mellom veterinærmyndighetene (ANIMO)(5)
vart det innført eit datasystem som knyter saman 
veterinærstyremaktene (ANIMO-nettet). I dette vedtaket 
er det fastsett kva typar veterinæreiningar som skal høyre 
med i ANIMO-nettet, og kva krav som skal gjelde for 
desse einingane.

15) I kommisjonsvedtak 2002/459/EF av 4. juni 2002 
om utarbeiding av ei liste over einingane i datanettet 
«ANIMO»(6) er det fastsett ei liste over veterinæreiningar 
i ANIMO-nettet.

(3) TEU L 77 av 24.3.2009, s. 1.
(4) TEF L 38 av 12.2.1998, s. 10.
(5) TEF L 221 av 9.8.1991, s. 30.
(6) TEF L 159 av 17.6.2002, s. 27.
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16) I rådsvedtak 92/438/EØF av 13. juli 1992 om omlegging 
til edb-baserte veterinærrutiner ved import (SHIFT-
prosjektet)(1) er det fastsett kva element som skal vere 
med ved omlegginga til databaserte veterinærrutinar ved 
import (SHIFT-systemet).

17) I kommisjonsvedtak 2003/24/EF av 30. desember 
2002 om utvikling av et integrert datasystem for 
veterinærmyndighetene(2) er det fastsett at det skal 
innførast eit datasystem som skal integrere funksjonane til 
ANIMO-nettet og SHIFT-systemet i ein felles arkitektur 
(TRACES).

18) I kommisjonsvedtak 2004/292/EF av 30. mars 2004 om 
innføring av TRACES-systemet(3) (Trade Control and 
Expert System) er det fastsett at medlemsstatane skal 
innføre og ta i bruk TRACES frå visse datoar som er 
fastsette i vedtaket, og avslutte bruken av ANIMO-nettet 
frå den datoen dei tek i bruk TRACES for første gong.

19) Veterinæreiningane som vart nytta i ANIMO-nettet, vart 
framleis nytta i samband med drifta av TRACES. Desse 
einingane omfattar dei rette sentrale styresmaktene i 
medlemsstatane, alle lokale styresmakter i medlemsstatane 
som er peikte ut for dette føremålet med sikte på bruken 
av datanettet, og alle grensekontrollstasjonane.

20) Visse medlemsstatar har oppmoda om at det ved 
utforminga av TRACES-systemet vert teke større omsyn 
til den administrative organisasjonen deira. Regionale 
einingar bør difor inngå som ein eigen type eining i dette 
systemet.

21) For at det på ein klar og eintydig måte skal vere mogleg 
å identifisere kva medlemsstat dei ulike lokale, regionale 
og sentrale einingane tilhøyrer, bør einingane i TRACES 
identifiserast ved hjelp av ISO 3166-1-alfa-2-koden for 
den medlemsstaten dei er å finne i, slik det er definert 
av Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen. 
Denne koden bør veljast fordi dei einingane som det 
gjeld, er relevante berre innanfor Fellesskapet og ikkje 
vert nytta ved utveksling av data med tredjestatar.

22) Lista over veterinæreiningar i TRACES bør difor endrast.

23) Av omsyn til forenkling, klarleik og samanheng i 
fellesskapsregelverket bør vedtak 91/398/EØF, 2001/881/
EF og 2002/459/EF opphevast og bytast ut med dette 
vedtaket.

24) Etter at inspeksjonstenesta til Kommisjonen har utført 
tilfredsstillande inspeksjonar, bør ytterlegare ein 
grensekontrollstasjon i hamna i Riga i Latvia og to 
grensekontrollstasjonar ved lufthamnene Ciudad Real 

(1) TEF L 243 av 25.8.1992, s. 27.
(2) TEF L 8 av 14.1.2003, s. 44.
(3) TEU L 94 av 31.3.2004, s. 63.

og Gerona i Spania leggjast til i dei postane for desse 
medlemsstatane som alt er førte opp i vedtak 2001/881/
EF. På grunnlag av meldingar frå Belgia, Spania, 
Frankrike, Italia, Nederland og Det sameinte kongeriket 
bør postane i lista over grensekontrollstasjonar i desse 
medlemsstatane, endrast.

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

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Føremål	og	verkeområde

1.  Ved dette vedtaket vert følgjande fastsett:

a)  lista over grensekontrollstasjonar som er godkjende i 
samsvar med direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF,

b)  nærmare reglar for dei inspeksjonane som 
veterinærsakkunnige frå Kommisjonen skal utføre 
ved grensekontrollstasjonane og ved visse andre 
innførselsstader til Fellesskapet,

c)  lista over veterinæreiningar i TRACES.

2.  Dette vedtaket skal nyttast utan at det rører ved vedtak 
98/139/EF.

Artikkel 2

Definisjonar

I dette vedtaket tyder:

a) «TRACES» det integrerte veterinærdatasystemet som er 
innført i samsvar med vedtak 2003/24/EF,

b) «veterinæreining»

i) ei «sentral eining», dvs. den rette sentrale styresmakta i 
ein medlemsstat som er utpeikt som dette for føremåla 
med TRACES,

ii) ei «regional eining», dvs. alle regionale styresmakter i 
ein medlemsstat som er utpeikte som dette for føremåla 
med TRACES,

iii) ei «lokal eining», dvs. alle lokale styresmakter i ein 
medlemsstat som er utpeikte som dette for føremåla 
med TRACES,

iv)  grensekontrollstasjonane som er førte opp i vedlegg I.

Artikkel 3

Liste	over	grensekontrollstasjonar

Veterinærkontrollar av sendingar med dyr og produkt som vert 
innførte til Fellesskapet frå tredjestatar, skal utførast ved dei 
grensekontrollstasjonane som er førte opp i vedlegg I.
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Artikkel 4

Inspeksjonar	ved	grensekontrollstasjonar

1.  Kommisjonen skal utføre jamlege inspeksjonar ved dei 
grensekontrollstasjonane som er førte opp i vedlegg I.

Desse inspeksjonane skal utførast av veterinærsakkunnige frå 
Kommisjonen, saman med sakkunnige frå den medlemsstaten 
som det gjeld.

2.  Sakkunnige som utfører dei inspeksjonane som er 
nemnde i nr. 1, skal

a)  vurdere dei moglege risikoane for dyre- og menneskehelsa 
i Fellesskapet som kan vere til stades ved dei 
grensekontrollstasjonane som det gjeld,

b)  kontrollere at det er samsvar med fellesskapsreglane for 
veterinærkontroll ved dei grensekontrollstasjonane som 
det gjeld, særleg med omsyn til den infrastrukturen, det 
utstyret og dei framgangsmåtane som vert nytta.

Artikkel 5

Inspeksjonar	ved	andre	innførselsstader	til	Fellesskapet

Etter samråd med den medlemsstaten som det gjeld, kan 
Kommisjonen òg utføre inspeksjonar ved andre innførselsstader 
til Fellesskapet enn ved grensekontrollstasjonane når det gjeld

a)  kjæledyr, slik det er definert i artikkel 3 bokstav a) i 
forordning (EF) nr. 998/2003,

b)  sendingar av ikkje-kommersielle produkt av animalsk 
opphav til eige forbruk, slik det er definert i artikkel 1 nr. 1 
i forordning (EF) nr. 206/2009,

c)  andre typar sendingar av levande dyr eller av produkt 
av animalsk opphav enn dei som er nemnde i bokstav a) 
og b), for å verifisere at ingen slike sendingar er vortne 
innførte på territoriet til EU utan å vere underlagde dei 
veterinærkontrollane som er fastsette i artikkel 3 i direktiv 
91/496/EØF og artikkel 3 i direktiv 97/78/EF.

Artikkel 6

Einingane	som	utgjer	TRACES-systemet

1.  TRACES skal omfatte alle veterinæreiningar.

2.  Medlemsstatane skal peike ut ei veterinæreining berre 
dersom denne eininga har høveleg utstyr som gjer at ho kan 
fungere i TRACES-systemet.

3.  Medlemsstatane skal syte for at alle delar av territoriet 
deira høyrer inn under ansvarsområdet til ei lokal eining, og til 
ei regional eining der dette er relevant.

Artikkel 7

Liste	over	sentrale,	regionale	og	lokale	einingar	i	TRACES

Lista over sentrale einingar, regionale einingar og lokale 
einingar, med tilsvarande identifikasjonskodar i TRACES, er 
fastsett i vedlegg II.

Artikkel 8

Oppheving

Vedtak 91/398/EØF, 2001/881/EF og 2002/459/EF vert 
oppheva.

Tilvisingar til dei oppheva vedtaka skal forståast som tilvisingar 
til dette vedtaket.

Artikkel 9

Adressatar

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 28. september 2009.

  For Kommisjonen

  Androulla VASSILIOU

  Medlem av Kommisjonen



17.12.2015 Nr. 76/511EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG I

LISTE	OVER	GRENSEKONTROLLSTASJONAR

ПРИЛОЖЕНИЕ – PRIEDAS – PŘÍLOHA – MELLÉKLET – BILAG – ANNESS – ANHANG – BIJLAGE – LISA 
– ZAŁĄCZNIK – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ANEXO – ANNEX – ANEXĂ – ANEXO – PRÍLOHA – ANNEXE – PRILOGA – 

ALLEGATO – LIITE – PIELIKUMS – BILAGA 

СПИСЪК	 НА	 ОДОБРЕНИТЕ	 ГРАНИЧНИ	 ИНСПЕКЦИОННИ	 ПУНКТОВЕ	 –	 SUTARTŲ	 PASIENIO	
VETERINARIJOS	POSTŲ	SĄRAŠAS	–	SEZNAM	SCHVÁLENÝCH	STANOVIŠŤ	HRANIČNÍCH	KONTROL	
–	 A	 MEGÁLLAPODÁS	 SZERINTI	 HATÁRELLENŐRZŐ	 PONTOK	 –	 LISTE	 OVER	 GODKENDTE	
GRÆNSEKONTOLSTEDER	 –	 LISTA	 TA'	 POSTIJIET	 MIFTIEHMA	 GĦAL	 SPEZZJONIJIET	 TA'	
FRUNTIERA	 –	 VERZEICHNIS	 DER	 ZUGELASSENEN	 GRENZKONTROLLSTELLEN	 –	 LIJST	 VAN	
DE	 ERKENDE	 GRENSINSPECTIEPOSTEN	 –	 KOKKULEPITUD	 PIIRIKONTROLLIPUNKTIDE	
NIMEKIRI	 –	WYKAZ	UZGODNIONYCH	PUNKTÓW	KONTROLI	GRANICZNEJ	 –	ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ	ΤΩΝ	
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ	ΜΕΘΟΡΙΑΚΩΝ	ΣΤΑΘΜΩΝ	ΕΠIΘΕΩΡΗΣΗΣ	–	LISTA	DOS	POSTOS	DE	INSPECÇÃO	
APROVADOS	–	LIST	OF	AGREED	BORDER	INSPECTION	POSTS	–	LISTA	POSTURILOR	DE	INSPECȚIE	
LA	FRONTIERĂ	APROBATE	–	LISTA	DE	PUESTOS	DE	INSPECCIÓN	FRONTERIZOS	AUTORIZADOS	
–	 ZOZNAM	 SCHVÁLENÝCH	 HRANIČNÝCH	 INŠPEKČNÝCH	 STANÍC	 –	 LISTES	 DES	 POSTES	
D'INSPECTION	FRONTALIERS	AGRééS	–	SEZNAM	DOGOVORJENIH	MEJNIH	KONTROLNIH	TOČK	
–	ELENCO	DEI	POSTI	DI	ISPEZIONE	FRONTALIERI	RICONOSCIUTI	–	LUETTELO	HYVÄKSYTYISTÄ	
RAJATARKASTUSASEMISTA	 –	 APSTIPRINĀTO	 ROBEŽKONTROLES	 PUNKTU	 SARAKSTS	 –	

FÖRTECKNING	ÖVER	GODKÄNDA	GRÄNSKONTROLLSTATIONER	

1 =  Име – Název – Navn – Name – Nimi – Ονομασία – Name – Nombre – Nom – Nome – Vārds – Pavadinimas – Név – Isem – Naam – 
Nazwa – Nome – Denumire – Názov – Ime – Nimi – Namn 

2 =  Код Traces – TRACES kód – Traces–Kode – TRACES-Code – TRACESi kood – Κωδικός Traces – Traces code – Código Traces – 
Code Traces – Codice Traces – Traces kods – TRACES kodas – TRACES–kód – Kodiċi-Traces – Traces-code – Kod Traces – Código 
Traces – Cod-Traces – Kód Traces – Traces-koda – Traces-koodi – Traces-kod 

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

A =  Летище – Letiště – Lufthavn – Flughafen – Lennujaam – Αεροδρόμιο – Airport – Aeropuerto – Aéroport – Aeroporto – Lidosta – Oro 
uostas – Repülőtér – Ajruport – Luchthaven – Lotnisko – Aeroporto – Aeroport – Letisko – Letališče – Lentokenttä – Flygplats 

F =  Железница – Železnice – Jernbane – Schiene – Raudtee – Σιδηρόδρομος – Rail – Ferrocarril – Rail – Ferrovia – Dzelzceļš – 
Geležinkelis – Vasút – Ferrovija – Spoorweg – Przejście kolejowe – Caminho–de–ferro – Cale ferată – Železnica – Železnica – 
Rautatie – Järnväg 

P =  Пристанище – Přístav – Havn – Hafen – Sadam – Λιμένας – Port – Puerto – Port – Porto – Osta – Uostas – Kikötő – Port – Zeehaven 
– Port morski – Porto – Port – Prístav – Pristanišče – Satama – Hamn 

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

4 =  Център за инспекция – Kontrolní středisko – Inspektionscenter – Kontrollzentrum – Kontrollikeskus – Κέντρo ελέγχου – Inspection 
centre – Centro de inspección – Centre d’inspection – Centro d’ispezione – Pārbaudes centrs – Kontrolės centras – Ellenőrző központ 
– Ċentru ta' spezzjoni – Inspectiecentrum – Ośrodek inspekcyjny – Centro de inspecção – Centru de inspecție – Inšpekčné stredisko 
– Kontrolno središče – Tarkastuskeskus – Kontrollcentrum 

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

HC =  Всички продукти за консумация от човека – Všechny výrobky pro lidskou spotřebu – Alle produkter til konsum – Alle zum 
menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnisse – Kõik inimtarbitavad tooted – Όλα τα προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση – All 
products for human consumption – Todos los productos destinados al consumo humano – Tous produits de consommation humaine – 
Prodotti per il consumo umano – Visi patēriņa produkti – Visi žmonių maistui skirti vartoti produktai – Az emberi fogyasztásra szánt 
összes termék – Il-Prodotti kollha għall-Konsum tal-Bniedem – Producten voor menselijke consumptie – Produkty przeznaczone do 
spożycia przez ludzi – Todos os produtos para consumo humano – Toate produsele destinate consumului uman – Všetky produkty na 
ľudskú spotrebu – Vsi proizvodi za prehrano ljudi – Kaikki ihmisravinnoksi tarkoitetut tuotteet – Produkter avsedda för konsumtion 
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NHC =  Други продукти – Ostatní výrobky – Andre produkter – Andere Erzeugnisse – Teised tooted – Λοιπά προϊόντα – Other products 
– Otros productos – Autres produits – Altri prodotti – Citi produkti – Kiti produktai – Egyéb termékek – Prodotti Oħra – Andere 
producten – Produkty nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi – Outros produtos – Alte produse – Ostatné produkty – Drugi 
proizvodi – Muut tuotteet – Andra produkter 

NT =  Няма изисквания за температура – Žádné teplotní požadavky – ingen temperaturkrav – ohne Temperaturanforderungen – ilma 
temperatuurinõueteta – δεν απαιτείται χαμηλή θερμοκρασία – No temperature requirements – sin requisitos de temperatura – sans 
conditions de température – che non richiedono temperature specifiche – nav prasību attiecībā uz temperatūru – nėra temperatūros 
reikalavimų – nincsenek hőmérsékleti követelmények – ebda ħtiġijiet ta' temperatura – geen temperaturen vereist – Produkty 
niewymagające przechowywania w obniżonej temperaturze – sem exigências quanto à temperatura – fără condiții de temperatură – 
žiadne požiadavky na teplotu – Nobenih temperaturnih zahtev – ei alhaisen lämpötilan vaatimuksia – inga krav på temperatur 

T =  Замразени/охладени продукти – Zmražené/chlazené výrobky – Frosne/kølede produkter – Gefrorene/gekühlte Erzeugnisse 
– Külmutatud/jahutatud tooted – Προϊόντα κατεψυγμένα/διατηρημένα με απλή ψύξη – Frozen/chilled products – Productos 
congelados/ refrigerados – Produits congelés/réfrigérés – Prodotti congelati/refrigerati – Sasaldēti/atdzesēti produkti – Užšaldyti/
atšaldyti produktai – Fagyasztott/hűtött termékek – Prodotti ffriżati/mkessħin – Bevroren/gekoelde producten – Produkty wymagające 
przechowywania w obniżonej temperaturze – Produtos congelados/refrigerados – Produse congelate/refrigerate – Mrazené/chladené 
produkty – Zamrznjeni/ohlajeni proizvodi – Pakastetut/jäähdytetyt tuotteet – Frysta/kylda produkter 

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

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

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

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

E =  Регистрирани еднокопитни животни, както е определено в Директива 90/426/ЕИО на Съвета – Registrovaní koňovití podle 
definice ve směrnici Rady 90/426/EHS. – Registrerede heste som defineret i Rådets direktiv 90/426/EØF. – Registrierte Equiden 
wie in der Richtlinie 90/426/EWG des Rates bestimmt – Nõukogu direktiivis 90/426/EMÜ märgitud registreeritud hobuslased. 
– Καταχωρημένα ιπποειδή όπως ορίζεται στην οδηγία 90/426/ΕΟΚ του Συμβουλίου – Registered equidae as defined in Council 
Directive 90/426/EEC. – Équidos registrados definidos en la Directiva 90/426/CEE del Consejo. – Équidés enregistrés au sens de la 
directive 90/426/CEE du Conseil. – Equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio. – Reģistrēti Equidae saskaņā 
ar Padomes Direktīvu 90/426/EEK – Registruoti arkliniai gyvūnai, kaip numatyta Tarybos direktyvoje 90/426/EEB. – A 90/426/EGK 
tanácsi irányelv szerint regisztrált lófélék. – Ekwidi rreġistrati kif iddefinit fid–Direttiva tal–Kunsill 90/426/KEE. – Geregistreerde 
paardachtigen als omschreven in Richtlijn 90/426/EEG van de Raad. – Zarejestrowane koniowate określone w dyrektywie Rady 
90/426/EWG. – Equídeos registados conforme definido na Directiva 90/426/CEE do Conselho. – Ecvidee înregistrate conform 
Directivei 90/426/CEE a Consiliului – Registrované zvieratá koňovité, ako je definované v smernici Rady 90/426/EHS. – Registrirani 
kopitarji, kakor so opredeljeni v Direktivi Sveta 90/426/EGS. – Rekisteröidyt hevoseläimet kuten määritellään neuvoston direktiivissä 
90/426/ETY. – Registrerade hästdjur enligt definitionen i rådets direktiv 90/426/EEG. 

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

5–6 =  Особени забележки – Zvláštní poznámky – Særlige betingelser – Spezielle Bemerkungen – Erimärkused – Ειδικές παρατηρήσεις – 
Special remarks – Menciones especiales – Mentions spéciales – Note particolari – Īpašas atzīmes – Specialios pastabos – Különleges 
észrevételek – Rimarki speċjali – Bijzondere opmerkingen – Szczególne uwagi – Menções especiais – Observații speciale – Osobitné 
poznámky – Posebne opombe – Erityismainintoja – Anmärkningar 

(*) =  Спряно въз основа на член 6 от Директива 97/78/ЕО до ново известие, както е посочено в колони 1, 4, 5 и 6 – Pozdrženo na 
základě článku 6 směrnice 97/78/ES až do dalšího oznámení, jak je uvedeno ve sloupcích 1, 4, 5 a 6. – Ophævet indtil videre iht. artikel 
6 i direktiv 97/78/EF som angivet i kolonne 1, 4, 5 og 6. – Bis auf Weiteres nach Artikel 6 der Richtlinie 97/78/EG ausgesetzt, wie in 
den Spalten 1, 4, 5 und 6 vermerkt. – Peatatud direktiivi 97/78/EÜ artikli 6 alusel edasise teavitamiseni, nagu märgitud veergudes 1, 
4, 5 ja 6. – Έχει ανασταλεί σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 97/78/ΕΚ μέχρι νεωτέρας, όπως σημειώνεται στις στήλες 1, 4, 5 και 
6. – Suspended on the basis of Article 6 of Directive 97/78/EC until further notice, as noted in columns 1, 4, 5 and 6. – Autorización 
suspendida hasta nuevo aviso en virtud del artículo 6 de la Directiva 97/78/CE (columnas 1, 4, 5 y 6). – Suspendu jusqu'à nouvel 
ordre sur la base de l'article 6 de la directive 97/78/CE, comme indiqué dans les colonnes 1, 4, 5 et 6. – Sospeso a norma dell'articolo 
6 della direttiva 97/78/CE fino a ulteriore comunicazione, secondo quanto indicato nelle colonne 1, 4, 5 e 6. – Apturēts, pamatojoties 
uz Direktīvas 97/78/EK 6. pantu līdz tālākiem ziņojumiem, kā minēts slejās 1, 4, 5 un 6. – Sustabdyta remiantis Direktyvos 97/78/
EB 6 straipsniu iki tolesnio pranešimo, kaip nurodyta 1, 4, 5 ir 6 skiltyse. – További értesítésig a 97/78/EK irányelv 6. cikke alapján 
felfüggesztve, ami az 1., 4., 5. és 6. oszlopokban jelzésre került. – Sospiża abbażi ta' l–Artikolu 6 tad–Direttiva 97/78/KE sakemm 
jinħareġ avviż ieħor, kif imsemmi fil-kolonni 1, 4, 5 u 6. – Erkenning voorlopig opgeschort op grond van artikel 6 van Richtlijn 97/78/
EG, zoals aangegeven in de kolommen 1,4,5 en 6. – Zawieszona do odwołania na podstawie art. 6 dyrektywy 97/78/WE, zgodnie 
z treścią kolumn 1, 4, 5 i 6. – Suspensas, com base no artigo 6. o da Directiva 97/78/CE, até que haja novas disposições, tal como 
referido nas colunas 1, 4, 5 e 6. – Suspendat în temeiul articolului 6 din Directiva 97/78/CE până la o comunicare ulterioară, conform 
indicațiilor din coloanele 1, 4, 5 și 6. – Pozastavené na základe článku 6 smernice 97/78/ES do ďalšieho oznámenia, ako je uvedené v 
stĺpcoch 1, 4, 5 a 6. – Odloženo na podlagi člena 6 Direktive 97/78/ES, do nadaljnjega, kakor je navedeno v stolpcih 1, 4, 5 in 6. – Ei 
sovelleta direktiivin 97/78/EY 6 artiklan perusteella kunnes toisin ilmoitetaan, siten kuin 1, 4, 5 ja 6 sarakkeessa esitetään. – Upphävd 
tills vidare på grundval av artikel 6 i direktiv 97/78/EG, vilket anges i kolumnerna 1, 4, 5 och 6. 

1) =  Проверка според изискванията на Решение 93/352/ЕИО на Комисията, взето в изпълнение на член 19, параграф 3 от 
Директива 97/78/ЕО на Съвета – Kontrola v souladu s požadavky rozhodnutí Komise 93/352/EHS s výkonem čl. 19 odst. 3 
směrnice Rady 97/78/ES. – Kontrol efter Kommissionens beslutning 93/352/EØF vedtaget i henhold til artikel 19, stk. 3, i Rådets 
direktiv 97/78/EF. – Kontrolle erfolgt in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Entscheidung 93/352/EG der Kommission, die 
in Ausführung des Artikels 19 Absatz 3 der Richtlinie 97/78/EG des Rates angenommen wurde. – Kontrollida kooskõlas komisjoni 
otsusega 93/352/EMÜ nõukogu direktiivi 97/78/EÜ artikli 19 lõike 3 täideviimisel. – Ελέγχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
απόφασης 93/352/ΕΟΚ της Επιτροπής που έχει ληφθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 παράγραφος 3 της οδηγίας 97/78/ΕΚ του 
Συμβουλίου – Checking in line with the requirements of Commission Decision 93/352/EEC taken in execution of Article 19(3) of 
Council Directive 97/78/EC. – De acuerdo con los requisitos de la Decisión 93/352/CEE de la Comisión, adoptada en aplicación 
del artículo 19, apartado 3, de la Directiva 97/78/CE del Consejo. – Contrôles dans les conditions de la décision 93/352/CEE de la 
Commision prise en application de l'article 19, paragraphe 3, de la directive 97/78/CE du Conseil. – Controllo secondo le disposizioni 
della decisione 93/352/CEE della Commissione in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 97/78/CE del Consiglio. 
– Pārbaude saskaņā ar Komisijas Lēmuma 93/352/EEK prasībām, ieviešot Padomes Direktīvas 97/78/EK 19. panta 3. punktu. – 
Patikrinimas pagal Komisijos sprendimo 93/352/EEB reikalavimus, vykdant Tarybos direktyvos 97/78/EB 19 straipsnio 3 punktą. – A 
93/352/EGK bizottsági határozat követelményeivel összhangban ellenőrizve, a 97/78/EK tanácsi irányelv 19. cikkének (3) bekezdése 
szerint végrehajtva. – Iċċekkjar skond il-ħtiġijiet tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 93/352/KEE meħuda biex jitwettaq l-Artikolu 
19(3) tad-Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE. – Controle overeenkomstig Beschikking 93/352/EEG van de Commissie, vastgesteld ter 
uitvoering van artikel 19, lid 3, van Richtlijn 97/78/EG. – Kontrola zgodnie z wymogami decyzji Komisji 93/352/EWG, która 
wykonuje postanowienia art. 19 ust. 3 dyrektywy Rady 97/78/WE. – Controlos nas condições da Decisão 93/352/CEE da Comissão, 
em aplicação do n. o 3 do artigo 19. o da Directiva 97/78/CE do Conselho. – Controale desfășurate conform dispozițiilor Deciziei 
93/352/CEE a Comisiei, adoptată în vederea punerii în aplicare a articolului 19 alineatul (3) din Directiva 97/78/CE a Consiliului. – 
Kontrola v súlade s požiadavkami rozhodnutia Komisie 93/352/EHS prijatými pri vykonávaní článku 19 ods. 3 smernice Rady 97/78/
ES. – Preverjanje v skladu z zahtevami Odločbe Komisije 93/352/EGS, z namenom izvrševanja člena 19(3) Direktive Sveta 97/78/
ES. – Tarkastus suoritetaan komission päätöksen 93/352/ETY, jolla pannaan täytäntöön neuvoston direktiivin 97/78/EY 19 artiklan 3 
kohta, vaatimusten mukaisesti. – Kontroll i enlighet med kraven i kommissionens beslut 93/352/EEG, som antagits för tillämpning 
av artikel 19.3 i rådets direktiv 97/78/EG. 

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

3) =  Само рибни продукти – Pouze rybářské výrobky – Kun fiskeprodukter – Ausschließlich Fischereierzeugnisse – Ainult pakitud 
kalatooted – Αλιεύματα μόνο – Fishery products only – Únicamente productos pesqueros – Produits de la pêche uniquement – 
Prodotti della pesca unicamente – Tikai zivju produkti – Tiktai žuvininkystės produktai – Csak halászati termékek – Prodotti tas-sajd 
biss – Uitsluitend visserijproducten – Tylko produkty rybołówstwa – Apenas produtos da pesca – Numai produse din domeniul 
pescuitului – Len produkty rybolovu – Samo ribiški proizvodi – Ainoastaan kalastustuotteet – Endast fiskeriprodukter 
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4) =  Само животински протеини – Pouze živočišné bílkoviny – Kun animalske proteiner – Nur tierisches Eiweiß – Ainult loomsed 
valgud – Ζωικές πρωτεΐνες μόνο – Animal proteins only – Únicamente proteínas animales – Uniquement protéines animales – 
Unicamente proteine animali – Tikai dzīvnieku proteīns – Tiktai gyvūniniai baltymai – Csak állati fehérjék – Proteini tal-annimali 
biss – Uitsluitend dierlijke eiwitten – Tylko białko zwierzęce – Apenas proteínas animais – Numai proteine animale – Len živočíšne 
bielkoviny – Samo živalske beljakovine – Ainoastaan eläinproteiinit – Endast djurprotein 

5) =  Само кожи с вълна и кожи – Pouze surové kůže s vlnou – Kun uld, skind og huder – Nur Wolle, Häute und Felle – Ainult villad, 
karusnahad ja loomanahad – Έριο και δέρματα μόνο – Wool hides and skins only – Únicamente lana, cueros y pieles – Laine et peaux 
uniquement – Lana e pelli unicamente – Tikai dzīvnieku vilna un zvērādas – Tiktai vilna, kailiai ir odos – Csak irhák és bőrök – Ġlud 
tas-suf biss – Uitsluitend wol, huiden en vellen – Tylko wełna, skóry i skórki – Apenas lã e peles – Numai lână și piei – Len vlnené 
prikrýky a kože – Samo kožuh in koža – Ainoastaan villa, vuodat ja nahat – Endast ull, hudar och skinn 

6) =  Само течни мазнини, масла и рибни масла – Pouze tekuté tuky, oleje a rybí tuky – Nur flüssige Fette, Öle und Fischöle – Kun 
flydende fedtstoffer, olier og fiskeolier – Ainult vedelad rasvad, õlid ja kalaõlid – Μόνον υγρά λίπη, έλαια και ιχθυέλαια – Only liquid 
fats, oils, and fish oils – Solo grasas líquidas, aceites y aceites de pescado – Graisses, huiles et huiles de poisson liquides uniquement 
– Esclusivamente grassi liquidi, oli e oli di pesce – Tikai šķidrie tauki, eļļa un zivju eļļa – Tiktai skysti riebalai, aliejus ir žuvų taukai – 
Csak folyékony zsírok, olajok és halolajok – Xaħmijiet likwidi, żjut, u żjut tal-ħut biss – Uitsluitend vloeibare vetten, oliën en visolie 
– Tylko płynne tłuszcze, oleje i oleje rybne – Apenas gorduras líquidas, óleos e óleos de peixe – Numai grăsimi, uleiuri și uleiuri de 
pește lichide – Len tekuté tuky, oleje a rybie oleje – Samo tekoče maščobe, olja in ribja olja – Ainoastaan nestemäiset rasvat, öljyt ja 
kalaöljyt – Endast flytande fetter, oljor och fiskoljor 

7) =  Исландски понита (само от април до октомври) – Islandští poníci (pouze od dubna do října) – Islandske ponyer (kun fra april til 
oktober) – Islandponys (nur von April bis Oktober) – Islandi ponid (ainult aprillist oktoobrini) – Μικρόσωμα άλογα (πόνυς) (από 
τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο μόνο) – Icelandic ponies (from April to October only) – Poneys de Islandia (únicamente desde abril 
hasta octubre) – Poneys d’Islande (d'avril à octobre uniquement) – Poneys islandesi (solo da aprile a ottobre) – Islandes poniji (tikai 
no aprīļa līdz oktobrim) – Islandijos poniai (tiktai nuo balandžio iki spalio mėn.) – Izlandi pónik (csak áprilistól októberig) – Ponijiet 
Islandiżi (minn April sa Ottubru biss) – IJslandse pony's (enkel van april tot oktober) – Kuce islandzkie (tylko od kwietnia do 
października) – Poneys da Islândia (apenas de Abril a Outubro) – Ponei islandezi (numai între lunile aprilie și octombrie) – Islandské 
poníky (len od apríla do októbra) – Islandski poniji (samo od aprila do oktobra) – Islanninponit (ainoastaan huhtikuusta lokakuuhun) 
– Islandshästar (endast från april till oktober) 

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

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

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

11) =  Само насипна храна за животни – Pouze krmiva ve velkém – Kun foderstoffer i løs afladning – Nur Futtermittel als Schüttgut – 
Ainult pakendamata loomatoit – Ζωοτροφές χύμα μόνο – Only feedstuffs in bulk – Únicamente alimentos a granel para animales – 
Aliments pour animaux en vrac uniquement – Alimenti per animali in massa unicamente – Tikai beramā lopbarība – Tiktai neįpakuoti 
pašarai – Csak ömlesztett takarmányok – Oġġetti tal-għalf fi kwantitajiet kbar biss – Uitsluitend onverpakte diervoeders – Tylko pasze 
luzem – Apenas alimentos para animais a granel – Numai furaje la vrac – Len voľne ložené krmivá – Samo krma v razsutem stanju 
– Ainoastaan pakkaamaton rehu – Endast foder i lösvikt 

12) =  За (U) в случай на еднокопитни, само тези, предназначени за зоологически градини; и за (O), само пилета на един ден, риби, 
кучета, котки, насекоми или други животни, предназначени за зоологически градини – Pro (U), v případě lichokopytníků, 
pouze ti odeslaní do zoologické zahrady; a pro (O) pouze jednodenní kuřata, ryby, psi, kočky, hmyz nebo jiná zvířata odeslaná do 
zoologické zahrady. – Ved (U), for så vidt angår dyr af hestefamilien, kun dyr sendt til en zoologisk have; og ved (O) kun daggamle 
kyllinger, fisk, hunde, katte, insekter eller andre dyr sendt til en zoologisk have. – Für (U) im Fall von Einhufern, nur an einen Zoo 
versandte Tiere; und für (O) nur Eintagsküken, Fische, Hunde, Katzen, Insekten oder andere für einen Zoo bestimmte Tiere – Ainult 
(U) loomaaeda mõeldud hobuseliste puhul; ja ainult (O) ühepäevaste tibude, kalade, koerte, kasside, putukate ja teiste loomaaeda 
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mõeldud loomade puhul. – Για την κατηγορία (U) στην περίπτωση των μόνοπλων, μόνο αυτά προς μεταφορά σε ζωολογικό κήπο, 
και για την κατηγορία (O), μόνο νεοσσοί μιας ημέρας, ψάρια, σκύλοι, γάτες, έντομα, ή άλλα ζώα προς μεταφορά σε ζωολογικό 
κήπο – For (U) in the case of solipeds, only those consigned to a zoo; and for (O), only day-old chicks, fish, dogs, cats, insects, or 
other animals consigned to a zoo. – En lo que se refiere a (U) en el caso de solípedos, solo los destinados a un zoológico; en cuanto 
a (O), solo polluelos de un día, peces, perros, gatos, insectos u otros animales destinados a un zoológico. – Pour «U», dans le cas des 
solipèdes, uniquement ceux expédiés dans un zoo; et pour «O», uniquement les poussins d’un jour, poissons, chiens, chats, insectes 
ou autres animaux expédiés dans un zoo. – Per (U) nel caso di solipedi, soltanto quelli destinati a uno zoo, e per (O) soltanto pulcini 
di un giorno, pesci, cani, gatti, insetti o altri animali destinati a uno zoo. – (U) tikai tie nepārnadži, kas ir nodoti zoodārzam; (O) 
tikai vienu dienu veci cāļi, zivis, suņi, kaķi, kukaiņi un citi dzīvnieki, kas ir nodoti zoodārzam – (U) neporakanopinių atveju, tiktai 
jei vežami į zoologijos sodą, ir (O) – tiktai vienadieniai viščiukai, žuvys, šunys, katės, vabzdžiai arba kiti į zoologijos sodą vežami 
gyvūnai. – Az (U) esetében páratlanujjú patások esetében csak az állatkertbe szállított egyedek; az (O) esetében csak naposcsibék, 
halak, kutyák, macskák, rovarok vagy egyéb állatkertbe szállított állatok. – Għal (U) fil-każ ta' solipedi, dawk biss ikkonsenjati lil 
żu; u għal (O ), flieles ta' ġurnata żmien, ħut, klieb, qtates, insetti, jew annimali oħra kkonsenjati lil żu, biss. – Voor (U) in het geval 
van eenhoevigen, uitsluitend naar een direntuin verzonden dieren; en voor (O) uitsluitend eendagskuikens, vissen, honden, katten, 
insecten of andere naar een dierentuin verzonden dieren. – Dla (U) w przypadku jednokopytnych tylko przeznaczone do zoo; a dla 
(O) tylko jednodniowe pisklęta, ryby, psy, koty, owady lub inne zwierzęta przeznaczone do zoo. – Relativamente a (U), no caso 
dos solípedes, só os de jardim zoológico; relativamente a (O), só pintos do dia, peixes, cães, gatos, insectos, ou outros animais de 
jardim zoológico. – Pentru (U) în cazul solipedelor, numai cele încredințate unei grădini zoologice; și pentru (O), doar pui de o zi, 
pești, câini, pisici, insecte sau alte animale încredințate unei grădini zoologice. – Pre (U), v prípade nepárnokopytníkov len tie, ktoré 
sú posielané do ZOO; a pre (O) len jednodňové kurčatá, ryby, psy, mačky, hmyz, alebo iné zvieratá posielané do ZOO. – Za (U) v 
primeru enokopitarjev, samo tisti, namenjeni v živalski vrt; in za (O ), samo dan stari piščanci, ribe, psi, mačke, žuželke ali druge 
živali, namenjene v živalski vrt. – Sorkka- ja kavioeläimistä (U) ainoastaan eläintarhaan tarkoitetut kavioeläimet; muista eläimistä 
(O) ainoastaan eläintarhaan tarkoitetut untuvikot, kalat, koirat, kissat, hyönteiset tai muut eläimet. – För (U) när det gäller vilda och 
tama hovdjur, endast sådana som finns i djurparker; och för (O), endast daggamla kycklingar, fiskar, hundar, katter, insekter, eller 
andra djur i djurparker. 

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

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

15) =  Това одобрение важи единствено до 31 юли 2011 г. – Toto schválení platí pouze do 31. července 2011. – Denne godkendelse 
gælder kun indtil den 31. juli 2011. – Diese Genehmigung gilt nur bis zum 31.7.2011. – See heakskiit kehtib ainult 31. juulini 2011. 
– Η έγκριση αυτή ισχύει μόνο μέχρι τις 31.7.2011. – This approval is valid only until 31.7.2011. – Esta autorización únicamente es 
válida hasta el 31.7.2011. – Cette autorisation n'est valable que jusqu'au 31 juillet 2011. – La presente autorizzazione è valida soltanto 
fino al 31.7.2011. – Šis apstiprinājums ir spēkā tikai līdz 2011. gada 31. jūlijam – Šis patvirtinimas galioja tik iki 2011 m. liepos 31 
d. – A jóváhagyás 2011. július 31-ig érvényes. – Din l-approvazzjoni hija valida biss sal-31/07/2011. – Deze goedkeuring is slechts 
geldig tot en met 31 juli 2011. – Niniejsze zatwierdzenie jest ważne do dnia 31 lipca 2011 r. – Esta aprovação só é válida até 31 de 
Julho de 2011. – Această aprobare este valabilă numai până la 31 iulie 2011. – Ta odobritev velja samo do 31. julija 2011. – Toto 
schválenie je platné len do 31. júla 2011. – Tämä hyväksyntä on voimassa ainoastaan 31.7.2011 saakka. – Detta godkännande är 
giltigt bara till den 31 juli 2011. 

Страна: БЕЛГИЯ – Země: BELGIE – Land: BELGIEN – Land: BELGIEN – Riik: BELGIA – Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ – 
Country: BELGIUM – País: BÉLGICA – Pays: BELGIQUE – Paese: BELGIO – Valsts: BEĻĢIJA – Šalis: BELGIJA 
– Ország: BELGIUM – Pajjiż: BELĠJU – Land: BELGIË – Kraj: BELGIA – País: BÉLGICA – Țara: BELGIA – 

Krajina: BELGICKO – Država: BELGIJA – Maa: BELGIA – Land: BELGIEN  

1 2 3 4 5 6

Antwerpen

Anvers

BE ANR 1 P Kaai 650 HC, NHC

Kallo HC, NHC

Brussel–Zaventem

Bruxelles–Zaventem

BE BRU 4 A Flight Care HC-T(2)

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

Avia Partner HC-T(2)

WFS HC-T(2)

Swiss Port HC-T(2)

Gent

Gand

BE GNE 1 P HC-NT(6), NHC-NT(6)

Liège

Luik

BE LGG 4 A HC, NHC-NT(2), NHC-
T(FR)

U, E, O

Oostende

Ostende

BE OST 4 A IC-1 HC(2)

IC-2 E

Zeebrugge

Zeebruges

BE ZEE 1 P OCHZ HC(2), NHC(2)

Страна: БЪЛГАРИЯ – Země: BULHARSKO – Land: BULGARIEN – Land: BULGARIEN – Riik: BULGAARIA 
– Χώρα: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ – Country: BULGARIA – País: BULGARIA – Pays: BULGARIE – Paese: BULGARIA – 
Valsts: BULGĀRIJA – Šalis: BULGARIJA – Ország: BULGÁRIA – Pajjiż: BULGARIJA – Land: BULGARIJE 
– Kraj: BUŁGARIA – País: BULGÁRIA – Țara: BULGARIA – Krajina: BULHARSKO – Država: BOLGARIJA 

– Maa: BULGARIA – Land: BULGARIEN 

1 2 3 4 5 6

Bregovo BG BRE 3 R HC(2), NHC

Burgas BG BOJ 1 P HC(2), NHC
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1 2 3 4 5 6

Gjushevo BG GJE 3 R HC(2), NHC

Kalotina BG KAL 3 R HC(2), NHC U, E, O

Kapitan Andreevo BG KAN 3 R HC, NHC U, E, O

Sofia BG SOF 4 A HC(2), NHC(2) E, O

Varna BG VAR 1 P HC(2), NHC

Zlatarevo BG ZLA 3 R HC(2), NHC

Страна: ЧЕШКА РЕПУБЛИКА – Země: ČESKÁ REPUBLIKA – Land: TJEKKIET – Land: TSCHECHISCHE 
REPUBLIK – Riik: TŠEHHI VABARIIK – Χώρα: ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – Country: CZECH REPUBLIC – 
País: REPÚBLICA CHECA – Pays: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE – Paese: REPUBBLICA CECA – Valsts: ČEHIJA 
– Šalis: ČEKIJOS RESPUBLIKA – Ország: CSEH KÖZTÁRSASÁG – Pajjiż: REPUBBLIKA ĊEKA – Land: 
TSJECHIË – Kraj: REPUBLIKA CZESKA – País: REPÚBLICA CHECA – Țara: REPUBLICA CEHĂ – Krajina: 

ČESKÁ REPUBLIKA – Država: ČEŠKA – Maa: TŠEKKI – Land: TJECKIEN 

1 2 3 4 5 6

Praha-Ruzyně CZ PRG 4 A HC(2), NHC-T(CH)(2), 
NHC-NT(2)

E, O

Страна: ДАНИЯ – Země: DÁNSKO – Land: DANMARK – Land: DÄNEMARK – Riik: TAANI – Χώρα: ΔΑΝIΑ 
– Country: DENMARK – País: DINAMARCA – Pays: DANEMARK – Paese: DANIMARCA – Valsts: DĀNIJA 
– Šalis: DANIJA – Ország: DÁNIA – Pajjiż: DANIMARKA – Land: DENEMARKEN – Kraj: DANIA – País: 
DINAMARCA – Țara: DANEMARCA – Krajina: DÁNSKO – Država: DANSKA – Maa: TANSKA – Land: 

DANMARK 

1 2 3 4 5 6

Aalborg 1

(Greenland Port) 1

DK AAL 1a P HC-T(FR)(1)(2)

Aalborg 2 (Greenland Port) DK AAL 1b P HC(2), NHC(2)

Århus DK AAR 1 P HC(1)(2), NHC-T(FR)

NHC-NT(2)(11)

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

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

Hanstholm DK HAN 1 P HC-T(FR)(1)(3)

Hirtshals DK HIR 1 P Centre 1 HC-T(FR)(1)(2)

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

Billund DK BLL 4 A HC-T(1)(2), NHC(2) U, E, O

København DK CPH 4 A Centre 1, SAS 1 (North) HC(1)(2), NHC (*)

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

Centre 3 U, E, O

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



Nr. 76/518 17.12.2015EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

1 2 3 4 5 6

Kolding DK KOL 1 P NHC(11)

Skagen DK SKA 1 P HC-(FR)(1)(2)(3)

Страна: ГЕРМАНИЯ – Země: NĚMECKO – Land: TYSKLAND – Land: DEUTSCHLAND – Riik: SAKSAMAA 
– Χώρα: ΓΕΡΜΑΝIΑ – Country: GERMANY – País: ALEMANIA – Pays: ALLEMAGNE – Paese: GERMANIA 
– Valsts: VĀCIJA – Šalis: VOKIETIJA – Ország: NÉMETORSZÁG – Pajjiż: ĠERMANJA – Land: DUITSLAND 
– Kraj: NIEMCY – País: ALEMANHA – Țara: GERMANIA – Krajina: NEMECKO – Država: NEMČIJA – Maa: 

SAKSA – Land: TYSKLAND 

1 2 3 4 5 6

Berlin–Tegel DE TXL 4 A HC(2), NHC O

Brake DE BKE 1 P NHC-NT(4)

Bremen DE BRE 1 P HC, NHC

Bremerhaven DE BRV 1 P HC, NHC

Cuxhaven DE CUX 1 P IC 1 HC-T(FR)(3)

IC 2 HC-T(FR)(3)

Düsseldorf DE DUS 4 A HC(2), NHT-T(CH)(2)

NHC-NT(2)

O

Frankfurt/Main DE FRA 4 A HC, NHC U, E, O

Hahn Airport DE HNH 4 A HC(2), NHC(2) O

Hamburg Flughafen DE HAM 4 A HC, NHC O

Hamburg Hafen DE HAM 1 P Burchardkai HC, NHC-NT, NHC-T(FR)

Frigo Altenwerder HC

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

Hannover–Langenhagen DE HAJ 4 A HC(2), NHC(2) O

Kiel DE KEL 1 P HC, NHC

Köln DE CGN 4 A HC(2), NHC(2) O

Leipzig-Halle Flughafen DE LEJ 4 A HC(2), NHC(2) U, E, O

Lübeck DE LBC 1 P HC, NHC E(14)

München DE MUC 4 A HC(2), NHC(2) O

Rostock DE RSK 1 P HC, NHC U, E, O

Rügen DE MUK 1 P HC(3)

Schönefeld DE SXF 4 A HC(2), NHC(2) U, E, O

Stuttgart DE STR 4 A HC(2), NHC(2) O
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Страна: ЕСТОНИЯ – Země: ESTONSKO – Land: ESTLAND – Land: ESTLAND – Riik: EESTI – Χώρα: 
ΕΣΘΟΝIΑ – Country: ESTONIA – País: ESTONIA – Pays: ESTONIE – Paese: ESTONIA – Valsts: IGAUNIJA 
– Šalis: ESTIJA – Ország: ÉSZTORSZÁG – Pajjiż: ESTONJA – Land: ESTLAND – Kraj: ESTONIA – País: 
ESTÓNIA – Țara: ESTONIA – Krajina: ESTÓNSKO – Država: ESTONIJA – Maa: VIRO – Land: ESTLAND 1 

1 2 3 4 5 6

Luhamaa EE LHM 3 R HC, NHC U, E

Muuga EE MUG 1 P IC 1 HC, NHC-T(FR), NHC-NT

AS Refetra HC-T(FR)(2)

Narva EE NAR 3 R HC, NHC-NT

Paldiski EE PLS 1 P HC(2), NHC-NT(2)

Страна: ИРЛАНДИЯ – Země: IRSKO – Land: IRLAND – Land: IRLAND – Riik: IIRIMAA – Χώρα: ΙΡΛΑΝΔIΑ 
– Country: IRELAND – País: IRLANDA – Pays: IRLANDE – Paese: IRLANDA – Valsts: ĪRIJA – Šalis: AIRIJA 
– Ország: ÍRORSZÁG – Pajjiż: IRLANDA – Land: IERLAND – Kraj: IRLANDIA – País: IRLANDA – Țara: 

IRLANDA – Krajina: ÍRSKO – Država: IRSKA – Maa: IRLANTI – Land: IRLAND 

1 2 3 4 5 6

Dublin Airport IE DUB 4 A E, O

Dublin Port IE DUB 1 P HC(2), NHC

Shannon IE SNN 4 A HC(2), NHC(2) U, E, O

Страна: ГЪРЦИЯ – Země: ŘECKO – Land: GRÆKENLAND – Land: GRIECHENLAND – Riik: KREEKA – 
Χώρα: ΕΛΛAΣ – Country: GREECE – País: GRECIA – Pays: GRÈCE – Paese: GRECIA – Valsts: GRIEĶIJA 
– Šalis: GRAIKIJA – Ország: GÖRÖGORSZÁG – Pajjiż: GREĊJA – Land: GRIEKENLAND – Kraj: GRECJA – 
País: GRÉCIA – Țara: GRECIA – Krajina: GRÉCKO – Država: GRČIJA – Maa: KREIKKA – Land: GREKLAND 

1 2 3 4 5 6

Evzoni GR EVZ 3 R HC, NHC-NT U, E, O

Athens International Airport GR ATH 4 A HC(2), NHC-NT(2) U, E, O

Idomeni GR EID 2 F U, E

Kakavia GR KKV 3 R HC(2), NHC-NT

Neos Kafkassos GR NKF 2 F HC(2), NHC-NT U, E

Neos Kafkassos GR NKF 3 R HC, NHC-NT U, E

Peplos GR PEP 3 R HC(2), NHC-NT E

Pireas GR PIR 1 P HC(2), NHC-NT

Thessaloniki GR SKG 4 A HC-T(CH)(2), NHC-NT O

Thessaloniki GR SKG 1 P HC(2), NHC-NT
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Страна: ИСПАНИЯ – Země: ŠPANĚLSKO – Land: SPANIEN – Land: SPANIEN – Riik: HISPAANIA – Χώρα: 
ΙΣΠΑΝIΑ – Country: SPAIN – País: ESPAÑA – Pays: ESPAGNE – Paese: SPAGNA – Valsts: SPĀNIJA – Šalis: 
ISPANIJA – Ország: SPANYOLORSZÁG – Pajjiż: SPANJA – Land: SPANJE – Kraj: HISZPANIA – País: 
ESPANHA – Țara: SPANIA – Krajina: ŠPANIELSKO – Država: ŠPANIJA – Maa: ESPANJA – Land: SPANIEN 

1 2 3 4 5 6

A Coruña–Laxe ES LCG 1 P A Coruña HC, NHC

Laxe HC

Algeciras ES ALG 1 P Productos HC, NHC

Animales U, E, O

Alicante ES ALC 4 A HC(2), NHC(2) O

Alicante ES ALC 1 P HC, NHC-NT

Almería (*) ES LEI 4 A HC(2), NHC(2) (*) O (*)

Almería ES LEI 1 P HC, NHC-NT

Asturias ES AST 4 A HC(2)

Barcelona ES BCN 4 A Iberia HC(2), NHC-T(CH)(2), 
NHC-NT(2)

O

Flightcare HC(2), NHC(2) O

Barcelona ES BCN 1 P HC, NHC

Bilbao ES BIO 4 A HC(2), NHC(2), O

Bilbao ES BIO 1 P HC, NHC

Cádiz ES CAD 1 P HC, NHC

Cartagena ES CAR 1 P HC, NHC

Castellón ES CAS 1 P HC, NHC

Ciudad Real ES CQM 4 A HC(2), NHC(2)

Gerona ES GRO 4 A HC(2), NHC(2)

Gijón ES GIJ 1 P HC, NHC

Gran Canaria ES LPA 4 A HC(2), NHC-NT(2) O

Huelva ES HUV 1 P Puerto Interior HC-T(FR), HC-T(CH)

Puerto Exterior NHC-NT

Las Palmas de Gran Canaria ES LPA 1 P Productos HC, NHC

Animales U, E, O

Madrid ES MAD 4 A Iberia HC(2), NHC(2) U, E, O

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

U, E, O

PER4 HC-T(CH)(2)

WFS: World Wide Flight 
Services

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

O
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1 2 3 4 5 6

Málaga ES AGP 4 A HC(2), NHC(2) O

Málaga ES AGP 1 P HC, NHC U, E, O

Marín ES MAR 1 P HC, NHC-T(FR), NHC-NT

Palma de Mallorca ES PMI 4 A HC-NT(2), HC-T(CH)(2), 
HC-T(FR)(2) (*)

NHC-NT(2), NHC-T(CH)
(2), NHC-T(FR)(2) (*)

O

Santa Cruz de Tenerife ES SCT 1 P Dársena HC

Dique NHC U, E, O

Santander ES SDR 4 A HC(2), NHC(2)

Santander ES SDR 1 P HC, NHC

Santiago de Compostela ES SCQ 4 A HC(2), NHC(2)

San Sebastián (*) ES EAS 4 A HC(2) (*), NHC(2) (*)

Sevilla ES SVQ 4 A HC(2), NHC(2) O

Sevilla ES SVQ 1 P HC, NHC

Tarragona ES TAR 1 P HC, NHC

Tenerife Norte ES TFN 4 A HC(2)

Tenerife Sur ES TFS 4 A Productos HC(2), NHC(2)

Animales U, E, O

Valencia (*) ES VLC 4 A HC(2) (*), NHC(2) (*) O (*)

Valencia ES VLC 1 P HC, NHC

Vigo ES VGO 4 A HC(2), NHC(2)

Vigo ES VGO 1 P T.C. Guixar HC, NHC-T(FR), NHC-NT

Pantalan 3 HC-T(FR)(2)(3)

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

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

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

Vieirasa HC-T(FR)(3)

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

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

Vilagarcía–Ribeira–
Caramiñal

ES RIB 1 P Vilagarcía HC(2), NHC(2)(11)

Ribeira HC

Caramiñal HC

Vitoria ES VIT 4 A Productos HC(2), NHC-NT(2), NHC-
T(CH)

Animales U, E, O

Zaragoza ES ZAZ 4 A HC(2)
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Страна: ФРАНЦИЯ – Země: FRANCIE – Land: FRANKRIG – Land: FRANKREICH – Riik: PRANTSUSMAA – 
Χώρα: ΓΑΛΛIΑ – Country: FRANCE – País: FRANCIA – Pays: FRANCE – Paese: FRANCIA – Valsts: FRANCIJA 
– Šalis: PRANCŪZIJA – Ország: FRANCIAORSZÁG – Pajjiż: FRANZA – Land: FRANKRIJK – Kraj: FRANCJA 
– País: FRANÇA – Țara: FRANȚA – Krajina: FRANCÚZSKO – Država: FRANCIJA – Maa: RANSKA – Land: 

FRANKRIKE 

1 2 3 4 5 6

Bordeaux FR BOD 4 A HC-T(1), HC-NT, NHC

Bordeaux FR BOD 1 P HC-NT

Boulogne FR BOL 1 P HC-T(1)(3), HC-NT(1)(3)

Brest FR BES 4 A HC-T(CH)(1)(2)

Brest FR BES 1 P HC-T(FR)(1), NHC-T(FR)

Châteauroux-Déols FR CHR 4 A HC-T(2)

Concarneau – Douarnenez FR COC 1 P Concarneau HC-T(1)(3)

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

Deauville FR DOL 4 A E

Dunkerque FR DKK 1 P Caraibes HC-T(1), HC-NT

Maison Blanche NHC-NT

Le Havre FR LEH 1 P Route des Marais HC-T(1), HC-NT, NHC

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

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

Fécamp HC-NT(6), NHC-NT(6)

Lorient FR LRT 1 P CCIM NHC-NT(4)

Lyon-Saint Exupéry FR LIO 4 A HC-T(1), HC-NT, NHC O

Marseille Port (15) FR MRS 1 P Hangar 14 E

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

Marseille – Fos-sur-Mer FR FOS 1 P HC-T(1), HC-NT, NHC

Marseille aéroport FR MRS 4 A HC-T(1), HC-NT O

Nantes – Saint-Nazaire FR NTE 1 P HC-T(1), HC-NT, NHC-NT

Nice FR NCE 4 A HC-T(CH)(1)(2) O

Orly FR ORY 4 A SFS HC-T(1)(2), HC-NT(2), 
NHC

Réunion Port Réunion FR LPT 1 P HC(1), NHC

Réunion Roland-Garros FR RUN 4 A HC(1), NHC O

Roissy – Charles-de-Gaulle FR CDG 4 A Air France HC-T(1), HC-NT, NHC-NT

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

Station animalière U, E, O(14)
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1 2 3 4 5 6

Rouen FR URO 1 P HC-T(1)(2), HC-NT(2), 
NHC

Sète FR SET 1 P Frontignan HC-T(1), HC-NT

Toulouse-Blagnac FR TLS 4 A HC-T(1)(2), HC-NT(2), 
NHC(2)

O

Vatry FR VRY 4 A HC-T(CH)(1)(2)

Страна: ИТАЛИЯ – Země: ITÁLIE – Land: ITALIEN – Land: ITALIEN – Riik: ITAALIA – Χώρα: ΙΤΑΛIΑ – 
Country: ITALY – País: ITALIA – Pays: ITALIE – Paese: ITALIA – Valsts: ITĀLIJA – Šalis: ITALIJA – Ország: 
OLASZORSZÁG – Pajjiż: ITALJA – Land: ITALIË – Kraj: WŁOCHY – País: ITÁLIA – Țara: ITALIA – Krajina: 

TALIANSKO – Država: ITALIJA – Maa: ITALIA – Land: ITALIEN 

1 2 3 4 5 6

Ancona IT AOI 4 A HC, NHC

Ancona IT AOI 1 P VIS HC

Garbage NHC

Bari IT BRI 1 P HC, NHC-NT

Bergamo IT BGO 4 A HC, NHC

Bologna-Borgo Panigale IT BLQ 4 A HC(2), NHC(2) O

Brescia Montichiari IT MCH 4 A HC(2), NHC(2)

Brindisi IT BDS 1 P HC

Civitavecchia IT CVV 1 P HC-T(2)

Genova IT GOA 1 P Calata Sanità (terminal 
Sech)

HC(2), NHC-NT(2)

Nino Ronco (terminal 
Messina)

NHC-NT(2)

Porto di Voltri (Voltri) HC(2), NHC-NT(2)

Ponte Paleocapa NHC-NT(6)

Genova IT GOA 4 A HC(2), NHC(2) O

Gioia Tauro IT GIT 1 P HC, NHC

La Spezia IT SPE 1 P HC, NHC U, E

Livorno-Pisa IT LIV 1 P Porto Commerciale HC, NHC-NT

Sintermar HC, NHC

Lorenzini HC, NHC-NT

Terminal Darsena Toscana HC, NHC

Livorno-Pisa IT PSA 4 A HC(2), NHC(2)

Milano-Linate IT LIN 4 A HC(2), NHC(2) O



Nr. 76/524 17.12.2015EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

1 2 3 4 5 6

Milano-Malpensa IT MXP 4 A Magazzini aeroportuali 
ALHA

HC(2), NHC(2)

SEA U, E

Cargo City MLE HC, NHC O

Napoli IT NAP 1 P Molo Bausan HC, NHC

Napoli IT NAP 4 A HC, NHC-NT

Olbia IT OLB 1 P HC-T(FR)(3)

Palermo IT PMO 4 A HC-T

Palermo IT PMO 1 P HC

Ravenna IT RAN 1 P Sapir 1 NHC-NT(6)

TCR HC-T(FR)(2), HC-NT(2), 
NHC-NT(2)

Setramar NHC-NT(4)

Docks Cereali NHC-NT

Reggio Calabria (*) IT REG 1 P HC (*), NHC (*)

Reggio Calabria IT REG 4 A HC, NHC

Roma-Fiumicino IT FCO 4 A Alitalia HC(2), NHC-NT(2) O(14)

Cargo City ADR HC, NHC

Isola Veterinaria U, E, O

Rimini IT RMI 4 A HC(2), NHC(2)

Salerno IT SAL 1 P HC, NHC

Taranto IT TAR 1 P HC, NHC

Torino-Caselle IT CTI 4 A HC(2), NHC-NT(2)

Trapani IT TPS 1 P HC

Trieste IT TRS 1 P Hangar 69 HC, NHC

Venezia IT VCE 4 A HC(2), NHC-T(CH)(2), 
NHC-NT(2)

Venezia IT VCE 1 P HC-T, NHC-NT

Verona IT VRN 4 A HC(2), NHC(2)

Vado Ligure Savona port IT VDL 1 P HC(2), NHC-NT(2)



17.12.2015 Nr. 76/525EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Страна: КИПЪР – Země: KYPR – Land: CYPERN – Land: ZYPERN – Riik: KÜPROS – Χώρα: ΚΥΠΡΟΣ – 
Country: CYPRUS – País: CHIPRE – Pays: CHYPRE – Paese: CIPRO – Valsts: KIPRA – Šalis: KIPRAS – Ország: 
CIPRUS – Pajjiż: ĊIPRU – Land: CYPRUS – Kraj: CYPR – País: CHIPRE – Țara: CIPRU – Krajina: CYPRUS 

– Država: CIPER – Maa: KYPROS – Land: CYPERN 

1 2 3 4 5 6

Larnaka CY LCA 4 A HC(2), NHC-NT(2) O

Lemesos CY LMS 1 P HC(2), NHC-NT

Страна: ЛАТВИЯ – Země: LOTYŠSKO – Land: LETLAND – Land: LETTLAND – Riik: LÄTI – Χώρα: 
ΛΕΤΤΟΝIΑ – Country: LATVIA – Pais: LETONIA – Pays: LETTONIE – Paese: LETTONIA – Valsts: LATVIJA – 
Šalis: LATVIJA – Ország: LETTORSZÁG – Pajjiż: LATVJA – Land: LETLAND – Kraj: ŁOTWA – País: LETÓNIA 

– Țara: LETONIA – Krajina: LOTYŠSKO – Država: LATVIJA – Maa: LATVIA – Land: LETTLAND 

1 2 3 4 5 6

Daugavpils LV DGP 2 F HC(2), NHC-NT(2)

Grebņeva(13) LV GRE 3 R HC, NHC-T(CH), NHC-NT

Patarnieki LV PAT 3 R IC 1 HC, NHC-T(CH), NHC-NT

IC 2 U, E, O

Rēzekne(13) LV REZ 2 F HC(2), NHC-NT(2)

Rīga (Riga port) LV RIX 1a P Kravu termināls HC(2), NHC(2), HC-T(FR)
(2), HC-NT(2)

Rīga (BFT) LV RIX 1b P HC-T(FR)(2)

Rīga (Baltmarine Terminal) LV BTM 1 P HC-T(FR)(2)

Terehova(13) LV TER 3 R HC, NHC-NT E, O

Ventspils LV VNT 1 P HC(2), NHC(2)

Страна: ЛИТВА – Země: LITVA – Land: LITAUEN – Land: LITAUEN – Riik: LEEDU – Χώρα: ΛΙΘΟΥΑΝIΑ 
– Country: LITHUANIA – País: LITUANIA – Pays: LITUANIE – Paese: LITUANIA – Valsts: LIETUVA – Šalis: 
LIETUVA – Ország: LITVÁNIA – Pajjiż: LITWANJA – Land: LITOUWEN – Kraj: LITWA – País: LITUÂNIA – 

Țara: LITUANIA – Krajina: LITVA – Država: LITVA – Maa: LIETTUA – Land: LITAUEN 

1 2 3 4 5 6

Kena(13) LT KEG 2 F HC-T(FR), HC-NT, NHC-
T(FR), NHC-NT

Kybartai(13) LT KBK 3 R HC, NHC

Kybartai(13) LT KBG 2 F HC, NHC

Lavoriškės(13) LT LVK 3 R HC, NHC

Medininkai(13) LT MDK 3 R HC, NHC-T(FR), NHC-NT U, E, O

Molo LT MOM 1 P HC-T(FR)(2), HC-NT(2), 
NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)

Malkų įlankos LT MLM 1 P HC, NHC

Laistų HC
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1 2 3 4 5 6

Pilies LT PLM 1 P HC-T(FR)(2), HC-NT(2), 
NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)

Panemunė(13) LT PNK 3 R HC, NHC

Pagėgiai(13) LT PGG 2 F HC, NHC

Šalčininkai(13) LT SLK 3 R HC, NHC

Vilnius LT VNO 4 A HC, NHC O

Страна: ЛЮКСЕМБУРГ – Země: LUCEMBURSKO – Land: LUXEMBOURG – Land: LUXEMBURG – 
Riik: LUKSEMBURG – Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ – Country: LUXEMBOURG – País: LUXEMBURGO – 
Pays: LUXEMBOURG – Paese: LUSSEMBURGO – Valsts: LUKSEMBURGA – Šalis: LIUKSEMBURGAS 
– Ország: LUXEMBURG – Pajjiż: LUSSEMBURGU – Land: LUXEMBURG – Kraj: LUKSEMBURG – País: 
LUXEMBURGO – Țara: LUXEMBURG – Krajina: LUXEMBURSKO – Država: LUKSEMBURG – Maa: 

LUXEMBURG – Land: LUXEMBURG 

1 2 3 4 5 6

Luxembourg LU LUX 4 A Centre 1 HC

Centre 2 NHC-NT U, E, O

Страна: УНГАРИЯ – Země: MAĎARSKO – Land: UNGARN – Land: UNGARN – Riik: UNGARI – Χώρα: 
ΟΥΓΓΑΡIΑ – Country: HUNGARY – País: HUNGRÍA – Pays: HONGRIE – Paese: UNGHERIA – Valsts: 
UNGĀRIJA – Šalis: VENGRIJA – Ország: MAGYARORSZÁG – Pajjiż: UNGERIJA – Land: HONGARIJE – 
Kraj: WĘGRY – País: HUNGRIA – Țara: UNGARIA – Krajina: MAĎARSKO – Država: MADŽARSKA – Maa: 

UNKARI – Land: UNGERN 

1 2 3 4 5 6

Budapest-Ferihegy HU BUD 4 A HC(2), NHC-T(CH)(2), 
NHC-NT

O

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

Gyékényes HU GYE 2 F HC(2), NHC(2)

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

Letenye HU LET 3 R HC(2), NHC-NT(2)

Röszke HU ROS 3 R HC(2), NHC-NT(2) E

Záhony HU ZAH 3 R HC(2), NHC-NT(2) U, E

Страна: МАЛТА – Země: MALTA – Land: MALTA – Land: MALTA – Riik: MALTA – Χώρα: ΜAΛΤΑ – Country: 
MALTA – País: MALTA – Pays: MALTE – Paese: MALTA – Valsts: MALTA – Šalis: MALTA – Ország: MÁLTA – 
Pajjiż: MALTA – Land: MALTA – Kraj: MALTA – País: MALTA – Țara: MALTA – Krajina: MALTA – Država: 

MALTA – Maa: MALTA – Land: MALTA 

1 2 3 4 5 6

Luqa MT LUQ 4 A HC(2), NHC(2) O, U, E
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1 2 3 4 5 6

Marsaxxlok MT MAR 1 P HC, NHC

Valetta MT MLA 1 P U, E,

Страна: НИДЕРЛАНДИЯ – Země: NIZOZEMSKO – Land: NEDERLANDENE – Land: NIEDERLANDE – 
Riik: HOLLAND – Χώρα: ΚAΤΩ ΧΩΡΕΣ – Country: NETHERLANDS – País: PAÍSES BAJOS – Pays: PAYS-
BAS – Paese: PAESI BASSI – Valsts: NĪDERLANDE – Šalis: NYDERLANDAI – Ország: HOLLANDIA – Pajjiż: 
OLANDA – Land: NEDERLAND – Kraj: NIDERLANDY – País: PAÍSES BAIXOS – Țara: ȚĂRILE DE JOS – 

Krajina: HOLANDSKO – Država: NIZOZEMSKA – Maa: ALANKOMAAT – Land: NEDERLÄNDERNA

1 2 3 4 5 6

Amsterdam NL AMS 4 A Aero Ground Services HC(2), NHC-T(FR), NHC-
NT(2)

O(14)

KLM-2 U, E, O(14)

Freshport HC(2), NHC(2) O(14)

Amsterdam NL AMS 1 P Cornelis Vrolijk HC-T(FR)(2)(3)

Daalimpex Velsen HC-T

PCA HC(2), NHC(2)

Kloosterboer IJmuiden HC-T(FR)

Eemshaven NL EEM 1 P HC-T(2), NHC-T(FR)(2)

Harlingen NL HAR 1 P Daalimpex HC-T

Maastricht NL MST 4 A HC, NHC U, E, O

Rotterdam NL RTM 1 P Eurofrigo Karimatastraat HC, NHC-T(FR), NHC-NT

Eurofrigo, Abel Tasmanstraat HC

Kloosterboer Terminal 
Rotterdam B.V.

HC-T(FR)(2)

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

Vlissingen NL VLI 1 P Daalimpex HC-T(2), NHC-T(FR)(2)

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

Страна: АВСТРИЯ – Země: RAKOUSKO – Land: ØSTRIG – Land: ÖSTERREICH – Riik: AUSTRIA – Χώρα: 
ΑΥΣΤΡIΑ – Country: AUSTRIA – País: AUSTRIA – Pays: AUTRICHE – Paese: AUSTRIA – Valsts: AUSTRIJA 
– Šalis: AUSTRIJA – Ország: AUSZTRIA – Pajjiż: AWSTRIJA – Land: OOSTENRIJK – Kraj: AUSTRIA – País: 
ÁUSTRIA – Țara: AUSTRIA – Krajina: RAKÚSKO – Država: AVSTRIJA – Maa: ITÄVALTA – Land: ÖSTERRIKE 

1 2 3 4 5 6

Linz AT LNZ 4 A HC(2), NHC(2) O, E, U(8)

Wien–Schwechat AT VIE 4 A HC(2), NHC(2) O
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Страна: ПОЛША – Země: POLSKO – Land: POLEN – Land: POLEN – Riik: POOLA – Χώρα: ΠΟΛΩΝIΑ – 
Country: POLAND – País: POLONIA – Pays: POLOGNE – Paese: POLONIA – Valsts: POLIJA – Šalis: LENKIJA 
– Ország: LENGYELORSZÁG – Pajjiż: POLONJA – Land: POLEN – Kraj: POLSKA – País: POLÓNIA – Țara: 

POLONIA – Krajina: POĽSKO – Država: POLJSKA – Maa: PUOLA – Land: POLEN 

1 2 3 4 5 6

Bezledy(13) PL BEZ 3 R HC, NHC U, E, O

Dorohusk PL DOR 3 R HC, NHC-T(FR), NHC-NT O

Gdańsk PL GDN 1 P HC(2), NHC(2)

Gdynia PL GDY 1 P IC 1 HC, NHC U, E, O

IC 2 HC-T(FR)(2)

Hrebenne PL HRE 3 R HC, NHC

Korczowa PL KOC 3 R HC, NHC U, E, O

Kukuryki–Koroszczyn PL KOR 3 R HC, NHC U, E, O

Kuźnica Białostocka(13) PL KUB 3 R HC, NHC U, E, O

Świnoujście PL SWI 1 P HC, NHC

Szczecin PL SZZ 1 P HC, NHC

Terespol–Kobylany PL TKO 2 F HC, NHC

Warszawa Okęcie PL WAW 4 A HC(2), NHC(2) U, E, O

Страна: ПОРТУГАЛИЯ - Země: PORTUGALSKO – Land: PORTUGAL – Land: PORTUGAL – Riik: PORTUGAL 
– Χώρα: ΠΟΡΤΟΓΑΛIΑ – Country: PORTUGAL – País: PORTUGAL – Pays: PORTUGAL – Paese: PORTOGALLO 
– Valsts: PORTUGĀLE – Šalis: PORTUGALIJA – Ország: PORTUGÁLIA – Pajjiż: PORTUGALL – Land: 
PORTUGAL – Kraj: PORTUGALIA – País: PORTUGAL – Țara: PORTUGALIA – Krajina: PORTUGALSKO – 

Država: PORTUGALSKA – Maa: PORTUGALI – Land: PORTUGAL

1 2 3 4 5 6

Aveiro PT AVE 1 P HC-T(3)

Faro PT FAO 4 A HC-NT(2), HC-T(CH)(2) O

Funchal (Madeira) PT FNC 4 A HC(2)

Caniçal (Madeira) PT CNL 1 P HC-T(2)

Horta (Açores) PT HOR 1 P HC-T(FR)(3)

Lisboa PT LIS 4 A Centre 1 HC(2) O

Lisboa PT LIS 1 P Liscont HC(2), NHC

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

Peniche PT PEN 1 P HC-T(FR)(3)

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

Ponta Delgada (Açores) PT PDL 1 P HC-T(FR)(3), NHC-T(FR)
(3)

Porto PT OPO 4 A HC-T(2), NHC-NT(2) O

Porto PT OPO 1 P HC(2), NHC-NT

Setúbal PT SET 1 P HC(2), NHC

Sines PT SIE 1 P HC(2), NHC

Viana do Castelo PT VDC 1 P HC-T(FR)(3)

Страна: РУМЪНИЯ – Země: RUMUNSKO – Land: RUMÆNIEN – Land: RUMÄNIEN – Riik: RUMEENIA 
– Χώρα: ΡΟΥΜΑΝIΑ – Country: ROMANIA – País: RUMANÍA – Pays: ROUMANIE – Paese: ROMANIA – 
Valsts: RUMĀNIJA – Šalis: RUMUNIJA – Ország: ROMÁNIA – Pajjiż: RUMANIJA – Land: ROEMENIË – 
Kraj: RUMUNIA – País: ROMÉNIA – Țara: ROMÂNIA – Krajina: RUMUNSKO – Država: ROMUNIJA – Maa: 

ROMANIA – Land: RUMÄNIEN 

1 2 3 4 5 6

Albița RO ALT 3 R IC 1 HC(2)

IC 2 NHC-T(CH), NHC-NT

IC 3 U, E, O

Bucharest Henri Coandă RO OTP 4 A IC 1 HC-NT(2), HC-T(CH)(2), 
NHC-NT(2)

IC 2 E, O

Constanța North RO CSN 1 P HC(2), NHC-NT(2)

Constanța South – Agigea RO CSA 1 P HC(2), NHC-T(CH)(2), 
NHC-NT(2)

Halmeu RO HAL 3 R IC 1 HC(2), NHC(2)

IC 2 U, E, O

Sculeni Iași RO SCU 3 R HC(2), NHC(2)

Siret RO SIR 3 R HC(2), NHC(2)

Stamora Moravița RO STA 3 R IC 1 HC(2), NHC(2)

IC 2 U, E, O
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Страна: СЛОВЕНИЯ – Země: SLOVINSKO – Land: SLOVENIEN – Land: SLOWENIEN – Riik: SLOVEENIA 
– Χώρα: ΣΛΟΒΕΝIΑ – Country: SLOVENIA – País: ESLOVENIA – Pays: SLOVÉNIE – Paese: SLOVENIA – 
Valsts: SLOVĒNIJA – Šalis: SLOVĖNIJA – Ország: SZLOVÉNIA – Pajjiż: SLOVENJA – Land: SLOVENIË – 
Kraj: SŁOWENIA – País: ESLOVÉNIA – Țara: SLOVENIA – Krajina: SLOVINSKO – Država: SLOVENIJA 

– Maa: SLOVENIA – Land: SLOVENIEN 

1 2 3 4 5 6

Dobova SI DOB 2 F HC(2), NHC(2) U, E

Gruškovje SI GRK 3 R HC, NHC-T(FR), NHC-NT O

Jelšane SI JLN 3 R HC, NHC-NT, NHC-T(CH) O

Koper SI KOP 1 P HC, NHC-T(CH), NHC-NT

Ljubljana Brnik SI LJU 4 A HC(2), NHC(2) O

Obrežje SI OBR 3 R HC, NHC-T(CH)(2), NHC-
NT(2)

U, E, O

Страна: СЛОВАКИЯ – Země: SLOVENSKO – Land: SLOVAKIET – Land: SLOWAKEI – Riik: SLOVAKKIA – 
Χώρα: ΣΛΟΒΑΚIΑ – Country: SLOVAKIA – País: ESLOVAQUIA – Pays: SLOVAQUIE – Paese: SLOVACCHIA 
– Valsts: SLOVĀKIJA – Šalis: SLOVAKIJA – Ország: SZLOVÁKIA – Pajjiż: SLOVAKJA – Land: SLOWAKIJE 
– Kraj: SŁOWACJA – País: ESLOVÁQUIA – Țara: SLOVACIA – Krajina: SLOVENSKO – Država: SLOVAŠKA 

– Maa: SLOVAKIA – Land: SLOVAKIEN

1 2 3 4 5 6

Bratislava SK BTS 4 A IC 1 HC(2), NHC(2)

IC 2 E, O

Vyšné Nemecké SK VYN 3 R IC 1 HC, NHC

IC 2 U, E

Čierna nad Tisou SK CNT 2 F HC, NHC

Страна: ФИНЛАНДИЯ – Země: FINSKO – Land: FINLAND – Land: FINNLAND – Riik: SOOME – Χώρα: 
ΦΙΝΛΑΝΔIΑ – Country: FINLAND – País: FINLANDIA – Pays: FINLANDE – Paese: FINLANDIA – Valsts: 
SOMIJA – Šalis: SUOMIJA – Ország: FINNORSZÁG – Pajjiż: FINLANDJA – Land: FINLAND – Kraj: 
FINLANDIA – País: FINLÂNDIA – Țara: FINLANDA – Krajina: FÍNSKO – Država: FINSKA – Maa: SUOMI – 

Land: FINLAND

1 2 3 4 5 6

Hamina FI HMN 1 P HC(2), NHC(2)

Helsinki FI HEL 4 A HC(2), NHC(2) O

Helsinki FI HEL 1 P HC(2), NHC-NT

Vaalimaa FI VLA 3 R HC(2), NHC U, E, O
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Страна: ШВЕЦИЯ – Země: ŠVÉDSKO – Land: SVERIGE – Land: SCHWEDEN – Riik: ROOTSI – Χώρα: 
ΣΟΥΗΔIΑ – Country: SWEDEN – País: SUECIA – Pays: SUÈDE – Paese: SVEZIA – Valsts: ZVIEDRIJA – Šalis: 
ŠVEDIJA – Ország: SVÉDORSZÁG – Pajjiż: SVEZJA – Land: ZWEDEN – Kraj: SZWECJA – País: SUÉCIA – 

Țara: SUEDIA – Krajina: ŠVÉDSKO – Država: ŠVEDSKA – Maa: RUOTSI – Land: SVERIGE

1 2 3 4 5 6

Göteborg SE GOT 1 P HC(2), NHC(2)-NT E (*),O (*)

Göteborg-Landvetter SE GOT 4 A IC 1 HC(2), NHC(2) O

IC 2 E

Helsingborg SE HEL 1 P HC(2), NHC-T(FR)(2), 
NHC-NT(2)

Norrköping SE NRK 4 A E

Stockholm SE STO 1 P HC(2)

Stockholm-Arlanda SE ARN 4 A HC(2), NHC(2) O

Страна: ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО – Země: SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ – Land: DET FORENEDE KONGERIGE 
– Land: VEREINIGTES KÖNIGREICH – Riik: SUURBRITANNIA – Χώρα: ΗΝΩΜEΝΟ ΒΑΣIΛΕΙΟ – Country: 
UNITED KINGDOM – País: REINO UNIDO – Pays: ROYAUME-UNI – Paese: REGNO UNITO – Valsts: 
APVIENOTĀ KARALISTE – Šalis: JUNGTINĖ KARALYSTĖ – Ország: EGYESÜLT KIRÁLYSÁG – Pajjiż: 
RENJU UNIT – Land: VERENIGD KONINKRIJK – Kraj: ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO – País: REINO UNIDO 
– Țara: REGATUL UNIT – Krajina: SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO – Država: ZDRUŽENO KRALJESTVO – Maa: 

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA – Land: FÖRENADE KUNGARIKET

1 2 3 4 5 6

Belfast GB BEL 4 A HC-T(1)(2), HC-
NT(2), NHC(2)

Belfast GB BEL 1 P HC-T(FR)(1)(2), NHC-
T(FR)(2)

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

Falmouth GB FAL 1 P HC-T(1), HC-NT(1)

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

ATEF HC-NT(1)

Gatwick GB LGW 4 A IC 1 O

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

Glasgow (*) GB GLW 4 A HC-T(1)(2) (*), HC-NT(1)
(2) (*), NHC-NT(2) (*)

Grimsby–Immingham GB GSY 1 P Centre 1 HC-T(FR)(1)

Grove Wharf Wharton GB GRW 1 P NHC-NT(4)

Heathrow GB LHR 4 A Centre 1 HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2), 
NHC(2)

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

Animal Reception Centre U, E, O
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1 2 3 4 5 6

Hull GB HUL 1 P HC-T(1), HC-NT(1), NHC-
NT

Invergordon GB IVG 1 P NHC-NT(4)

Liverpool GB LIV 1 P HC(1)(2), NHC(2)

Manchester GB MNC 4 A IC 1 O(14)

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

IC 3 NHC(2),

Manston GB MSE 4 A HC(1)(2), NHC(2)

Nottingham East Midlands GB EMA 4 A HC-T(1), HC-NT(1), NHC-
T(FR), NHC-NT

Peterhead GB PHD 1 P HC-T(FR)(1,2,3)

Prestwick GB PIK 4 A U, E

Southampton GB SOU 1 P HC-T(1), HC-NT(1), NHC

Stansted GB STN 4 A HC-NT(1)(2), NHC-NT(2) U, E

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

Tilbury GB TIL 1 P HC-T(1), HC-NT(1), NHC-
T(FR), NHC-NT
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VEDLEGG II

LISTE	OVER	SENTRALE	EININGAR,	REGIONALE	EININGAR	OG	LOKALE	EININGAR	I	TRACES

ПРИЛОЖЕНИЕ – PRIEDAS – PŘÍLOHA – MELLÉKLET – BILAG – ANNESS – ANHANG – BIJLAGE – LISA 
– ZAŁĄCZNIK – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ANEXO – ANNEX – ANEXĂ – ANEXO – PRÍLOHA – ANNEXE – PRILOGA – 

ALLEGATO – LIITE – PIELIKUMS – BILAGA 

Страна: БЕЛГИЯ – Šalis: BELGIJA – Země: BELGIE – Ország: BELGIUM – Land: BELGIEN – Pajjiż: BELĠJU 
– Land: BELGIEN – Land: BELGIË – Riik: BELGIA – Kraj: BELGIA – Χώρα: ΒEΛΓΙΟ – País: BÉLGICA – 
Country: BELGIUM – Țara: BELGIA – País: BÉLGICA – Krajina: BELGICKO – Pays: BELGIQUE – Država: 

BELGIJA – Paese: BELGIO – Maa: BELGIA – Valsts: BEĻĢIJA – Land: BELGIEN 

ЦЕНТРАЛНА	ЕДИНИЦА	–	CENTRINIS	VIENETAS	–	ÚSTŘEDNÍ	JEDNOTKA	–	KÖZPONTI	EGYSéG	–	
CENTRALENHED	–	UNITÀ	ĊENTRALI	–	ZENTRALE	EINHEIT	–	CENTRALE	EENHEID	–	KESKASUTUS	
–	 JEDNOSTKA	 CENTRALNA	 –	 ΚΕΝΤΡΙΚΗ	 ΜΟΝΑΔΑ	 –	 UNIDADE	 CENTRAL	 –	 CENTRAL	 UNIT	 –	
UNITATE	CENTRALĂ	–	UNIDAD	CENTRAL	–	ÚSTREDNÁ	JEDNOTKA	–	UNITé	CENTRALE	–	GLAVNI	

URAD	–	UNITÀ	CENTRALE	–	KESKUSYKSIKKÖ	–	CENTRĀLĀ	VIENĪBA	–	CENTRALENHET	

BE00000 BRUSSEL/BRUXELLES – FAVV/AFSCA 

РЕГИОНАЛНИ	И	ЛОКАЛНИ	УЧАСТЪЦИ	–	REGIONINIAI	 IR	VIETINIAI	VIENETAI	 –	KRAJSKÁ	A	
MÍSTNÍ	JEDNOTKA	–	REGIONÁLIS	éS	HELYI	EGYSéGEK	–	REGIONALE	OG	LOKALE	ENHEDER	
–	 UNITA'	 REĠJONALI	 U	 LOKALI	 –	 REGIONALE	 UND	ÖRTLICHE	 EINHEITEN	 –	 REGIONALE	 EN	
LOKALE	EENHEDEN	–	PIIRKONDLIKUD	JA	KOHALIKUD	ASUTUSED	–	REGIONALNE	I	LOKALNE	
JEDNOSTKI	 –	 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ	 ΚΑΙ	 ΤΟΠΙΚΕΣ	 ΜΟΝΑΔΕΣ	 –	 UNIDADES	 LOCAIS	 E	 REGIONAIS	
–	REGIONAL	AND	LOCAL	UNITS	–	UNITĂȚI	LOCALE	ȘI	REGIONALE	–	UNIDADES	REGIONALES	
Y	 LOCALES	 –	 REGIONÁLNE	 A	 MIESTNE	 JEDNOTKY	 –	 UNITéS	 RéGIONALES	 ET	 LOCALES	 –	
REGIONALNI	IN	OBMOČNI	URADI	–	UNITÀ	REGIONALI	E	LOCALI	–	ALUEELLISET	JA	PAIKALLISET	

YKSIKÖT	–	LOKĀLĀ	VIENĪBA	–	REGIONALA	OCH	LOKALA	ENHETER	

BE200001 REGIO VLAANDEREN/RÉGION FLAMANDE 

BE00103  WEST-VLAANDEREN/FLANDRE 
OCCIDENTALE 

BE00404  OOST-LAANDEREN/FLANDRE 
ORIENTALE 

BE00701  ANTWERPEN/ANVERS 

BE01007  LIMBURG/LIMBOURG 

BE01302  VLAAMS-BRABANT/BRABANT 
FLAMAND 

BE200002 REGIO BRUSSEL/RÉGION BRUXELLES 

BE01202  BRUSSEL/BRUXELLES 

BE200003 RÉGION WALLONNE/REGIO WALLONIË 

BE01402  BRABANT WALLON/WAALS-
BRABANT 

BE01505  HAINAUT/HENEGOUWEN 

BE01809  NAMUR/NAMEN 

BE02206  LIÈGE/LUIK 

BE02508  LUXEMBOURG/LUXEMBURG

Страна: БЪЛГАРИЯ – Šalis: BULGARIJA – Země: BULHARSKO – Ország: BULGÁRIA – Land: BULGARIEN 
– Pajjiż: BULGARIJA – Land: BULGARIEN – Land: BULGARIJE – Riik: BULGAARIA – Kraj: BUŁGARIA 
– Χώρα: ΒΟΥΛΓΑΡIA – País: BULGÁRIA – Country: BULGARIA – Țara: BULGARIA – País: BULGARIA – 
Krajina: BULHARSKO – Pays: BULGARIE – Država: BOLGARIJA – Paese: BULGARIA – Maa: BULGARIA 

– Valsts: BULGĀRIJA – Land: BULGARIEN 

ЦЕНТРАЛНА	ЕДИНИЦА	–	CENTRINIS	VIENETAS	–	ÚSTŘEDNÍ	JEDNOTKA	–	KÖZPONTI	EGYSéG	–	
CENTRALENHED	–	UNITÀ	ĊENTRALI	–	ZENTRALE	EINHEIT	–	CENTRALE	EENHEID	–	KESKASUTUS	
–	 JEDNOSTKA	 CENTRALNA	 –	 ΚΕΝΤΡΙΚΗ	 ΜΟΝΑΔΑ	 –	 UNIDADE	 CENTRAL	 –	 CENTRAL	 UNIT	 –	
UNITATE	CENTRALĂ	–	UNIDAD	CENTRAL	–	ÚSTREDNÁ	JEDNOTKA	–	UNITé	CENTRALE	–	GLAVNI	

URAD	–	UNITÀ	CENTRALE	–	KESKUSYKSIKKÖ	–	CENTRĀLĀ	VIENĪBA	–	CENTRALENHET	

BG00000  HQNVS SOFIA 
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ЛОКАЛНА	ЕДИНИЦА	–	VIETINIAI	VIENETAI	–	MÍSTNÍ	JEDNOTKA	–	HELYI	EGYSéGEK	–	LOKALE	
ENHEDER	–	UNITÀ	LOKALI	–	ÖRTLICHE	EINHEITEN	–	LOKALE	EENHEDEN	–	KOHALIK	ASUTUS	
–	JEDNOSTKA	LOKALNA	–	ΤΟΠΙΚΕΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	–	UNIDADES	LOCAIS	–	LOCAL	UNITS	–	UNITĂȚI	
LOCALE	–	UNIDADES	LOCALES	–	MIESTNA	JEDNOTKA	–	UNITéS	LOCALES	–	OBMOČNA	ENOTA	–	

UNITÀ	LOCALI	–	PAIKALLISET	YKSIKÖT	–	LOKĀLĀ	VIENĪBA	–	LOKALA	ENHETER	

BG01000  BLAGOEVGRAD 
BG02000  BURGAS 
BG03000  VARNA 
BG04000  VELIKO TARNOVO 
BG05000  VIDIN 
BG06000  VRATSA 
BG07000  GABROVO 
BG08000  DOBRICH 
BG09000  KARDJALI 
BG10000  KIUSTENDIL 
BG11000  LOVECH 
BG12000  MONTANA 
BG13000  PAZARDJIK 
BG14000  PERNIK

BG15000  PLEVEN 
BG16000  PLOVDIV 
BG17000  RAZGRAD 
BG18000  RUSE 
BG19000  SILISTRA 
BG20000  SLIVEN 
BG21000  SMOLIAN 
BG22000  SOFIA-REGION 
BG23000  STARA ZAGORA 
BG24000  TARGOVISHTE 
BG25000  HASKOVO 
BG26000  SHUMEN 
BG27000  YAMBOL 
BG28000  CVPHCD SOFIA

Страна: ЧЕШКА РЕПУБЛИКА – Šalis: ČEKIJOS RESPUBLIKA – Země: ČESKÁ REPUBLIKA – Ország: CSEH 
KÖZTÁRSASÁG – Land: TJEKKIET – Pajjiż: REPUBBLIKA ĊEKA – Land: TSCHECHISCHE REPUBLIK – 
Land: TSJECHIË – Riik: TŠEHHI VABARIIK – Kraj: REPUBLIKA CZESKA – Χώρα: ΤΣΕΧΙΚH ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ 
– País: REPÚBLICA CHECA – Country: CZECH REPUBLIC – Țara: REPUBLICA CEHĂ – Pais: REPÚBLICA 
CHECA – Krajina: ČESKÁ REPUBLIKA – Pays: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE – Država: ČEŠKA – Paese: 

REPUBBLICA CECA – Maa: TŠEKKI – Valsts: ČEHIJA – Land: TJECKIEN 

ЦЕНТРАЛНА	ЕДИНИЦА	–	CENTRINIS	VIENETAS	–	ÚSTŘEDNÍ	JEDNOTKA	–	KÖZPONTI	EGYSéG	–	
CENTRALENHED	–	UNITÀ	ĊENTRALI	–	ZENTRALE	EINHEIT	–	CENTRALE	EENHEID	–	KESKASUTUS	
–	 JEDNOSTKA	 CENTRALNA	 –	 ΚΕΝΤΡΙΚΗ	 ΜΟΝΑΔΑ	 –	 UNIDADE	 CENTRAL	 –	 CENTRAL	 UNIT	 –	
UNITATE	CENTRALĂ	–	UNIDAD	CENTRAL	–	ÚSTREDNÁ	JEDNOTKA	–	UNITé	CENTRALE	–	GLAVNI	

URAD	–	UNITÀ	CENTRALE	–	KESKUSYKSIKKÖ	–	CENTRĀLĀ	VIENĪBA	–	CENTRALENHET	

CZ00000  STATE VETERINARY ADMINISTRATION 

ЛОКАЛНА	ЕДИНИЦА	–	VIETINIAI	VIENETAI	–	MÍSTNÍ	JEDNOTKA	–	HELYI	EGYSéGEK	–	LOKALE	
ENHEDER	–	UNITÀ	LOKALI	–	ÖRTLICHE	EINHEITEN	–	LOKALE	EENHEDEN	–	KOHALIK	ASUTUS	
–	JEDNOSTKA	LOKALNA	–	ΤΟΠΙΚΕΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	–	UNIDADES	LOCAIS	–	LOCAL	UNITS	–	UNITĂȚI	
LOCALE	–	UNIDADES	LOCALES	–	MIESTNA	JEDNOTKA	–	UNITéS	LOCALES	–	OBMOČNA	ENOTA	–	

UNITÀ	LOCALI	–	PAIKALLISET	YKSIKÖT	–	LOKĀLĀ	VIENĪBA	–	LOKALA	ENHETER	

CZ00021  CENTRALBOHEMIAN 
CZ00062  SOUTHERNMORAVIAN 
CZ00031  SOUTHERNBOHEMIAN 
CZ00052  HRADEC KRÁLOVÉ 
CZ00061  VYSOČINA 
CZ00041  KARLOVY VARY 
CZ00051  LIBEREC 

CZ00071  OLOMOUC 
CZ00081  MORAVIA-SILESIAN 
CZ00053  PARDUBICE 
CZ00032  PLZEŇ 
CZ00011  PRAHA 
CZ00042  ÚSTÍ NAD LABEM 
CZ00072  ZLÍN

Страна: ДАНИЯ – Šalis: DANIJA – Země: DÁNSKO – Ország: DÁNIA – Land: DANMARK – Pajjiż: 
DANIMARKA – Land: DÄNEMARK – Land: DENEMARKEN – Riik: TAANI – Kraj: DANIA – Χώρα: ΔΑΝIΑ – 
País: DINAMARCA – Country: DENMARK – Țara: DANEMARCA – País: DINAMARCA – Krajina: DÁNSKO 
– Pays: DANEMARK – Država: DANSKA – Paese: DANIMARCA – Maa: TANSKA – Valsts: DĀNIJA – Land: 

DANMARK 

ЦЕНТРАЛНА	ЕДИНИЦА	–	CENTRINIS	VIENETAS	–	ÚSTŘEDNÍ	JEDNOTKA	–	KÖZPONTI	EGYSéG	–	
CENTRALENHED	–	UNITÀ	ĊENTRALI	–	ZENTRALE	EINHEIT	–	CENTRALE	EENHEID	–	KESKASUTUS	
–	 JEDNOSTKA	 CENTRALNA	 –	 ΚΕΝΤΡΙΚΗ	 ΜΟΝΑΔΑ	 –	 UNIDADE	 CENTRAL	 –	 CENTRAL	 UNIT	 –	
UNITATE	CENTRALĂ	–	UNIDAD	CENTRAL	–	ÚSTREDNÁ	JEDNOTKA	–	UNITé	CENTRALE	–	GLAVNI	

URAD	–	UNITÀ	CENTRALE	–	KESKUSYKSIKKÖ	–	CENTRĀLĀ	VIENĪBA	–	CENTRALENHET	

DK00000  DANISH VETERINARY AND FOOD ADMINISTRATION 
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РЕГИОНАЛНИ	И	ЛОКАЛНИ	УЧАСТЪЦИ	–	REGIONINIAI	 IR	VIETINIAI	VIENETAI	 –	KRAJSKÁ	A	
MÍSTNÍ	JEDNOTKA	–	REGIONÁLIS	éS	HELYI	EGYSéGEK	–	REGIONALE	OG	LOKALE	ENHEDER	
–	 UNITA'	 REĠJONALI	 U	 LOKALI	 –	 REGIONALE	 UND	ÖRTLICHE	 EINHEITEN	 –	 REGIONALE	 EN	
LOKALE	EENHEDEN	–	PIIRKONDLIKUD	JA	KOHALIKUD	ASUTUSED	–	REGIONALNE	I	LOKALNE	
JEDNOSTKI	 –	 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ	 ΚΑΙ	 ΤΟΠΙΚΕΣ	 ΜΟΝΑΔΕΣ	 –	 UNIDADES	 LOCAIS	 E	 REGIONAIS	
–	REGIONAL	AND	LOCAL	UNITS	–	UNITĂȚI	LOCALE	ȘI	REGIONALE	–	UNIDADES	REGIONALES	
Y	 LOCALES	 –	 REGIONÁLNE	 A	 MIESTNE	 JEDNOTKY	 –	 UNITéS	 RéGIONALES	 ET	 LOCALES	 –	
REGIONALNI	IN	OBMOČNI	URADI	–	UNITÀ	REGIONALI	E	LOCALI	–	ALUEELLISET	JA	PAIKALLISET	

YKSIKÖT	–	LOKĀLĀ	VIENĪBA	–	REGIONALA	OCH	LOKALA	ENHETER	

DK00001    REGION NORD 

DK01400  AALBORG 
DK01200  ÅRHUS

DK01100  HERNING 
DK01300  VIBORG

DK00002    REGION SYD 

DK00900  ESBJERG 
DK00800  HADERSLEV 

DK00700  ODENSE 
DK01000  VEJLE

DK00003    REGION ØST 

DK00100  RØDOVRE DK00400  RINGSTED 

Страна: ГЕРМАНИЯ – Šalis: VOKIETIJA – Země: NĚMECKO – Ország: NÉMETORSZÁG – Land: TYSKLAND 
– Pajjiż: ĠERMANJA – Land: DEUTSCHLAND – Land: DUITSLAND – Riik: SAKSAMAA – Kraj: NIEMCY 
– Χώρα: ΓΕΡΜΑΝIΑ – País: ALEMANHA – Country: GERMANY – Țara: GERMANIA – País: ALEMANIA – 
Krajina: NEMECKO – Pays: ALLEMAGNE – Država: NEMČIJA – Paese: GERMANIA – Maa: SAKSA – Valsts: 

VĀCIJA – Land: TYSKLAND 

ЦЕНТРАЛНА	ЕДИНИЦА	–	CENTRINIS	VIENETAS	–	ÚSTŘEDNÍ	JEDNOTKA	–	KÖZPONTI	EGYSéG	–	
CENTRALENHED	–	UNITÀ	ĊENTRALI	–	ZENTRALE	EINHEIT	–	CENTRALE	EENHEID	–	KESKASUTUS	
–	 JEDNOSTKA	 CENTRALNA	 –	 ΚΕΝΤΡΙΚΗ	 ΜΟΝΑΔΑ	 –	 UNIDADE	 CENTRAL	 –	 CENTRAL	 UNIT	 –	
UNITATE	CENTRALĂ	–	UNIDAD	CENTRAL	–	ÚSTREDNÁ	JEDNOTKA	–	UNITé	CENTRALE	–	GLAVNI	

URAD	–	UNITÀ	CENTRALE	–	KESKUSYKSIKKÖ	–	CENTRĀLĀ	VIENĪBA	–	CENTRALENHET	

DE00000  UNTERABTEILUNG VETERINÄRWESEN 

РЕГИОНАЛНИ	И	ЛОКАЛНИ	УЧАСТЪЦИ	–	REGIONINIAI	 IR	VIETINIAI	VIENETAI	 –	KRAJSKÁ	A	
MÍSTNÍ	JEDNOTKA	–	REGIONÁLIS	éS	HELYI	EGYSéGEK	–	REGIONALE	OG	LOKALE	ENHEDER	
–	 UNITA'	 REĠJONALI	 U	 LOKALI	 –	 REGIONALE	 UND	ÖRTLICHE	 EINHEITEN	 –	 REGIONALE	 EN	
LOKALE	EENHEDEN	–	PIIRKONDLIKUD	JA	KOHALIKUD	ASUTUSED	–	REGIONALNE	I	LOKALNE	
JEDNOSTKI	 –	 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ	 ΚΑΙ	 ΤΟΠΙΚΕΣ	 ΜΟΝΑΔΕΣ	 –	 UNIDADES	 LOCAIS	 E	 REGIONAIS	
–	REGIONAL	AND	LOCAL	UNITS	–	UNITĂȚI	LOCALE	ȘI	REGIONALE	–	UNIDADES	REGIONALES	
Y	 LOCALES	 –	 REGIONÁLNE	 A	 MIESTNE	 JEDNOTKY	 –	 UNITéS	 RéGIONALES	 ET	 LOCALES	 –	
REGIONALNI	IN	OBMOČNI	URADI	–	UNITÀ	REGIONALI	E	LOCALI	–	ALUEELLISET	JA	PAIKALLISET	

YKSIKÖT	–	LOKĀLĀ	VIENĪBA	–	REGIONALA	OCH	LOKALA	ENHETER	

DE00008    BADEN-WÜRTTEMBERG 

DE00108  OSTALBKREIS 
DE44108  ALB-DONAU-KREIS 
DE03708  MAIN-TAUBER-KREIS 
DE53508  BADEN-BADEN 
DE05508  BIBERACH 
DE53708  BÖBLINGEN 
DE13708  BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD 
DE07108  NECKAR-ODENWALD-KREIS 
DE07508  CALW 
DE55208  SCHWARZWALD-BAAR-KREIS 
DE53808  EMMENDINGEN 

DE31108  ESSLINGEN 
DE54008  FREIBURG STADT 
DE54108  FREUDENSTADT 
DE53608  BODENSEEKREIS 
DE54208  GÖPPINGEN 
DE54308  HEIDELBERG STADT 
DE54408  HEIDENHEIM 
DE18908  HEILBRONN 
DE54508  HEILBRONN STADT 
DE21708  KARLSRUHE 
DE54708  KARLSRUHE STADT 
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DE25208  LÖRRACH 
DE25508  LUDWIGSBURG 
DE54808  MANNHEIM STADT 
DE54608  HOHENLOHEKREIS 
DE24008  ORTENAUKREIS 
DE53908  ENZKREIS 
DE54908  PFORZHEIM STADT 
DE35208  KONSTANZ 
DE55008  RASTATT 
DE35408  RAVENSBURG 
DE55108  REMS-MURR-KREIS 

DE36208  REUTLINGEN 
DE18808  RHEIN-NECKAR-KREIS 
DE37808  ROTTWEIL 
DE39208  SCHWÄBISCH HALL 
DE40508  SIGMARINGEN 
DE55308  STUTTGART, LANDESHAUPTSTADT 
DE55408  TÜBINGEN 
DE55508  TUTTLINGEN 
DE55608  ULM STADT 
DE44808  WALDSHUT-TIENGEN 
DE55708  ZOLLERNALBKREIS 

DE00009    BAYERN

DE00509  AICHACH-FRIEDBERG 
DE00909  ALTÖTTING 
DE01109  AMBERG-SULZBACH 
DE01709  ANSBACH 
DE02209  ASCHAFFENBURG 
DE02709  AUGSBURG 
DE03309  BAD KISSINGEN 
DE03809  BAD NEUSTADT 
DE03909  BERCHTESGARDENER LAND 
DE09809  DILLINGEN A.D. DONAU 
DE09909  DINGOLFING-LANDAU 
DE10209  DONAU-RIES 
DE11009  EBERSBERG 
DE11209  EICHSTÄTT 
DE12109  ERDING 
DE12609  ERLANGEN, STADT 
DE12509  HÖCHSTADT 
DE35809  REGENSBURG, STADT 
DE02809  AUGSBURG, STADT 
DE13209  FORCHHEIM 
DE13809  FREISING 
DE14009  FREYUNG-GRAFENAU 
DE14209  FÜRSTENFELDBRUCK 
DE14409  FÜRTH 
DE14509  FÜRTH, STADT 
DE14909  GARMISCH-PARTENKIRCHEN 
DE17309  GÜNZBURG 
DE18609  HASSFURT 
DE20009  HOF 
DE20109  HOF STADT 
DE21009  INGOLSTADT 
DE21809  KARLSTADT 
DE22209  KELHEIM 
DE22509  KITZINGEN 
DE23309  KULMBACH 
DE23609  LANDSBERG A.D. LECH 
DE23709  LANDSHUT 
DE24109  LAUF A.D. PEGNITZ 
DE24609  LICHTENFELS 
DE24809  LINDAU (BODENSEE) 
DE27209  OSTALLGÄU 
DE27509  MEMMINGEN, STADT 
DE27909  MIESBACH 

DE04109  BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN 
DE04209  BAMBERG 
DE04309  BAMBERG STADT 
DE04509  BAYREUTH 
DE04609  BAYREUTH STADT 
DE07709  CHAM 
DE08109  COBURG 
DE08709  DACHAU 
DE09109  DEGGENDORF 
DE28009  MILTENBERG 
DE28109  UNTERALLGÄU 
DE28409  MÜHLDORF A. INN 
DE28709  MÜNCHEN 
DE28809  MÜNCHEN STADT 
DE29309  NEUBURG A.D. DONAU 
DE29609  NEUMARKT I.D. OPF. 
DE30009  NEUSTADT A.D. AISCH 
DE30109  NEUSTADT A.D. WALDNAAB 
DE30309  NEU-ULM 
DE31009  NÜRNBERG, STADT 
DE33309  PASSAU 
DE33709  PFAFFENHOFEN A. D. ILM 
DE33809  PFARRKIRCHEN ROTTAL/INN 
DE35609  REGEN 
DE35709  REGENSBURG 
DE35809  REGENSBURG, STADT 
DE37209  ROSENHEIM 
DE37709  ROTH 
DE39409  SCHWANDORF 
DE39609  SCHWEINFURT 
DE41209  OBERALLGÄU 
DE41709  STARNBERG 
DE42709  STRAUBING-BOGEN 
DE42809  STRAUBING STADT 
DE43509  TIRSCHENREUTH 
DE43709  TRAUNSTEIN 
DE45109  WEIDEN I.D. OPF. 
DE45209  WEILHEIM I. OB 
DE45509  WEISSENBURG 
DE47609  WÜRZBURG 
DE47709  WÜRZBURG, STADT 
DE47809  WUNSIEDEL 
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DE00011    BERLIN 

DE00011  BERLIN 

DE00012    BRANDENBURG 

DE11112  BARNIM 
DE52912  BRANDENBURG AN DER HAVEL 
DE08512  COTTBUS 
DE25812  DAHME-SPREEWALD 
DE19512  ELBE-ELSTER 
DE13512  FRANKFURT (ODER) 
DE35312  HAVELLAND 
DE40112  MÄRKISCH-ODERLAND 
DE32112  OBERHAVEL 

DE40312  OBERSPREEWALD-LAUSITZ 
DE04712  ODER-SPREE 
DE29812  OSTPRIGNITZ-RUPPIN 
DE34612  POTSDAM 
DE04812  POTSDAM-MITTELMARK 
DE33612  PRIGNITZ 
DE13312  SPREE-NEISSE 
DE25412  TELTOW-FLÄMING 
DE34812  UCKERMARK 

DE00004    BREMEN 

DE06904  BREMEN DE07004  BREMERHAVEN 

DE00002    HAMBURG 

DE18102  HAMBURG 

DE00006    HESSEN 

DE05006  BERGSTRASSE 
DE08806  DARMSTADT STADT 
DE08906  DARMSTADT-DIEBURG 
DE13406  FRANKFURT AM MAIN 
DE14606  FULDA 
DE15606  GIESSEN 
DE17106  GROSS-GERAU 
DE19406  HERSFELD-ROTENBURG 
DE20406  HOCHTAUNUSKREIS 
DE21906  KASSEL STADT 
DE22006  KASSEL LANDKREIS 
DE23906  LAHN-DILL-KREIS 
DE24706  LIMBURG-WEILBURG 

DE26506  MAIN-KINZIG-KREIS 
DE26606  MAIN-TAUNUS-KREIS 
DE26806  MARBURG-BIEDENKOPF 
DE31406  ODENWALDKREIS 
DE31606  OFFENBACH AM MAIN, LANDKREIS 
DE31706  OFFENBACH AM MAIN, STADT 
DE36306  RHEINGAU-TAUNUS-KREIS 
DE39306  SCHWALM-EDER-KREIS 
DE44606  VOGELSBERGKREIS 
DE44706  WALDECK-FRANKENBERG 
DE46006  WERRA-MEISSNER-KREIS 
DE46406  WETTERAUKREIS 
DE46506  WIESBADEN 

DE00013    MECKLENBURG-VORPOMMERN 

DE03013  BAD DOBERAN 
DE09413  DEMMIN 
DE17413  GÜSTROW 
DE25713  LUDWIGSLUST 
DE30213  MECKLENBURG-STRELITZ 
DE44913  MÜRITZ 
DE29213  NEUBRANDENBURG STADT 
DE16913  NORDVORPOMMERN 
DE16713  NORDWEST-MECKLENBURG 

DE01513  OSTVORPOMMERN UND 
HANSESTADT GREIFSWALD 

DE33113  PARCHIM 
DE37413  ROSTOCK HANSESTADT 
DE04913  RÜGEN 
DE39813  SCHWERIN LANDESHAUPTSTADT 
DE42513  STRALSUND HANSESTADT 
DE33213  UECKER-RANDOW 
DE46713  WISMAR HANSESTADT 

DE00003    NIEDERSACHSEN 

DE01303  AMMERLAND, LANDKREIS 
DE02903  AURICH, LANDKREIS 
DE06803  BRAUNSCHWEIG, STADT 
DE07603  CELLE, LANDKREIS 
DE08003  CLOPPENBURG, LANDKREIS

DE08603  CUXHAVEN, LANDKREIS 
DE09303  DELMENHORST, STADT 
DE09603  DIEPHOLZ, LANDKREIS 
DE11803  EMDEN, STADT 
DE11903  EMSLAND, LANDKREIS
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DE14103  ZWECKVERBAND JADE-WESER 
DE15703  GIFHORN, LANDKREIS 
DE16103  GÖTTINGEN, LANDKREIS UND 

STADT 
DE16203  GOSLAR, LANDKREIS 
DE16303  GRAFSCHAFT BENTHEIM, 

LANDKREIS 
DE18203  HAMELN-PYRMONT, LANDKREIS 
DE18303  HANNOVER, LANDESHAUPTSTADT 
DE18403  HANNOVER, REGION 
DE18503  HARBURG, LANDKREIS 
DE19203  HELMSTEDT, LANDKREIS 
DE19903  HILDESHEIM, LANDKREIS 
DE20603  HOLZMINDEN, LANDKREIS 
DE24203  LEER, LANDKREIS 
DE26103  LÜCHOW-DANNENBERG, 

LANDKREIS 
DE26203  LÜNEBURG, LANDKREIS 
DE30903  NORTHEIM, LANDKREIS 
DE30503  NIENBURG (WESER), LANDKREIS 
DE31803  OLDENBURG STADT 
DE31903  OLDENBURG, LANDKREIS 

DE32403  OSNABRÜCK, STADT 
DE32503  OSNABRÜCK, LANDKREIS 
DE32703  OSTERHOLZ, LANDKREIS 
DE32803  OSTERODE, LANDKREIS 
DE33503  PEINE, LANDKREIS 
DE37603  ROTENBURG, LANDKREIS 
DE38603  SCHAUMBURG, LANDKREIS 
DE40903  SOLTAU-FALLINGBOSTEL, 

LANDKREIS 
DE41503  STADE, LANDKREIS 
DE44003  UELZEN, LANDKREIS 
DE44303  VECHTA, LANDKREIS 
DE44403  VERDEN, LANDKREIS 
DE46103  BRAKE, ZWECKVERBAND JADE-

WESER 
DE46903  WITTMUND, ZWECKVERBAND 

JADE-WESER 
DE47103  WOLFENBÜTTEL, LANDKREIS U. 

STADT SALZGITTER 
DE47203  WOLFSBURG, STADT 

DE00005    NORDRHEIN-WESTFALEN 

DE00205  AACHEN STADT 
DE00305  AACHEN 
DE05605  BIELEFELD 
DE06105  BOCHUM 
DE06205  BONN 
DE06305  BORKEN 
DE06505  BOTTROP 
DE08205  COESFELD 
DE10405  DORTMUND 
DE10705  DÜREN 
DE10805  DÜSSELDORF 
DE10905  DUISBURG 
DE12005  ENNEPE-RUHR-KREIS 
DE12205  ERFTKREIS 
DE12705  ESSEN 
DE12805  EUSKIRCHEN 
DE15105  GELSENKIRCHEN 
DE17505  GÜTERSLOH 
DE53005  HAGEN 
DE19105  HEINSBERG 
DE19305  HERFORD 
DE20305  HOCHSAUERLANDKREIS 
DE20505  HÖXTER 
DE22605  KLEVE 
DE22805  KÖLN STADT 
DE23105  KREFELD 

DE24505  LEVERKUSEN 
DE24905  LIPPE 
DE26305  MÄRKISCHER KREIS 
DE27805  METTMANN 
DE28205  MINDEN-LÜBBECKE 
DE28305  MÖNCHENGLADBACH 
DE28605  MÜLHEIM A.D. RUHR 
DE28905  MÜNSTER 
DE29905  NEUSS 
DE31205  OBERBERGISCHER KREIS 
DE31305  OBERHAUSEN 
DE32005  OLPE 
DE33005  PADERBORN 
DE35505  RECKLINGHAUSEN 
DE36605  RHEINISCH-BERGISCHER KREIS 
DE36705  RHEIN-SIEG-KREIS 
DE40405  SIEGEN-WITTGENSTEIN 
DE40605  SOEST 
DE40805  SOLINGEN UND REMSCHEID 
DE42005  STEINFURT 
DE44205  UNNA 
DE44505  VIERSEN 
DE45005  WARENDORF 
DE46205  WESEL 
DE47905  WUPPERTAL 

DE00007    RHEINLAND-PFALZ 

DE00407  AHRWEILER 
DE00707  ALTENKIRCHEN 
DE01007  ALZEY-WORMS 
DE03107  BAD DÜRKHEIM 
DE03407  BAD KREUZNACH

DE05407  BERNKASTEL-WITTLICH 
DE05707  BIRKENFELD 
DE05907  EIFELKREIS BITBURG-PRÜM 
DE08307  COCHEM-ZELL 
DE09007  VULKANEIFEL
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DE10307  DONNERSBERGKREIS 
DE15507  GERMERSHEIM 
DE21507  KAISERSLAUTERN 
DE23407  KUSEL 
DE25607  LUDWIGSHAFEN 
DE27007  MAYEN-KOBLENZ 
DE27107  MAINZ-BINGEN 

DE30407  NEUWIED 
DE34007  PIRMASENS 
DE36407  RHEIN-HUNSRÜCK-KREIS 
DE36507  RHEIN-LAHN-KREIS 
DE43107  SÜDLICHE WEINSTRASSE 
DE43807  TRIER-SAARBURG 
DE46307  WESTERWALDKREIS

DE00010    SAARLAND 

DE29510  REGIONALSTELLE OST 
DE38210  REGIONALSTELLE MITTE

DE38310  REGIONALSTELLE WEST 

DE00014    SACHSEN 

DE02514  ERZGEBIRGSKREIS 
DE04414  BAUTZEN, LANDKREIS 
DE07814  CHEMNITZ STADT 
DE15814  ZWICKAU, LANDKREIS 
DE09214  NORDSACHSEN, LANDKREIS 
DE10514  DRESDEN LANDESHAUPTSTADT 
DE24314  LEIPZIG STADT 
DE24414  LEIPZIG LANDKREIS 

DE48414  GÖRLITZ, LANDKREIS 
DE27414  MEISSEN, LANDKREIS 
DE17714  MITTELSACHSEN, LANDKREIS 
DE02614  VOGTLANDKREIS 
DE02614  VOGTLANDKREIS 
DE10014  SÄCHSISCHE SCHWEIZ-

OSTERZGEBIRGE, LANDKREIS

DE00015    SACHSEN-ANHALT 

DE38415  ALTMARKKREIS SALZWEDEL 
DE48215  ANHALT-BITTERFELD 
DE17915  BÖRDE 
DE45615  BURGENLANDKREIS 
DE09515  DESSAU–ROSSLAU, STADT 
DE17815  HARZ 
DE18015  HALLE (SAALE), STADT

DE07315  JERICHOWER LAND 
DE42115  STENDAL 
DE26415  MAGDEBURG, LANDESHAUPTSTADT 
DE38515  MANSFELD-SÜDHARZ 
DE27715  SAALEKREIS 
DE39115  SALZLAND 
DE46815  WITTENBERG

DE00001    SCHLESWIG-HOLSTEIN 

DE19601  HERZOGTUM LAUENBURG 
DE09701  DITHMARSCHEN 
DE22401  KIEL 
DE25901  LÜBECK 
DE29701  NEUMÜNSTER 
DE30701  NORDFRIESLAND 
DE32901  OSTHOLSTEIN 
DE33901  PINNEBERG

DE34401  PLÖN 
DE36101  RENDSBURG-ECKERNFÖRDE 
DE38801  SCHLESWIG-FLENSBURG 
DE40201  SEGEBERG 
DE41901  STEINBURG 
DE42401  STORMARN 

DE00016    THÜRINGEN 

DE00616  ALTENBURGER LAND 
DE19016  EICHSFELDKREIS 
DE15916  GOTHA 
DE16616  GREIZ

DE19816  HILDBURGHAUSEN 
DE02016  ILMKREIS 
DE41016  KYFFHÄUSERKREIS 
DE30816  NORDHAUSEN
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DE11516  SAALE-HOLZLAND-KREIS 
DE38716  SAALE-ORLA-KREIS 
DE38016  SAALFELD-RUDOLSTADT 
DE27316  SCHMALKALDEN-MEININGEN 
DE40716  SÖMMERDA 
DE41116  SONNEBERG 
DE12316  ERFURT, STADT

DE15316  GERA, STADT 
DE21116  JENA, STADT 
DE43216  SUHL, STADT 
DE45316  WEIMAR, STADT 
DE28516  UNSTRUT-HAINICH-KREIS 
DE11416  WARTBURGKREIS 
DE01916  WEIMARER LAND

Страна: ЕСТОНИЯ – Šalis: ESTIJA – Země: ESTONSKO – Ország: ÉSZTORSZÁG – Land: ESTLAND – Pajjiż: 
ESTONJA – Land: ESTLAND – Land: ESTLAND – Riik: EESTI – Kraj: ESTONIA – Χώρα: ΕΣΘΟΝIΑ – País: 
ESTÓNIA – Country: ESTONIA – Țara: ESTONIA – País: ESTONIA – Krajina: ESTÓNSKO – Pays: ESTONIE – 
Država: ESTONIJA – Paese: ESTONIA – Maa: VIRO – Valsts: IGAUNIJA – Land: ESTLAND 

ЦЕНТРАЛНА	ЕДИНИЦА	–	CENTRINIS	VIENETAS	–	ÚSTŘEDNÍ	JEDNOTKA	–	KÖZPONTI	EGYSéG	–	
CENTRALENHED	–	UNITÀ	ĊENTRALI	–	ZENTRALE	EINHEIT	–	CENTRALE	EENHEID	–	KESKASUTUS	
–	 JEDNOSTKA	 CENTRALNA	 –	 ΚΕΝΤΡΙΚΗ	 ΜΟΝΑΔΑ	 –	 UNIDADE	 CENTRAL	 –	 CENTRAL	 UNIT	 –	
UNITATE	CENTRALĂ	–	UNIDAD	CENTRAL	–	ÚSTREDNÁ	JEDNOTKA	–	UNITé	CENTRALE	–	GLAVNI	

URAD	–	UNITÀ	CENTRALE	–	KESKUSYKSIKKÖ	–	CENTRĀLĀ	VIENĪBA	–	CENTRALENHET	

EE00000  VETERINARY AND FOOD BOARD 

ЛОКАЛНА	ЕДИНИЦА	–	VIETINIAI	VIENETAI	–	MÍSTNÍ	JEDNOTKA	–	HELYI	EGYSéGEK	–	LOKALE	
ENHEDER	–	UNITÀ	LOKALI	–	ÖRTLICHE	EINHEITEN	–	LOKALE	EENHEDEN	–	KOHALIK	ASUTUS	
–	JEDNOSTKA	LOKALNA	–	ΤΟΠΙΚΕΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	–	UNIDADES	LOCAIS	–	LOCAL	UNITS	–	UNITĂȚI	
LOCALE	–	UNIDADES	LOCALES	–	MIESTNA	JEDNOTKA	–	UNITéS	LOCALES	–	OBMOČNA	ENOTA	–	

UNITÀ	LOCALI	–	PAIKALLISET	YKSIKÖT	–	LOKĀLĀ	VIENĪBA	–	LOKALA	ENHETER	

EE00300  EDISE 
EE00600  HAAPSALU 
EE00400  JÕGEVA 
EE00200  KÄINA 
EE01100  KURESSAARE 
EE00500  PAIDE 
EE00900  PÄRNU 
EE00800  PÕLVA

EE00700  RAKVERE 
EE01000  RAPLA 
EE00100  TALLINN 
EE01200  TARTU 
EE01300  VALGA 
EE01500  VÕRU 
EE01400  VILJANDI

Страна: ИРЛАНДИЯ – Šalis: AIRIJA – Země: IRSKO – Ország: ÍRORSZÁG – Land: IRLAND – Pajjiż: IRLANDA 
– Land: IRLAND – Land: IERLAND – Riik: IIRIMAA – Kraj: IRLANDIA – Χώρα: ΙΡΛΑΝΔIΑ – País: IRLANDA – 
Country: IRELAND – Țara: IRLANDA – País: IRLANDA – Krajina: ÍRSKO – Pays: IRLANDE – Država: IRSKA 

– Paese: IRLANDA – Maa: IRLANTI – Valsts: ĪRIJA – Land: IRLAND 

ЦЕНТРАЛНА	ЕДИНИЦА	–	CENTRINIS	VIENETAS	–	ÚSTŘEDNÍ	JEDNOTKA	–	KÖZPONTI	EGYSéG	–	
CENTRALENHED	–	UNITÀ	ĊENTRALI	–	ZENTRALE	EINHEIT	–	CENTRALE	EENHEID	–	KESKASUTUS	
–	 JEDNOSTKA	 CENTRALNA	 –	 ΚΕΝΤΡΙΚΗ	 ΜΟΝΑΔΑ	 –	 UNIDADE	 CENTRAL	 –	 CENTRAL	 UNIT	 –	
UNITATE	CENTRALĂ	–	UNIDAD	CENTRAL	–	ÚSTREDNÁ	JEDNOTKA	–	UNITé	CENTRALE	–	GLAVNI	

URAD	–	UNITÀ	CENTRALE	–	KESKUSYKSIKKÖ	–	CENTRĀLĀ	VIENĪBA	–	CENTRALENHET	

IE00000  DEPARTMENT OF AGRICULTURE — VETERINARY DIVISION 

ЛОКАЛНА	ЕДИНИЦА	–	VIETINIAI	VIENETAI	–	MÍSTNÍ	JEDNOTKA	–	HELYI	EGYSéGEK	–	LOKALE	
ENHEDER	–	UNITÀ	LOKALI	–	ÖRTLICHE	EINHEITEN	–	LOKALE	EENHEDEN	–	KOHALIK	ASUTUS	
–	JEDNOSTKA	LOKALNA	–	ΤΟΠΙΚΕΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	–	UNIDADES	LOCAIS	–	LOCAL	UNITS	–	UNITĂȚI	
LOCALE	–	UNIDADES	LOCALES	–	MIESTNA	JEDNOTKA	–	UNITéS	LOCALES	–	OBMOČNA	ENOTA	–	

UNITÀ	LOCALI	–	PAIKALLISET	YKSIKÖT	–	LOKĀLĀ	VIENĪBA	–	LOKALA	ENHETER	

IE00100  CARLOW 
IE00200  CAVAN 
IE00300  CLARE 
IE00400  CORK NORTHEAST 
IE20400  CORK CENTRAL 
IE10400  CORK WEST

IE00500  DONEGAL 
IE00600  DUBLIN 
IE00700  GALWAY 
IE00800  KERRY 
IE00900  KILDARE 
IE01000  KILKENNY
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IE01100  LAOIS 
IE11200  LEITRIM 
IE01300  LIMERICK 
IE01400  LONGFORD 
IE01500  LOUTH 
IE01600  MAYO 
IE01700  MEATH 
IE01800  MONAGHAN 
IE01900  OFFALY 
IE02000  ROSCOMMON

IE01200  SLIGO 
IE02100  TIPPERARY NORTH 
IE12100  TIPPERARY SOUTH 
IE02300  WATERFORD 
IE02400  WESTMEATH 
IE02500  WEXFORD 
IE02500  WEXFORD 
IE10900  WICKLOW/ROSSLARE

Страна: ГЪРЦИЯ – Šalis: GRAIKIJA – Země: ŘECKO – Ország: GÖRÖGORSZÁG – Land: GRÆKENLAND – 
Pajjiż: GREĊJA – Land: GRIECHENLAND – Land: GRIEKENLAND – Riik: KREEKA – Kraj: GRECJA – Χώρα: 
ΕΛΛAΣ – País: GRÉCIA – Country: GREECE – Țara: GRECIA – País: GRECIA – Krajina: GRÉCKO – Pays: 

GRÈCE – Država: GRČIJA – Paese: GRECIA – Maa: KREIKKA – Valsts: GRIEĶIJA – Land: GREKLAND 

ЦЕНТРАЛНА	ЕДИНИЦА	–	CENTRINIS	VIENETAS	–	ÚSTŘEDNÍ	JEDNOTKA	–	KÖZPONTI	EGYSéG	–	
CENTRALENHED	–	UNITÀ	ĊENTRALI	–	ZENTRALE	EINHEIT	–	CENTRALE	EENHEID	–	KESKASUTUS	
–	 JEDNOSTKA	 CENTRALNA	 –	 ΚΕΝΤΡΙΚΗ	 ΜΟΝΑΔΑ	 –	 UNIDADE	 CENTRAL	 –	 CENTRAL	 UNIT	 –	
UNITATE	CENTRALĂ	–	UNIDAD	CENTRAL	–	ÚSTREDNÁ	JEDNOTKA	–	UNITé	CENTRALE	–	GLAVNI	

URAD	–	UNITÀ	CENTRALE	–	KESKUSYKSIKKÖ	–	CENTRĀLĀ	VIENĪBA	–	CENTRALENHET	

GR00000  GENERAL DIRECTORATE OF VETERINARY SERVICES 

ЛОКАЛНА	ЕДИНИЦА	–	VIETINIAI	VIENETAI	–	MÍSTNÍ	JEDNOTKA	–	HELYI	EGYSéGEK	–	LOKALE	
ENHEDER	–	UNITÀ	LOKALI	–	ÖRTLICHE	EINHEITEN	–	LOKALE	EENHEDEN	–	KOHALIK	ASUTUS	
–	JEDNOSTKA	LOKALNA	–	ΤΟΠΙΚΕΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	–	UNIDADES	LOCAIS	–	LOCAL	UNITS	–	UNITĂȚI	
LOCALE	–	UNIDADES	LOCALES	–	MIESTNA	JEDNOTKA	–	UNITéS	LOCALES	–	OBMOČNA	ENOTA	–	

UNITÀ	LOCALI	–	PAIKALLISET	YKSIKÖT	–	LOKĀLĀ	VIENĪBA	–	LOKALA	ENHETER	

GR00700  ACHAIA 
GR00300  AITOLOAKARNANIA 
GR05300  ANATOLIKH ATTIKI 
GR00400  ARGOLIDA 
GR00500  ARKADIA 
GR00600  ARTA 
GR00200  ATHINA 
GR05000  CHALKIDIKI 
GR05100  CHANIA 
GR05200  CHIOS 
GR06400  DITIKI ATTIKI 
GR01100  DODEKANISSOS 
GR01000  DRAMA 
GR01200  EVIA 
GR01300  EVRITANIA 
GR00100  EVROS 
GR04800  FLORINA 
GR04900  FOKIDA 
GR04700  FTHIOTIS 
GR00900  GREVENA 
GR01500  ILIA 
GR01600  IMATHIA 
GR02000  IOANNINA 
GR01700  IRAKLION 
GR02200  KARDITSA 
GR02300  KASTORIA 
GR02100  KAVALA 

GR02500  KEFALLINIA 
GR02400  KERKYRA 
GR02600  KILKIS 
GR02800  KORINTHIA 
GR02700  KOZANI 
GR02900  KYKLADES 
GR03000  LAKONIA 
GR03100  LARISSA 
GR03200  LASSITHION 
GR03400  LEFKADA 
GR03300  LESVOS 
GR03500  MAGNISSIA 
GR03600  MESSINIA 
GR03800  PELLA 
GR04000  PIERIA 
GR03900  PIREAS 
GR04100  PREVEZA 
GR04200  RETHYMNON 
GR04300  RODOPI 
GR04400  SAMOS 
GR04500  SERRES 
GR01900  THESPROTIA 
GR01800  THESSALONIKH 
GR04600  TRIKALA 
GR00800  VIOTIA 
GR03700  XANTHI 
GR01400  ZAKYNTHOS 
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Страна: ИСПАНИЯ – Šalis: ISPANIJA – Země: ŠPANĚLSKO – Ország: SPANYOLORSZÁG – Land: SPANIEN – 
Pajjiż: SPANJA – Land: SPANIEN – Land: SPANJE – Riik: HISPAANIA – Kraj: HISZPANIA – Χώρα: ΙΣΠΑΝIΑ – 
País: ESPANHA – Country: SPAIN – Țara: SPANIA – País: ESPAÑA – Krajina: ŠPANIELSKO – Pays: ESPAGNE 

– Država: ŠPANIJA – Paese: SPAGNA – Maa: ESPANJA – Valsts: SPĀNIJA – Land: SPANIEN 

ЦЕНТРАЛНА	ЕДИНИЦА	–	CENTRINIS	VIENETAS	–	ÚSTŘEDNÍ	JEDNOTKA	–	KÖZPONTI	EGYSéG	–	
CENTRALENHED	–	UNITÀ	ĊENTRALI	–	ZENTRALE	EINHEIT	–	CENTRALE	EENHEID	–	KESKASUTUS	
–	 JEDNOSTKA	 CENTRALNA	 –	 ΚΕΝΤΡΙΚΗ	 ΜΟΝΑΔΑ	 –	 UNIDADE	 CENTRAL	 –	 CENTRAL	 UNIT	 –	
UNITATE	CENTRALĂ	–	UNIDAD	CENTRAL	–	ÚSTREDNÁ	JEDNOTKA	–	UNITé	CENTRALE	–	GLAVNI	

URAD	–	UNITÀ	CENTRALE	–	KESKUSYKSIKKÖ	–	CENTRĀLĀ	VIENĪBA	–	CENTRALENHET	

ES00000  SERVICIOS VETERINARIOS ESPAÑOLES 

РЕГИОНАЛНИ	И	ЛОКАЛНИ	УЧАСТЪЦИ	–	REGIONINIAI	 IR	VIETINIAI	VIENETAI	 –	KRAJSKÁ	A	
MÍSTNÍ	JEDNOTKA	–	REGIONÁLIS	éS	HELYI	EGYSéGEK	–	REGIONALE	OG	LOKALE	ENHEDER	
–	 UNITA'	 REĠJONALI	 U	 LOKALI	 –	 REGIONALE	 UND	ÖRTLICHE	 EINHEITEN	 –	 REGIONALE	 EN	
LOKALE	EENHEDEN	–	PIIRKONDLIKUD	JA	KOHALIKUD	ASUTUSED	–	REGIONALNE	I	LOKALNE	
JEDNOSTKI	 –	 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ	 ΚΑΙ	 ΤΟΠΙΚΕΣ	 ΜΟΝΑΔΕΣ	 –	 UNIDADES	 LOCAIS	 E	 REGIONAIS	
–	REGIONAL	AND	LOCAL	UNITS	–	UNITĂȚI	LOCALE	ȘI	REGIONALE	–	UNIDADES	REGIONALES	
Y	 LOCALES	 –	 REGIONÁLNE	 A	 MIESTNE	 JEDNOTKY	 –	 UNITéS	 RéGIONALES	 ET	 LOCALES	 –	
REGIONALNI	IN	OBMOČNI	URADI	–	UNITÀ	REGIONALI	E	LOCALI	–	ALUEELLISET	JA	PAIKALLISET	

YKSIKÖT	–	LOKĀLĀ	VIENĪBA	–	REGIONALA	OCH	LOKALA	ENHETER	

ES00001    ANDALUCÍA 

ES41401  ALMERÍA 
ES42201  CÁDIZ 
ES43001  CÓRDOBA 
ES44101  GRANADA

ES44401  HUELVA 
ES45601  JAÉN 
ES45901  MÁLAGA 
ES47001  SEVILLA

ES00002    ARAGÓN 

ES00102  HUESCA 
ES01502  TERUEL

ES03102  ZARAGOZA 

ES00003    ASTURIAS 

ES05003  OVIEDO 

ES00004    BALEARES 

ES26704  PALMA DE MALLORCA 

ES00005    CANARIAS 

ES40705  LAS PALMAS ES41005  TENERIFE 

ES00006    CANTABRIA 

ES07906  SANTANDER ES07206  TORRELAVEGA 

ES00007    CASTILLA-LA MANCHA 

ES17607  ALBACETE 
ES18807  CIUDAD REAL 
ES19707  CUENCA

ES20707  GUADALAJARA 
ES22107  TALAVERA DE LA REINA 
ES21407  TOLEDO
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ES00008    CASTILLA Y LEÓN 

ES08008  ÁVILA 
ES08908  BURGOS 
ES10308  LEÓN 
ES11808  PALENCIA 
ES12808  SALAMANCA 
ES13508  CIUDAD RODRIGO 
ES13908  SEGOVIA

ES14008  CARBONERO EL MAYOR 
ES14208  CUÉLLAR 
ES14608  CANTALEJO 
ES14708  SORIA 
ES15708  VALLADOLID 
ES16508  ZAMORA

ES00009    CATALUÑA 

ES23009  BARCELONA 
ES24109  GIRONA

ES25309  LLEIDA 
ES26509  TARRAGONA

ES00010    EXTREMADURA 

ES27410  BADAJOZ 

ES00011    GALICIA 

ES28911  CORUÑA 
ES29811  LUGO

ES30611  ORENSE 
ES31411  PONTEVEDRA

ES00012    MADRID 

ES31912  MADRID 

ES00013    MURCIA 

ES33113  FUENTE ÁLAMO 
ES33513  LORCA 
ES33713  CARTAGENA

ES33813  MAR MENOR 
ES33913  MURCIA

ES00014    NAVARRA 

ES34014  PAMPLONA 

ES00016    LA RIOJA 

ES35016  LOGROÑO 

ES00015    PAÍS VASCO 

ES39915  BILBAO 
ES39815  SAN SEBASTIÁN

ES39715  VITORIA 

ES00017    VALENCIA 

ES36017  ALICANTE 
ES37017  CASTELLÓN

ES38117  VALENCIA 
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Страна: ФРАНЦИЯ – Šalis: PRANCŪZIJA – Země: FRANCIE – Ország: FRANCIAORSZÁG – Land: 
FRANKRIG – Pajjiż: FRANZA – Land: FRANKREICH – Land: FRANKRIJK – Riik: PRANTSUSMAA – Kraj: 
FRANCJA – Χώρα: ΓΑΛΛIA – País: FRANÇA – Country: FRANCE – Țara: FRANȚA – País: FRANCIA – Krajina: 
FRANCÚZSKO – Pays: FRANCE – Država: FRANCIJA – Paese: FRANCIA – Maa: RANSKA – Valsts: FRANCIJA 

– Land: FRANKRIKE 

ЦЕНТРАЛНА	ЕДИНИЦА	–	CENTRINIS	VIENETAS	–	ÚSTŘEDNÍ	JEDNOTKA	–	KÖZPONTI	EGYSéG	–	
CENTRALENHED	–	UNITÀ	ĊENTRALI	–	ZENTRALE	EINHEIT	–	CENTRALE	EENHEID	–	KESKASUTUS	
–	 JEDNOSTKA	 CENTRALNA	 –	 ΚΕΝΤΡΙΚΗ	 ΜΟΝΑΔΑ	 –	 UNIDADE	 CENTRAL	 –	 CENTRAL	 UNIT	 –	
UNITATE	CENTRALĂ	–	UNIDAD	CENTRAL	–	ÚSTREDNÁ	JEDNOTKA	–	UNITé	CENTRALE	–	GLAVNI	

URAD	–	UNITÀ	CENTRALE	–	KESKUSYKSIKKÖ	–	CENTRĀLĀ	VIENĪBA	–	CENTRALENHET	

FR00000  DGAL–BICMA MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE – DIRECTION GÉNÉRALE DE 
L'ALIMENTATION 

ЛОКАЛНА	ЕДИНИЦА	–	VIETINIAI	VIENETAI	–	MÍSTNÍ	JEDNOTKA	–	HELYI	EGYSéGEK	–	LOKALE	
ENHEDER	–	UNITÀ	LOKALI	–	ÖRTLICHE	EINHEITEN	–	LOKALE	EENHEDEN	–	KOHALIK	ASUTUS	
–	JEDNOSTKA	LOKALNA	–	ΤΟΠΙΚΕΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	–	UNIDADES	LOCAIS	–	LOCAL	UNITS	–	UNITĂȚI	
LOCALE	–	UNIDADES	LOCALES	–	MIESTNA	JEDNOTKA	–	UNITéS	LOCALES	–	OBMOČNA	ENOTA	–	

UNITÀ	LOCALI	–	PAIKALLISET	YKSIKÖT	–	LOKĀLĀ	VIENĪBA	–	LOKALA	ENHETER	

FR00100  AIN 
FR00200  AISNE 
FR00300  ALLIER 
FR00400  ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 
FR00500  HAUTES-ALPES 
FR00600  ALPES-MARITIMES 
FR00700  ARDÈCHE 
FR00800  ARDENNES 
FR00900  ARIÈGE 
FR01000  AUBE 
FR01100  AUDE 
FR01200  AVEYRON 
FR01300  BOUCHES-DU-RHÔNE 
FR01400  CALVADOS 
FR01500  CANTAL 
FR01600  CHARENTE 
FR01700  CHARENTE-MARITIME 
FR01800  CHER 
FR01900  CORRÈZE 
FR02000  CORSE-DU-SUD 
FR02100  CÔTE-D’OR 
FR02200  CÔTES-D’ARMOR 
FR02300  CREUSE 
FR02400  DORDOGNE 
FR02500  DOUBS 
FR02600  DRÔME 
FR02700  EURE 
FR02800  EURE-ET-LOIR 
FR02900  FINISTÈRE 
FR03000  GARD 
FR03100  HAUTE-GARONNE 
FR03200  GERS 
FR03300  GIRONDE 
FR03400  HÉRAULT 
FR03500  ILLE-ET-VILAINE 
FR03600  INDRE 
FR03700  INDRE-ET-LOIRE 
FR03800  ISÈRE 
FR03900  JURA 
FR04000  LANDES 
FR04100  LOIR-ET-CHER 
FR04200  LOIRE 
FR04300  HAUTE-LOIRE

FR04400  LOIRE-ATLANTIQUE 
FR04500  LOIRET 
FR04600  LOT 
FR04700  LOT-ET-GARONNE 
FR04800  LOZÈRE 
FR04900  MAINE-ET-LOIRE 
FR05000  MANCHE 
FR05100  MARNE 
FR05200  HAUTE-MARNE 
FR05300  MAYENNE 
FR05400  MEURTHE-ET-MOSELLE 
FR05500  MEUSE 
FR05600  MORBIHAN 
FR05700  MOSELLE 
FR05800  NIÈVRE 
FR05900  NORD 
FR06000  OISE 
FR06100  ORNE 
FR06200  PAS-DE-CALAIS 
FR06300  PUY-DE-DÔME 
FR06400  PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (PAU) 
FR06500  HAUTES-PYRÉNÉES 
FR06600  PYRÉNÉES-ORIENTALES 
FR06700  BAS-RHIN 
FR06800  HAUT-RHIN 
FR06900  RHÔNE 
FR07000  HAUTE-SAÔNE 
FR07100  SAÔNE-ET-LOIRE 
FR07200  SARTHE 
FR07300  SAVOIE 
FR07400  HAUTE-SAVOIE 
FR07500  PARIS 
FR07600  SEINE-MARITIME 
FR07700  SEINE-ET-MARNE 
FR07800  YVELINES 
FR07900  DEUX-SÈVRES 
FR08000  SOMME 
FR08100  TARN 
FR08200  TARN-ET-GARONNE 
FR08300  VAR 
FR08400  VAUCLUSE 
FR08500  VENDÉE 
FR08600  VIENNE
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FR08700  HAUTE-VIENNE 
FR08800  VOSGES 
FR08900  YONNE 
FR09000  TERRITOIRE DE BELFORT 
FR09100  ESSONNE 
FR09200  HAUTS-DE-SEINE 
FR09300  SEINE-SAINT-DENIS 
FR09400  VAL-DE-MARNE

FR09500  VAL-D’OISE 
FR09600  GUADELOUPE 
FR09700  MARTINIQUE 
FR09800  GUYANE 
FR09900  RÉUNION 
FR12000  HAUTE-CORSE 
FR16400  PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

(BAYONNE)

Страна: ИТАЛИЯ – Šalis: ITALIJA – Země: ITÁLIE – Ország: OLASZORSZÁG – Land: ITALIEN – Pajjiż: 
ITALJA – Land: ITALIEN – Land: ITALIË – Riik: ITAALIA – Kraj: WŁOCHY – Χώρα: ΙΤΑΛIA– País: ITÁLIA 
– Country: ITALY – Țara: ITALIA – País: ITALIA – Krajina: TALIANSKO – Pays: ITALIE – Država: ITALIJA – 

Paese: ITALIA – Maa: ITALIA – Valsts: ITĀLIJA – Land: ITALIEN 

ЦЕНТРАЛНА	ЕДИНИЦА	–	CENTRINIS	VIENETAS	–	ÚSTŘEDNÍ	JEDNOTKA	–	KÖZPONTI	EGYSéG	–	
CENTRALENHED	–	UNITÀ	ĊENTRALI	–	ZENTRALE	EINHEIT	–	CENTRALE	EENHEID	–	KESKASUTUS	
–	 JEDNOSTKA	 CENTRALNA	 –	 ΚΕΝΤΡΙΚΗ	 ΜΟΝΑΔΑ	 –	 UNIDADE	 CENTRAL	 –	 CENTRAL	 UNIT	 –	
UNITATE	CENTRALĂ	–	UNIDAD	CENTRAL	–	ÚSTREDNÁ	JEDNOTKA	–	UNITé	CENTRALE	–	GLAVNI	

URAD	–	UNITÀ	CENTRALE	–	KESKUSYKSIKKÖ	–	CENTRĀLĀ	VIENĪBA	–	CENTRALENHET	

IT00000  DIREZ. GEN. SANITÀ VETERINARIA E ALIMENTI 

РЕГИОНАЛНИ	И	ЛОКАЛНИ	УЧАСТЪЦИ	–	REGIONINIAI	 IR	VIETINIAI	VIENETAI	 –	KRAJSKÁ	A	
MÍSTNÍ	JEDNOTKA	–	REGIONÁLIS	éS	HELYI	EGYSéGEK	–	REGIONALE	OG	LOKALE	ENHEDER	
–	 UNITA'	 REĠJONALI	 U	 LOKALI	 –	 REGIONALE	 UND	ÖRTLICHE	 EINHEITEN	 –	 REGIONALE	 EN	
LOKALE	EENHEDEN	–	PIIRKONDLIKUD	JA	KOHALIKUD	ASUTUSED	–	REGIONALNE	I	LOKALNE	
JEDNOSTKI	 –	 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ	 ΚΑΙ	 ΤΟΠΙΚΕΣ	 ΜΟΝΑΔΕΣ	 –	 UNIDADES	 LOCAIS	 E	 REGIONAIS	
–	REGIONAL	AND	LOCAL	UNITS	–	UNITĂȚI	LOCALE	ȘI	REGIONALE	–	UNIDADES	REGIONALES	
Y	 LOCALES	 –	 REGIONÁLNE	 A	 MIESTNE	 JEDNOTKY	 –	 UNITéS	 RéGIONALES	 ET	 LOCALES	 –	
REGIONALNI	IN	OBMOČNI	URADI	–	UNITÀ	REGIONALI	E	LOCALI	–	ALUEELLISET	JA	PAIKALLISET	

YKSIKÖT	–	LOKĀLĀ	VIENĪBA	–	REGIONALA	OCH	LOKALA	ENHETER	

IT00013    ABRUZZO 

IT00113  AVEZZANO-SULMONA 
IT00213  CHIETI 
IT00313  LANCIANO-VASTO

IT00413  L’AQUILA 
IT00513  PESCARA 
IT00613  TERAMO

IT00017    BASILICATA 

IT00317  LAGONEGRO 
IT00417  MATERA 
IT00517  MONTALBANO JONICO

IT00217  POTENZA 
IT00117  VENOSA

IT00018    CALABRIA 

IT00218  CASTROVILLARI 
IT00718  CATANZARO 
IT00418  COSENZA 
IT00518  CROTONE 
IT00618  LAMEZIA TERME 
IT00918  LOCRI

IT01018  PALMI 
IT00118  PAOLA 
IT01118  REGGIO CALABRIA 
IT00318  ROSSANO 
IT00818  VIBO VALENTIA

IT00015    CAMPANIA 

IT00115  AVELLINO 1 
IT00215  AVELLINO 2 
IT00315  BENEVENTO 1

IT00415  CASERTA 1 
IT00515  CASERTA 2 AVERSA 
IT00615  NAPOLI 1
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IT00715  NAPOLI 2 
IT00815  NAPOLI 3 
IT00915  NAPOLI 4 
IT01015  NAPOLI 5

IT01115  SALERNO 1 
IT01215  SALERNO 2 
IT01315  SALERNO 3

IT00008    EMILIA-ROMAGNA 

IT00808  BOLOGNA 
IT00708  BOLOGNA NORD 
IT00508  BOLOGNA SUD 
IT01208  CESENA 
IT00908  FERRARA 
IT01108  FORLÌ 
IT00608  IMOLA

IT00408  MODENA 
IT00208  PARMA 
IT00108  PIACENZA 
IT01008  RAVENNA 
IT00308  REGGIO EMILIA 
IT01308  RIMINI

IT00006    FRIULI VENEZIA GIULIA 

IT00306  ALTO FRIULI 
IT00506  BASSA FRIULANA 
IT00606  FRIULI OCCIDENTALE

IT00206  ISONTINA 
IT00406  MEDIO FRIULI 
IT00106  TRIESTINA

IT00012    LAZIO 

IT01212  FROSINONE 
IT01112  LATINA 
IT01012  RIETI 
IT00112  ROMA A 
IT00212  ROMA B 
IT00312  ROMA C

IT00412  ROMA D 
IT00512  ROMA E 
IT00612  ROMA F 
IT00712  ROMA G 
IT00812  ROMA H 
IT00912  VITERBO

IT00007    LIGURIA 

IT00407  CHIAVARESE 
IT00307  GENOVESE 
IT00107  IMPERIESE

IT00207  SAVONESE 
IT00507  SPEZZINA

 

 

IT00003    LOMBARDIA 

IT01203  BERGAMO 
IT01803  BRESCIA 
IT01403  CHIARI 
IT00503  COMO 
IT02303  CREMONA 
IT00203  GALLARATE 
IT00703  LECCO 
IT03403  LEGNANO 
IT01903  LENO 
IT02503  LODI 
IT02103  MANTOVA 
IT03503  MILANO 1

IT02603  MILANO 2 
IT02903  MILANO 3 
IT03603  MILANO CITTÀ 
IT04003  MONTICHIARI 
IT02203  OSTIGLIA 
IT03703  PAVIA 
IT01703  SALÒ 
IT00903  SONDRIO 
IT01303  TREVIGLIO 
IT01503  VALLECAMONICA SEBINO 
IT00103  VARESE 
IT02003  VIADANA
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IT00011    MARCHE 

IT00711  ANCONA 
IT01311  ASCOLI PICENO 
IT01011  CAMERINO 
IT00811  CIVITANOVA MARCHE 
IT00611  FABRIANO 
IT00311  FANO 
IT01111  FERMO

IT00511  JESI 
IT00911  MACERATA 
IT00111  PESARO 
IT01211  S. BENEDETTO DEL TRONTO 
IT00411  SENIGALLIA 
IT00211  URBINO

IT00014    MOLISE 

IT00114  ALTO MOLISE 
IT00414  BASSO MOLISE

IT00314  MOLISE CENTRALE 
IT00214  PENTRIA

IT00001    PIEMONTE 

IT02001  ALESSANDRIA 
IT01901  ASTI 
IT01201  BIELLA 
IT01801  BRA 
IT02101  CASALE MONFERRRATO 
IT00801  CHIERI 
IT00701  CHIVASSO 
IT00601  CIRIÉ 
IT00501  COLLEGNO 
IT01501  CUNEO 
IT00901  IVREA

IT01601  MONDOVÌ 
IT0130  NOVARA 
IT02201  NOVI LIGURE 
IT01401  OMEGNA 
IT01001  PINEROLO 
IT01701  SAVIGLIANO 
IT00101  TORINO 1 
IT00201  TORINO 2 
IT00301  TORINO 3 
IT00401  TORINO 4 
IT01101  VERCELLI

IT00016    PUGLIA 

IT00116  BA/1 
IT00216  BA/2 
IT00316  BA/3 
IT00416  BA/4 
IT00516  BA/5 
IT00616  BR/1

IT00716  FG/1 
IT00816  FG/2 
IT00916  FG/3 
IT01016  LE/1 
IT01116  LE/2 
IT01216  TA/1

IT00020    SARDEGNA 

IT00120  A.S.L.1 — SASSARI 
IT00220  A.S.L.2 — OLBIA 
IT00320  A.S.L.3 — NUORO 
IT00420  A.S.L.4 — LANUSEI

IT00520  A.S.L.5 — ORISTANO 
IT00620  A.S.L.6 — SANLURI 
IT00720  A.S.L.7 — CARBONIA 
IT00820  A.S.L.8 — CAGLIARI

IT00019    SICILIA 

IT00119  AZ.USL 1 — AGRIGENTO 
IT00219  AZ.USL 2 — CALTANISSETTA 
IT00319  AZ.USL 3 — CATANIA

IT00419  AZ.USL 4 — ENNA 
IT00519  AZ.USL 5 — MESSINA 
IT00619  AZ.USL 6 — PALERMO
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IT00719  AZ.USL 7 — RAGUSA 
IT00819  AZ.USL 8 — SIRACUSA

IT00919  AZ.USL 9 — TRAPANI

IT00009    TOSCANA 

IT00809  AREZZO 
IT01109  EMPOLI 
IT01009  FIRENZE 
IT00909  GROSSETO 
IT00609  LIVORNO 
IT00209  LUCCA

IT00109  MASSA CARRARA 
IT00509  PISA 
IT00309  PISTOIA 
IT00409  PRATO 
IT00709  SIENA 
IT01209  VIAREGGIO

IT00004    TRENTINO-ALTO ADIGE 

IT00141  CENTRO SUD 
IT00341  NORD 
IT00441  EST

IT00241  OVEST 
IT00542  TRENTO

IT00010    UMBRIA 

IT00110  CITTÀ DI CASTELLO 
IT00210  PERUGIA 
IT00310  FOLIGNO

IT00410  TERNI — AREA ORVIETANA 
IT00510  TERNI

IT00002    VALLE D’AOSTA 

IT00102  VALLE D’AOSTA 

IT00005    VENETO 

IT01905  ADRIA 
IT01505  ALTA PADOVANA 
IT00505  ARZIGNANO 
IT00805  ASOLO 
IT00105  BELLUNO 
IT01405  CHIOGGIA 
IT01705  CONSELVE 
IT00205  FELTRE 
IT02105  LEGNAGO 
IT00305  MAROSTICA 
IT01305  MIRANO

IT01605  PADOVA 
IT00705  PIEVE DI SOLIGO 
IT01805  ROVIGO 
IT01005  S. DONÀ DI PIAVE 
IT00405  THIENE 
IT00905  TREVISO 
IT01205  VENEZIANA 
IT02005  VERONA 
IT00605  VICENZA 
IT02205  VILLAFRANCA

Страна: КИПЪР – Šalis: KIPRAS – Země: KYPR – Ország: CIPRUS – Land: CYPERN – Pajjiż: ĊIPRU – Land: 
ZYPERN – Land: CYPRUS – Riik: KÜPROS – Kraj: CYPR – Χώρα: ΚΥΠΡΟΣ – País: CHIPRE – Country: 
CYPRUS – Țara: CIPRU – País: CHIPRE – Krajina: CYPRUS – Pays: CHYPRE – Država: CIPER – Paese: CIPRO 

– Maa: KYPROS – Valsts: KIPRA – Land: CYPERN 

ЦЕНТРАЛНА	ЕДИНИЦА	–	CENTRINIS	VIENETAS	–	ÚSTŘEDNÍ	JEDNOTKA	–	KÖZPONTI	EGYSéG	–	
CENTRALENHED	–	UNITÀ	ĊENTRALI	–	ZENTRALE	EINHEIT	–	CENTRALE	EENHEID	–	KESKASUTUS	
–	 JEDNOSTKA	 CENTRALNA	 –	 ΚΕΝΤΡΙΚΗ	 ΜΟΝΑΔΑ	 –	 UNIDADE	 CENTRAL	 –	 CENTRAL	 UNIT	 –	
UNITATE	CENTRALĂ	–	UNIDAD	CENTRAL	–	ÚSTREDNÁ	JEDNOTKA	–	UNITé	CENTRALE	–	GLAVNI	

URAD	–	UNITÀ	CENTRALE	–	KESKUSYKSIKKÖ	–	CENTRĀLĀ	VIENĪBA	–	CENTRALENHET	

CY00000  VETERINARY SERVICES CYPRUS, CENTRAL OFFICES 
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ЛОКАЛНА	ЕДИНИЦА	–	VIETINIAI	VIENETAI	–	MÍSTNÍ	JEDNOTKA	–	HELYI	EGYSéGEK	–	LOKALE	
ENHEDER	–	UNITÀ	LOKALI	–	ÖRTLICHE	EINHEITEN	–	LOKALE	EENHEDEN	–	KOHALIK	ASUTUS	
–	JEDNOSTKA	LOKALNA	–	ΤΟΠΙΚΕΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	–	UNIDADES	LOCAIS	–	LOCAL	UNITS	–	UNITĂȚI	
LOCALE	–	UNIDADES	LOCALES	–	MIESTNA	JEDNOTKA	–	UNITéS	LOCALES	–	OBMOČNA	ENOTA	–	

UNITÀ	LOCALI	–	PAIKALLISET	YKSIKÖT	–	LOKĀLĀ	VIENĪBA	–	LOKALA	ENHETER	

CY30000  AMMOCHOSTOS 
CY40000  LARNACA 
CY10000  LEFKOSIA

CY50000  LEMESOS 
CY60000  PAFOS

Страна: ЛАТВИЯ – Šalis: LATVIJA – Země: LOTYŠSKO – Ország: LETTORSZÁG – Land: LETLAND – Pajjiż: 
LATVJA – Land: LETTLAND – Land: LETLAND – Riik: LÄTI – Kraj: ŁOTWA – Χώρα: ΛΕΤΤΟΝIA– País: 
LETÓNIA – Country: LATVIA – Țara: LETONIA – País: LETONIA – Krajina: LOTYŠSKO – Pays: LETTONIE – 

Država: LATVIJA – Paese: LETTONIA – Maa: LATVIA – Valsts: LATVIJA – Land: LETTLAND 

ЦЕНТРАЛНА	ЕДИНИЦА	–	CENTRINIS	VIENETAS	–	ÚSTŘEDNÍ	JEDNOTKA	–	KÖZPONTI	EGYSéG	–	
CENTRALENHED	–	UNITÀ	ĊENTRALI	–	ZENTRALE	EINHEIT	–	CENTRALE	EENHEID	–	KESKASUTUS	
–	 JEDNOSTKA	 CENTRALNA	 –	 ΚΕΝΤΡΙΚΗ	 ΜΟΝΑΔΑ	 –	 UNIDADE	 CENTRAL	 –	 CENTRAL	 UNIT	 –	
UNITATE	CENTRALĂ	–	UNIDAD	CENTRAL	–	ÚSTREDNÁ	JEDNOTKA	–	UNITé	CENTRALE	–	GLAVNI	

URAD	–	UNITÀ	CENTRALE	–	KESKUSYKSIKKÖ	–	CENTRĀLĀ	VIENĪBA	–	CENTRALENHET	

LV00000  PVD CENTRĀLAIS APARĀTS 

ЛОКАЛНА	ЕДИНИЦА	–	VIETINIAI	VIENETAI	–	MÍSTNÍ	JEDNOTKA	–	HELYI	EGYSéGEK	–	LOKALE	
ENHEDER	–	UNITÀ	LOKALI	–	ÖRTLICHE	EINHEITEN	–	LOKALE	EENHEDEN	–	KOHALIK	ASUTUS	
–	JEDNOSTKA	LOKALNA	–	ΤΟΠΙΚΕΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	–	UNIDADES	LOCAIS	–	LOCAL	UNITS	–	UNITĂȚI	
LOCALE	–	UNIDADES	LOCALES	–	MIESTNA	JEDNOTKA	–	UNITéS	LOCALES	–	OBMOČNA	ENOTA	–	

UNITÀ	LOCALI	–	PAIKALLISET	YKSIKÖT	–	LOKĀLĀ	VIENĪBA	–	LOKALA	ENHETER	

LV00006  DIENVIDLATGALE 
LV00008  AUSTRUMVIDZEME 
LV00009  AUSTRUMZEMGALE 
LV00010  DIENVIDZEMGALE 
LV00013  DIENVIDKURZEME 
LV00019  ZIEMEĻLATGALE 
LV00020  ZIEMEĻPIERĪGA

LV00022  ZIEMEĻKURZEME 
LV00023  RIETUMPIERĪGA 
LV00025  ZIEMEĻVIDZEME 
LV00027  RĪGA 
LV00028  RĪGA (BFT) 
LV00029  VOLLERS RIGA 
LV00030  BALTMARINE TERMINAL

Страна: ЛИТВА – Šalis: LIETUVA – Země: LITVA – Ország: LITVÁNIA – Land: LITAUEN – Pajjiż: LITWANJA 
– Land: LITAUEN – Land: LITOUWEN – Riik: LEEDU – Kraj: LITWA – Χώρα: ΛΙΘΟΥΑΝIA – País: LITUÂNIA 
– Country: LITHUANIA – Țara: LITUANIA – País: LITUANIA – Krajina: LITVA – Pays: LITUANIE – Država: 

LITVA – Paese: LITUANIA – Maa: LIETTUA – Valsts: LIETUVA – Land: LITAUEN 

ЦЕНТРАЛНА	ЕДИНИЦА	–	CENTRINIS	VIENETAS	–	ÚSTŘEDNÍ	JEDNOTKA	–	KÖZPONTI	EGYSéG	–	
CENTRALENHED	–	UNITÀ	ĊENTRALI	–	ZENTRALE	EINHEIT	–	CENTRALE	EENHEID	–	KESKASUTUS	
–	 JEDNOSTKA	 CENTRALNA	 –	 ΚΕΝΤΡΙΚΗ	 ΜΟΝΑΔΑ	 –	 UNIDADE	 CENTRAL	 –	 CENTRAL	 UNIT	 –	
UNITATE	CENTRALĂ	–	UNIDAD	CENTRAL	–	ÚSTREDNÁ	JEDNOTKA	–	UNITé	CENTRALE	–	GLAVNI	

URAD	–	UNITÀ	CENTRALE	–	KESKUSYKSIKKÖ	–	CENTRĀLĀ	VIENĪBA	–	CENTRALENHET	

LT00000  VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA 

ЛОКАЛНА	ЕДИНИЦА	–	VIETINIAI	VIENETAI	–	MÍSTNÍ	JEDNOTKA	–	HELYI	EGYSéGEK	–	LOKALE	
ENHEDER	–	UNITÀ	LOKALI	–	ÖRTLICHE	EINHEITEN	–	LOKALE	EENHEDEN	–	KOHALIK	ASUTUS	
–	JEDNOSTKA	LOKALNA	–	ΤΟΠΙΚΕΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	–	UNIDADES	LOCAIS	–	LOCAL	UNITS	–	UNITĂȚI	
LOCALE	–	UNIDADES	LOCALES	–	MIESTNA	JEDNOTKA	–	UNITéS	LOCALES	–	OBMOČNA	ENOTA	–	

UNITÀ	LOCALI	–	PAIKALLISET	YKSIKÖT	–	LOKĀLĀ	VIENĪBA	–	LOKALA	ENHETER	

LT00101  ALYTUS 
LT00201  KAUNAS 
LT00301  KLAIPĖDA 
LT00401  MARIJAMPOLĖ 
LT00501  PANEVĖŽYS

LT00601  ŠIAULIAI 
LT00701  TAURAGĖ 
LT00801  TELŠIAI 
LT00901  UTENA 
LT01001  VILNIUS
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Страна: ЛЮКСЕМБУРГ – Šalis: LIUKSEMBURGAS – Země: LUCEMBURSKO – Ország: LUXEMBURG – 
Land: LUXEMBOURG – Pajjiż: LUSSEMBURGU – Land: LUXEMBURG – Land: LUXEMBURG – Riik: 
LUKSEMBURG – Kraj: LUKSEMBURG – Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ – País: LUXEMBURGO – Country: 
LUXEMBOURG – Țara: LUXEMBURG – País: LUXEMBURGO – Krajina: LUXEMBURSKO – Pays: 
LUXEMBOURG – Država: LUKSEMBURG – Paese: LUSSEMBURGO – Maa: LUXEMBURG – Valsts: 

LUKSEMBURGA – Land: LUXEMBURG 

ЦЕНТРАЛНА	ЕДИНИЦА	–	CENTRINIS	VIENETAS	–	ÚSTŘEDNÍ	JEDNOTKA	–	KÖZPONTI	EGYSéG	–	
CENTRALENHED	–	UNITÀ	ĊENTRALI	–	ZENTRALE	EINHEIT	–	CENTRALE	EENHEID	–	KESKASUTUS	
–	 JEDNOSTKA	 CENTRALNA	 –	 ΚΕΝΤΡΙΚΗ	 ΜΟΝΑΔΑ	 –	 UNIDADE	 CENTRAL	 –	 CENTRAL	 UNIT	 –	
UNITATE	CENTRALĂ	–	UNIDAD	CENTRAL	–	ÚSTREDNÁ	JEDNOTKA	–	UNITé	CENTRALE	–	GLAVNI	

URAD	–	UNITÀ	CENTRALE	–	KESKUSYKSIKKÖ	–	CENTRĀLĀ	VIENĪBA	–	CENTRALENHET	

LU00000  ADMINISTRATION DES SERVICES VÉTÉRINAIRES 

ЛОКАЛНА	ЕДИНИЦА	–	VIETINIAI	VIENETAI	–	MÍSTNÍ	JEDNOTKA	–	HELYI	EGYSéGEK	–	LOKALE	
ENHEDER	–	UNITÀ	LOKALI	–	ÖRTLICHE	EINHEITEN	–	LOKALE	EENHEDEN	–	KOHALIK	ASUTUS	
–	JEDNOSTKA	LOKALNA	–	ΤΟΠΙΚΕΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	–	UNIDADES	LOCAIS	–	LOCAL	UNITS	–	UNITĂȚI	
LOCALE	–	UNIDADES	LOCALES	–	MIESTNA	JEDNOTKA	–	UNITéS	LOCALES	–	OBMOČNA	ENOTA	–	

UNITÀ	LOCALI	–	PAIKALLISET	YKSIKÖT	–	LOKĀLĀ	VIENĪBA	–	LOKALA	ENHETER	

LU00001  ADMINISTRATION DES SERVICES VÉTÉRINAIRES 

Страна: УНГАРИЯ – Šalis: VENGRIJA – Země: MAĎARSKO – Ország: MAGYARORSZÁG – Land: 
UNGARN – Pajjiż: UNGERIJA – Land: UNGARN – Land: HONGARIJE – Riik: UNGARI – Kraj: WĘGRY – 
Χώρα: ΟΥΓΓΑΡIA– País: HUNGRIA – Country: HUNGARY – Țara: UNGARIA – País: HUNGRÍA – Krajina: 
MAĎARSKO – Pays: HONGRIE – Država: MADŽARSKA – Paese: UNGHERIA – Maa: UNKARI – Valsts: 

UNGĀRIJA – Land: UNGERN 

ЦЕНТРАЛНА	ЕДИНИЦА	–	CENTRINIS	VIENETAS	–	ÚSTŘEDNÍ	JEDNOTKA	–	KÖZPONTI	EGYSéG	–	
CENTRALENHED	–	UNITÀ	ĊENTRALI	–	ZENTRALE	EINHEIT	–	CENTRALE	EENHEID	–	KESKASUTUS	
–	 JEDNOSTKA	 CENTRALNA	 –	 ΚΕΝΤΡΙΚΗ	 ΜΟΝΑΔΑ	 –	 UNIDADE	 CENTRAL	 –	 CENTRAL	 UNIT	 –	
UNITATE	CENTRALĂ	–	UNIDAD	CENTRAL	–	ÚSTREDNÁ	JEDNOTKA	–	UNITé	CENTRALE	–	GLAVNI	

URAD	–	UNITÀ	CENTRALE	–	KESKUSYKSIKKÖ	–	CENTRĀLĀ	VIENĪBA	–	CENTRALENHET	

HU00000  MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT ANIMAL HEALTH AND FOOD 
CONTROL DEPARTMENT 

ЛОКАЛНА	ЕДИНИЦА	–	VIETINIAI	VIENETAI	–	MÍSTNÍ	JEDNOTKA	–	HELYI	EGYSéGEK	–	LOKALE	
ENHEDER	–	UNITÀ	LOKALI	–	ÖRTLICHE	EINHEITEN	–	LOKALE	EENHEDEN	–	KOHALIK	ASUTUS	
–	JEDNOSTKA	LOKALNA	–	ΤΟΠΙΚΕΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	–	UNIDADES	LOCAIS	–	LOCAL	UNITS	–	UNITĂȚI	
LOCALE	–	UNIDADES	LOCALES	–	MIESTNA	JEDNOTKA	–	UNITéS	LOCALES	–	OBMOČNA	ENOTA	–	

UNITÀ	LOCALI	–	PAIKALLISET	YKSIKÖT	–	LOKĀLĀ	VIENĪBA	–	LOKALA	ENHETER	

HU00400  BÉKÉSCSABA 
HU00100  BUDAPEST 
HU00900  DEBRECEN 
HU01000  EGER 
HU01400  GÖDÖLLŐ 
HU00800  GYŐR 
HU01500  KAPOSVÁR 
HU00300  KECSKEMÉT 
HU00500  MISKOLC 
HU01600  NYÍREGYHÁZA 
HU00200  PÉCS

HU01300  SALGÓTARJÁN 
HU00600  SZEGED 
HU00700  SZÉKESFEHÉRVÁR 
HU01700  SZEKSZÁRD 
HU01700  SZEKSZÁRD 
HU01100  SZOLNOK 
HU01800  SZOMBATHELY 
HU01200  TATABÁNYA 
HU01900  VESZPRÉM 
HU02000  ZALAEGERSZEG
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Страна: МАЛТА – Šalis: MALTA – Země: MALTA – Ország: MÁLTA – Land: MALTA – Pajjiż: MALTA – Land: 
MALTA – Land: MALTA – Riik: MALTA – Kraj: MALTA – Χώρα: ΜAΛΤΑ – País: MALTA – Country: MALTA 
– Țara: MALTA – País: MALTA – Krajina: MALTA – Pays: MALTE – Država: MALTA – Paese: MALTA – Maa: 

MALTA – Valsts: MALTA – Land: MALTA 

ЦЕНТРАЛНА	ЕДИНИЦА	–	CENTRINIS	VIENETAS	–	ÚSTŘEDNÍ	JEDNOTKA	–	KÖZPONTI	EGYSéG	–	
CENTRALENHED	–	UNITÀ	ĊENTRALI	–	ZENTRALE	EINHEIT	–	CENTRALE	EENHEID	–	KESKASUTUS	
–	 JEDNOSTKA	 CENTRALNA	 –	 ΚΕΝΤΡΙΚΗ	 ΜΟΝΑΔΑ	 –	 UNIDADE	 CENTRAL	 –	 CENTRAL	 UNIT	 –	
UNITATE	CENTRALĂ	–	UNIDAD	CENTRAL	–	ÚSTREDNÁ	JEDNOTKA	–	UNITé	CENTRALE	–	GLAVNI	

URAD	–	UNITÀ	CENTRALE	–	KESKUSYKSIKKÖ	–	CENTRĀLĀ	VIENĪBA	–	CENTRALENHET	

MT00000  DEPARTMENT OF VETERINARY SERVICES 

ЛОКАЛНА	ЕДИНИЦА	–	VIETINIAI	VIENETAI	–	MÍSTNÍ	JEDNOTKA	–	HELYI	EGYSéGEK	–	LOKALE	
ENHEDER	–	UNITÀ	LOKALI	–	ÖRTLICHE	EINHEITEN	–	LOKALE	EENHEDEN	–	KOHALIK	ASUTUS	
–	JEDNOSTKA	LOKALNA	–	ΤΟΠΙΚΕΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	–	UNIDADES	LOCAIS	–	LOCAL	UNITS	–	UNITĂȚI	
LOCALE	–	UNIDADES	LOCALES	–	MIESTNA	JEDNOTKA	–	UNITéS	LOCALES	–	OBMOČNA	ENOTA	–	

UNITÀ	LOCALI	–	PAIKALLISET	YKSIKÖT	–	LOKĀLĀ	VIENĪBA	–	LOKALA	ENHETER	

MT00001  DEPARTMENT OF VETERINARY SERVICES 

Страна: НИДЕРЛАНДИЯ – Šalis: NYDERLANDAI – Země: NIZOZEMSKO – Ország: HOLLANDIA – Land: 
NEDERLANDENE – Pajjiż: OLANDA – Land: NIEDERLANDE – Land: NEDERLAND – Riik: HOLLAND – 
Kraj: NIDERLANDY – Χώρα: ΚAΤΩ ΧΩΡΕΣ – País: PAÍSES BAIXOS – Country: NETHERLANDS – Țara: 
ȚĂRILE DE JOS – País: PAÍSES BAJOS – Krajina: HOLANDSKO – Pays: PAYS-BAS – Država: NIZOZEMSKA 

– Paese: PAESI BASSI – Maa: ALANKOMAAT – Valsts: NĪDERLANDE – Land: NEDERLÄNDERNA 

ЦЕНТРАЛНА	ЕДИНИЦА	–	CENTRINIS	VIENETAS	–	ÚSTŘEDNÍ	JEDNOTKA	–	KÖZPONTI	EGYSéG	–	
CENTRALENHED	–	UNITÀ	ĊENTRALI	–	ZENTRALE	EINHEIT	–	CENTRALE	EENHEID	–	KESKASUTUS	
–	 JEDNOSTKA	 CENTRALNA	 –	 ΚΕΝΤΡΙΚΗ	 ΜΟΝΑΔΑ	 –	 UNIDADE	 CENTRAL	 –	 CENTRAL	 UNIT	 –	
UNITATE	CENTRALĂ	–	UNIDAD	CENTRAL	–	ÚSTREDNÁ	JEDNOTKA	–	UNITé	CENTRALE	–	GLAVNI	

URAD	–	UNITÀ	CENTRALE	–	KESKUSYKSIKKÖ	–	CENTRĀLĀ	VIENĪBA	–	CENTRALENHET	

NL00000  VWA/RVV 

РЕГИОНАЛНИ	И	ЛОКАЛНИ	УЧАСТЪЦИ	–	REGIONINIAI	 IR	VIETINIAI	VIENETAI	 –	KRAJSKÁ	A	
MÍSTNÍ	JEDNOTKA	–	REGIONÁLIS	éS	HELYI	EGYSéGEK	–	REGIONALE	OG	LOKALE	ENHEDER	
–	 UNITA'	 REĠJONALI	 U	 LOKALI	 –	 REGIONALE	 UND	ÖRTLICHE	 EINHEITEN	 –	 REGIONALE	 EN	
LOKALE	EENHEDEN	–	PIIRKONDLIKUD	JA	KOHALIKUD	ASUTUSED	–	REGIONALNE	I	LOKALNE	
JEDNOSTKI	 –	 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ	 ΚΑΙ	 ΤΟΠΙΚΕΣ	 ΜΟΝΑΔΕΣ	 –	 UNIDADES	 LOCAIS	 E	 REGIONAIS	
–	REGIONAL	AND	LOCAL	UNITS	–	UNITĂȚI	LOCALE	ȘI	REGIONALE	–	UNIDADES	REGIONALES	
Y	 LOCALES	 –	 REGIONÁLNE	 A	 MIESTNE	 JEDNOTKY	 –	 UNITéS	 RéGIONALES	 ET	 LOCALES	 –	
REGIONALNI	IN	OBMOČNI	URADI	–	UNITÀ	REGIONALI	E	LOCALI	–	ALUEELLISET	JA	PAIKALLISET	

YKSIKÖT	–	LOKĀLĀ	VIENĪBA	–	REGIONALA	OCH	LOKALA	ENHETER	

NL00001    VWA NOORD 

NL01201  LVE Noord 

NL00002    VWA NOORDWEST 

NL01302  LVE Noordwest 

NL00003    VWA OOST 

NL01403  LVE Oost 

NL00004    VWA ZUID 

NL01504  LVE Zuid 

NL00005    VWA ZUIDWEST 

NL01605  LVE Zuidwest 
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Страна: АВСТРИЯ – Šalis: AUSTRIJA – Země: RAKOUSKO – Ország: AUSZTRIA – Land: ØSTRIG – Pajjiż: 
AWSTRIJA – Land: ÖSTERREICH – Land: OOSTENRIJK – Riik: AUSTRIA – Kraj: AUSTRIA – Χώρα: ΑΥΣΤΡIΑ 
– País: ÁUSTRIA – Country: AUSTRIA – Țara: AUSTRIA – País: AUSTRIA – Krajina: RAKÚSKO – Pays: 
AUTRICHE – Država: AVSTRIJA – Paese: AUSTRIA – Maa: ITÄVALTA – Valsts: AUSTRIJA – Land: ÖSTERRIKE 

ЦЕНТРАЛНА	ЕДИНИЦА	–	CENTRINIS	VIENETAS	–	ÚSTŘEDNÍ	JEDNOTKA	–	KÖZPONTI	EGYSéG	–	
CENTRALENHED	–	UNITÀ	ĊENTRALI	–	ZENTRALE	EINHEIT	–	CENTRALE	EENHEID	–	KESKASUTUS	
–	 JEDNOSTKA	 CENTRALNA	 –	 ΚΕΝΤΡΙΚΗ	 ΜΟΝΑΔΑ	 –	 UNIDADE	 CENTRAL	 –	 CENTRAL	 UNIT	 –	
UNITATE	CENTRALĂ	–	UNIDAD	CENTRAL	–	ÚSTREDNÁ	JEDNOTKA	–	UNITé	CENTRALE	–	GLAVNI	

URAD	–	UNITÀ	CENTRALE	–	KESKUSYKSIKKÖ	–	CENTRĀLĀ	VIENĪBA	–	CENTRALENHET	

AT00000  BUNDESMINISTERIUM FÜR GESUNDHEIT 

РЕГИОНАЛНИ	И	ЛОКАЛНИ	УЧАСТЪЦИ	–	REGIONINIAI	 IR	VIETINIAI	VIENETAI	 –	KRAJSKÁ	A	
MÍSTNÍ	JEDNOTKA	–	REGIONÁLIS	éS	HELYI	EGYSéGEK	–	REGIONALE	OG	LOKALE	ENHEDER	
–	 UNITA'	 REĠJONALI	 U	 LOKALI	 –	 REGIONALE	 UND	ÖRTLICHE	 EINHEITEN	 –	 REGIONALE	 EN	
LOKALE	EENHEDEN	–	PIIRKONDLIKUD	JA	KOHALIKUD	ASUTUSED	–	REGIONALNE	I	LOKALNE	
JEDNOSTKI	 –	 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ	 ΚΑΙ	 ΤΟΠΙΚΕΣ	 ΜΟΝΑΔΕΣ	 –	 UNIDADES	 LOCAIS	 E	 REGIONAIS	
–	REGIONAL	AND	LOCAL	UNITS	–	UNITĂȚI	LOCALE	ȘI	REGIONALE	–	UNIDADES	REGIONALES	
Y	 LOCALES	 –	 REGIONÁLNE	 A	 MIESTNE	 JEDNOTKY	 –	 UNITéS	 RéGIONALES	 ET	 LOCALES	 –	
REGIONALNI	IN	OBMOČNI	URADI	–	UNITÀ	REGIONALI	E	LOCALI	–	ALUEELLISET	JA	PAIKALLISET	

YKSIKÖT	–	LOKĀLĀ	VIENĪBA	–	REGIONALA	OCH	LOKALA	ENHETER	

AT00100    BURGENLAND 

AT00101  BURGENLAND (= PROVINCIAL 
ADMINISTRATOR) 

AT00102  BH-EISENSTADT UMGEB. + MAG. D. 
FREIST. EISENSTADT + RUST 

AT00107  BH-GÜSSING 
AT00108  BH-JENNERSDORF

AT00104  BH-MATTERSBURG 
AT00103  BH-NEUSIEDL AM SEE 
AT00105  BH-OBERPULLENDORF AT00106 BH-

OBERWART

 

AT00200     KÄRNTEN 

AT00201  FELDKIRCHEN 
AT00202  HERMAGOR 
AT00203  KLAGENFURT LAND 
AT00209  KLAGENFURT STADT 
AT00205  SPITTAL A.D. DRAU

AT00204  ST. VEIT A.D. GLAN 
AT00206  VILLACH LAND 
AT00210  VILLACH STADT 
AT00207  VÖLKERMARKT 
AT00208  WOLFSBERG A

T00300     NIEDERÖSTERREICH 

AT00301  AMSTETTEN 
AT00302  BADEN 
AT00303  BRUCK A. D. LEITHA 
AT00304  GAENSERNDORF 
AT00305  GMUEND 
AT00306  HOLLABRUNN 
AT00307  HORN 
AT00308  KORNEUBURG 
AT00309  KREMS A. D. DONAU STADT 
AT00310  KREMS A. D. DONAU LAND 
AT00311  LILIENFELD 
AT00312  MELK 
AT00313  MISTELBACH

AT00314  MOEDLING 
AT00315  NEUNKIRCHEN 
AT00316  ST POELTEN STADT 
AT00317  ST POELTEN LAND 
AT00318  SCHEIBBS 
AT00319  TULLN 
AT00320  WAIDHOFEN A. D. THAYA 
AT00321  WAIDHOFEN A. D. YBBS 
AT00322  WIENER NEUSTADT STADT 
AT00323  WIENER NEUSTADT LAND 
AT00324  WIEN UMGEBUNG 
AT00325  ZWETTL
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AT00400    OBERÖSTERREICH 

AT00401  BRAUNAU AM INN 
AT00415  EFERDING 
AT00402  FREISTADT 
AT00403  GMUNDEN 
AT00404  GRIESKIRCHEN 
AT00405  KIRCHDORF A.D. KREMS 
AT00406  LINZ LAND 
AT00416  LINZ STADT 
AT00407  PERG

AT00408  RIED IM INNKREIS 
AT00409  ROHRBACH 
AT00410  SCHAERDING 
AT00411  STEYR LAND 
AT00417  STEYR STADT 
AT00412  URFAHR UMGEBUNG 
AT00413  VOEÖCKLABRUCK 
AT00414  WELS LAND 
AT00418  WELS STADT

AT00500    SALZBURG

AT00502  HALLEIN 
AT00506  MAGISTRAT DER STADT SALZBURG 
AT00501  SALZBURG-UMGEBUNG

AT00503  ST. JOHANN IM PONGAU 
AT00504  TAMSWEG 
AT00505  ZELL AM SEE

AT00600    STEIERMARK 

AT00602  BRUCK AN DER MUR 
AT00603  DEUTSCHLANDSBERG 
AT00604  FELDBACH 
AT00605  FÜRSTENFELD 
AT00619  GRAZ 
AT00606  GRAZ-UMGEBUNG 
AT00607  GRÖBMING (D. BH-LIEZEN) 
AT00608  HARTBERG 
AT00609  JUDENBURG 
AT00610  KNITTELFELD

AT00611  LEIBNITZ 
AT00612  LEOBEN 
AT00613  LIEZEN 
AT00614  MURAU 
AT00615  MÜRZZUSCHLAG 
AT00616  RADKERSBURG 
AT00601  STEIERMARK 
AT00617  VOITSBERG 
AT00618  WEIZ

AT00700    TIROL 

AT00704  BH IMST 
AT00703  BH INNSBRUCK LAND 
AT00705  BH KITZBÜHEL 
AT00706  BH KUFSTEIN 
AT00707  BH LANDECK

AT00708  BH LIENZ 
AT00709  BH REUTTE 
AT00710  BH SCHWAZ 
AT00702  STADTMAGISTRAT INNSBRUCK 
AT00701  VETERINÄRDIREKTION TIROL

AT00800    VORARLBERG 

AT00801  VORARLBERG 

AT00900    WIEN 

AT00901  WIEN 
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Страна: ПОЛША – Šalis: LENKIJA – Země: POLSKO – Ország: LENGYELORSZÁG – Land: POLEN – Pajjiż: 
POLONJA – Land: POLEN – Land: POLEN – Riik: POOLA – Kraj: POLSKA – Χώρα: ΠΟΛΩΝIA – País: POLÓNIA 
– Country: POLAND – Țara: POLONIA – País: POLONIA – Krajina: POĽSKO – Pays: POLOGNE – Država: 

POLJSKA – Paese: POLONIA – Maa: PUOLA – Valsts: POLIJA – Land: POLEN 

ЦЕНТРАЛНА	ЕДИНИЦА	–	CENTRINIS	VIENETAS	–	ÚSTŘEDNÍ	JEDNOTKA	–	KÖZPONTI	EGYSéG	–	
CENTRALENHED	–	UNITÀ	ĊENTRALI	–	ZENTRALE	EINHEIT	–	CENTRALE	EENHEID	–	KESKASUTUS	
–	 JEDNOSTKA	 CENTRALNA	 –	 ΚΕΝΤΡΙΚΗ	 ΜΟΝΑΔΑ	 –	 UNIDADE	 CENTRAL	 –	 CENTRAL	 UNIT	 –	
UNITATE	CENTRALĂ	–	UNIDAD	CENTRAL	–	ÚSTREDNÁ	JEDNOTKA	–	UNITé	CENTRALE	–	GLAVNI	

URAD	–	UNITÀ	CENTRALE	–	KESKUSYKSIKKÖ	–	CENTRĀLĀ	VIENĪBA	–	CENTRALENHET	

PL00000  GŁÓWNY INSPEKTORAT WETERYNARII 

РЕГИОНАЛНИ	И	ЛОКАЛНИ	УЧАСТЪЦИ	–	REGIONINIAI	 IR	VIETINIAI	VIENETAI	 –	KRAJSKÁ	A	
MÍSTNÍ	JEDNOTKA	–	REGIONÁLIS	éS	HELYI	EGYSéGEK	–	REGIONALE	OG	LOKALE	ENHEDER	
–	 UNITA'	 REĠJONALI	 U	 LOKALI	 –	 REGIONALE	 UND	ÖRTLICHE	 EINHEITEN	 –	 REGIONALE	 EN	
LOKALE	EENHEDEN	–	PIIRKONDLIKUD	JA	KOHALIKUD	ASUTUSED	–	REGIONALNE	I	LOKALNE	
JEDNOSTKI	 –	 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ	 ΚΑΙ	 ΤΟΠΙΚΕΣ	 ΜΟΝΑΔΕΣ	 –	 UNIDADES	 LOCAIS	 E	 REGIONAIS	
–	REGIONAL	AND	LOCAL	UNITS	–	UNITĂȚI	LOCALE	ȘI	REGIONALE	–	UNIDADES	REGIONALES	
Y	 LOCALES	 –	 REGIONÁLNE	 A	 MIESTNE	 JEDNOTKY	 –	 UNITéS	 RéGIONALES	 ET	 LOCALES	 –	
REGIONALNI	IN	OBMOČNI	URADI	–	UNITÀ	REGIONALI	E	LOCALI	–	ALUEELLISET	JA	PAIKALLISET	

YKSIKÖT	–	LOKĀLĀ	VIENĪBA	–	REGIONALA	OCH	LOKALA	ENHETER	

PL02000    DOLNOŚLĄSKIE 

PL02010  BOLESŁAWIEC ŚLĄSKI 
PL02020  DZIERŻONIÓW 
PL02030  GŁOGÓW 
PL02040  GÓRA ŚLĄSKA 
PL02050  JAWOR 
PL02060  JELENIA GÓRA 
PL02070  KAMIENNA GÓRA 
PL02080  KŁODZKO Z/S W BYSTRZYCY 

KŁODZKIEJ 
PL02090  LEGNICA 
PL02100  LUBAŃ ŚLĄSKI 
PL02110  LUBIN 
PL02120  LWÓWEK ŚLĄSKI 
PL02130  MILICZ 
PL02140  OLEŚNICA ŚLĄSKA

PL02150  OŁAWA 
PL02160  POLKOWICE 
PL02170  STRZELIN 
PL02180  ŚRODA ŚLĄSKA 
PL02190  ŚWIDNICA ŚLĄSKA 
PL02200  TRZEBNICA 
PL02210  WAŁBRZYCH 
PL02220  WOŁÓW 
PL02001  WROCŁAW-WIW 
PL02230  WROCŁAW 
PL02240  ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 
PL02250  ZGORZELEC 
PL02260  ZŁOTORYJA

PL04000    KUJAWSKO-POMORSKIE 

PL04010  ALEKSANDRÓW KUJAWSKI 
PL04020  BRODNICA 
PL04001  BYDGOSZCZ-WIW 
PL04030  BYDGOSZCZ 
PL04040  CHEŁMNO 
PL04050  GOLUB-DOBRZYŃ 
PL04060  GRUDZIĄDZ 
PL04070  INOWROCŁAW 
PL04080  LIPNO 
PL04090  MOGILNO

PL04100  NAKŁO N. NOTECIĄ 
PL04110  RADZIEJÓW 
PL04120  RYPIN 
PL04130  SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE 
PL04140  ŚWIECIE N. WISŁĄ 
PL04150  TORUŃ 
PL04160  TUCHOLA 
PL04170  WĄBRZEŹNO 
PL04180  WŁOCŁAWEK 
PL04190  ŻNIN 

 

PL06000    LUBELSKIE 

PL06010  BIAŁA PODLASKA 
PL06020  BIŁGORAJ

PL06030  CHEŁM 
PL06040  HRUBIESZÓW
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PL06050  JANÓW LUBELSKI 
PL06060  KRASNYSTAW 
PL06070  KRAŚNIK LUBELSKI 
PL06080  LUBARTÓW 
PL06001  LUBLIN-WIW 
PL06090  LUBLIN 
PL06100  ŁĘCZNA 
PL06110  ŁUKÓW 
PL06120  OPOLE LUBELSKIE

PL06130  PARCZEW 
PL06140  PUŁAWY 
PL06150  RADZYŃ PODLASKI 
PL06160  RYKI 
PL06170  ŚWIDNIK K. LUBLINA 
PL06180  TOMASZÓW LUBELSKI 
PL06190  WŁODAWA 
PL06200  ZAMOŚĆ

PL08000    LUBUSKIE 

PL08010  GORZÓW WIELKOPOLSKI 
PL08020  KROSNO ODRZAŃSKIE 
PL08110  LUBSKO 
PL08030  MIĘDZYRZECZ 
PL08040  NOWA SÓL 
PL08050  SŁUBICE Z/S W OŚNIE 
PL08120  SŁAWA

PL08060  STRZELCE KRAJEŃSKIE 
PL08070  SULĘCIN 
PL08080  ŚWIEBODZIN 
PL08001  ZIELONA GÓRA-WIW 
PL08090  ZIELONA GÓRA 
PL08100  ŻAGAŃ

PL10000    ŁÓDZKIE 

PL10010  BEŁCHATÓW 
PL10020  KUTNO 
PL10030  ŁASK 
PL10050  ŁOWICZ 
PL10001  ŁÓDŹ-WIW 
PL10060  ŁÓDŹ 
PL10070  OPOCZNO 
PL10080  PABIANICE 
PL10100  PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

PL10110  PODDĘBICE 
PL10120  RADOMSKO 
PL10130  RAWA MAZOWIECKA 
PL10140  SIERADZ 
PL10150  SKIERNIEWICE 
PL10160  TOMASZÓW MAZOWIECKI 
PL10170  WIELUŃ 
PL10200  ZGIERZ

PL12000    MAŁOPOLSKIE 

PL12010  BOCHNIA 
PL12020  BRZESKO 
PL12030  CHRZANÓW 
PL12040  DĄBROWA TARNOWSKA 
PL12050  GORLICE 
PL12001  KRAKÓW-WIW 
PL12060  KRAKÓW 
PL12070  LIMANOWA 
PL12080  MIECHÓW

PL12090  MYŚLENICE 
PL12100  NOWY SĄCZ 
PL12110  NOWY TARG 
PL12120  OLKUSZ 
PL12130  OŚWIĘCIM 
PL12140  PROSZOWICE 
PL12160  TARNÓW 
PL12180  WADOWICE 
PL12190  WIELICZKA

PL14000    MAZOWIECKIE 

PL14010  BIAŁOBRZEGI RADOMSKIE 
PL14020  CIECHANÓW 
PL14030  GARWOLIN 
PL14060  GRÓJEC

PL14070  KOZIENICE 
PL14090  LIPSKO 
PL14100  ŁOSICE 
PL14110  MAKÓW MAZOWIECKI
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PL14120  MIŃSK MAZOWIECKI 
PL14130  MŁAWA 
PL14140  NOWY DWÓR MAZOWIECKI 
PL14150  OSTROŁĘKA 
PL14160  OSTRÓW MAZOWIECKA 
PL14170  OTWOCK 
PL14180  PIASECZNO 
PL14190  PŁOCK 
PL14200  PŁOŃSK 
PL14210  PRUSZKÓW 
PL14220  PRZASNYSZ 
PL14230  PRZYSUCHA 
PL14240  PUŁTUSK 
PL14250  RADOM 

PL14001  SIEDLCE-WIW 
PL14260  SIEDLCE 
PL14270  SIERPC 
PL14280  SOCHACZEW 
PL14290  SOKOŁÓW PODLASKI 
PL14300  SZYDŁOWIEC K. RADOMIA 
PL14310  WARSZAWA 
PL14320  WARSZAWA ZACH. Z/S W OŻAROWIE 

MAZ. 
PL14330  WĘGRÓW 
PL14350  WYSZKÓW 
PL14360  ZWOLEŃ 
PL14370  ŻUROMIN 
PL14380  ŻYRARDÓW

 

PL16000    OPOLSKIE 

PL16010  BRZEG 
PL16020  GŁUBCZYCE 
PL16030  KĘDZIERZYN-KOŹLE 
PL16040  KLUCZBORK 
PL16050  KRAPKOWICE 
PL16060  NAMYSŁÓW

PL16070  NYSA 
PL16080  OLESNO 
PL16001  OPOLE-WIW 
PL16090  OPOLE 
PL16100  PRUDNIK 
PL16110  STRZELCE OPOLSKIE

PL18000    PODKARPACKIE 

PL18020  BRZOZÓW 
PL18030  DĘBICA 
PL18040  JAROSŁAW 
PL18050  JASŁO 
PL18060  KOLBUSZOWA 
PL18001  KROSNO-WIW 
PL18070  KROSNO 
PL18210  LESKO 
PL18080  LEŻAJSK 
PL18090  LUBACZÓW 
PL18100  ŁAŃCUT

PL18110  MIELEC 
PL18120  NISKO 
PL18130  PRZEMYŚL 
PL18140  PRZEWORSK 
PL18150  ROPCZYCE 
PL18160  RZESZÓW 
PL18170  SANOK 
PL18180  STALOWA WOLA 
PL18190  STRZYŻÓW N. WISŁOKIEM 
PL18200  TARNOBRZEG 
PL18010  USTRZYKI DOLNE

PL20000    PODLASKIE 

PL20010  AUGUSTÓW 
PL20001  BIAŁYSTOK-WIW 
PL20020  BIAŁYSTOK 
PL20030  BIELSK PODLASKI 
PL20040  GRAJEWO 
PL20050  HAJNÓWKA 
PL20060  KOLNO 
PL20070  ŁOMŻA

PL20080  MOŃKI 
PL20090  SEJNY 
PL20100  SIEMIATYCZE 
PL20110  SOKÓŁKA 
PL20120  SUWAŁKI 
PL20130  WYSOKIE MAZOWIECKIE 
PL20140  ZAMBRÓW
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PL22000    POMORSKIE 

PL22010  BYTÓW Z/S W MIASTKU 
PL22020  CHOJNICE 
PL22030  CZŁUCHÓW 
PL22001  GDAŃSK-WIW 
PL22610  GDAŃSK 
PL22620  GDYNIA 
PL22050  KARTUZY 
PL22060  KOŚCIERZYNA 
PL22070  KWIDZYŃ

PL22080  LĘBORK 
PL22090  MALBORK 
PL22100  NOWY DWÓR GDAŃSKI 
PL22040  PRUSZCZ GDAŃSKI 
PL22110  PUCK 
PL22120  SŁUPSK 
PL22130  STAROGARD GDAŃSKI 
PL22140  TCZEW 
PL22150  WEJHEROWO

 

PL24000    ŚLĄSKIE 

PL24010  BĘDZIN 
PL24020  BIELSKO-BIAŁA 
PL24030  CIESZYN 
PL24040  CZĘSTOCHOWA 
PL24050  GLIWICE 
PL24001  KATOWICE-WIW 
PL24690  KATOWICE 
PL24060  KŁOBUCK 
PL24070  LUBLINIEC

PL24090  MYSZKÓW 
PL24100  PSZCZYNA 
PL24110  RACIBÓRZ 
PL24120  RYBNIK 
PL24130  TARNOWSKIE GÓRY 
PL24140  TYCHY 
PL24150  WODZISŁAW ŚLĄSKI 
PL24160  ZAWIERCIE 
PL24170  ŻYWIEC

 

PL26000    ŚWIĘTOKRZYSKIE 

PL26010  BUSKO ZDRÓJ 
PL26020  JĘDRZEJÓW 
PL26030  KAZIMIERZA WIELKA 
PL26001  KIELCE-WIW 
PL26040  KIELCE 
PL26050  KOŃSKIE 
PL26060  OPATÓW KIELECKI

PL26070  OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 
PL26080  PINCZÓW 
PL26090  SANDOMIERZ 
PL26100  SKARŻYSKO-KAMIENNA 
PL26110  STARACHOWICE 
PL26120  STASZÓW 
PL26130  WŁOSZCZOWA

PL28000    WARMIŃSKO-MAZURSKIE 

PL28010  BARTOSZYCE 
PL28020  BRANIEWO 
PL28030  DZIAŁDOWO 
PL28040  ELBLĄG 
PL28050  EŁK 
PL28060  GIŻYCKO 
PL28070  IŁAWA 
PL28080  KĘTRZYN 
PL28090  LIDZBARK WARMIŃSKI 
PL28100  MRĄGOWO

PL28110  NIDZICA 
PL28120  NOWE MIASTO LUBAWSKIE 
PL28130  OLECKO 
PL28001  OLSZTYN-WIW 
PL28140  OLSZTYN 
PL28150  OSTRÓDA 
PL28160  PISZ 
PL28170  SZCZYTNO 
PL28180  GOŁDAP 
PL28190  WĘGORZEWO
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PL30000    WIELKOPOLSKIE 

PL30010  CHODZIEŻ 
PL30020  CZARNKÓW 
PL30030  GNIEZNO 
PL30040  GOSTYŃ POZNAŃSKI 
PL30050  GRODZISK WLKP. 
PL30060  JAROCIN POZNAŃSKI 
PL30070  KALISZ 
PL30080  KĘPNO 
PL30090  KOŁO 
PL30100  KONIN 
PL30110  KOŚCIAN 
PL30120  KROTOSZYN 
PL30130  LESZNO 
PL30140  MIĘDZYCHÓD 
PL30150  NOWY TOMYŚL 
PL30160  OBORNIKI WLKP.

PL30170  OSTRÓW WIELKOPOLSKI 
PL30180  OSTRZESZÓW 
PL30190  PIŁA 
PL30200  PLESZEW 
PL30001  POZNAŃ-WIW 
PL30210  POZNAŃ 
PL30220  RAWICZ 
PL30230  SŁUPCA 
PL30240  SZAMOTUŁY 
PL30250  ŚRODA WLKP. 
PL30260  ŚREM 
PL30270  TUREK 
PL30280  WĄGROWIEC 
PL30290  WOLSZTYN 
PL30300  WRZEŚNIA 
PL30310  ZŁOTÓW

PL32000    ZACHODNIOPOMORSKIE 

PL32010  BIAŁOGARD 
PL32020  CHOSZCZNO 
PL32030  DRAWSKO POMORSKIE 
PL32040  NOWOGARD 
PL32050  GRYFICE 
PL32060  GRYFINO 
PL32070  KAMIEŃ POMORSKI 
PL32080  KOŁOBRZEG 
PL32090  KOSZALIN 
PL32180  ŁOBEZ

PL32100  MYŚLIBÓRZ 
PL32120  PYRZYCE 
PL32130  SŁAWNO 
PL32140  STARGARD SZCZECIŃSKI 
PL32001  SZCZECIN-WIW 
PL32110  SZCZECIN 
PL32150  SZCZECINEK 
PL32160  ŚWIDWIN 
PL32170  WAŁCZ 
PL32630  ŚWINOUJŚCIE

 

Страна: ПОРТУГАЛИЯ – Šalis: PORTUGALIJA – Země: PORTUGALSKO – Ország: PORTUGÁLIA – Land: 
PORTUGAL – Pajjiż: PORTUGALL – Land: PORTUGAL – Land: PORTUGAL – Riik: PORTUGAL – Kraj: 
PORTUGALIA – Χώρα: ΠΟΡΤΟΓΑΛIΑ – País: PORTUGAL – Country: PORTUGAL – Țara: PORTUGALIA 
– País: PORTUGAL – Krajina: PORTUGALSKO – Pays: PORTUGAL – Država: PORTUGALSKA – Paese: 

PORTOGALLO – Maa: PORTUGALI – Valsts: PORTUGĀLE – Land: PORTUGAL 

ЦЕНТРАЛНА	ЕДИНИЦА	–	CENTRINIS	VIENETAS	–	ÚSTŘEDNÍ	JEDNOTKA	–	KÖZPONTI	EGYSéG	–	
CENTRALENHED	–	UNITÀ	ĊENTRALI	–	ZENTRALE	EINHEIT	–	CENTRALE	EENHEID	–	KESKASUTUS	
–	 JEDNOSTKA	 CENTRALNA	 –	 ΚΕΝΤΡΙΚΗ	 ΜΟΝΑΔΑ	 –	 UNIDADE	 CENTRAL	 –	 CENTRAL	 UNIT	 –	
UNITATE	CENTRALĂ	–	UNIDAD	CENTRAL	–	ÚSTREDNÁ	JEDNOTKA	–	UNITé	CENTRALE	–	GLAVNI	

URAD	–	UNITÀ	CENTRALE	–	KESKUSYKSIKKÖ	–	CENTRĀLĀ	VIENĪBA	–	CENTRALENHET	

PT00000  CENTRAL VETERINARY UNIT 

РЕГИОНАЛНИ	И	ЛОКАЛНИ	УЧАСТЪЦИ	–	REGIONINIAI	 IR	VIETINIAI	VIENETAI	 –	KRAJSKÁ	A	
MÍSTNÍ	JEDNOTKA	–	REGIONÁLIS	éS	HELYI	EGYSéGEK	–	REGIONALE	OG	LOKALE	ENHEDER	
–	 UNITA'	 REĠJONALI	 U	 LOKALI	 –	 REGIONALE	 UND	ÖRTLICHE	 EINHEITEN	 –	 REGIONALE	 EN	
LOKALE	EENHEDEN	–	PIIRKONDLIKUD	JA	KOHALIKUD	ASUTUSED	–	REGIONALNE	I	LOKALNE	
JEDNOSTKI	 –	 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ	 ΚΑΙ	 ΤΟΠΙΚΕΣ	 ΜΟΝΑΔΕΣ	 –	 UNIDADES	 LOCAIS	 E	 REGIONAIS	
–	REGIONAL	AND	LOCAL	UNITS	–	UNITĂȚI	LOCALE	ȘI	REGIONALE	–	UNIDADES	REGIONALES	
Y	 LOCALES	 –	 REGIONÁLNE	 A	 MIESTNE	 JEDNOTKY	 –	 UNITéS	 RéGIONALES	 ET	 LOCALES	 –	
REGIONALNI	IN	OBMOČNI	URADI	–	UNITÀ	REGIONALI	E	LOCALI	–	ALUEELLISET	JA	PAIKALLISET	

YKSIKÖT	–	LOKĀLĀ	VIENĪBA	–	REGIONALA	OCH	LOKALA	ENHETER	

PT10000    NORTE 

PT00400  BRAGA 
PT00500  BRAGANÇA 
PT03100  CHAVES

PT02000  PORTO 
PT03000  VIANA DO CASTELO
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PT20000    CENTRO 

PT00200  AVEIRO 
PT00600  CASTELO BRANCO 
PT00700  COIMBRA 
PT06000  FUNDÃO

PT00800  LAMEGO 
PT05000  LEIRIA 
PT01400  GUARDA 
PT03200  VISEU

 

PT30000    LISBOA E VALE DO TEJO 

PT05300  LOURES 
PT02300  SANTARÉM

PT01800  SETÚBAL 
PT02400  TOMAR

 

PT40000    ALENTEJO 

PT00100  ALCÁCER DO SAL 
PT04800  ALJUSTREL 
PT00300  BEJA 
PT00900  ELVAS 
PT04900  ESTREMOZ 
PT01000  ÉVORA

PT07000  ODEMIRA 
PT02200  PONTE DE SOR 
PT02100  PORTALEGRE 
PT05100  REGUENGOS DE MONSARAZ 
PT01600  SANTIAGO DO CACÉM 
PT02900  SERPA

 

PT50000    ALGARVE 

PT01200  FARO 

PT60000    MADEIRA 

PT01500  FUNCHAL 

PT70000    AÇORES 

PT01100  FAIAL (HORTA) 
PT01300  FLORES 
PT01900  PICO (MADALENA) 
PT02500  SANTA MARIA

PT02600  SÃO MIGUEL (PONTA DELGAGA) 
PT02700  SÃO JORGE (VELAS) 
PT02800  TERCEIRA (ANGRA DO HEROÍSMO) 
PT05200  SANTA CRUZ DA GRACIOSA

Страна: РУМЪНИЯ – Šalis: RUMUNIJA – Země: RUMUNSKO – Ország: ROMÁNIA – Land: RUMÆNIEN 
– Pajjiż: RUMANIJA – Land: RUMÄNIEN – Land: ROEMENIË – Riik: RUMEENIA – Kraj: RUMUNIA – 
Χώρα: ΡΟΥΜΑΝIA – País: ROMÉNIA – Country: ROMANIA – Țara: ROMÂNIA – País: RUMANÍA – Krajina: 
RUMUNSKO – Pays: ROUMANIE – Država: ROMUNIJA – Paese: ROMANIA – Maa: ROMANIA – Valsts: 

RUMĀNIJA – Land: RUMÄNIEN 

ЦЕНТРАЛНА	ЕДИНИЦА	–	CENTRINIS	VIENETAS	–	ÚSTŘEDNÍ	JEDNOTKA	–	KÖZPONTI	EGYSéG	–	
CENTRALENHED	–	UNITÀ	ĊENTRALI	–	ZENTRALE	EINHEIT	–	CENTRALE	EENHEID	–	KESKASUTUS	
–	 JEDNOSTKA	 CENTRALNA	 –	 ΚΕΝΤΡΙΚΗ	 ΜΟΝΑΔΑ	 –	 UNIDADE	 CENTRAL	 –	 CENTRAL	 UNIT	 –	
UNITATE	CENTRALĂ	–	UNIDAD	CENTRAL	–	ÚSTREDNÁ	JEDNOTKA	–	UNITé	CENTRALE	–	GLAVNI	

URAD	–	UNITÀ	CENTRALE	–	KESKUSYKSIKKÖ	–	CENTRĀLĀ	VIENĪBA	–	CENTRALENHET	

RO00000  ANSVSA București 
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ЛОКАЛНА	ЕДИНИЦА	–	VIETINIAI	VIENETAI	–	MÍSTNÍ	JEDNOTKA	–	HELYI	EGYSéGEK	–	LOKALE	
ENHEDER	–	UNITÀ	LOKALI	–	ÖRTLICHE	EINHEITEN	–	LOKALE	EENHEDEN	–	KOHALIK	ASUTUS	
–	JEDNOSTKA	LOKALNA	–	ΤΟΠΙΚΕΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	–	UNIDADES	LOCAIS	–	LOCAL	UNITS	–	UNITĂȚI	
LOCALE	–	UNIDADES	LOCALES	–	MIESTNA	JEDNOTKA	–	UNITéS	LOCALES	–	OBMOČNA	ENOTA	–	

UNITÀ	LOCALI	–	PAIKALLISET	YKSIKÖT	–	LOKĀLĀ	VIENĪBA	–	LOKALA	ENHETER	

RO01000  ALBA 
RO02000  ARAD 
RO03000  ARGEȘ 
RO04000  BACĂU 
RO05000  BIHOR 
RO06000  BISTRIȚA-NĂSĂUD 
RO07000  BOTOȘANI 
RO08000  BRAȘOV 
RO09000  BRĂILA 
RO10000  BUCUREȘTI 
RO11000  BUZĂU 
RO12000  CARAȘ-SEVERIN 
RO13000  CĂLĂRAȘI 
RO14000  CLUJ 
RO15000  CONSTANȚA 
RO16000  COVASNA 
RO17000  DÂMBOVIȚA 
RO18000  DOLJ 
RO19000  GALAȚI 
RO20000  GIURGIU 
RO21000  GORJ

RO22000  HARGHITA 
RO23000  HUNEDOARA 
RO24000  IALOMIȚA 
RO25000  IAȘI 
RO26000  ILFOV 
RO27000  MARAMUREȘ 
RO28000  MEHEDINȚI 
RO29000  MUREȘ 
RO30000  NEAMȚ 
RO31000  OLT 
RO32000  PRAHOVA 
RO33000  SATU MARE 
RO34000  SĂLAJ 
RO35000  SIBIU 
RO36000  SUCEAVA 
RO37000  TELEORMAN 
RO38000  TIMIȘ 
RO39000  TULCEA 
RO40000  VASLUI 
RO41000  VÂLCEA 
RO42000  VRANCEA

Страна: СЛОВЕНИЯ – Šalis: SLOVĖNIJA – Země: SLOVINSKO – Ország: SZLOVÉNIA – Land: SLOVENIEN – 
Pajjiż: SLOVENJA – Land: SLOWENIEN – Land: SLOVENIË – Riik: SLOVEENIA – Kraj: SŁOWENIA – Χώρα: 
ΣΛΟΒΕΝIΑ – País: ESLOVÉNIA – Country: SLOVENIA – Țara: SLOVENIA – País: ESLOVENIA – Krajina: 
SLOVINSKO – Pays: SLOVÉNIE – Država: SLOVENIJA – Paese: SLOVENIA – Maa: SLOVENIA – Valsts: 

SLOVĒNIJA – Land: SLOVENIEN 

ЦЕНТРАЛНА	ЕДИНИЦА	–	CENTRINIS	VIENETAS	–	ÚSTŘEDNÍ	JEDNOTKA	–	KÖZPONTI	EGYSéG	–	
CENTRALENHED	–	UNITÀ	ĊENTRALI	–	ZENTRALE	EINHEIT	–	CENTRALE	EENHEID	–	KESKASUTUS	
–	 JEDNOSTKA	 CENTRALNA	 –	 ΚΕΝΤΡΙΚΗ	 ΜΟΝΑΔΑ	 –	 UNIDADE	 CENTRAL	 –	 CENTRAL	 UNIT	 –	
UNITATE	CENTRALĂ	–	UNIDAD	CENTRAL	–	ÚSTREDNÁ	JEDNOTKA	–	UNITé	CENTRALE	–	GLAVNI	

URAD	–	UNITÀ	CENTRALE	–	KESKUSYKSIKKÖ	–	CENTRĀLĀ	VIENĪBA	–	CENTRALENHET	

SI00000  VURS (CENTRALA) 

ЛОКАЛНА	ЕДИНИЦА	–	VIETINIAI	VIENETAI	–	MÍSTNÍ	JEDNOTKA	–	HELYI	EGYSéGEK	–	LOKALE	
ENHEDER	–	UNITÀ	LOKALI	–	ÖRTLICHE	EINHEITEN	–	LOKALE	EENHEDEN	–	KOHALIK	ASUTUS	
–	JEDNOSTKA	LOKALNA	–	ΤΟΠΙΚΕΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	–	UNIDADES	LOCAIS	–	LOCAL	UNITS	–	UNITĂȚI	
LOCALE	–	UNIDADES	LOCALES	–	MIESTNA	JEDNOTKA	–	UNITéS	LOCALES	–	OBMOČNA	ENOTA	–	

UNITÀ	LOCALI	–	PAIKALLISET	YKSIKÖT	–	LOKĀLĀ	VIENĪBA	–	LOKALA	ENHETER	

SI00001  CELJE 
SI00004  KOPER 
SI00005  KRANJ 
SI00007  LJUBLJANA 
SI00008  MARIBOR

SI00009  MURSKA SOBOTA 
SI00010  NOVA GORICA 
SI00011  NOVO MESTO 
SI00012  POSTOJNA 
SI00013  PTUJ



17.12.2015 Nr. 76/561EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Страна: СЛОВАКИЯ – Šalis: SLOVAKIJA – Země: SLOVENSKO – Ország: SZLOVÁKIA – Land: SLOVAKIET – 
Pajjiż: SLOVAKJA – Land: SLOWAKEI – Land: SLOWAKIJE – Riik: SLOVAKKIA – Kraj: SŁOWACJA – Χώρα: 
ΣΛΟΒΑΚIΑ – País: ESLOVÁQUIA – Country: SLOVAKIA – Țara: SLOVACIA – País: ESLOVAQUIA – Krajina: 
SLOVENSKO – Pays: SLOVAQUIE – Država: SLOVAŠKA – Paese: SLOVACCHIA – Maa: SLOVAKIA – Valsts: 

SLOVĀKIJA – Land: SLOVAKIEN 

ЦЕНТРАЛНА	ЕДИНИЦА	–	CENTRINIS	VIENETAS	–	ÚSTŘEDNÍ	JEDNOTKA	–	KÖZPONTI	EGYSéG	–	
CENTRALENHED	–	UNITÀ	ĊENTRALI	–	ZENTRALE	EINHEIT	–	CENTRALE	EENHEID	–	KESKASUTUS	
–	 JEDNOSTKA	 CENTRALNA	 –	 ΚΕΝΤΡΙΚΗ	 ΜΟΝΑΔΑ	 –	 UNIDADE	 CENTRAL	 –	 CENTRAL	 UNIT	 –	
UNITATE	CENTRALĂ	–	UNIDAD	CENTRAL	–	ÚSTREDNÁ	JEDNOTKA	–	UNITé	CENTRALE	–	GLAVNI	

URAD	–	UNITÀ	CENTRALE	–	KESKUSYKSIKKÖ	–	CENTRĀLĀ	VIENĪBA	–	CENTRALENHET	
SK00000  ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA 

ЛОКАЛНА	ЕДИНИЦА	–	VIETINIAI	VIENETAI	–	MÍSTNÍ	JEDNOTKA	–	HELYI	EGYSéGEK	–	LOKALE	
ENHEDER	–	UNITÀ	LOKALI	–	ÖRTLICHE	EINHEITEN	–	LOKALE	EENHEDEN	–	KOHALIK	ASUTUS	
–	JEDNOSTKA	LOKALNA	–	ΤΟΠΙΚΕΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	–	UNIDADES	LOCAIS	–	LOCAL	UNITS	–	UNITĂȚI	
LOCALE	–	UNIDADES	LOCALES	–	MIESTNA	JEDNOTKA	–	UNITéS	LOCALES	–	OBMOČNA	ENOTA	–	

UNITÀ	LOCALI	–	PAIKALLISET	YKSIKÖT	–	LOKĀLĀ	VIENĪBA	–	LOKALA	ENHETER	

SK00100  BANSKÁ BYSTRICA 
SK00200  BARDEJOV 
SK00300  BRATISLAVA 
SK00400  ČADCA 
SK00500  DOLNÝ KUBÍN 
SK00600  DUNAJSKÁ STREDA 
SK00700  GALANTA 
SK00800  HUMENNÉ 
SK00900  KOMÁRNO 
SK01000  KOŠICE-MESTO 
SK01100  KOŠICE-OKOLIE 
SK01200  LEVICE 
SK01300  LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
SK01400  LUČENEC 
SK01500  MARTIN 
SK01600  MICHALOVCE 
SK01700  NITRA 
SK01800  NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 
SK01900  NOVÉ ZÁMKY 
SK02000  POPRAD 

SK02100  PREŠOV 
SK02200  PRIEVIDZA 
SK02300  PÚCHOV 
SK02400  RIMAVSKÁ SOBOTA 
SK02500  ROŽŇAVA 
SK02600  SENEC 
SK02700  SENICA NAD MYJAVOU 
SK02800  SPIŠSKÁ NOVÁ VES 
SK02900  STARÁ ĽUBOVŇA 
SK03000  SVIDNÍK 
SK03100  ŠAĽA 
SK03200  TOPOĽČANY 
SK03300  TREBIŠOV 
SK03400  TRENČÍN 
SK03500  TRNAVA 
SK03600  VEĽKÝ KRTÍŠ 
SK03700  VRANOV NAD TOPĽOU 
SK03800  ZVOLEN 
SK03900  ŽIAR NAD HRONOM 
SK04000  ŽILINA 

Страна: ФИНЛАНДИЯ – Šalis: SUOMIJA – Země: FINSKO – Ország: FINNORSZÁG – Land: FINLAND – Pajjiż: 
FINLANDJA – Land: FINNLAND – Land: FINLAND – Riik: SOOME – Kraj: FINLANDIA – Χώρα: ΦΙΝΛΑΝΔIΑ 
– País: FINLÂNDIA – Country: FINLAND – Țara: FINLANDA – País: FINLANDIA – Krajina: FÍNSKO – Pays: 

FINLANDE – Država: FINSKA – Paese: FINLANDIA – Maa: SUOMI – Valsts: SOMIJA – Land: FINLAND 

ЦЕНТРАЛНА	ЕДИНИЦА	–	CENTRINIS	VIENETAS	–	ÚSTŘEDNÍ	JEDNOTKA	–	KÖZPONTI	EGYSéG	–	
CENTRALENHED	–	UNITÀ	ĊENTRALI	–	ZENTRALE	EINHEIT	–	CENTRALE	EENHEID	–	KESKASUTUS	
–	 JEDNOSTKA	 CENTRALNA	 –	 ΚΕΝΤΡΙΚΗ	 ΜΟΝΑΔΑ	 –	 UNIDADE	 CENTRAL	 –	 CENTRAL	 UNIT	 –	
UNITATE	CENTRALĂ	–	UNIDAD	CENTRAL	–	ÚSTREDNÁ	JEDNOTKA	–	UNITé	CENTRALE	–	GLAVNI	

URAD	–	UNITÀ	CENTRALE	–	KESKUSYKSIKKÖ	–	CENTRĀLĀ	VIENĪBA	–	CENTRALENHET	
FI00000  MMM/ELINTARVIKE- JA TERVEYSOSASTO 

ЛОКАЛНА	ЕДИНИЦА	–	VIETINIAI	VIENETAI	–	MÍSTNÍ	JEDNOTKA	–	HELYI	EGYSéGEK	–	LOKALE	
ENHEDER	–	UNITÀ	LOKALI	–	ÖRTLICHE	EINHEITEN	–	LOKALE	EENHEDEN	–	KOHALIK	ASUTUS	
–	JEDNOSTKA	LOKALNA	–	ΤΟΠΙΚΕΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	–	UNIDADES	LOCAIS	–	LOCAL	UNITS	–	UNITĂȚI	
LOCALE	–	UNIDADES	LOCALES	–	MIESTNA	JEDNOTKA	–	UNITéS	LOCALES	–	OBMOČNA	ENOTA	–	

UNITÀ	LOCALI	–	PAIKALLISET	YKSIKÖT	–	LOKĀLĀ	VIENĪBA	–	LOKALA	ENHETER	

FI00100  ETELÄ-SUOMEN LÄÄNI, HELSINKI 
FI00200  LÄNSI-SUOMEN LÄÄNI, TURKU 
FI00300  AHVENANMAAN LÄÄNI

FI00400  ETELÄ-SUOMEN LÄÄNI, 
HÄMEENLINNA 

FI00402  LÄNSI-SUOMEN LÄÄNI, TAMPERE
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FI00500  ETELÄ-SUOMEN LÄÄNI, KOUVOLA 
FI00600  ITÄ-SUOMEN LÄÄNI, MIKKELI 
FI00700  ITÄ-SUOMEN LÄÄNI, JOENSUU 
FI00800  ITÄ-SUOMEN LÄÄNI, KUOPIO

FI00900  LÄNSI-SUOMEN LÄÄNI, JYVÄSKYLÄ 
FI01000  LÄNSI-SUOMEN LÄÄNI, VAASA 
FI01100  OULUN LÄÄNI 
FI01200  LAPIN LÄÄNI

Страна: ШВЕЦИЯ – Šalis: ŠVEDIJA – Země: ŠVÉDSKO – Ország: SVÉDORSZÁG – Land: SVERIGE – Pajjiż: 
SVEZJA – Land: SCHWEDEN – Land: ZWEDEN – Riik: ROOTSI – Kraj: SZWECJA – Χώρα: ΣΟΥΗΔIΑ – País: 
SUÉCIA – Country: SWEDEN – Țara: SUEDIA – País: SUECIA – Krajina: ŠVÉDSKO – Pays: SUÈDE – Država: 

ŠVEDSKA – Paese: SVEZIA – Maa: RUOTSI – Valsts: ZVIEDRIJA – Land: SVERIGE 

ЦЕНТРАЛНА	ЕДИНИЦА	–	CENTRINIS	VIENETAS	–	ÚSTŘEDNÍ	JEDNOTKA	–	KÖZPONTI	EGYSéG	–	
CENTRALENHED	–	UNITÀ	ĊENTRALI	–	ZENTRALE	EINHEIT	–	CENTRALE	EENHEID	–	KESKASUTUS	
–	 JEDNOSTKA	 CENTRALNA	 –	 ΚΕΝΤΡΙΚΗ	 ΜΟΝΑΔΑ	 –	 UNIDADE	 CENTRAL	 –	 CENTRAL	 UNIT	 –	
UNITATE	CENTRALĂ	–	UNIDAD	CENTRAL	–	ÚSTREDNÁ	JEDNOTKA	–	UNITé	CENTRALE	–	GLAVNI	

URAD	–	UNITÀ	CENTRALE	–	KESKUSYKSIKKÖ	–	CENTRĀLĀ	VIENĪBA	–	CENTRALENHET	

SE00000  JORDBRUKSVERKET 

РЕГИОНАЛНИ	И	ЛОКАЛНИ	УЧАСТЪЦИ	–	REGIONINIAI	 IR	VIETINIAI	VIENETAI	 –	KRAJSKÁ	A	
MÍSTNÍ	JEDNOTKA	–	REGIONÁLIS	éS	HELYI	EGYSéGEK	–	REGIONALE	OG	LOKALE	ENHEDER	
–	 UNITA'	 REĠJONALI	 U	 LOKALI	 –	 REGIONALE	 UND	ÖRTLICHE	 EINHEITEN	 –	 REGIONALE	 EN	
LOKALE	EENHEDEN	–	PIIRKONDLIKUD	JA	KOHALIKUD	ASUTUSED	–	REGIONALNE	I	LOKALNE	
JEDNOSTKI	 –	 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ	 ΚΑΙ	 ΤΟΠΙΚΕΣ	 ΜΟΝΑΔΕΣ	 –	 UNIDADES	 LOCAIS	 E	 REGIONAIS	
–	REGIONAL	AND	LOCAL	UNITS	–	UNITĂȚI	LOCALE	ȘI	REGIONALE	–	UNIDADES	REGIONALES	
Y	 LOCALES	 –	 REGIONÁLNE	 A	 MIESTNE	 JEDNOTKY	 –	 UNITéS	 RéGIONALES	 ET	 LOCALES	 –	
REGIONALNI	IN	OBMOČNI	URADI	–	UNITÀ	REGIONALI	E	LOCALI	–	ALUEELLISET	JA	PAIKALLISET	

YKSIKÖT	–	LOKĀLĀ	VIENĪBA	–	REGIONALA	OCH	LOKALA	ENHETER	

SE00010    BLEKINGE LÄN 

SE01000  BLEKINGE LÄN 

SE00020    DALARNAS LÄN 

SE02000  DALARNAS LÄN 

SE00021    GÄVLEBORGS LÄN

SE02100  GÄVLEBORGS LÄN 

SE00009    GOTLANDS LÄN 

SE00900  GOTLANDS LÄN 

SE00013    HALLANDS LÄN 

SE01300  HALLANDS LÄN 

SE00023    JÄMTLANDS LÄN 

SE02300  JÄMTLANDS LÄN 

SE00006    JÖNKÖPINGS LÄN 

SE00600  JÖNKÖPINGS LÄN 

SE00008    KALMAR LÄN 

SE00800  KALMAR LÄN 

SE00007    KRONOBERGS LÄN 

SE00700  KRONOBERGS LÄN 

SE00025    NORRBOTTENS LÄN 

SE02500  NORRBOTTENS LÄN 

SE00018    ÖREBRO LÄN 

SE01800  ÖREBRO LÄN 
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SE00005    ÖSTERGÖTLANDS LÄN 

SE00500  ÖSTERGÖTLANDS LÄN 

SE00012    SKÅNE LÄN 

SE01200  SKÅNE LÄN 

SE00004    SÖDERMANLANDS LÄN 

SE00400  SÖDERMANLANDS LÄN 

SE00001    STOCKHOLMS LÄN 

SE00100  STOCKHOLMS LÄN 

SE00003    UPPSALA 

SE00300  UPPSALA LÄN 

SE00017    VÄRMLANDS LÄN 

SE01700  VÄRMLANDS LÄN 

SE00024    VÄSTERBOTTENS LÄN 

SE02400  VÄSTERBOTTENS LÄN 

SE00022    VÄSTERNORRLANDS LÄN 

SE02200  VÄSTERNORRLANDS LÄN 

SE00019    VÄSTMANLANDS LÄN 

SE01900  VÄSTMANLANDS LÄN 

SE00014    VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 

SE01400  VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 

Страна: ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО – Šalis: JUNGTINĖ KARALYSTĖ – Země: SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ 
– Ország: EGYESÜLT KIRÁLYSÁG – Land: DET FORENEDE KONGERIGE – Pajjiż: RENJU UNIT – Land: 
VEREINIGTES KÖNIGREICH – Land: VERENIGD KONINKRIJK – Riik: SUURBRITANNIA – Kraj: 
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO – Χώρα: ΗΝΩΜEΝΟ ΒΑΣIΛΕΙΟ – País: REINO UNIDO – Country: UNITED 
KINGDOM – Țara: REGATUL UNIT – País: REINO UNIDO – Krajina: SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO – Pays: 
ROYAUME-UNI – Država: ZDRUŽENO KRALJESTVO – Paese: REGNO UNITO – Maa: YHDISTYNYT 

KUNINGASKUNTA – Valsts: APVIENOTĀ KARALISTE – Land: FÖRENADE KUNGARIKET 

ЦЕНТРАЛНА	ЕДИНИЦА	–	CENTRINIS	VIENETAS	–	ÚSTŘEDNÍ	JEDNOTKA	–	KÖZPONTI	EGYSéG	–	
CENTRALENHED	–	UNITÀ	ĊENTRALI	–	ZENTRALE	EINHEIT	–	CENTRALE	EENHEID	–	KESKASUTUS	
–	 JEDNOSTKA	 CENTRALNA	 –	 ΚΕΝΤΡΙΚΗ	 ΜΟΝΑΔΑ	 –	 UNIDADE	 CENTRAL	 –	 CENTRAL	 UNIT	 –	
UNITATE	CENTRALĂ	–	UNIDAD	CENTRAL	–	ÚSTREDNÁ	JEDNOTKA	–	UNITé	CENTRALE	–	GLAVNI	

URAD	–	UNITÀ	CENTRALE	–	KESKUSYKSIKKÖ	–	CENTRĀLĀ	VIENĪBA	–	CENTRALENHET	

GB00000  DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FOOD AND RURAL AFFAIRS 



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 76/564 17.12.2015

РЕГИОНАЛНИ	И	ЛОКАЛНИ	УЧАСТЪЦИ	–	REGIONINIAI	 IR	VIETINIAI	VIENETAI	 –	KRAJSKÁ	A	
MÍSTNÍ	JEDNOTKA	–	REGIONÁLIS	éS	HELYI	EGYSéGEK	–	REGIONALE	OG	LOKALE	ENHEDER	
–	 UNITA'	 REĠJONALI	 U	 LOKALI	 –	 REGIONALE	 UND	ÖRTLICHE	 EINHEITEN	 –	 REGIONALE	 EN	
LOKALE	EENHEDEN'	–	PIIRKONDLIKUD	JA	KOHALIKUD	ASUTUSED	–	REGIONALNE	I	LOKALNE	
JEDNOSTKI	 –	 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ	 ΚΑΙ	 ΤΟΠΙΚΕΣ	 ΜΟΝΑΔΕΣ	 –	 UNIDADES	 LOCAIS	 E	 REGIONAIS	
–	REGIONAL	AND	LOCAL	UNITS	–	UNITĂȚI	LOCALE	ȘI	REGIONALE	–	UNIDADES	REGIONALES	
Y	 LOCALES	 –	 REGIONÁLNE	 A	 MIESTNE	 JEDNOTKY	 –	 UNITéS	 RéGIONALES	 ET	 LOCALES	 –	
REGIONALNI	IN	OBMOČNI	URADI	–	UNITÀ	REGIONALI	E	LOCALI	–	ALUEELLISET	JA	PAIKALLISET	

YKSIKÖT	–	LOKĀLĀ	VIENĪBA	–	REGIONALA	OCH	LOKALA	ENHETER	

GB00001    ENGLAND — DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FOOD AND RURAL AFFAIRS 

GB00201  BERKSHIRE 
GB00701  CORNWALL 
GB00801  CUMBRIA 
GB01001  DEVON 
GB01301  ESSEX 
GB01401  GLOUCESTERSHIRE 
GB06101  GUERNSEY 
GB01701  HEREFORD AND WORCESTER 
GB06301  ISLE OF MAN 
GB06201  JERSEY

GB02101  LANCASHIRE 
GB02201  LEICESTERSHIRE 
GB02401  LINCOLNSHIRE 
GB03601  SOMERSET 
GB03701  STAFFORDSHIRE 
GB03801  SUFFOLK 
GB04001  SURREY 
GB03001  TYNE AND WEAR 
GB04901  WEST YORKSHIRE

GB00004    NORTHERN IRELAND — DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT 

GB07204  ARMAGH 
GB07004  BALLYMENA 
GB07704  COLERAINE 
GB07804  DUNGANNON 
GB07504  ENNISKILLEN

GB07104  LARNE 
GB07604  LONDONDERRY 
GB07404  NEWRY 
GB07304  NEWTOWNARDS 
GB07904  OMAGH

GB00003    SCOTLAND — SCOTTISH EXECUTIVE, ENVIRONMENT AND RURAL AFFAIRS 
DEPARTMENT 

GB08803  ABERDEEN 
GB09703  AYR 
GB09303  GALASHIELS

GB08703  INVERNESS 
GB09003  PERTH

GB00002    WALES — NATIONAL ASSEMBLY FOR WALES, AGRICULTURE DEPARTMENT 

GB05502  DYFED 
GB05302  GWYNEDD

GB05902  WEST GLAMORGAN

 
 

___________
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 91/496/EØF av 15. juli 
1991 om fastsettelse av prinsippene for organisering av 
veterinærkontrollene av dyr som innføres til Fellesskapet fra 
tredjestater, og om endring av direktiv 89/662/EØF, 90/425/
EØF og 90/675/EØF(1), særleg artikkel 6 nr. 4 andre leddet 
siste punktumet,

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

ut frå desse synsmåtane:

1) I kommisjonsvedtak 2009/821/EF av 28. september 
2009 om utarbeiding av ei liste over godkjende 
grensekontrollstasjonar, om fastsetjing av visse reglar 
for dei inspeksjonane som veterinærsakkunnige 
frå Kommisjonen skal utføre, og om fastsetjing av 
veterinæreiningar i TRACES(3) er det fastsett ei liste over 
grensekontrollstasjonar som er godkjende i samsvar med 
direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF. Denne lista er ført opp 
i vedlegg I til det nemnde vedtaket.

2) I tillegg vert kommisjonsvedtak 2001/881/EF av 
7. desember 2001 om utarbeiding av ei liste over dei 
grensekontrollstasjonane som er godkjende til å føre 
veterinærkontroll med levande dyr og animalske produkt 
frå tredjestatar, og om ajourføring av dei nærmare reglane 
for kontrollen som veterinærsakkyndige frå Kommisjonen 
skal føre(4) oppheva ved og bytt ut med vedtak 2009/821/
EF.

3) Inspeksjonstenesta til Kommisjonen (Næringsmiddel- 
og veterinærkontoret) har i november 2008 utført ein 
inspeksjon ved grensekontrollstasjonen i hamna i Astakos 
i Hellas, i samsvar med vedtak 2001/881/EF.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 296 av 12.11.2009, s. 59, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 61/2011 av 1. juli 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 13.

(1) TEF L 268 av 24.9.1991, s. 56.
(2) TEF L 24, 30.1.1998, s. 9.
(3) TEU L 296 av 12.11.2009, s. 1.
(4) TEF L 326 av 11.12.2001, s. 44.

4) Denne inspeksjonen avslørte ei rekkje strukturelle 
veikskapar. Den rette styresmakta i Hellas har difor 
utarbeidd ein handlingsplan for å rette opp desse 
veikskapane. Denne handlingsplanen er funnen å vere 
tilfredsstillande. Grensekontrollstasjonen i hamna i 
Astakos bør difor førast opp i lista over godkjende 
grensekontrollstasjonar i vedlegg I til vedtak 2009/821/
EF.

5) Vedtak 2009/821/EF bør difor endrast.

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

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

I vedlegg I til vedtak 2009/821/EF, i den delen som gjeld Hellas, 
vert følgjande post sett inn før posten for den internasjonale 
lufthamna i Athen:

1 2 3 4 5 6

«Astakos GR AST 1 P HC-T(FR)(2), HC-NT(2),
NHC-NT»

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 15. oktober 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av	15.	oktober	2009

om	endring	av	vedtak	2009/821/EF	med	omsyn	til	lista	over	grensekontrollstasjonar

[meldt under nummeret K(2009) 7789]

(2009/822/EF)(*)

2015/EØS/76/62
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 82/894/EØF av 21. desember 
1982 om melding om dyresykdom i Fellesskapet(1), særleg 
artikkel 5 nr. 1, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Direktiv 82/894/EØF dreier seg om melding av utbrot av 
dei dyresjukdommane som er førte opp i vedlegg I til det 
nemnde direktivet.

2) I kommisjonsvedtak 2005/176/EF(2) er det fastsett 
rapporteringsform og kodar for melding av 
dyresjukdommar i medhald av direktiv 82/894/EØF. 
I vedlegg X/01 til det nemnde vedtaket er kodane for 
veterinærregionane i Tyskland førte opp.

3) Tyskland har endra namna og grensene til veterinær-
regionane sine. Endringa av desse regionane har 
innverknad på systemet for melding av dyresjukdommar. 
Dei noverande regionane i systemet bør difor bytast ut 
med dei nye regionane. Vedlegg X/01 til vedtak 2005/176/
EF bør difor endrast.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 307 av 21.11.2009, s. 7, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 61/2011 av 1. juli 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 
13.

(1) TEF L 378 av 31.12.1982, s. 58.
(2) TEU L 59 av 5.3.2005, s. 40.

4) Vedtak 2005/176/EF bør difor endrast.

5) For å sikre fortruleg handsaming av dei opplysningane 
som vert sende over, bør vedlegga til dette vedtaket ikkje 
offentleggjerast i Tidend for Den europeiske unionen.

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

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Vedlegg X/01 til vedtak 2005/176/EF vert bytt ut med teksta i 
vedlegget til dette vedtaket.

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 20. november 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av	20.	november	2009

om	endring	av	vedtak	2005/176/EF	om	fastsetjing	av	rapporteringsform	og	kodar	for	melding	av	
dyresjukdommar	i	medhald	av	rådsdirektiv	82/894/EØF

[meldt under nummeret K(2009) 9007]

(2009/847/EF)(*)

2015/EØS/76/63
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 91/496/EØF av 15. juli 
1991 om fastsettelse av prinsippene for organisering av 
veterinærkontrollene av dyr som innføres til Fellesskapet fra 
tredjestater, og om endring av direktiv 89/662/EØF, 90/425/
EØF og 90/675/EØF(1), særleg artikkel 6 nr. 4 andre leddet 
siste punktumet,

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

ut frå desse synsmåtane:

1) I kommisjonsvedtak 2009/821/EF av 28. september 
2009 om utarbeiding av ei liste over godkjende 
grensekontrollstasjonar, om fastsetjing av visse reglar 
for dei inspeksjonane som veterinærsakkunnige 
frå Kommisjonen skal utføre, og om fastsetjing av 
veterinæreiningar i TRACES(3) er det fastsett ei liste 
over grensekontrollstasjonar som er godkjende i  
samsvar med direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF. Denne 
lista er ført opp i vedlegg I til det nemnde vedtaket.

2) Inspeksjonstenesta til Kommisjonen, Næringsmiddel- 
og veterinærkontoret, har utført ein inspeksjon ved 
grensekontrollstasjonen på lufthamna i København i 
Danmark. Resultata av inspeksjonen var tilfredsstillande. 
Det bør difor leggjast til endå eit kontrollsenter for 
denne grensekontrollstasjonen i den lista som er fastsett 
i vedlegg I til vedtak 2009/821/EF.

3) På grunnlag av meldingar frå Danmark, Frankrike, Italia 
og Portugal bør visse kategoriar av dyr eller produkt 
av animalsk opphav som kan kontrollerast ved visse 
grensekontrollstasjonar som alt er vortne godkjende 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 315 av 2.12.2009, s. 11, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 61/2011 av 1. juli 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 13.

(1) TEF L 268 av 24.9.1991, s. 56.
(2) TEF L 24 av 30.1.1998, s. 9.
(3) TEU L 296 av 12.11.2009, s. 1.

i samsvar med vedtak 2009/821/EF, leggjast til i lista 
over grensekontrollstasjonar for desse medlemsstatane i 
vedlegg I til det nemnde vedtaket.

4) På grunnlag av resultata av dei inspeksjonane som 
Næringsmiddel- og veterinærkontoret har utført i samsvar 
med vedtak 2009/821/EF, og på grunnlag av meldingar 
frå Frankrike, Irland og Italia, bør visse kategoriar av dyr 
og produkt av animalsk opphav som kan kontrollerast ved 
visse grensekontrollstasjonar som alt er vortne godkjende 
i samsvar med vedtak 2009/821/EF, strykast frå lista 
over grensekontrollstasjonar for desse medlemsstatane i 
vedlegg I til det nemnde vedtaket.

5) På grunnlag av ei melding frå Latvia bør lista over 
grensekontrollstasjonar i denne medlemsstaten endrast 
for å ta omsyn til at ein av grensekontrollstasjonane er 
vorten mellombels stengd.

6) På grunnlag av meldingar frå Belgia, Tyskland og  
Frankrike bør visse grensekontrollstasjonar i 
desse medlems-statane strykast frå lista over 
grensekontrollstasjonar som er fastsette i vedlegg I til 
vedtak 2009/821/EF.

7) På grunnlag av ei melding frå Italia bør lista over 
grensekontrollstasjonar i denne medlemsstaten endrast 
for å ta omsyn til at ein av grensekontrollstasjonane har 
endra namn.

8) I tillegg har Belgia meldt frå om at anlegget OCHZ ved 
grensekontrollstasjonen i Zeebrugge er vorte stengt og eit 
nytt kontrollanlegg opna.

9) Vedtak 2009/821/EF bør difor endrast.

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

KOMMISJONSVEDTAK

av	27.	november	2009

om	endring	av	vedtak	2009/821/EF	med	omsyn	til	lista	over	grensekontrollstasjonar

[meldt under nummeret K(2009) 9199]

(2009/870/EF)(*)

2015/EØS/76/64
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GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Vedlegg I til vedtak 2009/821/EF vert endra i samsvar med vedlegget til dette vedtaket.

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 27. november 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

______
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VEDLEGG

I vedlegg I vert det gjort følgjande endringar:

1) I den delen som gjeld Belgia, vert det gjort følgjande endringar:

b) Posten for hamna i Zeebrugge skal lyde:

«Zeebrugge BE ZEE 1 P HC(2), NHC(2)»

2) I den delen som gjeld Danmark, vert det gjort følgjande endringar:

a) Posten for lufthamna i København skal lyde:

«København DK CPH 4 A Centre 1, SAS 1 (North) HC(1)(2), NHC (*)

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

Centre 3 U, E, O

Centre 4 HC(2)»

b) Posten for hamna i Skagen skal lyde:

«Skagen DK SKA 1 P HC-(FR)(1)(2)(3), NHC(6)»

3) I del delen som gjeld Tyskland, går postane for grensekontrollstasjonane i Kiel, Lübeck og Rügen ut.

4) I den delen som gjeld Irland, vert det gjort følgjande endringar:

a) Posten for lufthamna i Dublin skal lyde:

«Dublin Airport IE DUB 4 A E»

b) Posten for lufthamna i Shannon skal lyde:

«Shannon IE SNN 4 A HC(2), NHC(2) U, E»

5) I den delen som gjeld Frankrike, vert det gjort følgjande endringar:

a) Posten for hamna i Concarneau–Douarnenez går ut.
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b) Posten for lufthamna i Roissy Charles–de–Gaulle skal lyde:

«Roissy Charles-de-Gaulle FR CDG 4 A Air France HC-T(1),
HC-NT,
NHC-NT

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

Station animalière E, O(14)»

c) Posten for lufthamna i Vatry skal lyde:

«Vatry FR VRY 4 A HC-T(CH)(1)(2), NHC-
NT(2)»

6) I den delen som gjeld Italia, vert det gjort følgjande endringar:

a) Posten for hamna i Civitavecchia skal lyde:

«Civitavecchia IT CVV 1 P HC(2), NHC(2)»

b) Posten for hamna i Gioia Tauro skal lyde:

«Gioia Tauro IT GIT 1 P HC(2),
NHC-NT(2)»

c) Posten for hamna i Vado Ligure Savona skal lyde:

«Vado Ligure Savona IT VDL 1 P HC(2),NHC-NT(2)»

7) I den delen som gjeld Latvia, skal posten for hamna i Riga (Baltmarine Terminal) lyde:

«Riga (Baltmarine 
Terminal) (*)

LV BTM 1 P HC-T(FR)(2) (*)»

8) I den delen som gjeld Portugal, skal posten for hamna i Lisboa lyde:

«Lisboa PT LIS 4 A HC(2),
NHC-NT(2)

O»
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 
unionen,

med tilvising til rådsdirektiv 82/894/EØF av 21. desember 
1982 om melding om dyresykdom i Fellesskapet(1), særleg 
artikkel 5 nr. 1, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Direktiv 82/894/EØF dreier seg om melding av utbrot av 
dei dyresjukdommane som er førte opp i vedlegg I til det 
nemnde direktivet.

2) I kommisjonsvedtak 2005/176/EF(2) er det fastsett 
rapporteringsform og kodar for melding av 
dyresjukdommar i medhald av direktiv 82/894/EØF. I 
vedlegg X/09 og X/11 til det nemnde vedtaket er kodane 
for veterinærregionane i høvesvis Danmark og Spania 
førte opp.

3) Danmark og Spania har endra namna og grensene til 
veterinærregionane sine. Endringa av desse regionane har 
innverknad på systemet for melding av dyresjukdommar. 
Dei noverande regionane i systemet bør difor bytast 
ut med dei nye regionane. Vedlegg X/09 og X/11 til 
vedtak 2005/176/EF bør difor endrast.

4) Vedtak 2005/176/EF bør difor endrast.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 68 av 18.3.2010, s. 21, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 61/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 13.

(1) TEF L 378 av 31.12.1982, s. 58.
(2) TEU L 59 av 5.3.2005, s. 40.

5) For å sikre fortruleg handsaming av dei opplysningane 
som vert sende over, bør vedlegga til denne avgjerda ikkje 
offentleggjerast i Tidend for Den europeiske unionen.

6) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar 
med fråsegna frå Det faste utvalet for næringsmiddelkjeda 
og dyrehelsa —

TEKE DENNE AVGJERDA:

Artikkel 1

I vedtak 2005/176/EF vert det gjort følgjande endringar:

1.  Vedlegg X/09 vert bytt ut med teksta i vedlegg I til denne 
avgjerda.

2.  Vedlegg X/11 vert bytt ut med teksta i vedlegg II til denne 
avgjerda.

Artikkel 2

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 17. mars 2010.

 For Kommisjonen

 John DALLI

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSAVGJERD

av	17.	mars	2010

om	endring	av	vedtak	2005/176/EF	om	fastsetjing	av	rapporteringsform	og	kodar	for	melding	av	
dyresjukdommar	i	medhald	av	rådsdirektiv	82/894/EØF

[meld under nummeret K(2010) 1585]

(2010/160/EU)(*)

2015/EØS/76/65
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til rådsdirektiv 2006/88/EF av 24. oktober 
2006 om krav til dyrehelse for akvakulturdyr og produkter av 
disse, og om forebygging og bekjempelse av visse sykdommer 
hos vanndyr(1), særlig artikkel 44 nr. 1 første ledd og artikkel 49 
nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I kommisjonsvedtak 2009/177/EF av 31. oktober 2008 
om gjennomføring av rådsdirektiv 2006/88/EF med 
hensyn til programmer for overvåking og utryddelse 
samt sykdomsfri status for medlemsstater, soner og 
segmenter(2) fastsettes en liste over medlemsstater, 
soner og segmenter som omfattes av godkjente 
overvåkingsprogrammer i forbindelse med én eller flere 
av de ikke-eksotiske sykdommene som er oppført i del II 
i vedlegg IV til direktiv 2006/88/EF (heretter kalt «ikke-
eksotiske sykdommer»). I vedtak 2009/177/EC fastsettes 
dessuten en liste over medlemsstater, soner og segmenter 
som er erklært sykdomsfrie med hensyn til én eller flere 
av disse sykdommene.

2) I del A i vedlegg I til vedtak 2009/177/EF fastsettes en  
liste over medlemsstater, soner og segmenter som  
omfattes av godkjente overvåkingsprogrammer, og i  
del C i nevnte vedlegg fastsettes en liste over 
medlemsstater, soner og segmenter som er erklært 
sykdomsfrie med hensyn til én eller flere ikke- 
eksotiske sykdommer.

3) Irland og Ungarn har inngitt søknader til Kommisjonen  
om godkjenning av flerårige programmer for overvåking 
av koiherpesvirussykdom (KHV). Programmene  
oppfyller kravene til godkjenning fastsatt i direktiv 
2006/88/EF og vedtak 2009/177/EF. De bør derfor 
godkjennes og oppføres på listen i del A i vedlegg I til 
vedtak 2009/177/EF.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 75 av 23.3.2010, s. 28, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 61/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 13.

(1) EUT L 328 av 24.11.2006, s. 14.
(2) EUT L 63 av 7.3.2009, s. 15.

4) Hele Irlands territorium, unntatt Cape Clear Island, er 
nå oppført i del C i vedlegg I til vedtak 2009/177/EF 
som erklært fritt for hemoragisk virusseptikemi (VHS). 
Irland har sendt Kommisjonen en erklæring om at Cape 
Clear Island er fri for denne sykdommen. Erklæringen 
ble oppført på dagsordenen for møtet i Den faste komité 
for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 12. januar 2010. 
Erklæringen oppfyller kravene til en erklæring om at et 
område er fritt for en sykdom fastsatt i direktiv 2006/88/
EF. Hele Irlands territorium bør derfor erklæres fritt for 
VHS. Del C i vedlegg I til vedtak 2009/177/EF bør derfor 
endres.

5) Vedtak 2009/177/EF bør derfor endres.

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

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Vedlegg I til vedtak 2009/177/EF endres i samsvar med 
vedlegget til denne beslutning.

Artikkel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 22. mars 2010.

 For Kommisjonen

 John DALLI

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSBESLUTNING

av	22.	mars	2010

om	endring	av	vedlegg	I	til	vedtak	2009/177/EF	med	hensyn	til	Irlands	og	Ungarns	
overvåkingsprogrammer	samt	Irlands	status	som	fri	for	visse	vanndyr-	

sykdommer

[meddelt under nummer K(2010) 1625]

(2010/171/EU)(*)

2015/EØS/76/66
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VEDLEGG

I vedlegg I gjøres følgende endringer:

1. Del A skal lyde:

«DEL	A

Medlemsstater,	soner	og	segmenter	som	omfattes	av	godkjente	overvåkingsprogrammer

Sykdom Medlemsstat ISO-kode Geografisk avgrensning av området som omfattes av et 
overvåkingsprogram (medlemsstat, soner eller segmenter)

Hemoragisk 
virusseptikemi (VHS)

Infeksiøs hemato poie tisk 
nekrose (IHN)

Koiherpes virussykdom 
(KHV)

Irland IE Hele territoriet

Ungarn HU Hele territoriet

Infeksiøs lakse anemi 
(ISA)

Infeksjon forårsaket av 
Marteilia refringens

Infeksjon forårsaket av 
Bonamia ostreae

Hvitflekksykdom»

2. Del C skal lyde:

«DEL	C

Medlemsstater,	soner	og	segmenter	som	er	erklært	sykdomsfrie

Sykdom Medlemsstat ISO-kode Geografisk avgrensning av det sykdomsfrie området 
(medlemsstat, soner eller segmenter)

Hemoragisk 
virusseptikemi (VHS)

Danmark DK Nedbørsfeltene og kystområdene til

– Hansted Å
– Hovmølle Å
– Grenå
– Treå
– Alling Å
– Kastbjerg
– Villestrup Å
– Korup Å
– Sæby Å
– Elling Å
– Uggerby Å
– Lindenborg Å
– Øster Å
– Hasseris Å
– Binderup Å
– Vidkær Å
– Dybvad Å
– Bjørnsholm Å
– Trend Å
– Lerkenfeld Å
– Vester Å
– Lønnerup med tilløb
– Fiskbæk Å

– Slette Å
– Bredkær Bæk
– Vandløb til Kilen
– Resenkær Å
– Klostermølle Å
– Hvidbjerg Å
– Knidals Å
– Spang Å
– Simested Å
– Skals Å
– Jordbro Å
– Fåremølle Å
– Flynder Å
– Damhus Å
– Karup Å
– Gudenåen
– Halkær Å
– Storåen
– Århus Å
– Bygholm Å
– Grejs Å
– Ørum Å
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Sykdom Medlemsstat ISO-kode Geografisk avgrensning av det sykdomsfrie området 
(medlemsstat, soner eller segmenter)

Irland IE Hele territoriet

Kypros CY Alle fastlandssoner innenfor Kypros’ territorium

Finland FI Alle fastlands- og kystområder på Finlands territorium, 
unntatt
1. Åland,
2. kommunene Uusikaupunki, Pyhäranta og Rauma

Sverige SE Hele territoriet

Det forente 
kongerike

UK Alle fastlands- og kystområder i Storbritannia, Nord-
Irland, Guernsey, Isle of Man og Jersey

Infeksiøs hemato poie tisk 
nekrose (IHN)

Danmark DK Hele territoriet

Irland IE Hele territoriet

Kypros CY Alle fastlandsområder innenfor Kypros’ territorium

Finland FI Hele territoriet

Sverige SE Hele territoriet

Det forente 
kongerike

UK Alle fastlands- og kystområder i Storbritannia, Nord-
Irland, Guernsey, Isle of Man og Jersey

Koiherpes virussykdom 
(KHV)

Infeksiøs lakse anemi 
(ISA)

Belgia BE Hele territoriet

Bulgaria BG Hele territoriet

Den tsjekkiske 
republikk

CZ Hele territoriet

Danmark DK Hele territoriet

Tyskland DE Hele territoriet

Estland EE Hele territoriet

Irland IE Hele territoriet

Hellas EL Hele territoriet

Spania ES Hele territoriet

Frankrike FR Hele territoriet

Italia IT Hele territoriet

Kypros CY Hele territoriet
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Sykdom Medlemsstat ISO-kode Geografisk avgrensning av det sykdomsfrie området 
(medlemsstat, soner eller segmenter)

Latvia LV Hele territoriet

Litauen LT Hele territoriet

Luxembourg LU Hele territoriet

Ungarn HU Hele territoriet

Malta MT Hele territoriet

Nederland NL Hele territoriet

Østerrike AT Hele territoriet

Polen PL Hele territoriet

Portugal PT Hele territoriet

Romania RO Hele territoriet

Slovenia SI Hele territoriet

Slovakia SK Hele territoriet

Finland FI Hele territoriet

Sverige SE Hele territoriet

Det forente 
kongerike

UK Alle fastlands- og kystområder i Storbritannia, Nord-
Irland, Guernsey, Isle of Man og Jersey unntatt det 
sørvestlige Shetland

Infeksjon forårsaket av 
Marteilia refringens

Irland IE Hele territoriet

Det forente 
kongerike

UK Hele Storbritannias kystlinje.
Hele Nord-Irlands kystlinje.
Hele Guernseys og Herms kystlinje.
Jerseys kystområde: Området består av tidevannssonen og 
området nærmest kysten mellom Jerseys gjennomsnittlige 
høyvannslinje og en tenkt linje trukket tre nautiske mil fra 
Jerseys gjennomsnittlige lavvannslinje. Området ligger 
i bukten mellom Normandie og Bretagne, på sørsiden av 

Den engelske kanal.
Hele Isle of Mans kystlinje.

Infeksjon forårsaket av 
Bonamia ostreae

Irland IE Hele Irlands kystlinje unntatt
1.  Cork Harbour,
2.  Galway Bay,
3.  Ballinakill Harbour,
4.  Clew Bay,
5.  Achill Sound;
6.  Loughmore, Blacksod Bay,
7.  Lough Foyle,
8.  Lough Swilly.
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Sykdom Medlemsstat ISO-kode Geografisk avgrensning av det sykdomsfrie området 
(medlemsstat, soner eller segmenter)

 

Det forente 
kongerike

UK Hele Storbritannias kystlinje unntatt
1.  sørkysten av Cornwall fra Lizard til Start Point,
2.  kysten av Dorset, Hampshire og Sussex fra Portland 

Bill til Selsey Bill,
3.  området langs kysten av Nord-Kent og Essex fra 

North Foreland til Felixstowe,
4.  området langs kysten i sørvestlige Wales fra Wooltack 

Point til St Govan’s Head, herunder Milford Haven og 
tidevannsområdet i Eastern og Western Cleddau,

5.  området som omfatter vannområdet i Loch Sunart, 
øst for en linje trukket i sørlig-sørøstlig retning fra 
nordspissen av Maclean’s Nose til Auliston Point,

6.  området som omfatter West Loch Tarbert nordøst for 
en linje trukket øst-sørøst mellom Ardpatrick Point 
(NR 734578) og North Dunskeig Bay (NR 752568).

Hele Nord-Irlands kystlinje unntatt
1.  Lough Foyle,
2.  Strangford Lough.
Hele Guernseys, Herms og Isle of Mans kystlinje.
Jerseys kystområde: Området består av tidevannssonen og 
området nærmest kysten mellom Jerseys gjennomsnittlige 
høyvannslinje og en tenkt linje trukket tre nautiske mil fra 
Jerseys gjennomsnittlige lavvannslinje. Området ligger 
i bukten mellom Normandie og Bretagne, på sørsiden av 
Den engelske kanal.

Hvitflekksykdom»
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 
unionen,

med tilvising til rådsdirektiv 2006/88/EF av 24. oktober 2006 
om krav til dyrehelse for akvakulturdyr og produkter av disse, 
og om forebygging og bekjempelse av visse sykdommer hos 
vanndyr(1), særleg artikkel 43 nr. 2, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I kommisjonsvedtak 2004/453/EF av 29. april 2004 
om gjennomføring av rådsdirektiv 91/67/EØF om 
tiltak mot visse sykdommer hos akvakulturdyr(2) fekk 
visse medlemsstatar eller delar av visse medlemsstatar 
status som frie for vårviremi hjå karpe (SVC), 
bakteriell nyresjuke (BKD), infeksiøs pankreasnekrose 
(IPN) og infeksjonar med Gyrodactylus salaris (GS) 
(heretter kalla «godkjende sjukdomsfrie område»), og 
motkjempings- eller utryddingsprogramma til visse 
medlemsstatar (heretter kalla «godkjende motkjempings- 
eller utryddingsprogram») vart godkjende med omsyn til 
SVC, BKD og IPN.

2) Medlemsstatar med godkjende sjukdomsfrie område  
eller med godkjende motkjempings- eller utryddings-
program i medhald av vedtak 2004/453/EF, kan krevje 
tilleggsgarantiar for sendingar med levande akvakultur-
fisk av artar som er mottakelege for dei aktuelle 
sjukdommane og som er meinte for oppdrett, som skal 
innførast til desse områda. Tilleggsgarantiane omfattar  
eit krav om at desse sendingane må ha opphav i eit  
område der helsetilstanden er like god som på 
mottakarstaden.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 98 av 20.4.2010, s. 7, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 61/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 13.

(1) TEU L 328 av 24.11.2006, s. 14.
(2) TEU L 156 av 30.4.2004, s. 5.

3) Rådsdirektiv 91/67/EØF av 28. januar 1991 om krav 
til dyrehelse ved omsetning av akvakulturdyr og 
akvakulturprodukter(3) vart oppheva og bytt ut med 
direktiv 2006/88/EF. I direktiv 2006/88/EF er det likevel 
fastsett at vedtak 2004/453/EF framleis skal nyttast 
med omsyn til direktiv 2006/88/EF inntil dei naudsynte 
føresegnene vert vedtekne i samsvar med direktivet, 
seinast tre år etter at direktivet har teke til å gjelde.

4) I artikkel 43 i direktiv 2006/88/EF er det fastsett at ein 
medlemsstat kan gjere tiltak for å hindre innførsel av 
sjukdommar eller for å motkjempe sjukdommar som  
ikkje er oppførte i del II i vedlegg IV til det 
nemnde direktivet, og som utgjer ein stor risiko for 
helsesituasjonen for akvakulturdyr eller viltlevande 
vassdyr i den medlemsstaten. Desse tiltaka skal ikkje gå 
utover det som er føremålstenleg og naudsynt for å hindre 
innførsel av slike sjukdommar eller for å motkjempe dei.

5) Dei medlemsstatane som har rett til å krevje 
tilleggsgarantiar i medhald av vedtak 2004/453/
EF, har gjeve Kommisjonen opplysningar om 
sjukdomssituasjonen med omsyn til dei sjukdommane 
som dei har godkjende sjukdomsfrie område eller 
godkjende motkjempings- eller utryddingsprogram 
for. Dei har prova at det er føremålstenleg og naudsynt 
å halde ved lag nasjonale tiltak i form av krav til 
omsetning, import og transitt, i samsvar med artikkel 43 i 
direktiv 2006/88/EF.

6) Medlemsstatar som i samsvar med vedtak 2004/453/
EF har rett til å krevje tilleggsgarantiar for innførsel 
av akvakulturdyr av mottakelege artar, til godkjende 
sjukdomsfrie område eller til område med godkjende 
motkjempings- eller utryddingsprogram, bør følgjeleg 
framleis kunne nytte desse tiltaka som nasjonale tiltak 
som er godkjende i samsvar med artikkel 43 i direktiv 
2006/88/EF.

(3) TEF L 46 av 19.2.1991, s. 1.

KOMMISJONSAVGJERD

av	15.	april	2010

om	 godkjenning	 av	 nasjonale	 tiltak	 for	 avgrensing	 av	 verknaden	 av	 visse	 sjukdommar	 hjå	
akvakulturdyr	og	viltlevande	vassdyr	i	samsvar	med	artikkel	43	i	rådsdirektiv	2006/88/EF

[meld under nummeret K(2010) 1850]

(2010/221/EU)(*)

2015/EØS/76/67
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7) I tillegg har Finland lagt fram opplysningar til støtte for 
at det ikkje lenger er naudsynt å sjå på visse nedbørfelt 
som buffersoner med sikte på vern av dei områda som har 
status som sjukdomsfrie med omsyn til SVC og IPN.

8) Av omsyn til forenkling av regelverket til Unionen bør 
dei særskilde krava til omsetning, import og transitt 
for sendingar med akvakulturdyr og viltlevande 
vassdyr som er meinte for område som er omfatta av 
godkjende nasjonale tiltak, takast med i dei føresegnene 
og modellane for helsesertifikat som er fastsette i 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1251/2008 av 12. 
desember 2008 om gjennomføring av rådsdirektiv 
2006/88/EF med hensyn til vilkår og krav til utstedelse av 
sertifikater for akvakulturdyr og produkter av disse som 
bringes i omsetning og importeres til Fellesskapet, og om 
utarbeiding av en liste over smittebærende arter(1).

9) Dei nasjonale tiltaka som er godkjende ved denne 
avgjerda, bør berre nyttast så lenge dei er føremålstenlege 
og naudsynte. Medlemsstatane bør difor kvart år sende 
ein rapport til Kommisjonen om korleis dei nasjonale 
tiltaka verkar.

10) Ved mistanke om førekomst av ein relevant sjukdom i 
dei områda som er oppførte som sjukdomsfrie i vedlegg I 
til denne avgjerda, bør det setjast i verk ei gransking, og 
under granskinga bør flytting underleggjast restriksjonar 
for å verne andre medlemsstatar som er omfatta av 
godkjende nasjonale tiltak i samband med den same 
sjukdommen. I tillegg bør ei eventuell etterfølgjande 
stadfesting av sjukdom meldast til Kommisjonen og 
til dei andre medlemsstatane for å lette ei naudsynt ny 
vurdering av dei godkjende nasjonale tiltaka.

11) Utryddingsprogramma bør føre til ei betring av 
sjukdomssituasjonen innan rimeleg tid. I den andre 
halvdelen av 2011 bør sjukdomssituasjonen i dei områda 
som er omfatta av slike program, vurderast på nytt, og det 
bør gjerast ei ny vurdering av om dei nasjonale tiltaka er 
føremålstenlege. I denne avgjerda bør det difor fastsetjast 
at desse tiltaka berre skal nyttast fram til 31. desember 
2011.

12) Av omsyn til klarleiken i regelverket til Unionen bør 
vedtak 2004/453/EF uttrykkjeleg opphevast.

13) For å unngå forstyrringar i handelen bør sendingar med 
akvakulturdyr som har eit helsesertifikat som er utferda i 
samsvar med vedlegg III til vedtak 2004/453/EF, på visse 
vilkår kunne bringast i omsetning fram til 30. juni 2010.

(1) TEU L 337 av 16.12.2008, s. 41.

14) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar 
med fråsegna frå Det faste utvalet for næringsmiddelkjeda 
og dyrehelsa —

TEKE DENNE AVGJERDA:

Artikkel 1

Føremål	og	verkeområde

I denne avgjerda vert dei nasjonale tiltaka for avgrensing 
av verknaden av visse sjukdommar hjå akvakulturdyr 
og viltlevande vassdyr i samsvar med artikkel 43 nr. 2 i 
direktiv 2006/88/EF, godkjende for dei medlemsstatane som er 
oppførte i vedlegg I og II.

Artikkel 2

Godkjenning	av	visse	nasjonale	tiltak	for	avgrensing	av	
verknaden	av	visse	sjukdommar	som	ikkje	er	oppførte	i	

del	II	i	vedlegg	IV	til	direktiv	2006/88/EF

1.  Dei medlemsstatane og delar av medlemsstatane som er 
oppførte i den andre og fjerde kolonnen i tabellen i vedlegg I, 
skal reknast som frie for dei sjukdommane som er oppførte i 
den første kolonnen i tabellen (sjukdomsfrie område).

2.  Dei medlemsstatane som er nemnde i nr. 1, kan krevje 
at følgjande sendingar som vert innførte til eit sjukdomsfritt 
område, oppfyller dei krava som er fastsette i bokstav a) og 
b) med omsyn til dei sjukdommane som medlemsstatane vert 
rekna for å vere frie for:

a) akvakulturdyr som er meinte for oppdrett, 
attutleggingsområde, installasjonar for fritidsfiske, ope 
akvakulturanlegg for akvariedyr og kultivering, skal 
oppfylle:

i) dei krava til omsetning som er fastsette i artikkel 8a i 
forordning (EF) nr. 1251/2008,

ii) dei importkrava som er fastsette i artikkel 10 i 
forordning (EF) nr. 1251/2008,

iii) dei transitt- og lagringskrava som er fastsette i 
artikkel 16 i forordning (EF) nr. 1251/2008,
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b) akvariedyr som er meinte for lukka akvakulturanlegg for 
akvariedyr, skal oppfylle:

i) dei importkrava som er fastsette i artikkel 11 i 
forordning (EF) nr. 1251/2008,

ii) dei transitt- og lagringskrava som er fastsette i 
artikkel 16 i forordning (EF) nr. 1251/2008.

Artikkel 3

Godkjenning	av	nasjonale	utryddingsprogram	med	
omsyn	til	visse	sjukdommar	som	ikkje	er	oppførte	i	del	II	i	

vedlegg	IV	til	direktiv	2006/88/EF

1.  Dei programma som er vedtekne av dei medlemsstatane 
som er oppførte i den andre kolonnen i tabellen i vedlegg II, 
og som gjeld utrydding av dei sjukdommane som er 
oppførte i den første kolonnen i den same tabellen, for dei 
områda som er oppførte i den fjerde kolonnen (heretter kalla 
«utryddingsprogram»), vert godkjende.

2.  I eit tidsrom fram til 31. desember 2011 kan dei 
medlemsstatane som er oppførte i tabellen i vedlegg II, krevje 
at sendingar av dei akvakulturdyra som er nemnde i artikkel 2 
nr. 2 bokstav a) og b), og som vert innførte til eit område som er 
omfatta av eit utryddingsprogram, skal oppfylle dei krava som 
er fastsette i artikkel 2 nr. 2 bokstav a) og b) med omsyn til dei 
sjukdommane som utryddingsprogrammet omfattar.

Artikkel 4

Rapportering

1.  Dei medlemsstatane som er oppførte i vedlegg I og II, 
skal innan 30. april kvart år leggje fram for Kommisjonen ein 
rapport om dei godkjende nasjonale tiltaka som er nemnde i 
artikkel 2 og 3.

2.  Den rapporten som er nemnd i nr. 1, skal minst omfatte 
ajourførte opplysningar om følgjande:

a) Dei vesentlege risikoane som dei sjukdommane som dei 
nasjonale tiltaka gjeld for, utgjer for helsesituasjonen 
for akvakulturdyr eller viltlevande vassdyr, og kor 
føremålstenlege og naudsynte desse tiltaka er.

b) Dei nasjonale tiltaka som er gjorde for å halde ved lag 
statusen som sjukdomsfri, medrekna eventuell prøving 
som er utført. Opplysningar om slik prøving skal sendast 
inn ved bruk av dei skjemamodellane som er fastsette i 
vedlegg VI til kommisjonsvedtak 2009/177/EF(1),

c) Utviklinga av utryddingsprogrammet, medrekna eventuell 
prøving som er utført. Opplysningar om slik prøving skal 
sendast inn ved bruk av dei skjemamodellane som er 
fastsette i vedlegg VI til vedtak 2009/177/EF.

(1) TEU L 63 av 7.3.2009, s. 15.

Artikkel 5

Mistanke	om	og	påvising	av	sjukdommar	i	sjukdomsfrie	
område

1.  Dersom ein medlemsstat som er oppført i vedlegg I 
til denne avgjerda, får mistanke om at det er sjukdom i eit 
område som er oppført i det same vedlegget som fritt for den 
sjukdommen, skal medlemsstaten gjere tiltak som minst svarar 
til dei tiltaka som er fastsette i artikkel 28, artikkel 29 nr. 2, 3 
og 4 og artikkel 30 i direktiv 2006/88/EF.

2.  Dersom den epizootiske granskinga stadfestar 
påvisinga av den sjukdommen som er nemnd i nr. 1, skal den 
medlemsstaten som det gjeld, melde frå til Kommisjonen og 
dei andre medlemsstatane om dette og om eventuelle andre 
tiltak som er gjorde for å avgrense og motkjempe sjukdommen.

Artikkel 6

Oppheving

Vedtak 2004/453/EF vert oppheva.

Tilvisingar til det oppheva vedtaket skal forståast som 
tilvisingar til denne avgjerda.

Artikkel 7

Overgangsføresegner

I ein overgangsperiode fram til 31. juli 2010 kan sendingar 
med akvakulturdyr som har eit helsesertifikat i samsvar med 
vedlegg III til vedtak 2004/453/EF, bringast i omsetning 
såframt dei kjem fram til den endelege mottakarstaden innan 
denne datoen.

Artikkel 8

Brukstid

Denne avgjerda skal nyttast frå 15. mai 2010.

Artikkel 9

Adressatar

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 15. april 2010.

 For Kommisjonen

 John DALLI

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

Medlemsstatar	og	delar	av	medlemsstatar	som	er	rekna	for	frie	for	dei	sjukdommane	som	er	oppførte	i	tabellen,	
og	 som	er	godkjende	med	omsyn	 til	bruk	av	nasjonale	 tiltak	 for	å	hindre	 innførsel	 av	desse	 sjukdommane	 i	

samsvar	med	artikkel	43	nr.	2	i	direktiv	2006/88/EF

Sjukdom Medlemsstat Kode Geografisk avgrensing av området som er omfatta av 
godkjende nasjonale tiltak

Vårviremi hjå karpe (SVC) Danmark DK Heile territoriet

Irland IE Heile territoriet

Finland FI Heile territoriet

Sverige SE Heile territoriet

Det sameinte 
kongeriket

UK Territoria til Nord-Irland, Isle of Man, Jersey og 
Guernsey

Bakteriell nyresjuke (BKD) Irland IE Heile territoriet

Det sameinte 
kongeriket

UK Territoria til Nord-Irland, Isle of Man og Jersey

Infeksiøs pankreasnekrose 
(IPN)

Finland FI Fastlandssona

Sverige SE Fastlandssona

Det sameinte 
kongeriket

UK Territoriet til Isle of Man

Infeksjon med Gyrodactylus 
salaris (GS)

Irland IE Heile territoriet

Finland FI Nedbørfelta til Tenojoki og Näätämönjoki; 
nedbørfelta til Paatsjoki, Luttojoki og Uutuanjoki 
vert rekna som buffersoner

Det sameinte 
kongeriket

UK Territoria til Storbritannia, Nord-Irland, Isle of 
Man, Jersey og Guernsey
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VEDLEGG II
Medlemsstatar	og	delar	av	medlemsstatar	som	har	program	for	utrydding	av	visse	sjukdommar	hjå	akvakulturdyr,	
og	som	er	godkjende	for	å	gjere	nasjonale	tiltak	for	å	motkjempe	desse	sjukdommane	i	samsvar	med	artikkel	43	

nr.	2	i	direktiv	2006/88/EF

Sjukdom Medlemsstat Kode Geografisk avgrensing av området som er omfatta av 
godkjende nasjonale tiltak

Vårviremi hjå karpe (SVC) Det sameinte 
kongeriket

UK Territoria til Storbritannia

Bakteriell nyresjuke (BKD) Finland FI Fastlandssona

Sverige SE Fastlandssona

Det sameinte 
kongeriket

UK Territoria til Storbritannia

Infeksiøs pankreasnekrose 
(IPN)

Sverige SE Kystområda
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige 
hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse(1), 
særlig artikkel 9 første ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I forordning (EF) nr. 853/2004 er det fastsatt særlige 
hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse 
for driftsansvarlige for næringsmiddelforetak. 
Disse reglene omfatter hygienekrav til rå melk og 
melkeprodukter.

2) Ved kommisjonsvedtak 2009/861/EF(2) er det fastsatt 
visse unntak fra kravene i avsnitt IX kapittel I 
underkapittel II og III i vedlegg III til forordning (EF) 
nr. 853/2004 for de melkeforedlingsvirksomhetene 
i Bulgaria som er oppført i vedtaket. Vedtaket skal 
anvendes fra 1. januar 2010 til 31. desember 2011.

3) Følgelig kan visse melkeforedlingsvirksomheter 
oppført i vedlegg I til vedtak 2009/861/EF som unntak 
fra de relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 
853/2004 foredle melk som oppfyller kravene og melk 
som ikke gjør det, forutsatt at foredlingen utføres 
på atskilte produksjonslinjer. Dessuten kan visse 
melkeforedlingsvirksomheter oppført i vedlegg II til 
vedtaket foredle melk som ikke oppfyller kravene, uten 
atskilte produksjonslinjer.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 121 av 18.5.2010, s. 10, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 61/2011 av 1. juli 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 13.

(1) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55.
(2) EUT L 314 av 1.12.2009, s. 83.

4) Bulgaria sendte Kommisjonen en revidert og ajourført  
liste over disse melkeforedlingsvirksomhetene 
20. november 2009. Listen over virksomheter i 
vedleggene til vedtak 2009/861/EF bør derfor endres.

5) Ettersom vedtak 2009/861/EF kommer til anvendelse 
1. januar 2010, bør denne beslutning anvendes fra samme 
dato.

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

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Vedlegg I og II til vedtak 2009/861/EF erstattes med teksten i 
vedlegget til denne beslutning.

Artikkel 2

Denne beslutning får anvendelse fra 1. januar 2010.

Artikkel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 10. mai 2010.

 For Kommisjonen

 John DALLI

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSBESLUTNING

av	10.	mai	2010

om	 endring	 av	 vedlegg	 I	 og	 II	 til	 vedtak	 2009/861/EF	 om	 overgangstiltak	 i	 henhold	 til	
europaparlaments-	 og	 rådsforordning	 (EF)	 nr.	 853/2004	 med	 hensyn	 til	 foredling	 i	 visse	

melkeforedlingsvirksomheter	i	Bulgaria	av	rå	melk	som	ikke	oppfyller	kravene

[meddelt under nummer K(2010) 2953]

(2010/276/EU)(*)

2015/EØS/76/68
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VEDLEGG

Vedlegg I og II til vedtak 2009/861/EF skal lyde:

«VEDLEGG I

Liste	over	melkeforedlingsvirksomheter	som	har	tillatelse	til	å	foredle	melk	som	oppfyller	kravene	og	melk	som	
ikke	gjør	det,	som	nevnt	i	artikkel	2

Nr. Veterinærnr. Virksomhetens navn By/gate eller landsby/region

1 BG 0412010 «Bi Si Si Handel» OOD gr. Elena
ul. «Treti mart» 19

2 BG 0512025 «El Bi Bulgarikum» EAD gr. Vidin
YUPZ

3 BG 0612027 «Mlechen ray — 2» EOOD gr. Vratsa
kv. «Bistrets»

4 BG 0612043 ET «Zorov- 91 -Dimitar Zorov» gr. Vratsa
Mestnost «Parshevitsa»

5 BG 2012020 «Yotovi» OOD gr. Sliven
kv. «Rechitsa»

6 BG 2512020 «Mizia-Milk» OOD gr. Targovishte
Industrialna zona

7 BG 0812009 «Serdika — 90» AD gr. Dobrich
ul. «25 septemvri» 100

8 BG 2112001 «Rodopeya — Belev» EOOD gr. Smolyan,
ul. «Trakya» 20

9 BG 1212001 «S i S — 7» EOOD gr. Montana
«Vrachansko shose» 1

10 BG 2812003 «Balgarski yogurt» OOD s. Veselinovo,
obl. Yambolska
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VEDLEGG II

Liste	over	melkeforedlingsvirksomheter	som	har	 tillatelse	 til	å	 foredle	melk	som	ikke	oppfyller	kravene,	 som	
nevnt	i	artikkel	3

Nr. Veterinærnr. Virksomhetens navn By/gate eller landsby/region

1 BG 2412037 «Stelimeks» EOOD s. Asen

2 0912015 «Anmar» OOD s. Padina
obsht. Ardino

3 0912016 OOD «Persenski» s. Zhaltusha
obsht. Ardino

4 1012014 ET «Georgi Gushterov DR» s. Yahinovo

5 1012018 «Evro miyt end milk» EOOD gr. Kocherinovo
obsht. Kocherinovo

6 1112004 «Matev-Mlekoprodukt» OOD s. Goran

7 1112017 ET «Rima-Rumen Borisov» s. Vrabevo

8 1312023 «Inter-D» OOD s. Kozarsko

9 1612049 «Alpina -Milk» EOOD s. Zhelyazno

10 1612064 OOD «Ikay» s. Zhitnitsa
obsht. Kaloyanovo

11 2112008 MK «Rodopa milk» s. Smilyan
obsht. Smolyan

12 2412039 «Penchev» EOOD gr. Chirpan
ul. «Septemvriytsi» 58

13 2512021 «Keya-Komers-03» EOOD s. Svetlen

14 1312002 «Milk Grup» EOOD s. Yunacite

15 0112014 ET «Veles-Kostadin Velev» gr. Razlog
ul. «Golak» 14

16 2312041 «Danim-D.Stoyanov» EOOD gr. Elin Pelin
m-st Mansarovo

17 2712010 «Kamadzhiev-milk» EOOD s. Kriva reka
obsht. N.Kozlevo

18 BG 1212029 SD «Voynov i sie» gr. Montana
ul. «N. Yo. Vaptsarov» 8

19 0712001 «Ben Invest» OOD s. Kostenkovtsi
obsht. Gabrovo

20 1512012 ET «Ahmed Tatarla» s. Dragash voyvoda,
obsht. Nikopol

21 2212027 «Ekobalkan» OOD gr. Sofia
bul «Evropa» 138

22 2312030 ET «Favorit- D.Grigorov» s. Aldomirovtsi

23 2312031 ET «Belite kamani» s. Dragotintsi

24 BG 1512033 ET «Voynov-Ventsislav 
Hristakiev»

s. Milkovitsa
obsht. Gulyantsi

25 BG 1612020 ET «Bor -Chvor» s. Dalbok izvor
obsht. Parvomay



17.12.2015 Nr. 76/585EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. Veterinærnr. Virksomhetens navn By/gate eller landsby/region

26 BG 1512029 «Lavena» OOD s. Dolni Dębnik
obl. Pleven

27 BG 1612028 ET «Slavka Todorova» s. Trud
obsht. Maritsa

28 BG 1612051 ET «Radev-Radko Radev» s. Kurtovo Konare
obl. Plovdiv

29 BG 1612066 «Lakti ko» OOD s. Bogdanitza

30 BG 2112029 ET «Karamfil Kasakliev» gr. Dospat

31 BG 0912004 «Rodopchanka» OOD s. Byal izvor
obsht. Ardino

32 0112003 ET «Vekir» s. Godlevo

33 0112013 ET «Ivan Kondev» gr. Razlog
Stopanski dvor

34 0212037 «Megakomers» OOD s. Lyulyakovo
obsht. Ruen

35 0512003 SD «LAF-Velizarov i sie» s. Dabravka
obsht. Belogradchik

36 0612035 OOD «Nivego» s. Chiren

37 0612041 ET «Ekoprodukt-Megiya- 
Bogorodka Dobrilova»

gr. Vratsa
ul. «Ilinden» 3

38 0612042 ET «Mlechen puls — 95 — 
Tsvetelina Tomova»

gr. Krivodol
ul. «Vasil Levski»

39 1012008 «Kentavar» OOD s. Konyavo
obsht. Kyustendil

40 1212022 «Milkkomm»
EOOD

gr. Lom ul.
«Al. Stamboliyski» 149

41 1212031 «ADL» OOD s. Vladimirovo obsht.
Boychinovtsi

42 1512006 «Mandra» OOD s. Obnova
obsht. Levski

43 1512008 ET «Petar Tonovski-Viola» gr. Koynare
ul. «Hr. Botev» 14

44 1512010 ET «Militsa Lazarova-90» gr. Slavyanovo, ul.
«Asen Zlatarev» 2

45 1612024 SD «Kostovi — EMK» gr. Saedinenie
ul. «L. Karavelov» 5

46 1612043 ET «Dimitar Bikov» s. Karnare
obsht. «Sopot»

47 1712046 ET «Stem-Tezdzhan Ali» gr. Razgrad
ul. «Knyaz Boris»23

48 2012012 ET «Olimp-P. Gurtsov» gr. Sliven
m-t «Matsulka»

49 2112003 «Milk- inzhenering» OOD gr. Smolyan
ul. «Chervena skala» 21

50 2112027 «Keri» OOD s. Borino,
obsht. Borino
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Nr. Veterinærnr. Virksomhetens navn By/gate eller landsby/region

51 2312023 «Mogila» OOD gr. Godech,
ul. «Ruse» 4

52 2512018 «Biomak» EOOD gr. Omurtag
ul. «Rodopi» 2

53 2712013 «Ekselans» OOD s. Osmar,
obsht. V. Preslav

54 2812018 ET «Bulmilk-Nikolay Nikolov» s. General Inzovo,
obl. Yambolska

55 2812010 ET «Mladost-2-Yanko Yanev» gr. Yambol,
ul. «Yambolen» 13

56 BG 1012020 ET «Petar Mitov-Universal» s. Gorna Grashtitsa
obsht. Kyustendil

57 BG 1112016 Mandra «IPZHZ» gr. Troyan
ul. «V. Levski» 281

58 BG 1712042 ET «Madar» s. Terter

59 BG 2612042 «Bulmilk» OOD s. Konush
obl. Haskovska

60 BG 0912011 ET «Alada-Mohamed Banashak» s. Byal izvor
obsht. Ardino

61 1112026 «Ablamilk» EOOD gr. Lukovit,
ul. «Yordan Yovkov» 13

62 1312005 «Ravnogor» OOD s. Ravnogor

63 1712010 «Bulagrotreyd-chastna 
kompaniya» EOOD

s. Yuper
Industrialen kvartal

64 1712013 ET «Deniz» s. Ezerche

65 2012011 ET «Ivan Gardev 52» gr. Kermen
ul. «Hadzhi Dimitar» 2

66 2012024 ET «Denyo Kalchev 53» gr. Sliven
ul. «Samuilovsko shose» 17

67 2112015 OOD «Rozhen Milk» s. Davidkovo,
obsht. Banite

68 2112026 ET «Vladimir Karamitev» s. Varbina
obsht. Madan

69 2312007 ET «Agropromilk» gr. Ihtiman, ul.
«P. Slaveikov» 19

70 2412041 «Mlechen svyat 2003» OOD s. Bratya Daskalovi
obsht. Bratya Daskalovi

71 2612038 «Bul Milk» EOOD gr. Haskovo
Sev. industr. zona

72 2612049 ET «Todorovi-53» gr. Topolovgrad
ul. «Bulgaria» 65

73 BG 1812008 «Vesi» OOD s. Novo selo

74 BG 2512003 «Si Vi Es» OOD gr. Omurtag
Promishlena zona

75 BG 2612034 ET «Eliksir-Petko Petev» s. Gorski izvor
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Nr. Veterinærnr. Virksomhetens navn By/gate eller landsby/region

76 BG 1812003 «Sirma Prista» AD gr. Ruse
bul. «3-ti mart» 51

77 BG 2512001 «Mladost -2002» OOD gr. Targovishte
bul. «29-ti yanuari» 7

78 0312002 ET «Mario» gr. Suvorovo

79 0712015 «Rosta» EOOD s. M. Varshets

80 0812030 «FAMA» AD gr. Dobrich
bul. «Dobrudzha» 2

81 0912003 «Koveg-mlechni produkti» OOD gr. Kardzhali
Promishlena zona

82 1412015 ET «Boycho Videnov — Elbokada 
2000»

s. Stefanovo
obsht. Radomir

83 1712017 «Diva 02» OOD gr. Isperih
ul. «An.Kanchev»

84 1712019 ET «Ivaylo-Milena Stancheva» gr. Isperih
Parvi stopanski dvor

85 1712037 ET «Ali Isliamov» s. Yasenovets

86 1712043 «Maxima milk» ODD s. Samuil

87 1812005 «DAV — Viktor Simonov» EOOD gr. Vetovo
ul. «Han Kubrat» 52

88 2012010 «Saray» OOD s. Mokren

89 2012032 «Kiveks» OOD s. Kovachite

90 2012036 «Minchevi» OOD s. Korten

91 2212009 «Serdika -94» OOD gr. Sofia
kv. Zheleznitza

92 2212023 «EL BI Bulgarikum» EAD gr. Sofia
ul. «Malashevska» 12 A

93 2312028 ET «Sisi Lyubomir Semkov» s. Anton

94 2312033 «Balkan spetsial» OOD s. Gorna Malina

95 2312039 EOOD «Laktoni» s. Ravno pole,
obl. Sofiyska

96 2412040 «Inikom» OOD gr. Galabovo
ul. «G.S.Rakovski» 11

97 2512011 ET «Sevi 2000- Sevie Ibryamova» s. Krepcha
obsht. Opaka

98 2612015 ET «Detelina 39» s. Brod

99 2812002 «Arachievi» OOD s. Kirilovo,
obl. Yambolska»
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 
unionen,

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

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

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

ut frå desse synsmåtane:

1) I kommisjonsvedtak 2009/821/EF av 28. september 
2009 om utarbeiding av ei liste over godkjende 
grensekontrollstasjonar, om fastsetjing av visse reglar 
for dei inspeksjonane som veterinærsakkunnige 
frå Kommisjonen skal utføre, og om fastsetjing av 
veterinæreiningar i TRACES(4) er det fastsett ei liste over 
grensekontrollstasjonar som er godkjende i samsvar med 
direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF. Denne lista er ført opp 
i vedlegg I til det nemnde vedtaket.

2) Inspeksjonstenesta til Kommisjonen, Næringsmiddel- 
og veterinærkontoret, har utført ein inspeksjon ved 
grensekontrollstasjonen i hamna i Antwerpen i Belgia. 
Resultatet av inspeksjonen var tilfredsstillande. Det 
bør difor leggjast til endå eit kontrollsenter for denne 
grensekontrollstasjonen i den lista som er fastsett 
i vedlegg I til vedtak 2009/821/EF. I tillegg bør 
kategoriane for dei eksisterande kontrollsentra ved denne 
grensekontrollstasjonen endrast.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 121 av 18.5.2010, s. 16, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 61/2011 av 1. juli 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 13.

(1) TEF L 224 av 18.8.1990, s. 29.
(2) TEF L 268 av 24.9.1991, s. 56.
(3) TEF L 24 av 30.1.1998, s. 9.
(4) TEU L 296 av 12.11.2009, s. 1.

3) Inspeksjonstenesta til Kommisjonen, Næringsmiddel- 
og veterinærkontoret, har utført ein inspeksjon ved 
grensekontrollstasjonen i hamna i Gdańsk i Polen. 
Resultatet av inspeksjonen var tilfredsstillande. Det 
bør difor leggjast til endå eit kontrollsenter for denne 
grensekontrollstasjonen i den lista som er fastsett i 
vedlegg I til vedtak 2009/821/EF.

4) På grunnlag av meldingar frå Danmark og Polen bør 
visse kontrollsenter ved grensekontrollstasjonane 
til desse medlemsstatane strykast frå lista over 
grensekontrollstasjonar i vedlegg I til vedtak 2009/821/
EF.

5) På grunnlag av ei melding frå Frankrike bør 
grensekontrollstasjonen ved lufthamna i Brest strykast 
frå lista over grensekontrollstasjonar i vedlegg I til 
vedtak 2009/821/EF. I tillegg bør visse kategoriar for 
grensekontrollstasjonane ved lufthamnene i Lyon-
Saint Exupéry, Marseille og Nice endrast i lista over 
grensekontrollstasjonar i vedlegg I til vedtak 2009/821/
EF.

6) På grunnlag av meldingar frå Italia bør visse kategoriar 
for grensekontrollstasjonane ved lufthamnene Milano-
Linate og Milano-Malpensa og lufthamnene i Palermo, 
Reggio Calabria og Rimini opphevast mellombels 
i lista over grensekontrollstasjonar i vedlegg I til 
vedtak 2009/821/EF. I tillegg bør visse kategoriar for 
grensekontrollstasjonane ved lufthamna i Napoli endrast 
i lista over grensekontrollstasjonar i vedlegg I til vedtak 
2009/821/EF.

7) På grunnlag av ei melding frå Latvia bør 
grensekontrollstasjonen i hamna i Riga (Baltmarine 
Terminal) strykast frå lista over grensekontrollstasjonar 
i vedlegg I til vedtak 2009/821/EF. I tillegg bør 
kategoriane for dei to kontrollsentera ved den godkjende 
grensekontrollstasjonen i hamna i Riga rettast i lista 
over grensekontrollstasjonar i vedlegg I til vedtak  
2009/821/EF.

KOMMISJONSAVGJERD

av	12.	mai	2010

om	 endring	 av	 vedtak	 2009/821/EF	 med	 omsyn	 til	 listene	 over	 grensekontrollstasjonar	 og	
veterinæreiningar	i	TRACES

[meld under nummeret K(2010) 3040]

(2010/277/EU)(*)

2015/EØS/76/69
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8) På grunnlag av ei melding frå Spania bør lista over 
grensekontrollstasjonar for denne medlemsstaten endrast 
for å ta omsyn til at godkjenninga av to av dei spanske 
grensekontrollstasjonane er mellombels oppheva, at 
den mellombels opphevinga ikkje lenger gjeld for 
visse kategoriar av produkt av animalsk opphav som 
kan kontrollerast ved ein av grensekontrollstasjonane, 
og at godkjenningskategoriane vert avgrensa for 
produkt av animalsk opphav ved ein annan av 
grensekontrollstasjonane som alt er godkjend i samsvar 
med vedtak 2009/821/EF.

9) På grunnlag av ei melding frå Nederland bør namnet på eit 
av kontrollsentra i hamna i Rotterdam endrast i lista over 
grensekontrollstasjonar i vedlegg I til vedtak 2009/821/
EF.

10) Lista over sentrale, regionale og lokale einingar i 
TRACES er fastsett i vedlegg II til vedtak 2009/821/EF.

11) På grunnlag av meldingar frå Danmark, Tyskland, Irland, 
Italia, Latvia og Finland bør visse endringar i dei sentrale, 
regionale og lokale einingane i TRACES gå fram av 
postane for desse medlemsstatane i vedlegg II til vedtak 
2009/821/EF.

12) Vedtak 2009/821/EF bør difor endrast.

13) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar 
med fråsegna frå Det faste utvalet for næringsmiddelkjeda 
og dyrehelsa —

TEKE DENNE AVGJERDA:

Artikkel 1

1.  Vedlegg I til vedtak 2009/821/EF vert endra i samsvar 
med vedlegg I til denne avgjerda.

2.  Vedlegg II til vedtak 2009/821/EF vert endra i samsvar 
med vedlegg II til denne avgjerda.

Artikkel 2

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 12. mai 2010.

 For Kommisjonen

 John DALLI

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

I vedlegg I vert det gjort følgjande endringar:

1. I den delen som gjeld Belgia, skal posten for hamna i Antwerpen lyde:

«Antwerpen

Anvers

BE ANR 1 P GIP LO HC(2), NHC

Kaai 650 HC(2)

Afrulog HC(2), NHC»

2. I den delen som gjeld Danmark, går posten for kontrollsenteret Centre 1, SAS 1 (North) ved lufthamna i København 
ut.

3. I den delen som gjeld Spania, vert det gjort følgjande endringar:

a) Posten for lufthamna i Almeria skal lyde:

«Almeria (*) ES LEI 4 A HC(2) (*), NHC(2) (*) O (*)»

b) Posten for lufthamna i Asturias skal lyde:

«Asturias (*) ES AST 4 A HC(2) (*)»

c) Posten for lufthamna i Palma de Mallorca skal lyde:

«Palma de Mallorca ES PMI 4 A HC(2), NHC(2) O»

d) Posten for lufthamna i Vitoria skal lyde:

«Vitoria ES VIT 4 A Productos HC(2), NHC-NT(2), 
NHC-T(CH)(2)

Animales U, E, O»

4. I den delen som gjeld Frankrike, vert det gjort følgjande endringar:

a) Posten for grensekontrollstasjonen ved lufthamna i Brest går ut.

b) Posten for lufthamna i Lyon-Saint Exupéry skal lyde:

«Lyon-Saint Exupéry FR LIO 4 A HC-T(1), HC-NT, NHC»

c) Posten for lufthamna i Marseille skal lyde:

«Marseille Aéroport FR MRS 4 A HC-T(1), HC-NT»

d) Posten for lufthamna i Nice skal lyde:

«Nice FR NCE 4 A HC-T(CH) (1) (2) O (14)»

5. I den delen som gjeld Italia, vert det gjort følgjande endringar:

a) Posten for lufthamna Milano-Linate skal lyde:

«Milano-Linate IT LIN 4 A HC(2), NHC(2) O (*)»
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b) Posten for lufthamna Milano-Malpensa skal lyde:

«Milano-Malpensa IT MXP 4 A Magazzini 
aeroportuali 
ALHA

HC(2), NHC(2)

SEA U, E

Cargo City MLE HC, NHC (*) O»

c) Posten for hamna i Napoli skal lyde:

«Napoli IT NAP 1 P Molo Bausan HC, NHC-NT»

d) Posten for lufthamna i Palermo skal lyde:

«Palermo (*) IT PMO 4 A HC-T (*)»

e) Posten for lufthamna i Reggio Calabria skal lyde:

«Reggio Calabria (*) IT REG 4 A HC (*), NHC (*)»

f) Posten for lufthamna i Rimini skal lyde:

«Rimini (*) IT RMI 4 A HC(2) (*), NHC(2) (*)»

6. I den delen som gjeld Latvia, vert det gjort følgjande endringar:

a) Posten for hamna i Riga skal lyde:

«Riga (Riga port) LV RIX 1a P HC(2), NHC(2)

Kravu termināls HC-T(FR)(2), HC-NT(2)»

b) Posten for grensekontrollstasjonen i hamna i Riga (Baltmarine Terminal) går ut.

7.  I den delen som gjeld Nederland, skal posten for hamna i Rotterdam lyde:

«Rotterdam NL RTM 1 P Eurofrigo 
Karimatastraat

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

Eurofrigo, Abel 
Tasmanstraat

HC

Frigocare 
Rotterdam B.V.

HC-T(FR)(2)

Wibaco HC-T(FR)(2), HC-NT(2)»

8. I den delen som gjeld Polen, vert det gjort følgjande endringar:

a) Posten for hamna i Gdańsk skal lyde:

«Gdańsk PL GDN 1 P IC 1 HC(2), NHC

IC 2 HC(2), NHC(2)»

b) Posten for hamna i Gdynia skal lyde:

«Gdynia PL GDY 1 P IC 1 HC, NHC U, E, O»



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 76/592 17.12.2015

VEDLEGG II

I vedlegg II vert det gjort følgjande endringar:

1. I den delen som gjeld Danmark, skal postane for dei noverande tre regionale einingane NORD, SYD, ØST og dei 
lokale einingane lyde:

«DK00001 REGION VEST

DK00800 HADERSLEV

DK00900 ESBJERG

DK01000 VEJLE

DK01100 HERNING

DK01200 ÅRHUS

DK01300 VIBORG

DK01400 AALBORG

DK00002 REGION ØST

DK00100 RØDOVRE

DK00400 RINGSTED

DK00700 ODENSE»

2. I den delen som gjeld Tyskland, vert det gjort følgjande endringar i posten for «NIEDERSACHSEN»:

a) ZWECKVERBAND JADE-WESER vert bytt ut med:

 «DE14103 ZWECKVERBAND VETERINÄRAMT JADEWESER»

b) BRAKE, ZWECKVERBAND JADE-WESER vert bytt ut med:

 «DE46103 BRAKE, ZWECKVERBAND VETERINÄRAMP JADEWESER»

c) WITTMUND, ZWECKVERBAND JADE-WESER vert bytt ut med:

 «DE46903 WITTMUND, ZWECKVERBAND VETERINÄRAMPT JADEWESER»

3. I den delen som gjeld Irland, går følgjande lokale einingar ut:

«IE00100 CARLOW

IE00300 CLARE

IE01000 KILKENNY
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IE01400 LONGFORD

IE01500 LOUTH

IE02100 TIPPERARY NORTH

IE01200 SLIGO»

4. I den delen som gjeld regionen «LOMBARDIA» i Italia, skal posten for den lokale eininga MILANO 3 lyde:

 «IT02903 MONZA e BRIANZA»

5. I den delen som gjeld Latvia, vert det gjort følgjande endringar:

a) Posten for den lokale eininga RIGA (BFT) skal lyde:

 «LV00028 RIGA-MN»

b) Følgjande lokale eining går ut:

 «LV00030 BALTMARINE TERMINAL»

6. I den delen som gjeld Finland, vert det gjort følgjande endringar:

a) Posten for den sentrale eininga skal lyde:

 «FI00000 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRA»

b) Postane for dei lokale einingane skal lyde:

 «FI00100 ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, HELSINKI

 FI00200 LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO

 FI00300 AHVENANMAAN VALTIONVIRASTO

 FI00400 ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, HÄMEENLINNA

 FI00402 LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, TAMPERE

 FI00500 ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, KOUVOLA

 FI00600 ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, MIKKELI

 FI00700 ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, JOENSUU

 FI00800 ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, KUOPIO

 FI00900 LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, JYVÄSKYLÄ

 FI01000 LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, VAASA

 FI01100 POHJOIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO

 FI01200 LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTO»

______________________
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 21/2004 av 
17. desember 2003 om opprettelse av et system for identifikasjon 
og registrering av sauer og geiter og om endring av forordning 
(EF) nr. 1782/2003 og direktiv 92/102/EØF og 64/432/EØF(1), 
særlig artikkel 9 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved forordning (EF) nr. 21/2004 fastsettes det 
at hver medlemsstat skal opprette et system for 
identifikasjon og registrering av sauer og geiter i 
samsvar med bestemmelsene i nevnte forordning. I 
henhold til forordning (EF) nr. 21/2004 skal sauer og 
geiter identifiseres ved hjelp av et første og et andre 
identifikasjonsmerke. Det ene av disse merkene skal 
være en elektronisk identifikator og det andre et synlig 
identifikasjonsmerke.

2) Ved kommisjonsvedtak 2006/968/EF(2) fastsettes 
retningslinjer og framgangsmåter for godkjenning av 
identifikatorer og lesere for elektronisk identifikasjon av 
sauer og geiter i henhold til forordning (EF) nr. 21/2004. 
Vedtaket omfatter minstekrav til visse samsvars- og 
ytelsesprøvinger i forbindelse med godkjenning av disse 
innretningene, for å sikre at elektroniske identifikatorer 
kan avleses i hele Unionen og oppfyller kravene om 
minste avlesningsavstander fastsatt i forordning (EF) 
nr. 21/2004.

3) Disse prøvingsmetodene ble fastsatt etter metodene 
angitt i den internasjonale avtalen om framgangsmåter 
for registrering fra Den internasjonale komité for kontroll 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 124 av 20.5.2010, s. 5, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 61/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 13.

(1) EUT L 5 av 9.1.2004, s. 8.
(2) EUT L 401 av 30.12.2006, s. 41.

av ytelse innen avl (ICARs retningslinjer). ICARs 
retningslinjer er blitt videreutviklet og er nå erstattet med 
ISO-standard 24631-1, 24631-2, 24631-3 og 24631-4. Av 
klarhetshensyn bør det henvises direkte til de relevante 
punkter i ISO-standardene.

4) Dyr vil gjennom sin levetid kunne bli forflyttet og 
dermed bli holdt på ulike driftsenheter. Det må fastsettes 
minstekrav til ytelse for elektroniske identifikatorer for å 
sikre at disse kan avleses under forskjellige forhold i hele 
Unionen.

5) For å redusere den mulige administrative byrden 
bør kravene til framgangsmåten for godkjenning av 
lesere klargjøres. I motsetning til det som gjelder for 
identifikatorer, bør det ikke fastsettes bindende krav til 
lesere på unionsplan. Medlemsstatene bør imidlertid ha 
mulighet til om nødvendig å fastsette tilleggskriterier 
for å sikre at den elektroniske identifikasjonen fungerer 
hensiktsmessig under deres særskilte geografiske, 
klimatiske og administrative forhold.

6) Den praktiske erfaring med gjennomføringen av 
forordning (EF) nr. 21/2004 har vist at det er tilstrekkelig 
med bare et lite antall laboratorier for å utføre alle 
prøvinger som er fastsatt i forordningen. Det er derfor 
ikke behov for en særskilt framgangsmåte for utpeking av 
nasjonale prøvingslaboratorier i alle medlemsstater. Det 
er tilstrekkelig at prøvingene utføres i laboratorier som er 
akkreditert for slike prøvinger i samsvar med standarden 
EN ISO/IEC 17025.

7) Vedtak 2006/968/EF bør derfor endres.

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

KOMMISJONSBESLUTNING

av	12.	mai	2010

om	 endring	 av	 vedtak	 2006/968/EF	 om	 gjennomføring	 av	 rådsforordning	 (EF)	 nr.	 21/2004	med	
hensyn	til	retningslinjer	og	framgangsmåter	for	elektronisk	identifikasjon	av	sauer	og	geiter

[meddelt under nummer K(2010) 3009]

(2010/280/EU)(*)

2015/EØS/76/70
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TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Vedlegget til vedtak 2006/968/EØF endres i samsvar med vedlegget til denne beslutning.

Artikkel 2

Denne beslutning får anvendelse fra 1. juli 2010.

Artikkel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 12. mai 2010.

 For Kommisjonen

 John DALLI

 Medlem av Kommisjonen

______
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VEDLEGG

I vedlegget gjøres følgende endringer:

1. I kapittel I oppheves bokstav f) og g).

2. I kapittel II gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1 og 2 skal lyde:

«1. Vedkommende myndighet skal tillate bruk bare av identifikatorer som er prøvd med tilfredsstillende 
resultat med hensyn til deres

a) samsvar med ISO-standard 11784 og 11785 etter prøvingsmetodene angitt i punkt 7 i ISO-standard 24631-1 
og

b) oppfyllelse av de minstekrav til ytelse når det gjelder avlesningsavstand som er fastsatt i nr. 2, etter 
framgangsmåtene angitt i punkt 7 i ISO-standard 24631-3.

2. For å oppnå de avlesningsavstander som er fastsatt i del A nr. 6 bokstav c) i vedlegget til forordning (EF) 
nr. 21/2004, skal signalgiveren oppfylle følgende parametrer:

a) Signalgivere som bruker HDX-teknologi, skal kunne aktiveres av en magnetisk feltstyrke på høyst 1,2 A/m 
målt i samsvar med ISO-standard 24631-3 del 7.6.5, «Minimal activating magnetic field strength in HDX 
mode», og skal utvikle en modulasjonsamplitude som tilsvarer 10 mV målt i samsvar med ISO-standard 
24631-3 del 7.6.7, «Modulation amplitude in HDX mode», ved en magnetisk feltstyrke på høyst 1,2 A/m.

b) Signalgivere som bruker FDX-B-teknologi, skal kunne aktiveres av en magnetisk feltstyrke på høyst 
1,2 A/m målt i samsvar med ISO-standard 24631-3 del 7.6.4, «Minimal activating magnetic field strength 
in FDX-B mode», og skal utvikle en modulasjonsamplitude som tilsvarer 10 mV målt i samsvar med 
ISO-standard 24631-3 del 7.6.6, «Modulation amplitude in FDX-B mode», ved en magnetisk feltstyrke på 
høyst 1,2 A/m.»

b) Nytt nr. 6 skal lyde:

«6. Godkjenninger gitt av vedkommende myndighet til og med 30. juni 2010 for identifikatorer som er 
prøvd etter de metoder for godkjenning av identifikatorer som var gjeldende til denne dato, skal fortsatt være 
gyldige.»

3. Kapittel III og IV skal lyde:

«KAPITTEL III

Lesere

Dersom det er nødvendig for å sikre korrekt avlesing av identifikatorer under de lokale geografiske, klimatiske og/
eller administrative forhold, kan vedkommende myndighet fastsette særskilte ytelseskriterier for lesere som brukes 
på en bestemt driftsenhet eller en bestemt type driftsenhet. Administrative forhold som berettiger slike særskilte 
ytelseskriterier, vil trolig oftest gjøre seg gjeldende på driftsenheter der det håndteres et stort antall dyr merket med 
identifikatorer som bruker HDX- og FDX-B-teknologien, og/eller på driftsenheter der det kreves synkronisering av 
lesere i samsvar med punkt 7.7.3 i ISO-standard 24631-2.

KAPITTEL IV

Prøvingslaboratorier	og	prøvingsmetode

Prøvingene angitt i nr. 1–4 i kapittel II skal gjennomføres i prøvingslaboratorier som drives og er vurdert og 
akkreditert for slike prøvinger i samsvar med standarden EN ISO/IEC 17025, «Generelle krav til prøvings- og 
kalibreringslaboratoriers kompetanse». Produsenter av identifikatorer som søker om slike prøvinger, kan fritt velge 
mellom de akkrediterte prøvingslaboratoriene.»

____________
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 
unionen,

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1760/2000 av 17. juli 2000 om opprettelse av et system 
for identifikasjon og registrering av storfe og om merking 
av storfekjøtt og storfekjøttprodukter og om oppheving av 
rådsforordning (EF) nr. 820/97(1), særleg artikkel 7 nr. 1, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I forordning (EF) nr. 1760/2000 er det fastsett eit system 
for identifisering og registrering av storfe med sikte på å 
sikre klarleik i vilkåra for produksjon og marknadsføring 
av storfekjøt og produkt av storfekjøt. For det føremålet er 
det eit krav i forordninga om at medlemsstatane skal skipe 
nasjonale storfedatabasar for registrering av identiteten til 
dyr, alle driftseiningane på territoriet til medlemsstaten 
og flytting av dyr. I tillegg vert dyrehaldarane pålagde 
å melde frå til dei rette styresmaktene om mellom anna 
alle flyttingar til og frå driftseininga saman med datoane 
for desse flyttingane, innan ein frist som er fastsett av 
medlemsstaten, på mellom tre og sju dagar etter flyttinga.

2) I forordninga er det fastsett at Kommisjonen på 
oppmoding frå ein medlemsstat kan utvide den siste 
fristen og fastsetje særlege reglar for ulike fjellområde, 
noko som var gjort ved kommisjonsvedtak 2001/672/EF 
av 20. august 2001 om særlege reglar for flytting av storfe 
når dei vert sette på sommarbeite i fjellområde(2).

3) I medhald av synsmåte 4 i vedtak 2001/672/EF må desse 
særlege reglane føre til ei faktisk forenkling og berre 
omfatte føresegner som er heilt naudsynte for å sikre full 
drift av den nasjonale storfedatabasen.

4) Vedtak 2001/672/EF gjeld for slike flyttingar i tidsrommet 
frå 1. mai til 15. oktober. Praktiske røynsler med bruken av 
det vedtaket har vist at i visse fjellområde startar flyttinga

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 127 av 26.5.2010, s. 19, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 61/2011 av 1. juli 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, 
s. 13.

(1) TEF L 204 av 11.8.2000, s. 1.
(2) TEF L 235 av 4.9.2001, s. 23.

  til sommarbeiteområde allereie i april. Verkeområdet til 
vedtak 2001/672/EF bør difor endrast for å ta omsyn til 
dette.

5) Under visse tilhøve kan tida det tar når dyr vert flytte 
frå ulike driftseiningar til det same sommarbeitet i eit 
fjellområde, strekkje seg over meir enn sju dagar. For å 
minske unaudsynlege administrative byrder, bør difor 
fristane i vedtak 2001/672/EF tilpassast for å ta omsyn til 
slike tilfelle utan at det går ut over høvet til sporing.

6) Vedtak 2001/672/EF bør difor endrast.

7) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar 
med fråsegna frå Utvalet for landbruksfonda —

TEKE DENNE AVGJERDA:

Artikkel 1

I vedtak 2001/672/EF vert det gjort følgjande endringar:

1.  I artikkel 1 vert «1. mai» bytt ut med «15. april».

2.  Artikkel 2 nr. 4 skal lyde:

«4.  Opplysningane i den lista som er nemnd i nr. 2 skal 
meldast til den rette styresmakta i samsvar med artikkel 7 
nr. 1 i forordning (EF) nr. 1760/2000 seinast 15 dagar etter 
at dyra er flytta på beite.»

Artikkel 2

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 25. mai 2010.

 For Kommisjonen

 John DALLI

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSAVGJERD

av	25.	mai	2010

om	 endring	 av	 vedtak	 2001/672/EF	 med	 omsyn	 til	 tidsromma	 for	 flytting	 av	 storfe	 til	
sommarbeiteområde

[meld under nummeret K(2010) 3188]

(2010/300/EU)(*)

2015/EØS/76/71
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1774/2002 om hygieneregler for animalske biprodukter 
som ikke er beregnet på konsum(1), særlig artikkel 4 nr. 4 og 
artikkel 32 nr. 1 første og annet ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved forordning (EF) nr. 1774/2002 forbys import til og 
transitt gjennom Fellesskapet av animalske biprodukter 
og bearbeidede produkter, med mindre de er godkjent i 
samsvar med nevnte forordning.

2) Ved kommisjonsvedtak 2004/407/EF av 26. april 2004  
om midlertidige hygiene- og sertifiseringsregler i 
henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1774/2002 med hensyn til import av fotografisk 
gelatin fra visse tredjestater(2) er det fastsatt at Belgia, 
Luxembourg, Nederland og Det forente kongerike 
i samsvar med vedtakets bestemmelser skal tillate 
import av gelatin som utelukkende er beregnet på bruk i 
fotoindustrien (fotografisk gelatin).

3) Ved vedtak 2004/407/EF er det fastsatt at import av 
fotografisk gelatin er tillatt bare fra de tredjestater som er 
oppført i vedlegget til nevnte vedtak, nemlig Japan og De 
forente stater.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 128 av 27.5.2010, s. 9, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 61/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 13.

(1) EFT L 273 av 10.10.2002, s. 1.
(2) EUT L 151 av 30.4.2004, s. 11.

4) I henhold til vedtak 2004/407/EF, endret ved 
kommisjonsvedtak 2009/960/EF(3), er det tillatt å 
importere fotografisk gelatin til Den tsjekkiske republikk 
fra et nærmere angitt anlegg i De forente stater. Den 
tsjekkiske republikk har nå framlagt en ny anmodning 
om tillatelse til å importere fotografisk gelatin fra et annet 
anlegg i De forente stater. Den tsjekkiske republikk har 
bekreftet at de strenge kanaliseringsvilkårene fastsatt 
i vedtak 2004/407/EF vil bli oppfylt for å forebygge 
mulige helserisikoer.

5) Derfor bør Den tsjekkiske republikk, i påvente av 
gjennomgåelsen av de tekniske kravene ved import av 
animalske biprodukter i henhold til europaparlaments-  
og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 av 21. oktober 
2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske  
biprodukter og avledede produkter som ikke er 
beregnet på konsum, og om oppheving av forordning 
(EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske  
biprodukter)(4), gis mulighet til å tillate import av 
fotografisk gelatin fra det andre anlegget i De forente 
stater, forutsatt at vilkårene i vedtak 2004/407/EF 
oppfylles.

6) Vedtak 2004/407/EF bør derfor endres.

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

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Vedlegg I til vedtak 2004/407/EF erstattes med teksten i 
vedlegget til denne beslutning.

(3) EUT L 330 av 16.12.2009, s. 82.
(4) EUT L 300 av 14.11.2009, s. 1.

KOMMISJONSBESLUTNING

av	25.	mai	2010

om	endring	av	vedtak	2004/407/EF	med	hensyn	til	tillatelse	til	import	av	fotografisk	gelatin	til	Den	
tsjekkiske	republikk

[meddelt under nummer K(2010) 3244]

(Bare	den	tsjekkiske,	nederlandske,	engelske,	franske	og	tyske	teksten	har	gyldighet)

(2010/301/EU)(*)

2015/EØS/76/72
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Artikkel 2

Denne beslutning får anvendelse fra 1. mai 2010.

Artikkel 3

Denne beslutning er rettet til Kongeriket Belgia, Den tsjekkiske republikk, Storhertugdømmet Luxembourg, 
Kongeriket Nederland og Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland.

Utferdiget i Brussel, 25. mai 2010.

 For Kommisjonen

 John DALLI

 Medlem av Kommisjonen

______
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VEDLEGG

Vedlegg I skal lyde:

«VEDLEGG I

OPPRINNELSESTREDJESTATER, OPPRINNELSESANLEGG, BESTEMMELSESMEDLEMSSTATER, 
GRENSEKONTROLLSTASJONER DER VAREN FØRST FØRES INN I UNIONEN, OG GODKJENTE 

FOTOVIRKSOMHETER

Opprinnelses-
tredjestat Opprinnelsesanlegg Bestemmelses-

medlemsstat

Grense kontroll-
stasjon der varen 
først føres inn i 

Unionen

Godkjent fotovirksomhet

Japan Nitta Gelatin Inc.
2-22 Futamata
Yao-City, Osaka
581 – 0024 Japan

Jellie Co. Ltd
7-1, Wakabayashi 
2-Chome,
Wakabayashi-ku,
Sendai-city, Miyagi,
982 Japan

NIPPI Inc. Gelatin Division
1 Yumizawa-Cho
Fujinomiya City Shizuoka
418 – 0073 Japan

Nederland Rotterdam Fujifilm Europe BV,
Oudenstaart 1
5047 TK Tilburg,
Nederland

Nitta Gelatin Inc.
2-22 Futamata
Yao-City, Osaka
581 – 0024, Japan

Det forente 
kongerike

Liverpool 
Felixstowe

Kodak Ltd Headstone Drive, Harrow, 
MIDDX
HA4 4TY,
Det forente kongerike

Den tsjekkiske 
republikk

Hamburg FOMA Bohemia spol. s r.o.
Jana Krušinky 1604
501 04 Hradec Králove,
Den tsjekkiske republikk

De forente 
stater

Eastman Gelatine 
Corporation,
227 Washington Street,
Peabody, MA, 01960 USA

Gelita North America,
2445 Port Neal Industrial 
Road
Sergeant Bluff, Iowa, 
51054 USA

Luxembourg Antwerpen
Zaventem
Luxembourg

DuPont Teijin
Luxembourg SA
PO Box 1681
1016 Luxembourg

Det forente 
kongerike

Liverpool
Felixstowe

Kodak Ltd
Headstone Drive, Harrow, MIDDX 
HA4 4TY,
Det forente kongerike

Den tsjekkiske 
republikk

Hamburg FOMA Bohemia spol. s r.o.
Jana Krušinky 1604
501 04 Hradec Králove,
Den tsjekkiske republikk»
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til rådsdirektiv 92/65/EØF av 13. juli 
1992 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel 
innenfor Fellesskapet med dyr, sæd, egg og embryoer som 
ikke omfattes av kravene til dyrehelse fastsatt i de særlige 
fellesskapsregler oppført i vedlegg A del I til direktiv 90/425/
EØF, og ved innførsel av nevnte dyr, sæd, egg og embryoer til 
Fellesskapet(1), særlig artikkel 22 første ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I artikkel 10 i direktiv 92/65/EØF fastsettes kravene til 
dyrehelse for handel med hunder, katter og ildere.

2) I del 1 i vedlegg E til direktiv 92/65/EØF fastsettes 
modellen for helsesertifikat for handel med dyr fra 
driftsenheter, herunder hunder, katter og ildere.

3) I europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 998/2003(2) fastsettes kravene til dyrehelse som får 
anvendelse på ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr 
samt de regler som skal gjelde for kontroll av slike 
forflytninger. Den får anvendelse på forflytninger mellom 
medlemsstater eller fra tredjestater av kjæledyr av de arter 
som er oppført i vedlegg I til nevnte forordning. Hunder, 
katter og ildere er oppført i vedleggets del A og B.

4) Kravene fastsatt i forordning (EF) nr. 998/2003 er 
forskjellige alt etter om kjæledyrene forflyttes mellom 
medlemsstater eller fra tredjestater til medlemsstater. 
Kravene er også forskjellige avhengig av om det 
gjelder forflytninger fra de tredjestater som er oppført i 
avsnitt 2 del B i vedlegg II til nevnte forordning, eller de 
tredjestater som er oppført i vedleggets del C.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 293 av 11.11.2010, s. 62, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 62/2011 av 1. juli 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, 
s. 18.

(1) EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54.
(2) EUT L 146 av 13.6.2003, s. 1.

5) For å unngå at kommersielle forflytninger på bedragersk 
vis kamufleres som ikke-kommersielle forflytninger av 
kjæledyr som definert i forordning (EF) nr. 998/2003, er 
det i artikkel 12 i nevnte forordning fastsatt at kravene 
og kontrollene fastsatt i direktiv 92/65/EØF skal få 
anvendelse ved forflytning av flere enn fem kjæledyr 
dersom kjæledyrene bringes inn i Unionen fra en 
tredjestat som ikke er oppført i avsnitt 2 del B i vedlegg II 
til nevnte forordning.

6) For å unngå en slik praksis og sikre en ensartet 
anvendelse av forordning (EF) nr. 998/2003 er det i 
kommisjonsforordning (EU) nr. 388/2010 av 6. mai 
2010 om gjennomføring av europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 998/2003 med hensyn til det 
høyeste antallet kjæledyr av visse arter som kan omfattes 
av ikke-kommersiell forflytning(3) fastsatt at de samme 
regler får anvendelse dersom flere enn fem kjæledyr av 
artene hund, katt og ilder forflyttes til en medlemsstat fra 
en annen medlemsstat eller en tredjestat oppført i del B 
avsnitt 2 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 998/2003.

7) Sertifikatet fastsatt i del 1 i vedlegg E til direktiv 92/65/
EØF, endret ved kommisjonsbeslutning 2010/270/
EU(4), tar hensyn til bestemmelsene i forordning (EU) 
nr. 388/2010.

8) Erfaringer fra anvendelsen av forordning (EU) 
nr. 388/2010 har vist at bestemmelsene i nevnte 
forordning i visse tilfeller på en uforholdsmessig måte 
påvirker forflytninger av et begrenset antall kjæledyr av 
artene hund, katt og ilder som transporteres hyppig for 
ikke-kommersielle formål i større antall enn fem, for å 
delta i visse sportsarrangementer og utstillinger.

9) I slike tilfeller bør det innføres en gyldighetsperiode for 
helsesertifikatet som er lengre enn gyldighetsperioden for 
helsesertifikater som utstedes for andre arter som omfattes 
av sertifikatet fastsatt i del 1 i vedlegg E til direktiv  
92/65/EØF.

(3) EUT L 114 av 7.5.2010, s. 3.
(4) EUT L 118 av 12.5.2010, s. 56.

KOMMISJONSBESLUTNING

av	10.	november	2010

om	 endring	 av	 del	 1	 i	 vedlegg	 E	 til	 rådsdirektiv	 92/65/EØF	 med	 hensyn	 til	 modellene	 for	
helsesertifikater	for	dyr	fra	driftsenheter

[meddelt under nummer K(2010) 7640]

(2010/684/EU)(*)

2015/EØS/76/73
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10) I henhold til kommisjonsvedtak 2004/824/EF av 
1. desember 2004 om fastsettelse av en modell for 
et helsesertifikat for ikke-kommersiell forflytning av 
hunder, katter og ildrer fra tredjestater til Fellesskapet(1) 
er sertifikatet i vedlegget til nevnte vedtak gyldig i 
forbindelse med forflytninger innenfor Unionen i et 
tidsrom på fire måneder fra utstedelsesdatoen eller fram 
til utløpet av rabiesvaksinens holdbarhet, alt etter hvilken 
dato som inntreffer først.

11) For å sikre konsekvens i Unionens regelverk bør 
gyldighetsperioden for sertifikater for kjæledyr av artene 
hund, katt og ilder, som er angitt i del 1 i vedlegg E til 
direktiv 92/65/EØF, være den samme som den som er 
fastsatt for sertifikatet i vedlegget til vedtak 2004/824/EF.

12) Direktiv 92/65/EØF bør derfor endres.

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

(1) EUT L 358 av 3.12.2004, s. 12.

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Del 1 i vedlegg E til direktiv 92/65/EØF erstattes med teksten i 
vedlegget til denne beslutning.

Artikkel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 10. november 2010.

 For Kommisjonen

 John DALLI

 Medlem av Kommisjonen



17.12.2015 Nr. 76/603EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG

«Del 1 — Helsesertifikat for handel med dyr fra driftsenheter (hovdyr, fugler, haredyr, hunder, katter og ildere)

92/65 EI

DEN	EUROPEISKE	UNION Sertifikat	for	handel	innenfor	Unionen

D
el
	I:
	O
pp
ly
sn
in
ge
r	
om

	se
nd
in
ge
n

I.1. Avsender
 Navn

 Adresse

  Postnummer 

I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. Lokalt referansenr.

I.3. Vedkommende sentrale myndighet

I.4. Vedkommende lokale myndighet

I.5. Mottaker
 Navn

 Adresse

 Postnummer

I.6.  Nr. på tilhørende 
opprinnelige sertifikater

Nr. på følgedokumenter

I.7.

I.8.  Opprinnelses-
stat

ISO-kode I.9. Opprinnelses-
region

Kode I.10.  Bestemmel-
ses-land

ISO-kode I.11. Bestemmelses-
region

Kode

I.12.  Opprinnelsessted
Driftsenhet □

I.13. Bestemmelsessted
 Driftsenhet □ Virksomhet □ Godkjent organ □
 Sædstasjon □ Embryogruppe □ Annet □

 Navn
 Adresse

 Postnr. 

Godkjenningsnummer  Navn
 Adresse

 Postnr.

Godkjenningsnummer

I.14. Lastested

 Postnr.

I.15. Dato og klokkeslett for avgang

I.16.  Transportmiddel
 Fly            □  Skip □  Jernbanevogn □
 Veigående kjøretøy □  Annet □

Identifisering 

I.17. Transportør

 Navn Godkjenningsnummer
 Adresse

 Postnummer

I.18.  Varebeskrivelse I.19.  Varekode (KN-kode)

I.20.  Mengde

I.21.  I.22.  Antall kolli

I.23.  Plombe- og containernr. I.24.  

I.25.  Varer sertifisert til: 
 Oppdrett □ Oppfôring □ Kunstig reproduksjon □ Slakt □ Kjæledyr □ Godkjent organ □

I.26. Transitt gjennom tredjestat  □
 Tredjeland ISO-kode
 Utførselssted Kode
  Innførselssted Grensekontrollstasjon nr.:

I.27. Transitt gjennom medlemsstater  □
 Medlemsstat ISO-kode
 Medlemsstat ISO-kode
 Medlemsstat ISO-kode

I.28. Utførsel   □
 Tredjeland ISO-kode
 Utførselssted Kode

I.29. Anslått transporttid 

I.30 Reiseplan 
  Ja □ Nei □

I.31. Identifikasjon av varene 

Art
(vitenskapelig navn)

Identifikasjons-
system

Identifikasjons-nummer Kjønn Alder Mengde
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DEN	EUROPEISKE	UNION
92/65	EI	Dyr	fra	driftsenheter	(hovdyr,	fugler,	haredyr,	hunder,	katter	
og	ildere)

D
el
	II
:	S
er
tifi

se
ri
ng

II.  Helseopplysninger II.a Sertifikatets referansenummer II.b.

Undertegnede offentlige veterinær(1) / veterinær med ansvar for opprinnelsesvirksomheten og godkjent av den vedkommende 
myndighet(1) attesterer at:

enten(1)  [II.1  Ovennevnte dyr var på inspeksjonstidspunktet i stand til å bli transportert som planlagt i samsvar med bestemmelsene i 

rådsforordning (EF) nr. 1/2005.]

eller(1)  [II.1  Kjæledyrene av artene hund/(1)/katt (1)/ilder(1) var på inspeksjonstidspunktet i stand til å bli transportert.]

 II.2.  Kravene i artikkel 4 i rådsdirektiv 92/65/EØF(2) er oppfylt.

enten(1)  [II.3  Drøvtyggerne(1) / dyrene av svinefamilien (Suidae)(1) som ikke omfattes av rådsdirektiv 64/432/EØF(1) eller 

rådsdirektiv 91/68/EØF(1)

a)   ...........................................................................................................................................................tilhører arten ,

b)  viste på undersøkelsestidspunktet ingen kliniske tegn på sykdommer de er mottakelige for,

c)  kommer fra en offisielt tuberkulosefri(1) / offisielt brucellosefri(1) eller brucellosefri(1) besetning(1) / en driftsenhet(1) 
som ikke er underlagt svinepestrestriksjoner eller fra en driftsenhet der de med negativt resultat ble testet i henhold 

til artikkel 6 nr. 2 bokstav b) i rådsdirektiv 92/65/EØF.]

eller(1)  [II.3  Fugler som ikke er nevnt i rådsdirektiv 2009/158/EF,

a) oppfyller kravene i artikkel 7 i rådsdirektiv 92/65/EØF, og

b) viste på undersøkelsestidspunktet ingen kliniske tegn på sykdommer de er mottakelige for.]

eller(1)  [II.3  Haredyrene

a) oppfyller kravene i artikkel 9 i rådsdirektiv 92/65/EØF, og

b) viste på undersøkelsestidspunktet ingen kliniske tegn på sykdom.]

eller(1)  [II.3  Hundene(1)/kattene(1)/ilderne(1) har gjennomgått en klinisk undersøkelse innen 24 timer før avsendelse, utført av en 

veterinær som er godkjent av vedkommende myndighet, og undersøkelsen viste at dyrene var friske

og  enten(1)  [oppfyller i samsvar med artikkel 10 nr. 2 i rådsdirektiv 92/65/EØF kravene i artikkel 5 og 16 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 998/2003,]

 eller(1)  [oppfyller i samsvar med artikkel 10 nr. 3 i rådsdirektiv 92/65/EØF kravene i artikkel 6 og 16 i europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 998/2003,]

 eller(1)  [oppfyller i samsvar med kommisjonsforordning (EU) nr. 388/2010 kravene i artikkel 10 nr. 2 i rådsdirektiv 92/65/EØF 
dersom det samlede antallet kjæledyr som forflyttes for ikke-kommersielle formål, overstiger fem,]

 eller(1)  [oppfyller i samsvar med kommisjonsforordning (EU) nr. 388/2010 kravene i artikkel 10 nr. 3 i rådsdirektiv 92/65/EØF 
dersom det samlede antallet kjæledyr som for ikke-kommersielle formål forflyttes til Irland, Malta, Sverige eller Det 
forente kongerike, overstiger fem.]

 II.4.  Tilleggsgarantiene for sykdommer oppført i vedlegg B(3) til rådsdirektiv 92/65/EØF er følgende:(1)

  Sykdom    Beslutning

  Sykdom    Beslutning

  Sykdom    Beslutning

II.5.  Dette sertifikatet er gyldig til  ..........................................................................................................................................(4)

Merknader

Del	I:

— Rubrikk I.1–I.4, I.8, I.20, I.25 og I.31: Kreves for ikke-kommersielle forflytninger av flere enn fem kjæledyr av artene hund, katt og ilder.

— Rubrikk I.6: Nummer på følgedokumenter: CITES dersom aktuelt.

— Rubrikk I.19: Bruk relevant HS-kode: 01.06.19, 01.06.31, 01.06.32, 01.06.39.

— Rubrikk I.31: Identifikasjon: Når det er mulig, skal det foretas individuell identifikasjon, men partiidentifikasjon er tillatt ved små dyr.
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DEN	EUROPEISKE	UNION
92/65	EI	Dyr	fra	driftsenheter	(hovdyr,	fugler,	haredyr,	hunder,	katter	
og	ildere)

II.  Helseopplysninger II.a Sertifikatets referansenummer II.b.

Del	II

(1)  Stryk det som ikke passer.

(2)  Får ikke anvendelse på kjæledyr av artene hund, katt og ilder.

(3)  På anmodning fra en medlemsstat som drar nytte av tilleggsgarantier i henhold til Unionens regelverk.

(4)  Gyldighetsperioden for dette sertifikatet er ti dager fra utstedelsesdatoen, unntatt for kjæledyr av artene hund, katt og ilder, der 
gyldighetsperioden er fire måneder eller fram til utløpet av rabiesvaksinens holdbarhet, som angitt i avsnitt IV i passet, alt etter hvilken 
dato som inntreffer først.

— Stempelet og underskriften skal ha en annen farge enn de øvrige opplysningene på sertifikatet

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør

Navn (med blokkbokstaver):    Stilling og tittel:

Lokal veterinærenhet:    Lokal veterinærenhets nr.:

Dato:        Underskrift:

Stempel: »
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 
unionen,

med tilvising til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964  
om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor 
Fellesskapet(1), særleg vedlegg A avsnitt I nr. 4 og vedlegg A 
avsnitt II nr. 7,

med tilvising til rådsdirektiv 91/68/EØF av 28. januar 1991 
om krav til dyrehelse ved handel med sau og geit innenfor 
Fellesskapet(2), særleg vedlegg A kapittel 1 avsnitt II, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I direktiv 91/68/EØF er det fastsett krav til dyrehelse 
ved handel med sau og geit i Unionen. I direktivet er det 
fastsett kva vilkår som ligg til grunn for at medlemsstatar 
eller regionar i medlemsstatar skal kunne godkjennast 
som offisielt frie for brucellose.

2) Listene over regionar eller medlemsstatar som er 
godkjende som frie for brucellose (B. melitensis) i 
samsvar med direktiv 91/68/EØF, er førte opp i vedlegga 
til kommisjonsvedtak 93/52/EØF av 21. desember 
1992 om konstatering av at visse medlemsstater eller 
regioner oppfyller vilkårene med hensyn til brucellose 
(B. melitensis), og om anerkjenning av deres status 
som medlemsstater eller regioner offisielt fri for denne 
sykdommen(3).

3) Estland og Latvia har sendt over til Kommisjonen 
dokumentasjon som syner at dei krava som er fastsette 
i direktiv 91/68/EØF, er oppfylte, slik at heile territoriet 
til desse statane kan verte godkjent som offisielt fritt for 
brucellose (B. melitensis).

4) Som følgje av vurderinga av den dokumentasjonen 
som Estland og Latvia har lagt fram, bør begge desse 
medlemsstatane godkjennast som offisielt frie for denne 
sjukdommen. Vedlegg I til vedtak 93/52/EØF bør difor 
endrast.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 303 av 19.11.2010, s. 14, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 62/2011 av 1. juli 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 18.

(1) TEF 121 av 29.7.1964, s. 1977/64.
(2) TEF L 46 av 19.2.1991, s. 19.
(3) TEF L 13 av 21.1.1993, s. 14.

5) Spania har sendt over til Kommisjonen dokumentasjon 
som syner at dei krava som er fastsette i direktiv 91/68/
EØF, er oppfylte med omsyn til den autonome regionen 
Balearane, slik at denne regionen i Spania kan verte 
godkjend som offisielt fri for brucellose (B. melitensis).

6) Som følgje av vurderinga av den dokumentasjonen 
som Spania har lagt fram, bør den autonome regionen 
Balearane godkjennast som offisielt fri for denne 
sjukdommen. Vedlegg II til vedtak 93/52/EØF bør difor 
endrast.

7) Direktiv 64/432/EØF vert nytta på handel med storfe 
og svin i Unionen. I direktivet er det fastsett kva vilkår 
som ligg til grunn for at ein medlemsstat kan skal kunne 
godkjennast som offisielt fri for tuberkulose og brucellose 
hjå storfebuskapar.

8) Vedlegg I og II til kommisjonsvedtak 2003/467/EF av 
23. juni 2003 om fastsetjing av status for storfebuskapar 
i visse medlemsstatar eller regionar i medlemsstatar som 
offisielt frie for tuberkulose, brucellose og enzootisk 
bovin leukose(4) inneheld lister over medlemsstatar 
som er vortne godkjende som offisielt frie for høvesvis 
tuberkulose og brucellose.

9) Estland har sendt over til Kommisjonen dokumentasjon 
som syner at dei krava som er fastsette i direktiv 64/432/
EØF med omsyn til status som offisielt fri for tuberkulose 
og brucellose, er oppfylte for heile territoriet til denne 
medlemsstaten.

10) Som følgje av vurderinga av den dokumentasjonen 
som Estland har lagt fram, bør denne medlemsstaten 
godkjennast som offisielt fri for tuberkulose og brucellose. 
Vedlegg I og II til vedtak 2003/467/EF bør difor endrast.

11) Vedtak 93/52/EØF og 2003/467/EF bør difor endrast.

12) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar 
med fråsegna frå Det faste utvalet for næringsmiddelkjeda 
og dyrehelsa —

(4) TEU L 156 av 25.6.2003, s. 74.

KOMMISJONSAVGJERD

av	17.	november	2010

om	 endring	 av	 vedlegga	 til	 vedtak	 93/52/EØF	med	 omsyn	 til	 godkjenninga	 av	 Estland,	 Latvia	 og	 	
den	 autonome	 regionen	 Balearane	 i	 Spania	 som	 offisielt	 frie	 for	 brucellose	 (B. melitensis),	 og	 om	
endring	av	vedlegg	I	og	II	til	vedtak	2003/467/EF	med	omsyn	til	fråsegna	om	at	Estland	er	offisielt	fri	

for	bovin	tuberkulose	og	bovin	brucellose

[meld under nummeret K(2010) 7856]

(2010/695/EU)(*)

2015/EØS/76/74
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TEKE DENNE AVGJERDA:

Artikkel 1

Vedlegga til vedtak 93/52/EØF vert endra i samsvar med vedlegg I til denne avgjerda.

Artikkel 2

Vedlegg I og II til vedtak 2003/467/EF vert endra i samsvar med vedlegg II til denne avgjerda.

Artikkel 3

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 17. november 2010.

 For Kommisjonen

 John DALLI

 Medlem av Kommisjonen

______
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VEDLEGG I

I vedlegga til vedtak 93/52/EØF vert det gjort følgjande endringar:

1. Vedlegg I skal lyde:

«VEDLEGG I

Medlemsstater	som	er	offisielt	fri	for	brucellose	(B. melitensis)

ISO-kode Medlemsstat

BE Belgia

CZ Tsjekkia

DK Danmark

DE Tyskland

EE Estland

IE Irland

LV Latvia

LT Litauen

LU Luxembourg

HU Ungarn

NL Nederland

AT Østerrike

PL Polen

RO Romania

SI Slovenia

SK Slovakia

FI Finland

SE Sverige

UK Det forente kongerike»

2. I vedlegg II vert det gjort følgjande endringar:

a) Tittelen skal lyde:

«Regioner	i	medlemsstater	som	er	offisielt	fri	for	brucellose	(B. melitensis)»

b) Oppføringa for Spania skal lyde:

 «I Spania:

– Den autonome region Balearene,

– Den autonome region Kanariøyene: provinsene Santa Cruz de Tenerife og Las Palmas.»

______
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VEDLEGG II

I vedlegg I og II til vedtak 2003/467/EF vert det gjort følgjande endringar:

1. I vedlegg I skal kapittel 1 lyde:

«KAPITTEL 1

Medlemsstatar	som	er	offisielt	frie	for	tuberkulose

ISO-kode Medlemsstat

BE Belgia

CZ Tsjekkia

DK Danmark

DE Tyskland

EE Estland

FR Frankrike

LU Luxembourg

NL Nederland

AT Austerrike

PL Polen

SI Slovenia

SK Slovakia

FI Finland

SE Sverige»

2. I vedlegg II skal kapittel 1 lyde:

«KAPITTEL 1

Medlemsstatar	som	er	offisielt	frie	for	brucellose

ISO-kode Medlemsstat

BE Belgia

CZ Tsjekkia

DK Danmark

DE Tyskland

EE Estland

IE Irland

FR Frankrike

LU Luxembourg

NL Nederland

AT Austerrike

PL Polen

SI Slovenia

SK Slovakia

FI Finland

SE Sverige»
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til rådsdirektiv 2000/75/EF av 20. november 
2000 om fastsettelse av særlige bestemmelser om tiltak for 
å bekjempe og utrydde blåtunge(1), særlig artikkel 9 nr. 1 
bokstav c), artikkel 11, artikkel 12 og artikkel 19 tredje ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1266/2007 
av 26. oktober 2007 om gjennomføringsregler for 
rådsdirektiv 2000/75/EF med hensyn til bekjempelse og 
overvåking av blåtunge samt restriksjoner på forflytning 
av visse dyr av arter som er mottakelige for blåtunge(2) 
er det fastsatt regler for bekjempelse og overvåking av 
blåtunge og restriksjoner på forflytning av dyr innenfor 
og ut av restriksjonssonene.

2) I artikkel 8 i forordning (EF) nr. 1266/2007 fastsettes 
bestemmelser for å innvilge unntak fra utførselsforbudet 
fastsatt i direktiv 2000/75/EF. I artikkel 8 nr. 1 i nevnte 
forordning fastsettes det at forflytning av dyr, deres 
sæd, egg og embryoer fra en driftsenhet, en sædstasjon 
eller et sædlager i en restriksjonssone til en annen 
driftsenhet eller sædstasjon eller et annet sædlager, er 
unntatt fra utførselsforbudet, forutsatt at dyrene oppfyller 
vilkårene fastsatt i vedlegg III til nevnte direktiv eller 
andre tilfredsstillende dyrehelsegarantier på grunnlag 
av et positivt resultat av en risikovurdering av tiltak mot 
spredning av blåtungevirus og beskyttelse mot angrep fra 
smittebærere, som kreves av vedkommende myndighet 
på opprinnelsesstedet og er godkjent av vedkommende 
myndighet på bestemmelsesstedet, innen de aktuelle 
dyrene flyttes.

3) I artikkel 9a i forordning (EF) nr. 1266/2007 fastsettes 
det at mottakermedlemsstatene til og med 31. desember 
2010, og som unntak fra bestemmelsene i vedlegg III til 
nevnte forordning, kan kreve at forflytning av visse dyr 
av arter som er omfattet av unntaket fastsatt i artikkel 8 
nr. 1 i nevnte forordning, skal oppfylle ytterligere vilkår 
på grunnlag av en risikovurdering der det tas hensyn til de 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 322 av 8.12.2010, s. 20, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 63/2011 av 1. juli 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 20

(1) EFT L 327 av 22.12.2000, s. 74.
(2) EUT L 283 av 27.10.2007, s. 37.

entomologiske og epidemiologiske forhold dyr innføres i. 
Disse ytterligere vilkår angir at dyrene må være mindre 
enn 90 dager gamle, de må siden fødselen ha vært holdt i 
smittebærerbeskyttede områder og ha gjennomgått visse 
prøver i henhold til vedlegg III i nevnte forordning.

4) Femten medlemsstater og Norge har underrettet 
Kommisjonen om at nevnte overgangstiltak har fått 
anvendelse. Resultatene av risikovurderingene som ble 
gjennomført og som er tilgjengelig på Kommisjonens 
nettsted, viser at innføringen av blåtunge i disse 
medlemsstatene og Norge som et resultat av forflytning 
av dyr fra restriksjonssoner, kan ha store negative 
virkninger.

5) Den generelle sykdomssituasjonen med hensyn til 
blåtunge har blitt betydelig bedre siden 2008. Viruset 
finnes imidlertid fortsatt i deler av Unionen.

6) Av hensyn til harmonisert gjennomføring har 
medlemsstatene anmodet om særskilte kriterier for 
en «smittebærerbeskyttet virksomhet», som er et 
viktig krav for flere av de vilkår fastsatt i vedlegg III 
til forordning (EF) nr. 1266/2007 og som har som mål 
å beskytte dyr mot angrep fra smittebærere. Verdens 
dyrehelseorganisasjon (OIE) arbeider for tiden med en 
definisjon av begrepet smittebærerbeskyttet virksomhet 
eller anlegg. Resultatet av dette arbeidet skal tjene som 
innspill til Kommisjonen i arbeidet med å fastsette 
kriterier for smittebærerbeskyttede virksomheter, som 
nevnt i vedlegg III i nevnte forordning.

7) I påvente av utviklingen av kriteriene for 
smittebærerbeskyttede virksomheter, bør tidsrommet for 
overgangstiltak fastsatt i artikkel 9a i forordning (EF) nr. 
1266/2007 forlenges i ytterligere seks måneder.

8) Forordning (EF) nr. 1266/2007 bør derfor endres.

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

KOMMISJONSFORORDNING	(EU)	nr.	1142/2010

av	7.	desember	2010

om	endring	av	forordning	(EF)	nr.	1266/2007	når	det	gjelder	tidsrommet	for	overgangstiltak	med	
hensyn	til	vilkårene	for	å	innvilge	unntak	for	visse	dyr	fra	utførselsforbudet	fastsatt	i	rådsdirektiv	

2000/75/EF(*)

2015/EØS/76/75
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VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I artikkel 9a nr. 1 innledende punktum i forordning (EF) nr. 1266/2007 endres «31. desember 2010» til 
«30. juni 2011».

Artikkel 2

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

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

Utferdiget i Brussel, 7. desember 2010.

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO

 President

____________



Nr. 76/612 17.12.2015EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til rådsvedtak 2000/258/EF av 20. mars 
2000 om utpeking av et særskilt institutt som skal utarbeide 
de kriterier som er nødvendige for å standardisere serologiske 
prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning(1), særlig 
artikkel 3 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Vedtak 2000/258/EF utpeker laboratoriet ved Agence 
française de sécurité sanitaire des aliments de Nancy 
(«AFSSA, Nancy») som det særskilte institutt med 
ansvar for utarbeiding av de kriterier som er nødvendige 
for å standardisere serologiske prøver for kontroll av 
rabiesvaksiners virkning. Nevnte vedtak fastsetter også 
laboratoriets oppgaver.

2) AFSSA skal særlig evaluere laboratoriene i medlemsstater 
og tredjestater med sikte på deres godkjenning til å 
utføre serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners 
virkning.

3) Russlands vedkommende myndighet har inngitt en søknad 
om godkjenning av ett laboratorium i den gjeldende 
tredjestat, som skal utføre slike serologiske prøver.

4) AFSSA, Nancy har utført en evaluering av gjeldende 
laboratorium, og framla for Kommisjonen en positiv 
rapport om evalueringen 19. februar 2010.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 260 av 2.10.2010, s. 21, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 63/2011 av 1. juli 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 20.

(1) EFT L 79 av 30.3.2000, s. 40.

5) Det gjeldende laboratorium bør derfor godkjennes til å 
utføre serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners 
virkning på hunder, katter og ildrer.

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

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Følgende laboratorium godkjennes til å utføre serologiske 
prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning på hunder, 
katter og ildrer i henhold til artikkel 3 nr. 2 i vedtak 2000/258/
EF:

«Federal Centre for Animal Health (FGI «ARRIAH»), 
600901 Vladimir, Urjvets, Russland».

Artikkel 2

Denne beslutning får anvendelse fra 15. oktober 2010.

Artikkel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 1. oktober 2010.

 For Kommisjonen

 John DALLI

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSBESLUTNING

av	1.	oktober	2010

om	godkjenning	av	et	laboratorium	i	Russland	med	hensyn	til	utføring	av	serologiske	prøver	for	
kontroll	av	rabiesvaksiners	virkning

[meddelt under nummer K(2010) 6684]

(2010/591/EU)(*)

2015/EØS/76/76
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til rådsvedtak 2000/258/EF av 20. mars 
2000 om utpeking av et særskilt institutt som skal utarbeide 
de kriterier som er nødvendige for å standardisere serologiske 
prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning(1), særlig 
artikkel 3 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Vedtak 2000/258/EF utpeker laboratoriet ved Agence 
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, 
de l’environnement et du travail (ANSES) i Nancy 
(tidligere Agence française de sécurité sanitaire des 
aliments (AFSSA)) som det særskilte institutt med 
ansvar for utarbeiding av de kriterier som er nødvendige 
for å standardisere serologiske prøver for kontroll av 
rabiesvaksiners virkning. Nevnte vedtak fastsetter også 
laboratoriets oppgaver.

2) ANSES skal særlig evaluere laboratoriene i medlems-
stater og tredjestater for å avgjøre hvorvidt laboratoriene 
skal godkjennes til å utføre serologiske prøver for kontroll 
av rabiesvaksiners virkning.

3) Sør-Koreas vedkommende myndighet har inngitt 
en søknad om godkjenning av et laboratorium i den 
gjeldende tredjestat, som skal utføre slike serologiske 
prøver.

4) ANSES, Nancy har utført en evaluering av gjeldende 
laboratorium, og framla for Kommisjonen en positiv 
rapport om evalueringen 6. september 2010.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 37 av 11.2.2011, s. 18, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 63/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 20.

(1) EFT L 79 av 30.3.2000, s. 40.

5) Det gjeldende laboratorium bør derfor godkjennes til å 
utføre serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners 
virkning på hunder, katter og ildrer.

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

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I samsvar med artikkel 3 nr. 2 i vedtak 2000/258, godkjennes 
følgende laboratorium til å utføre serologiske prøver for 
kontroll av rabiesvaksiners virkning på hunder, katter og ildrer:

Komipharm International Co. Ltd
1236-6 Jeoungwang-dong
420-450 Siheung-si, Gyeonggi-do
Sør-Korea

Artikkel 2

Denne beslutning får anvendelse fra 1. mars 2011.

Artikkel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 10. februar 2011.

 For Kommisjonen

 John DALLI

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSBESLUTNING

av	10.	februar	2011

om	godkjenning	av	et	 laboratorium	i	Republikken	Korea	med	hensyn	til	utføring	av	serologiske	
prøver	for	kontroll	av	rabiesvaksiners	virkning

[meddelt under nummer K(2011) 656]

(2011/91/EU)(*)

2015/EØS/76/77
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 
unionen,

med tilvising til rådsdirektiv 66/402/EØF av 14. juni 1966 om 
markedsføring av såkorn(1), særleg artikkel 17 nr. 1, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I kommisjonsdirektiv 2009/74/EF av 26. juni 2009 
om endring av rådsdirektiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 
2002/55/EF og 2002/57/EF med hensyn til botaniske 
navn på planter, vitenskapelige navn på andre organismer 
og visse vedlegg til direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF 
og 2002/57/EF i lys av den vitenskapelige og tekniske 
utvikling(2) er arten Avena strigosa Schreb. (heretter kalla 
«A. strigosa») ført opp som ein sjølvstendig art som skal 
takast med i lista over artar som er omfatta av direktiv 
66/402/EØF.

2) A. strigosa er ein vekst som har vist seg å vere blant dei 
mest effektive til å redusere jorderosjon, utleking av 
nitrogen, særleg av nitrat frå landbruket, og han er ein 
viktig del av frøblandingar til fôr. Ifølgje opplysningar 
som er lagde fram av styresmaktene i seks medlemsstatar 
(Belgia, Frankrike, Tyskland, Italia, Spania og Portugal), 
har etterspurnaden etter frø frå denne arten auka vesentleg 
i Unionen dei siste åra, særleg i desse medlemsstatane.

3) Før direktiv 2009/74/EF tok til å gjelde og før A. strigosa 
vart teken med blant dei artane som er omfatta av direktiv 
66/402/EØF, var marknaden sikra forsyning gjennom 
nasjonal produksjon og hovudsakleg ved at frø frå denne 
arten vart importerte frå tredjestatar i samsvar med den 
nasjonale lovgjevinga som galdt på det tidspunktet. Etter 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 226 av 28.8.2010, s. 46, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 64/2011 av 1. juli 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 22.

(1) TEF 125 av 11.7.1966, s. 2309/66.
(2) TEU L 166 av 27.6.2009, s. 40.

oppføringa av A. strigosa i lista over artar som er omfatta 
av direktiv 66/402/EØF, er det berre frøa frå dei sortane 
som er førte opp i den felles sortslista for jordbruksvekstar, 
som kan marknadsførast og importerast.

4) Sidan A. strigosa vart ført opp i lista over artar som er 
omfatta av direktiv 66/402/EØF, er det berre registrert 
to sortar av denne arten i den felles sortslista for 
jordbruksvekstar.

5) I lys av desse omstenda har det oppstått mellombels 
vanskar med den alminnelege forsyninga av A. strigosa, 
noko som er venta å halde fram. Desse vanskane kan berre 
løysast ved at medlemsstatane i eit visst tidsrom tillèt 
marknadsføring av ei høveleg største mengd av sortar av 
A. strigosa som ikkje er førte opp i den felles sortslista 
for jordbruksvekstar eller i dei nasjonale sortslistene i 
medlemsstatane.

6) Medlemsstatane bør difor få løyve til mellombels å 
tillate marknadsføring av slike frø på visse vilkår og 
med visse avgrensingar og utan at det rører ved strengare 
føresegner som gjeld førekomsten av Avena fatua i 
såkorn som Danmark, Estland, Finland, Irland, Latvia, 
Litauen, Malta, Nederland, Sverige og Nord Irland i Det 
sameinte kongeriket kan nytte i medhald av dei relevante 
kommisjonsavgjerdene.

7) Dei opplysningane som Kommisjonen har fått frå 
medlemsstatane tyder på at det i eit tidsrom fram til 
31. desember 2010 trengst til saman 4970 tonn for å  
løyse desse forsyningsvanskane (Belgia 300 tonn, 
Frankrike 3700 tonn, Tyskland 200 tonn, Italia 220  
tonn, Spania 300 tonn og Portugal 250 tonn). For å 
sikre at desse frøa har tilstrekkeleg god kvalitet bør dei 
minst oppfylle dei krava som er fastsette i vedlegg II til  
direktiv 66/402/EØF med omsyn til spireevne, reinleik  
og innhald av frø frå andre planteartar i klassen 
«sertifiserte frø av andre generasjon» av A. strigosa.

KOMMISJONSAVGJERD

av	27.	august	2010

om	mellombels	marknadsføring	av	visse	sortar	av	Avena strigosa	Schreb.	som	ikkje	er	førte	opp	i	
den	felles	sortslista	for	jordbruksvekstar	eller	i	dei	nasjonale	sortslistene	i	medlemsstatane

[meld under nummeret K(2010) 5835]

(2010/468/EU)(*)

2015/EØS/76/78
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8) Éin medlemsstat bør sikre at den frømengda som 
medlemsstatane har tillate marknadsføring av i 
medhald av denne avgjerda, ikkje overstig den største 
samla mengda på 4970 tonn som er naudsynt for å 
løyse forsyningsvanskane. I tråd med oppmodingane 
frå dei seks medlemsstatane bør Frankrike difor vere 
einekoordinator. For å sikre at det systemet som er fastsett 
i denne avgjerda verkar på ein tilfredsstillande måte, er det 
vidare naudsynt at den koordinerande medlemsstaten, dei 
andre medlemsstatane og Kommisjonen straks utvekslar 
relevante opplysningar om søknader om og tildeling av 
marknadsføringsløyve.

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

TEKE DENNE AVGJERDA:

Artikkel 1

1.  Marknadsføringa i Unionen av frø frå sortar av  
A. strigosa som ikkje er førte opp i den felles sortslista 
for jordbruksvekstar eller i dei nasjonale sortslistene i 
medlemsstatane, skal tillatast fram til 31. desember 2010 på  
dei vilkåra som er nemnde i nr. 2–5.

2.  Den samla mengda frø som er tillaten for marknadsføring 
i Unionen i medhald av denne avgjerda, skal ikkje overstige 
4970 tonn.

3.  Dei frøa som er nemnde i nr. 1, skal oppfylle dei krava 
som er fastsette i vedlegg II til direktiv 66/402/EØF med omsyn 
til spireevne, reinleik og innhald av frø frå andre planteartar i 
klassen «sertifisert frø av andre generasjon» av A. strigosa.

4.  Utan at det rører ved krava til merking i direktiv 66/402/
EØF, skal den offisielle etiketten vere påført opplysningar om 
at dei aktuelle frøa tilhøyrer ein klasse som oppfyller mindre 
strenge krav enn dei som er fastsette i det nemnde direktivet, 
og at den klassen er lågare enn klassen «sertifiserte frø av andre 
generasjon». Fargen på etiketten skal vere brun.

5.  Marknadsføring av dei frøa som er nemnde i nr. 1, skal 
tillatast etter søknad i samsvar med artikkel 2.

Artikkel 2

Ein leverandør av frø som ønskjer å bringe dei frøa som er 
nemnde i artikkel 1 nr. 1 i omsetning, skal søkje om løyve i den 
medlemsstaten der han/ho er etablert, eller i den medlemsstaten 
der han/ho ønskjer å bringe frøa i omsetning. Det skal gå fram 
av søknaden kor store mengder frø som leverandøren ønskjer å 
bringe i omsetning.

Den aktuelle medlemsstaten skal gje leverandøren løyve til 
omsetning av den frømengda som er ført opp i søknaden, med 
mindre:

a) det er sterk tvil om at leverandøren er i stand til og aktar å 
bringe den frømengda som han/ho har søkt om løyve til, i 
omsetning, eller

b) dei opplysningane som er lagde fram av den koordinerande 
medlemsstaten som nemnt i artikkel 3 tredje leddet, tyder 
på at tildeling av løyve vil føre til at den største samla 
frømengda som er nemnd i artikkel 1 nr. 2, vert overskriden, 
eller

c) vilkåra med omsyn til spireevne, reinleik og innhald av frø 
frå andre planteartar som nemnt i artikkel 1 nr. 3, ikkje er 
oppfylte.

Med omsyn til bokstav b) kan den aktuelle medlemsstaten, 
dersom den fastsette største samla mengda inneber at det berre 
kan gjevast løyve for ein del av den mengda som er ført opp 
i søknaden, gje leverandøren løyve til å bringe denne mindre 
mengda i omsetning.

Artikkel 3

Ved gjennomføringa av denne avgjerda skal medlemsstatane 
gje kvarandre administrativ hjelp.

Frå og med datoen då denne avgjerda tek til å gjelde og  
fram til 31. desember 2010 skal Frankrike fungere som 
koordinerande medlemsstat for å sikre at den frømengda som 
medlemsstatane har gjeve marknadsføringsløyve for i Unionen 
i medhald av denne avgjerda, ikkje overstig den største  
samla frømengda som er nemnd i artikkel 1 nr. 2.

Medlemsstatar som mottek ein søknad etter artikkel 2, skal 
straks melde frå til den koordinerande medlemsstaten om 
den mengda som er ført opp i søknaden. Den koordinerande 
medlemsstaten skal straks informere denne medlemsstaten 
om marknadsføringsløyva vil føre til at den største samla 
frømengda vert overskriden, eller ikkje.

Artikkel 4

Medlemsstatane skal straks melde frå til Kommisjonen og dei 
andre medlemsstatane om kor store mengder frø som det er 
gjeve løyve til å marknadsføre i medhald av denne avgjerda.

Artikkel 5

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 27. august 2010.

 For Kommisjonen

 John DALLI

 Medlem av Kommisjonen
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 
unionen,

med tilvising til rådsdirektiv 66/401/EØF av 14. juni 1966 om 
markedsføring av frø fra fôrvekster(1), særleg artikkel 23a,

med tilvising til rådsdirektiv 66/402/EØF av 14. juni 1966 om 
markedsføring av såkorn(2), særleg artikkel 23a,

med tilvising til rådsdirektiv 68/193/EØF av 9. april 1968 om 
markedsføring av vinstokkmateriale for vegetativ formering(3), 
særleg artikkel 18a,

med tilvising til rådsdirektiv 1999/105/EF av 22. desember 
1999 om markedsføring av foryngelsesmateriale for skog(4), 
særleg artikkel 20,

med tilvising til rådsdirektiv 2002/54/EF av 13. juni 2002 om 
markedsføring av betefrø(5), særleg artikkel 30A,

med tilvising til rådsdirektiv 2002/55/EF av 13. juni 2002 om 
markedsføring av grønnsakfrø(6), særleg artikkel 49,

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 292 av 10.11.2010, s. 57, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 64/2011 av 1. juli 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 22.

(1) TEF 125 av 11.7.1966, s. 2298/66.
(2) TEF 125 av 11.7.1966, s. 2309/66.
(3) TEF L 93 av 17.4.1968, s. 15.
(4) TEF L 11 av 15.1.2000, s. 17.
(5) TEF L 193 av 20.7.2002, s. 12.
(6) TEF L 193 av 20.7.2002, s. 33.

med tilvising til rådsdirektiv 2002/57/EF av 13. juni 2002 
om markedsføring av frø fra olje- og fibervekster(7), særleg 
artikkel 28, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 
1999/105/EF, 2002/54/EF, 2002/55/EF og 2002/57/
EF er det fastsett visse føresegner for marknadsføring 
av høvesvis frø frå fôrvekstar, såkorn, vegetativt 
økslingsmateriale av vinstokkar, foryngingsmateriale for 
skog, betefrø, grønsakfrø og frø frå olje- og fibervekstar. I 
dei direktiva er det òg fastsett at medlemsstatane på visse 
vilkår kan få heilt eller delvis fritak for plikta til å nytte 
desse direktiva på visse artar eller materiale.

2) Frø frå dei artane som er oppførte i del I, II, V, VI og 
VII i vedlegget til denne avgjerda, vert vanlegvis 
ikkje øksla eller marknadsførte i visse medlemsstatar. 
Dessutan er dyrking av vinstokkar og marknadsføring av 
økslingsmateriale som er oppført i del III i vedlegget, lite 
økonomisk  viktig i visse medlemsstatar. Dei treartane 
som er oppførte i del IV i vedlegget, er heller ikkje viktige 
for skogbruket i visse medlemsstatar.

3) På grunnlag av søknadene som Belgia, Bulgaria, Den 
tsjekkiske republikken, Danmark, Tyskland, Estland, 
Irland, Hellas, Spania, Frankrike, Kypros, Latvia, 
Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Slovenia, 
Slovakia, Finland, Sverige og Det sameinte kongeriket 
har sendt inn sidan 1969, har Kommisjonen gjort vedtak 

(7) TEF L 193 av 20.7.2002, s. 74.

KOMMISJONSAVGJERD

av	9.	november	2010

om	fritak	for	Bulgaria,	Den	tsjekkiske	republikken,	Danmark,	Tyskland,	Estland,	Irland,	Spania,	
Frankrike,	Kypros,	Latvia,	Litauen,	Malta,	Nederland,	Polen,	Slovenia,	Slovakia,	Finland,	Sverige	
og	Det	sameinte	kongeriket	for	plikta	til	å	nytte,	for	visse	artar,	rådsdirektiv	66/401/EØF,	66/402/
EØF,	 68/193/EØF,	 1999/105/EF,	 2002/54/EF,	 2002/55/EF	 og	 2002/57/EF	 på	 marknadsføring	 av	
høvesvis	frø	frå	fôrvekstar,	såkorn,	vegetativt	økslingsmateriale	av	vinstokkar,	foryngingsmateriale	

for	skog,	betefrø,	grønsakfrø	og	frø	frå	olje-	og	fibervekstar

[meld under nummeret K(2010) 7578]

(Berre	den	bulgarske,	tsjekkiske,	danske,	nederlandske,	engelske,	estiske,	finske,	franske,	tyske,	greske,	latviske,	litauiske,	
maltesiske,	polske,	slovakiske,	slovenske,	spanske	og	svenske	teksta	er	gyldige)

(2010/680/EU)(*)

2015/EØS/76/79
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69/270/EØF(1), 69/271/EØF(2), 69/272/EØF(3), 70/47/
EØF(4), 70/48/EØF(5), 70/49/EØF(6), 70/93/EØF(7), 
70/94/EØF(8), 70/481/EØF(9), 72/270/EØF(10), 72/271/
EØF(11), 73/122/EØF(12), 73/123/EØF(13), 73/188/EØF(14), 
74/5/EØF(15), 74/358/EØF(16), 74/360/EØF(17), 74/361/
EØF(18), 74/362/EØF(19), 74/491/EØF(20), 74/532/EØF(21), 
75/287/EØF(22), 75/752/EØF(23), 79/355/EØF(24), 86/153/
EØF(25), 89/101/EØF(26), 90/209/EØF(27), 2005/325/
EF(28), 2005/871/EF(29), 2005/886/EF(30), 2005/931/EF(31), 
2008/462/EF(32), 2009/786/EF(33), 2010/198/EU(34) og 
2010/377/EU(35) som gjev dei medlemsstatane heilt eller 
delvis fritak for plikta til å nytte føresegnene i direktiv 
66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 1999/105/EF, 
2002/54/EF, 2002/55/EF og 2002/57/EF på dei aktuelle 
artane og materiala.

4) Som eit ledd i ei undersøking som Kommisjonen gjorde i 
første semester i 2010 blant dei aktuelle medlemsstatane, 
har Kommisjonen bede desse medlemsstatane om å 
stadfeste i kva grad dei reknar det som føremålstenleg 
å halde fram med å nytte dei vedtaka som er nemnde i 
synsmåte 3, og om dei vilkåra som gjeld, framleis vert 
stetta. På grunnlag av denne stadfestinga sende visse 
medlemsstatar ajourførte søknader til Kommisjonen, 
mens Belgia, Hellas og Luxembourg ba om at dei vedtaka 
som gjeld dei, vert trekte tilbake. Dei fritaka som er 
gjevne, bør difor ajourførast og, der det er bede om det, 
trekkjast tilbake . Av omsyn til klarleiken og forenklinga, 
bør alle vedtaka som er nemnde i synsmåte 3, opphevast 
og bytast ut med éi einskild rettsakt.

(1) TEF L 220 av 1.9.1969, s. 8.
(2) TEF L 220 av 1.9.1969, s. 9.
(3) TEF L 220 av 1.9.1969, s. 10.
(4) TEF L 13 av 19.1.1970, s. 26.
(5) TEF L 13 av 19.1.1970, s. 27.
(6) TEF L 13 av 19.1.1970, s. 28.
(7) TEF L 25 av 2.2.1970, s. 16.
(8) TEF L 25 av 2.2.1970, s. 17.
(9) TEF L 237 av 28.10.1970, s. 29.
(10) TEF L 166 av 24.7.1972, s. 26.
(11) TEF L 166 av 24.7.1972, s. 27.
(12) TEF L 145 av 2.6.1973, s. 41.
(13) TEF L 145 av 2.6.1973, s. 43.
(14) TEF L 194 av 16.7.1973, s. 16.
(15) TEF L 12 av 15.1.1974, s. 13.
(16) TEF L 196 av 19.7.1974, s. 15.
(17) TEF L 196 av 19.7.1974, s. 18.
(18) TEF L 196 av 19.7.1974, s. 19.
(19) TEF L 196 av 19.7.1974, s. 20.
(20) TEF L 267 av 3.10.1974, s. 18.
(21) TEF L 299 av 7.11.1974, s. 14.
(22) TEF L 122 av 14.5.1975, s. 15.
(23) TEF L 319 av 10.12.1975, s. 12.
(24) TEF L 84 av 4.4.1979, s. 23.
(25) TEF L 115 av 3.5.1986, s. 26.
(26) TEF L 38 av 10.2.1989, s. 37.
(27) TEF L 108 av 28.4.1990, s. 104.
(28) TEU L 109 av 29.4.2005, s. 1.
(29) TEU L 320 av 8.12.2005, s. 50.
(30) TEU L 326 av 13.12.2005, s. 39.
(31) TEF L 340 av 23.12.2005, s. 67.
(32) TEU L 160 av 19.6.2008, s. 33.
(33) TEU L 281 av 28.10.2009, s. 5.
(34) TEU L 87 av 7.4.2010, s. 34.
(35) TEU L 173 av 8.7.2010, s. 73.

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

TEKE DENNE AVGJERDA:

Artikkel 1

1.  Dei medlemsstatane som er merkte med «X» i del I i 
vedlegget til denne avgjerda, har fått fritak for plikta til å nytte 
direktiv 66/401/EØF, med unntak for artikkel 14 nr. 1, på dei 
artane som er oppførte i den første kolonnen i tabellen.

2.  Dei medlemsstatane som er merkte med «X» i del II i 
vedlegget til denne avgjerda, har fått fritak for plikta til å nytte 
direktiv 66/402/EØF, med unntak for artikkel 14 nr. 1, på dei 
artane som er oppførte i den første kolonnen i tabellen.

Med omsyn til Latvia gjeld fritaket for denne plikta òg med 
unntak for artikkel 19 nr. 1 i det nemnde direktivet når det gjeld 
Zea mays.

3.  Dei medlemsstatane som er merkte med «X» i del III i 
vedlegget til denne avgjerda, har fått fritak for plikta til å nytte 
direktiv 68/193/EØF, med unntak for artikkel 12 og 12a, på den 
slekta som er oppført i den første kolonnen i tabellen.

4.  Dei medlemsstatane som er merkte med «X» i del IV i 
vedlegget til denne avgjerda, har fått fritak for plikta til å nytte 
direktiv 1999/105/EF, med unntak for artikkel 17 nr. 1, på dei 
artane som er oppførte i den første kolonnen i tabellen.

5.  Dei medlemsstatane som er merkte med «X» i del V i 
vedlegget til denne avgjerda, har fått fritak for plikta til å nytte 
direktiv 2002/54/EF, med unntak for artikkel 20, på dei artane 
som er oppførte i den første kolonnen i tabellen.

6.  Dei medlemsstatane som er merkte med «X» i del VI i 
vedlegget til denne avgjerda, har fått fritak for plikta til å nytte 
direktiv 2002/55/EF, med unntak for artikkel 16 nr. 1 og artikkel 
34 nr. 1, på dei artane som er oppførte i den første kolonnen i 
tabellen.

7.  Dei medlemsstatane som er merkte med «X» i del VII i 
vedlegget til denne avgjerda, har fått fritak for plikta til å nytte 
direktiv 2002/57/EF, med unntak for artikkel 17, på dei artane 
som er oppførte i den første kolonnen i tabellen.
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Med omsyn til Malta gjeld fritaket for denne plikta òg med 
unntak for artikkel 9 nr. 1 i det nemnde direktivet når det gjeld 
solsikke.

Artikkel 2

Vedtak 69/270/EØF, 69/271/EØF, 69/272/EØF, 70/47/EØF, 
70/48/EØF, 70/49/EØF, 70/93/EØF, 70/94/EØF, 70/481/
EØF, 72/270/EØF, 72/271/EØF, 73/122/EØF, 73/123/EØF, 
73/188/EØF, 74/5/EØF, 74/358/EØF, 74/360/EØF, 74/361/
EØF, 74/362/EØF, 74/491/EØF, 74/532/EØF, 75/287/EØF, 
75/752/EØF, 79/355/EØF, 86/153/EØF, 89/101/EØF, 90/209/
EØF, 2005/325/EF, 2005/871/EF, 2005/886/EF, 2005/931/EF, 
2008/462/EF, 2009/786/EF, 2010/198/EU og 2010/377/EU 
vert oppheva.

Artikkel 3

Denne avgjerda er retta mot Kongeriket Belgia, Republikken 
Bulgaria, Den tsjekkiske republikken, Kongeriket Danmark, 

Sambandsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, 
Irland, Republikken Hellas, Kongeriket Spania, Republikken 
Frankrike, Republikken Kypros, Republikken Latvia, 
Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, 
Republikken Malta, Kongeriket Nederland, Republikken Polen, 
Republikken Slovenia, Republikken Slovakia, Republikken 
Finland, Kongeriket Sverige og Det sameinte kongeriket 
Storbritannia og Nord-Irland.

Utferda i Brussel, 9. november 2010.

 For Kommisjonen

 John DALLI

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

Del	I	—	Direktiv	66/401/EØF

BG CZ DK DE IE ES LV LT MT PL SK UK

Agrostis canina X

Alopecurus pratensis X X X

Arrhenatherum elatius X X

Bromus catharticus X X X X X

Bromus sitchensis X X X X X X

Cynodon dactylon X X X X X X

Dactylis glomerata X

Festuca arundinacea X

x Festulolium X

Lolium x boucheanum X

Phalaris aquatica X X X X X X X

Phleum nodosum X

Phleum pratense X

Poa annua X X X

Poa nemoralis X X

Poa palustris X X

Poa trivialis X

Trisetum flavescens X X X X X

Galega orientalis X X X

Hedysarum coronarium X X X X X X X

Lotus corniculatus X X

Lupinus albus X X

Lupinus angustifolius X X

Lupinus luteus X X

Medicago lupulina X X X

Medicago x varia X

Onobrychis viciifolia X X

Trifolium alexandrinum X X X X
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BG CZ DK DE IE ES LV LT MT PL SK UK

Trifolium hybridum X

Trifolium incarnatum X X X X

Trifolium repens X

Trifolium resupinatum X X X X

Trigonella foenum-graecum X X X X X X X

Vicia pannonica X X X X

Vicia villosa X X

Brassica napus X

Brassica oleracea

Phacelia tanacetifolia X X X

Raphanus sativus X

Del	II	—	Direktiv	66/402/EØF

CZ DK DE EE IE FR LV LT MT NL PL UK

Avena strigosa X X X

Oryza sativa X X X X X X X X X X X

Phalaris canariensis X X X X X X

Sorghum bicolor X X X X X X

Sorghum sudanense X X X X X X X

Sorghum bicolor x

Sorghum sudanense

X X X X X X

Triticum spelta X X

Zea mays X

Del	III	—	Direktiv	68/193/EØF

DK EE IE LV LT NL PL FI SE UK

Vitis X X X X X X X X X X

Del	IV	—	Direktiv	1999/105/EF

DK EE LT MT SI

Abies alba X X X

Abies cephalonica X X X X
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DK EE LT MT SI

Abies grandis X X X

Abies pinsapo X X X X X

Acer platanoides X

Acer pseudoplatanus X X X

Alnus glutinosa X

Alnus incana X

Betula pendula X

Betula pubescens X

Carpinus betulus X X

Castanea sativa X X X

Cedrus atlantica X X X X X

Cedrus libani X X X X X

Fagus sylvatica X X

Fraxinus angustifolia X X X

Fraxinus excelsior X

Larix decidua X

Larix x eurolepis X

Larix kaempferi X

Larix sibirica X X X X

Picea abies X

Picea sitchensis X X X X

Pinus brutia X X X X

Pinus canariensis X X X X

Pinus cembra X X X X

Pinus contorta X X X

Pinus halepensis X X X

Pinus leucodermis X X X X X

Pinus nigra X X

Pinus pinaster X X X

Pinus pinea X X X

Pinus radiata X X X X

Prunus avium X
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DK EE LT MT SI

Pseudotsuga menziesii X

Quercus cerris X X X

Quercus ilex X X X

Quercus petraea X X

Quercus pubescens X X X X

Quercus rubra X

Quercus suber X X X

Robinia pseudoacacia X

Tilia cordata X

Tilia platyphyllos X X

Del	V	—	Direktiv	2002/54/EF

CY MT

Beta vulgaris X X

Del	VI	—	Direktiv	2002/55/EF

IE UK

Allium cepa (Aggregatum group) X

Allium fistulosum X

Allium sativum X

Allium schoenoprasum X

Anthriscus cerefolium X X

Asparagus officinalis X

Beta vulgaris X

Capsicum annuum X

Cichorium intybus X

Citrullus lanatus X X

Cucurbita maxima X

Cynara cardunculus X X

Foeniculum vulgare X

Rheum rhabarbarum X

Scorzonera hispanica X X
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IE UK

Solanum melongena X

Valerianella locusta X X

Del	VII	—	Direktiv	2002/57/EF

CZ DK DE EE IE FR CY LV LT MT NL PL UK

Arachis hypogaea X X X X X X X X X X X X

Brassica rapa X

Brassica juncea X X X

Brassica napus X

Brassica nigra X X X X X

Cannabis sativa X X X

Carthamus tinctorius X X X X X X X X

Carum carvii X X X X X

Gossypium spp. X X X X X X X X X X X

Helianthus annuus X X X X X

Linum usitatissimum X

Papaver somniferum X X X X

Sinapis alba X X

Glycine max X X X X X

Teiknforklaring 

Forkortingar: 

BG:  Republikken Bulgaria 
CZ:  Den tsjekkiske republikken 
DK:  Kongeriket Danmark 
DE:  Sambandsrepublikken Tyskland 
EE:  Republikken Estland 
IE:  Irland 
ES:  Kongeriket Spania 
FR:  Republikken Frankrike 
CY:  Republikken Kypros 
LV:  Republikken Latvia 
LT:  Republikken Litauen 
MT:  Republikken Malta 
NL:  Kongeriket Nederland 
PL:  Republikken Polen 
SI:  Republikken Slovenia 
SK:  Republikken Slovakia 
FI:   Republikken Finland 
SE:  Kongeriket Sverige 
UK:  Det sameinte kongeriket Storbritannia og Nord-Irland 

Kryssa viser kva medlemsstatar som er fritekne for plikta til å nytte direktivet som fastsett i artikkel  1.
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 
unionen,

med tilvising til rådsdirektiv 66/402/EØF av 14. juni 1966 om 
markedsføring av såkorn(1), særleg artikkel 17 nr. 1, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Ved kommisjonsavgjerd 2010/468/EU(2) vert 
marknadsføring i Unionen av frø frå sortar av Avena 
strigosa Schreb. (heretter kalla A. strigosa») som ikkje er 
førte opp i den felles sortslista for jordbruksvekstar eller i 
dei nasjonale sortslistene i medlemsstatane, tillaten fram 
til 31. desember 2010.

2)  Dei mellombels vanskane med den alminnelege 
forsyninga av A. strigosa, som var grunnen til at avgjerd 
2010/468/EU vart vedteken, held fram. Bruksperioden 
for det løyvet som er fastsett i den nemnde avgjerda, bør 
difor lengjast.

3) Ut frå dei opplysningane som Kommisjonen har fått 
frå medlemsstatane går det fram at det i 2011 trengst 
ytterlegare til saman 5130 tonn for å løyse desse 
forsyningsvanskane, ettersom Belgia har meldt frå til 
Kommisjonen om at dei treng 300 tonn, Frankrike treng 
3700 tonn, Tyskland treng 300 tonn, Italia treng 280 tonn, 
Spania treng 300 tonn og Portugal treng 250 tonn.

4) Avgjerd 2010/468/EF bør difor endrast.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 19 av 22.1.2011, s. 19, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 64/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 22.

(1) TEF 125 av 11.7.1966, s. 2309/66.
(2) TEU L 226 av 28.8.2010, s. 46.

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

TEKE DENNE AVGJERDA:

Artikkel 1

I avgjerd 2010/468/EU vert det gjort følgjande endringar:

1. I artikkel 1 vert det gjort følgjande endringar:

a) i nr. 1 vert «31. desember 2010» bytt ut med «31. 
desember 2011»,

b) nr. 2 skal lyde:

«2. Den samla mengda frø som er tillaten for 
marknadsføring i Unionen i medhald av denne 
avgjerda, skal ikkje overstige 4970 tonn i 2010. Den 
samla mengda frø som er tillaten for marknadsføring 
i Unionen i medhald av denne avgjerda, skal ikkje 
overstige 5130 tonn i 2011.»

2. I artikkel 3 nr. 2 vert «31. desember 2010» bytt ut med «31. 
desember 2011».

Artikkel 2

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 21. januar 2011.

 For Kommisjonen

 John DALLI

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSAVGJERD

av	21.	januar	2011

om	 endring	 av	 avgjerd	 2010/468/EU	 om	 mellombels	 marknadsføring	 av	 visse	 sortar	 av	Avena 
strigosa	Schreb.	som	ikkje	er	førte	opp	i	den	felles	sortslista	for	jordbruksvekstar	eller	i	dei	nasjonale	

sortslistene	i	medlemsstatane

[meld under nummeret K(2011) 156]

(2011/43/EU)(*)

2015/EØS/76/80
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til rådsdirektiv 66/401/EØF av 14. juni 1966 
om markedsføring av frø fra fôrvekster(1), særlig artikkel 13a, 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) Det tidsbegrensede forsøk fastsatt i kommisjonsvedtak 
2007/66/EF(2) skal avsluttes 30. juni 2012.

2) Vedtak 2007/66/EF krever at forsøket til ISTA (Det 
internasjonale frøkontrollforbund)/ISF (International 
Seed Federation) med partistørrelser for frø fra fôrvekster, 
som ble vedtatt av OECD-rådet, skal anvendes ved 
avvik fra den største størrelsen for partier med frø fra 
gress. ISTA/ISF-forsøket med partistørrelser for frø fra 
fôrvekster fortsetter til 31. desember 2013.

3) Det tidsbegrensede forsøk fastsatt i vedtak 2007/66/EF 
bør også avsluttes 31. desember 2013, slik at sluttdatoen 
for forsøket tilpasses sluttdatoen til ISTA/ISF-forsøket.

4) I tillegg bør henvisningen til ISTA/ISF-forsøket 
oppdateres, ettersom det har kommet et nytt nettsted.

5) Vedtak 2007/66/EF bør derfor endres.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 288 av 5.11.2010, s. 23, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 65/2011 av 1. juli 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, 
s. 25.

(1) EFT 125 av 11.7.1966, s. 2298/66.
(2) EUT L 32 av 6.2.2007, s. 161.

6) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar 
med uttalelse fra Den faste komité for frø og 
formeringsmateriale innen jordbruk, hagebruk og 
skogbruk —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Artikkel 3 i vedtak 2007/66/EF skal lyde:

«Artikkel 3

Det tidsbegrensede forsøket starter 1. januar 2007 og 
avsluttes 31. desember 2013.»

Artikkel 2

Fotnote 1 i vedlegget til vedtak 2007/66/EØF skal lyde:

«1) http://www.seedtest.org/en/ista_isf_experiment_on_
herbage_seed_lot_size_content---1--1265--484.html».

Artikkel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 4. november 2010.

 For Kommisjonen

 John DALLI

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSBESLUTNING

av	4.	november	2010

om	endring	av	vedtak	2007/66/EF	om	et	tidsbegrenset	forsøk	med	hensyn	til	å	øke	den	største	vekten	
til	et	parti	med	visse	frø	fra	fôrvekster	i	samsvar	med	rådsdirektiv	66/401/EØF

[meddelt under nummer K(2010) 7474]

(2010/667/EU)(*)

2015/EØS/76/81
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

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

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2), og

ut fra følgende betraktninger:

1) Rådsdirektiv 93/34/EØF av 14. juni 1993 om lovfestede 
preginger for motorvogner med to eller tre hjul(3) er blitt 
betydelig endret flere ganger(4). Av klarhetshensyn og av 
praktiske årsaker bør nevnte direktiv kodifiseres.

2) Direktiv 93/34/EØF er et av særdirektivene etter den 
EF-typegodkjenningsrutinen som ble innført i henhold 
til rådsdirektiv 92/61/EØF av 30. juni 1992 om 
typegodkjenning av motorvogner med to eller tre hjul, 
erstattet ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/24/
EF av 18. mars 2002 om typegodkjenning av motorvogner 
med to eller tre hjul(5), og fastsetter tekniske krav til 
utforming og konstruksjon av motorvogner med to 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 322 av 9.12.2009, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 66/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving 
og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 
av 6.10.2011, s. 26.

(1) EUT C 77 av 31.3.2009, s. 41.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 18. november 2008 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT) og rådsbeslutning av 10. november 2009.
(3) EFT L 188 av 29.7.1993, s. 38.
(4) Se vedlegg II del A.
(5) EFT L 124 av 9.5.2002, s. 1.

eller tre hjul med hensyn til lovfestede preginger. Disse 
tekniske kravene gjelder tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning for å tillate at den framgangsmåten for 
EF-typegodkjenning som ble innført i henhold til 
direktiv 2002/24/EF, anvendes på hver kjøretøytype. De 
bestemmelsene som er fastsatt i direktiv 2002/24/EF om 
kjøretøysystemer, deler og tekniske enheter, får derfor 
anvendelse på dette direktiv.

3) Dette direktiv er ikke til hinder for at enkelte 
medlemsstater med hensyn til lovfestede preginger 
for motorvogner med to eller tre hjul, på en måte som 
ikke innebærer forskjellsbehandling, kan beholde 
enkelte obligatoriske bestemmelser med begrunnelse 
i gjennomføring av trafikkregler, forutsatt at disse 
særlige kravene gjelder bruk av kjøretøyene og ikke 
medfører konstruksjonsmessige endringer som kan 
hindre typegodkjenning på fellesskapsplan av denne 
kjøretøytypen.

4) Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstatenes 
forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i 
nasjonal lovgivning og anvendelse av direktivene angitt 
i vedlegg II del B —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Dette direktiv får anvendelse på lovfestede preginger for alle 
kjøretøytyper nevnt i artikkel 1 i direktiv 2002/24/EF.

Artikkel 2

Framgangsmåten for å gi EF-typegodkjenning av deler med 
hensyn til lovfestede preginger for motorvogntyper med to eller 
tre hjul og vilkårene for fri bevegelighet for slike kjøretøyer, 
skal være som fastsatt i kapittel II og III i direktiv 2002/24/EF.

EUROPAPARLAMENTS-	OG	RÅDSDIREKTIV	2009/139/EF

av	25.	november	2009

om	lovfestede	preginger	for	motorvogner	med	to	eller	tre	hjul

(kodifisert	utgave)(*)

2015/EØS/76/82
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Artikkel 3

De endringene som er nødvendige for å tilpasse kravene 
i vedlegg I til den tekniske utvikling, skal vedtas etter 
framgangsmåten nevnt i artikkel 18 nr. 2 i direktiv 2002/24/EF.

Artikkel 4

1.  Når det gjelder motorvogner med to eller tre hjul som 
er i samsvar med bestemmelsene fastsatt i dette direktiv, kan 
medlemsstatene med begrunnelse i lovfestede preginger, ikke 
nekte å gi EF-typegodkjenning eller forby registrering, salg 
eller ibruktaking av et slikt kjøretøy.

2.  Medlemsstatene skal med begrunnelse i lovfestede 
preginger, nekte å gi EF-typegodkjenning til en ny type 
motorvogn med to eller tre hjul som ikke er i samsvar med 
bestemmelsene fastsatt i dette direktiv.

3.  Medlemsstatene oversende Kommisjonen teksten til de 
viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 5

Direktiv 93/34/EØF, som endret ved direktivene nevnt i 
vedlegg II del A, oppheves, uten at dette berører medlemsstatenes 
forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal 

lovgivning og anvendelsen av direktivene angitt i vedlegg II 
del B.

Henvisninger til det opphevede direktiv skal forstås 
som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i 
sammenligningstabellen i vedlegg III.

Artikkel 6

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

Det får anvendelse fra 1. juni 2010.

Artikkel 7

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 25. november 2009.

 For Europaparlamentet For Rådet

 President Formann

 J. BUZEK Å. TORSTENSSON
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VEDLEGG I

KRAV	TIL	LOVFESTEDE	PREGINGER	FOR	MOTORVOGNER	MED	TO	ELLER	TRE	HJUL

1.  ALLMENT

1.1.  Alle kjøretøyer skal være utstyrt med skilt og preginger som beskrevet nedenfor. Skiltet skal monteres og 
pregingene påføres av produsenten eller dennes representant.

2.  PRODUSENTMERKE

2.1.  Produsentmerket, utformet som vist i tillegg I, skal være solid festet på et lett tilgjengelig sted på en del som 
vanligvis ikke vil bli erstattet ved bruk; det skal være lett leselig og inneholde følgende opplysninger som ikke 
skal kunne slettes, i denne rekkefølgen:

2.1.1. produsentens navn,

2.1.2. typegodkjenningsmerke som beskrevet i artikkel 8 i direktiv 2002/24/EF,

2.1.3. kjøretøyets understellsnummer (VIN),

2.1.4. lydnivå når motorvognen er stillestående: … dB(A) … o/min.

2.2.  Typegodkjenningsmerket som påkrevd i nr. 2.1.2, lydnivåverdien når motorvognen er stillestående, og antall 
omdreininger i minuttet som kreves i nr. 2.1.4, trenger ikke å framgå av EF-typegodkjenningen av deler med 
hensyn til lovfestede preginger. Disse opplysningene skal likevel påføres alle kjøretøyer som produseres i 
samsvar med den godkjente typen.

2.3.  Produsenter kan påføre tilleggsopplysninger under eller ved siden av de lovfestede pregingene, utenfor et 
tydelig merket rektangel som inneholder bare de opplysningene som kreves i nr. 2.1.1-2.1.4 (se tillegg 1).

3.  KJØRETØYETS UNDERSTELLSNUMMER

 Kjøretøyets understellsnummer består av en fast tegnkombinasjon som produsenten tildeler hvert kjøretøy. 
Nummeret skal sikre at ethvert kjøretøy med produsentens hjelp entydig kan identifiseres i et tidsrom på 30 år, 
uten at det er behov for ytterligere opplysninger. Understellsnummeret skal oppfylle følgende krav:

3.1. Kjøretøyets understellsnummer skal påføres produsentmerket. Det skal også hamres eller stanses på en slik 
måte at det ikke kan ødelegges eller endres, på et lett tilgjengelig sted på understellet eller rammen på høyre 
side av kjøretøyet.

3.1.1. Kjøretøyets understellsnummer skal bestå av følgende tre felt:

3.1.1.1. første felt består av en kode tildelt kjøretøyprodusenten slik at denne kan identifiseres. Koden skal bestå 
av tre tegn (bokstaver eller sifre) oppgitt av vedkommende myndigheter i den staten der produsenten har 
sitt forretningskontor, i forståelse med det internasjonale kontor som representerer Den internasjonale 
standardiseringsorganisasjon (ISO). Det første tegnet betegner et geografisk område, det andre en stat innenfor 
det geografiske området, og det tredje en bestemt produsent. Dersom produsenten tilvirker mindre enn 500 
kjøretøyer per år, skal det tredje tegnet alltid være 9. For å identifisere denne produsenten skal myndigheten 
nevnt ovenfor, også oppgi det tredje, fjerde og femte tegnet i det tredje feltet,

3.1.1.2. andre felt består av seks tegn (bokstaver eller sifre) som beskriver kjøretøyets generelle kjennetegn (type, modell 
og når det gjelder mopeder, versjon), hvert kjennetegn kan representeres av flere tegn. Dersom produsenten 
ikke bruker ett eller flere av disse tegnene, skal de ubrukte plassene fylles av alfabetiske eller numeriske tegn 
etter produsentens valg,

3.1.1.3. tredje felt består av åtte tegn, hvorav de fire siste skal være numeriske og i kombinasjon med de to andre delene 
gjøre det mulig å identifisere et kjøretøy på en utvetydig måte. Ubrukte plasser skal fylles med 0 for å oppnå 
det totale antall tegn som kreves.
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3.1.2. Kjøretøyets understellsnummer skal i den grad det er mulig, angis på en enkelt linje. Begynnelsen og slutten 
av linjen skal markeres med et symbol som verken er et arabisk tall eller en latinsk versal, og som ikke kan 
forveksles med slike tegn.

 Det kan unntaksvis og av tekniske grunner angis også på to linjer. Det skal i så fall ikke forekomme delinger 
innenfor noen av de tre feltene, og begynnelsen og slutten av hver linje skal markeres med et symbol som 
verken er et arabisk tall eller en latinsk versal, og som ikke kan forveksles med slike tegn.

 Det er også tillatt å plassere et slikt symbol på en linje mellom de tre feltene (nr. 3.1.1).

 Det skal ikke være mellomrom mellom tegnene.

4.  TEGN

4.1.  Latinske bokstaver og arabiske tall skal brukes ved all preging fastsatt i nr. 2 og 3. Latinske bokstaver brukt til 
opplysningene fastsatt i nr. 2.1.1, 2.1.3 og 3, skal imidlertid være versaler.

4.2.  I kjøretøyets understellsnummer skal:

4.2.1. bruk av bokstavene I, O og Q samt bindestreker, asterisker eller andre spesialtegn ikke være tillatt,

4.2.2. bokstaver og tall ha følgende minstehøyde:

4.2.2.1. 4 mm for tegn preget direkte på understell, ramme eller tilsvarende del av kjøretøyet,

4.2.2.2. 3 mm for tegn preget på produsentmerket.

______
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Tillegg 1

Eksempel	på	produsentmerke

Eksempelet nedenfor viser ikke opplysningene som faktisk preges på produsentmerket, heller ikke størrelsen på selve 
platen, tallene eller bokstavene. Illustrasjonen er bare et eksempel.

Tilleggsopplysningene nevnt i nr. 2.3, kan plasseres under eller ved siden av opplysningene som skal stå i rektangelet 
nedenfor.

STELLA FABBRICA MOTOCICLI

e3 5364

3 G S K L M 3 A C 8 B 1 2 0 0 0 0

80 dB(A) — 3750 o/m

Forklaring:

Eksempelet ovenfor viser et produsentmerke for et kjøretøy produsert av «Stella Fabbrica Motocicli» og typegodkjent 
i Italia (e3) med nummer 5364.

Understellsnummeret (3GSKLM3AC8B120000) inneholder følgende opplysninger:

— første felt (3GS):

— 3: geografisk område (Europa),

— G: stat innen det geografiske området (Tyskland),

— S: produsent (Stella Fabbrica Motocicli),

— andre felt (KLM3AC):

— KL: kjøretøytype,

— M3: modell (karosseri),

— AC: versjon (motor),

— tredje felt (8B120000):

— 8B12: identifikasjon av kjøretøyet i kombinasjon med de to andre feltene i understellsnummeret,

— 0000: ubrukte plasser fylt med 0 for å oppnå det totale antallet tegn som kreves.

Lydnivået når motorvognen er stillestående, skal være 80 dB (A) ved 3 750 o/min.

______
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Tillegg 2

Opplysningsdokument	for	lovfestede	preginger	for	motorvogntyper	med	to	eller	tre	hjul

(vedlegges søknaden om EF-typegodkjenning av deler dersom denne ikke sendes sammen med søknaden om EF-
typegodkjenning av kjøretøyet.)

Løpenummer (tildeles av søkeren):  ...................................................................................................................................

Søknad om EF-typegodkjenning av deler med hensyn til lovfestede preginger for motorvogntyper med to eller tre hjul 
skal inneholde opplysningene fastsatt i følgende numre i del I avsnitt A i vedlegg II til direktiv 2002/24/EF:

– 0.1,

– 0.2,

– 0.4-0.6,

– 9.3.1-9.3.3.

______
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Tillegg 3

Myndighetens navn

EF-typegodkjenningssertifikat	for	deler	med	hensyn	til	lovfestede	preginger	for	motorvogntyper	med	to	eller	
tre	hjul

MØNSTER

Rapport nr.  ........................................ fra teknisk instans  ............................... dato .....................................................

EF-typegodkjenning av deler nr.: … .........................................  Utvidelse nr.:  .............................................................

1. Kjøretøyets varemerke eller handelsnavn:  .................................................................................................................

2.  Kjøretøytype:  ..............................................................................................................................................................

3. Produsentens navn og adresse:  ...................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................................................................

4.  Navn og adresse til produsentens eventuelle representant:  ........................................................................................

  .....................................................................................................................................................................................

5.  Dato kjøretøyet ble framstilt for prøving:  ..................................................................................................................

6.  EF-typegodkjenning av deler er gitt/nektet(1):

7.  Sted:  ............................................................................................................................................................................

8.  Dato:  ...........................................................................................................................................................................

9.  Underskrift:  ................................................................................................................................................................

______

(1) Stryk det som ikke passer.
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VEDLEGG II

DEL A

Opphevet	direktiv	med	oversikt	over	endringer

(nevnt i artikkel 5)

Rådsdirektiv 93/34/EØF
(EFT L 188 av 29.7.1993, s. 38)

Kommisjonsdirektiv 1999/25/EF
(EFT L 104 av 21.4.1999, s. 19)

Kommisjonsdirektiv 2006/27/EF
(EUT L 66 av 8.3.2006, s. 7)

Bare artikkel 2 og vedlegg II

DEL B

Oversikt	over	tidsfrister	for	innarbeiding	i	nasjonal	lovgivning	og	anvendelse

(nevnt i artikkel 5)

Direktiv Tidsfrist for innarbeiding Anvendelsesdato

93/34/EØF 14. desember 1994 14. juni 1995

1999/25/EF 31. desember 1999 1. januar 2000(*)

2006/27/EF 31. desember 2006(**) —

(*) I samsvar med artikkel 2 i direktiv 1999/25/EF:

«1.  Fra og med 1. januar 2000 kan medlemsstatene med begrunnelse i lovfestede preginger, ikke:

– når det gjelder motorvogner med to eller tre hjul, nekte å gi EF-typegodkjenning,

– forby registrering, salg eller ibruktaking av motorvogner med to eller tre hjul,

dersom de lovfestede pregingene oppfyller kravene i rådsdirektiv 93/34/EØF som endret ved dette direktiv.

2.  Fra og med 1. juli 2000 skal medlemsstatene nekte å gi EF-typegodkjenning til en ny type motorvogn med to eller tre hjul, 
med begrunnelse i de lovfestede pregingene, dersom kravene i direktiv 93/34/EØF, som endret ved dette direktiv, ikke er oppfylt.»

(**) I samsvar med artikkel 5 i direktiv 2006/27/EF:

«1.  Fra og med 1. januar 2007 skal medlemsstatene når det gjelder motorvogner med to eller tre hjul som er i samsvar med 
bestemmelsene fastsatt i henholdsvis direktiv […], 93/34/EØF, […], som endret ved dette direktiv, med begrunnelse i det aktuelle 
direktivs anvendelsesområde, ikke nekte å gi EF-typegodkjenning eller forby registrering, salg eller ibruktaking av et slikt kjøretøy.

2.  Fra og med 1. juli 2007 skal medlemsstatene med begrunnelse i det aktuelle direktivs anvendelsesområde, nekte å gi EF-typegod-
kjenning til en ny type motorvogn med to eller tre hjul som ikke er i samsvar med bestemmelsene fastsatt i henholdsvis direktiv 
[…], 93/34/EØF, […], som endret ved dette direktiv».
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VEDLEGG III

SAMMENLIGNINGSTABELL

Direktiv 93/34/EØF Direktiv 2006/27/EF Dette direktiv

Artikkel 1, 2 og 3 Artikkel 1, 2 og 3

Artikkel 4 nr. 1 —

— Artikkel 5 nr. 1 Artikkel 4 nr. 1

— Artikkel 5 nr. 2 Artikkel 4 nr. 2

Artikkel 4 nr. 2 Artikkel 4 nr. 3

— Artikkel 5

— Artikkel 6

Artikkel 5 Artikkel 7

Vedlegg Vedlegg I

— Vedlegg II

— Vedlegg III
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2009/125/EF av 21. oktober 2009 om fastsettelse av en ramme 
for å fastsette krav til miljøvennlig utforming av energirelaterte 
produkter(1), særlig artikkel 15 nr. 1,

etter samråd med samrådsforumet for miljøvennlig utforming 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) Etter at kommisjonsforordning (EF) nr. 245/2009 av 18. 
mars 2009 om gjennomføring av europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2005/32/EF med hensyn til miljøvennlig 
utforming av lysrør uten innebygd forkopling og 
høyintensive utladningslamper samt forkoplinger og 
lysarmaturer som kan drive slike lamper, og om oppheving 
av europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/55/EF(2) ble 
vedtatt, har det vist seg at visse bestemmelser i nevnte 
forordning bør endres for å unngå utilsiktede virkninger 
på tilgjengeligheten og ytelsen til produkter som er 
omfattet av forordningen.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 104 av 24.4.2010, s. 20, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 67/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving 
og sertifisering) og vedlegg IV (Energi), se EØS-tillegget til Den europeiske 
unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 27.

(1) EUT L 285 av 31.10.2009, s. 10.
(2) EUT L 76 av 24.3.2009, s. 17.

2) I tillegg er det nødvendig å forbedre sammenhengen 
når det gjelder kravene til produktopplysninger 
mellom forordning (EF) nr. 245/2009 på den ene 
side og kommisjonsforordning (EF) nr. 244/2009 av 
18. mars 2009 om gjennomføring av europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2005/32/EF når det gjelder krav til 
miljøvennlig utforming av ikke-retningsbestemte 
husholdningslamper(3) på den annen side.

3) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 19 nr. 1 i 
direktiv 2009/125/EF —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Endringer	av	forordning	(EF)	nr.	245/2009

Vedlegg I, II, III og IV til forordning (EF) nr. 245/2009 endres 
i samsvar med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

Ikrafttredelse

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

Den får anvendelse fra 13. april 2010.

(3) EUT L 76 av 24.3.2009, s. 3.

KOMMISJONSFORORDNING	(EU)	nr.	347/2010

av	21.	april	2010

om	 endring	 av	 kommisjonsforordning	 (EF)	 nr.	 245/2009	 med	 hensyn	 til	 krav	 til	 miljøvennlig	
utforming	av	lysrør	uten	innebygd	forkopling	og	høyintensive	utladningslamper	samt	forkoplinger	

og	lysarmaturer	som	kan	drive	slike	lamper(*)

2015/EØS/76/83

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

Utferdiget i Brussel, 21. april 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

________
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VEDLEGG

Endringer	i	vedlegg	I,	II,	III	og	IV	til	forordning	(EF)	nr.	245/2009

I vedlegg I, II, III og IV til forordning (EF) nr. 245/2009 gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg I gjøres følgende endringer:

a) Overskriften skal lyde:

 «Unntak»

b) I nr. 1 skal innledende punktum lyde:

 «Følgende lamper skal unntas fra bestemmelsene i vedlegg III, forutsatt at det i den tekniske dokumentasjonen 
som er utarbeidet med henblikk på samsvarsvurdering i henhold til artikkel 8 i direktiv 2009/125/EF, er angitt 
hvilken eller hvilke av de tekniske parametrene oppført nedenfor som danner grunnlag for unntaket:»

c) I nr. 1 skal bokstav c) og d) lyde:

«c) høyintensive blandingslysutladningslamper der

– minst 6 % av den samlede utstrålingen i intervallet 250-780 nm avgis i intervallet 250-400 nm,

– minst 11 % av den samlede utstrålingen i intervallet 250-780 nm avgis i intervallet 630-780 nm, og

– minst 5 % av den samlede utstrålingen i intervallet 250-780 nm avgis i intervallet 640-700 nm,

d) høyintensive blandingslysutladningslamper der

– utstrålingens høyeste verdi ligger i intervallet 315-400 nm (UVA) eller 280-315 nm (UVB),»

d) Nr. 2 skal lyde:

«2. Følgende produkter skal unntas fra bestemmelsene i vedlegg III, forutsatt at det i all produktinformasjon 
er angitt at de ikke er beregnet på bruk til allmennbelysning som definert i denne forordning, eller at de er 
beregnet på den bruk som er oppført i bokstav b)–e):

a) produkter som er beregnet på annen bruk enn allmennbelysning, og produkter som er innebygd i andre 
produkter som ikke har en allmennbelysningsfunksjon,

b) lamper som er omfattet av kravene i europaparlaments- og rådsdirektiv 94/9/EF(1) eller 
europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/92/EF(2),

c) lysarmaturer til nødlys og lysarmaturer til nødskilt i henhold til europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2006/95/EF(3),

d) forkoplinger som er beregnet på bruk i lysarmaturer som definert i bokstav c) og utformet for drift av 
nødlys,

e) lysarmaturer som omfattes av kravene i europaparlaments- og rådsdirektiv 94/9/EF, 1999/92/EF  og 
2006/42/EF(4) og i rådsdirektiv 93/42/EØF(5) og 88/378/EØF(6), samt lysarmaturer innebygd i utstyr 
som er omfattet av disse kravene.

Det tiltenkte formålet skal angis i produktopplysningene for hvert enkelt produkt, og den tekniske 
dokumentasjonen som er utarbeidet med henblikk på samsvarsvurdering i henhold til artikkel 8 i direktiv 
2009/125/EF, skal inneholde en liste over de tekniske parametrene som gjør produktets utforming særlig 
egnet til det angitte tiltenkte formålet.»

(1) EFT L 100 av 19.4.1994, s. 1.
(2) EFT L 23 av 28.1.2000, s. 57.
(3) EUT L 374 av 27.12.2006, s. 10.
(4) EUT L 157 av 9.6.2006, s. 24.
(5) EFT L 169 av 12.7.1993, s. 1.
(6) EFT L 187 av 16.7.1988, s. 1.
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2. I vedlegg II gjøres følgende endringer:

a) Første punktum utgår.

b) I nr. 1 bokstav c) skal nytt punktum lyde:

 «Med henblikk på tabell 6 i vedlegg III skal LSF måles i høyfrekvent driftstilstand med en tennsyklus på 
11h/1h.»

c) I nr. 3 skal ny bokstav o) lyde:

«o) Med «blandingslyslampe» menes en lampe som inneholder en kvikksølvdamplampe og en glødetråd som 
er koplet i serie i samme kolbe.»

3. I vedlegg III gjøres følgende endringer:

a) Før tabell 1 skal nytt ledd lyde:

 «Spiralformede lysrør med dobbel sokkel med alle diametere lik eller større enn 16 mm (T5) skal oppfylle 
kravene fastsatt i tabell 5 for sirkelformede T9-lamper.»

b) Tabell 2 skal lyde:

«Tabell 2

Laveste	merkeverdier	for	lysutbytte	for	lysrør	med	enkel	sokkel	som	drives	med	elektromagnetisk	og	
elektronisk	forkopling

Kort enkelt parallelt rør, lampesokkel 
G23 (2-stift) eller 2G7 (4-stift)

Doble parallelle rør, lampesokkel 
G24d (2-stift) eller G24q (4-stift)

Tredoble parallelle rør, lampesokkel 
GX24d (2-stift) eller GX24q (4-stift)

Nominell effekt
(W)

Merkeverdi 
for lysutbytte 
(lm/W), 100 t 

startverdi

Nominell 
effekt
(W)

Merkeverdi for 
lysutbytte (lm/W), 

100 t startverdi

Nominell 
effekt
(W)

Merkeverdi 
for lysutbytte 
(lm/W), 100 t 

startverdi

5 48 10 60 13 62

7 57 13 69 18 67

9 67 18 67 26 66

11 76 26 66

Fire staver i ett plan, lampesokkel 
2G10

(4-stift)

Langt enkelt parallelt rør, 
lampesokkel 2G11

(4-stift)

Nominell effekt
(W)

Merkeverdi 
for lysutbytte 
(lm/W), 100 t 

startverdi

Nominell 
effekt
(W)

Merkeverdi for 
lysutbytte (lm/W), 

100 t startverdi

18 61 18 67

24 71 24 75

36 78 34 82

36 81»
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c)  Tabell 3 skal lyde:

«Tabell 3

Laveste	 merkeverdier	 for	 lysutbytte	 for	 lysrør	 med	 enkel	 sokkel	 som	 drives	 bare	 med	 elektronisk	
forkopling

Tredoble parallelle rør, lampesokkel 
GX24q
(4-stift)

Firedoble parallelle rør, lampesokkel 
GX24q
(4-stift)

Langt enkelt parallelt rør, 
lampesokkel 2G11

(4-stift)

Nominell effekt
(W)

Merkeverdi 
for lysutbytte 
(lm/W), 100 t 

startverdi

Nominell effekt
(W)

Merkeverdi 
for lysutbytte 
(lm/W), 100 t 

startverdi

Nominell effekt
(W)

Merkeverdi 
for lysutbytte 
(lm/W), 100 t 

startverdi

32 75 57 75 40 83

42 74 70 74 55 82

57 75 80 75

70 74»

d)  Tabell 6 skal lyde:

«Tabell 6

Prosentvise	fradrag	fra	laveste	merkeverdier	for	lysutbytte	fra	lysrør	med	høy	fargetemperatur	og/eller	
god	fargegjengivelse	og/eller	ytre	lampekolbe	og/eller	lang	levetid

Lampeparameter Fradrag fra lysutbytte ved 25 °C

Tc ≥ 5000 K –10 %

95 ≥ Ra > 90 –20 %

Ra > 95 –30 %

Ytre lampekolbe –10 %

Lampens overlevelsesfaktor ≥ 0,50 etter 40 000 
timer brenntid

–5 %»

e) I vedlegg III nr. 1.1.B erstattes perioden

 «Korreksjonene fastsatt for første fase (tabell 6) får fortsatt anvendelse».

 med

 «Korreksjonene (tabell 6) og de særlige kravene til spiralformede lysrør med dobbel sokkel som fastsatt for 
første fase, får fortsatt anvendelse.»

f) Tittelen på tabell 7 skal lyde:

«Tabell 7

Laveste	merkeverdier	for	lysutbytte	for	høytrykksnatriumlamper	med	Ra	≤	60»
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g) Tittelen på tabell 8 skal lyde:

«Tabell 8

Laveste	merkeverdier	for	lysutbytte	for	metallhalogenlamper	med	Ra	≤	80	og	for	høytrykksnatriumlamper	
med	Ra	>	60»

h) I vedlegg III skal nr.1.1.C annet ledd lyde:

 «Lysrør uten innebygd forkopling skal kunne drives med forkoplinger i energieffektivitetsklasse A2 eller mer 
effektive forkoplinger i samsvar med nr. 2.2. i vedlegg III. De skal dessuten kunne drives med forkoplinger i 
lavere energieffektivitetsklasser enn A2.»

i) Tabell 11 skal lyde:

«Tabell 11

Lysvedlikeholdsfaktorer	for	lysrør,	enkel	eller	dobbel	sokkel	—	fase	2

Lampens lysvedlikeholdsfaktor Brenntid i timer

Lampetyper 2 000 4 000 8 000 16 000

Lysrør med dobbel sokkel som brukes med forkoplinger som 
ikke er høyfrekvente

0,95 0,92 0,90 —

T8-lysrør med dobbel sokkel med høyfrekvent forkopling 
med varmstart

0,96 0,92 0,91 0,90

Andre lysrør med dobbel sokkel med høyfrekvent forkopling 
med varmstart

0,95 0,92 0,90 0,90

Sirkelformede lysrør med enkel sokkel som brukes med 
forkoplinger som ikke er høyfrekvente, U-formede T8-lysrør 
med dobbel sokkel og spiralformede lysrør med dobbel 
sokkel med diameter lik eller større enn 16 mm (T5)

0,80 0,74 — —

0,72 ved 5 000 timer brenntid

Sirkelformede lysrør med enkel sokkel som brukes med 
høyfrekvente forkoplinger

0,85 0,83 0,80 —

0,75 ved 12 000 timer brenntid

Andre lysrør med enkel sokkel som brukes med forkoplinger 
som ikke er høyfrekvente

0,85 0,78 0,75 —

Andre lysrør med enkel sokkel med høyfrekvent forkopling 
med varmstart

0,90 0,84 0,81 0,78’

j) Nytt innledende punktum samt ny tabell 11a tilføyes etter tabell 11:

 «Følgende kumulative fradrag skal anvendes på verdiene i tabell 11:

Tabell 11a

Prosentvise	fradrag	fra	kravene	til	lysrørs	lysvedlikehold

Lampeparameter Fradrag fra kravet til lampens lysvedlikehold

Lamper med 95 ≥ Ra > 90 Brenntid ≤ 8 000 t: – 5 %
Brenntid > 8 000 t: – 10 %

Lamper med Ra > 95 Brenntid ≤ 4 000 t: – 10 %
Brenntid > 4 000 t: – 15 %

Lamper med fargetemperatur ≥ 5 000 K –10 %»
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k) Tabell 12 skal lyde:

«Tabell 12

Overlevelsesfaktorer	for	lysrør,	enkel	eller	dobbel	sokkel	—	fase	2

Lampens overlevelsesfaktor Brenntid i timer

Lampetyper 2 000 4 000 8 000 16 000

Lysrør med dobbel sokkel som brukes med forkoplinger som ikke er 
høyfrekvente

0,99 0,97 0,90 —

Lysrør med dobbel sokkel med høyfrekvent forkopling med varmstart 0,99 0,97 0,92 0,90

Sirkelformede lysrør med enkel sokkel som brukes med forkoplinger som ikke 
er høyfrekvente, U-formede T8-lysrør med dobbel sokkel og spiralformede 
lysrør med dobbel sokkel med diameter lik eller større enn 16 mm (T5)

0,98 0,77 — —

0,50 ved 5 000 timer brenntid

Sirkelformede lysrør med enkel sokkel som brukes med høyfrekvente 
forkoplinger

0,99 0,97 0,85 —

0,50 ved 12 000 timer 
brenntid

Andre lysrør med enkel sokkel som brukes med forkoplinger som ikke er 
høyfrekvente

0,98 0,90 0,50 —

Andre lysrør med enkel sokkel med høyfrekvent forkopling med varmstart 0,99 0,98 0,88 —»

l) Tabell 13 skal lyde:

«Tabell 13

Lysvedlikeholdsfaktorer	og	overlevelsesfaktorer	for	høytrykksnatriumlamper	—	fase	2

Høytrykksnatriumlamper og antall timer brenntid for måling Lampens 
lysvedlikeholdsfaktor

Lampens 
overlevelsesfaktor

P ≤ 75 W
LLMF og LSF målt ved 
12 000 timer brenntid

Ra ≤ 60 > 0,80 > 0,90

Ra > 60 > 0,75 > 0,75

alle oppgraderte (retrofit) lamper 
utformet for bruk med forkopling for 

høytrykkskvikksølvdamplamper

> 0,75 > 0,80

P > 75 W
LLMF og LSF målt ved 
16 000 timer brenntid

Ra ≤ 60 > 0,85 > 0,90

Ra > 60 > 0,70 > 0,65

alle oppgraderte (retrofit) lamper 
utformet for bruk med forkopling for 

høytrykkskvikksølvdamplamper

> 0,75 > 0,55

 Kravene i tabell 13 til oppgraderte lamper (retrofit) som er utformet for bruk med forkopling for 
høytrykkskvikksølvdamplamper, skal kunne anvendes i inntil seks år etter denne forordnings ikrafttredelse.»

m) I vedlegg III nr. 1.3 skal bokstav i) lyde:

«i) Den omgivelsestemperaturen inne i lysarmaturen som lampen er beregnet på å avgi sin høyeste lysfluks 
ved. Dersom denne temperaturen er lik eller under 0 °C eller lik eller over 50 °C, skal det angis at lampen 
ikke er egnet for innendørs bruk ved normal romtemperatur.»

n) I vedlegg III nr. 1.3 skal ny bokstav j) lyde:

«j) For lysrør uten innebygd forkopling, forkoplingens energieffektivitetsindeks(er) som definert i tabell 17, 
som lysrøret kan drives med.»
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o) Tabell 17 skal lyde:

«Tabell 17

Krav	til	energieffektivitetsindeks	for	ikke-dimbare	forkoplinger	til	lysrør

LAMPEDATA
FORKOPLINGENS VIRKNINGSGRAD (Plamp/Pinput)

Ikke-dimbar

Lampetype 

Nominell 
effekt ILCOS-KODE

Merkeeffekt/typisk 
effekt A2 BAT A2 A3 B1 B2

50 Hz HF

W W W

T8 15 FD-15-E-G13-26/450 15 13,5 87,8 % 84,4 % 75,0 % 67,9 % 62,0 %

T8 18 FD-18-E-G13-26/600 18 16 87,7 % 84,2 % 76,2 % 71,3 % 65,8 %

T8 30 FD-30-E-G13-26/900 30 24 82,1 % 77,4 % 72,7 % 79,2 % 75,0 %

T8 36 FD-36-E-G13-26/1200 36 32 91,4 % 88,9 % 84,2 % 83,4 % 79,5 %

T8 38 FD-38-E-G13-26/1050 38,5 32 87,7 % 84,2 % 80,0 % 84,1 % 80,4 %

T8 58 FD-58-E-G13-26/1500 58 50 93,0 % 90,9 % 84,7 % 86,1 % 82,2 %

T8 70 FD-70-E-G13-26/1800 69,5 60 90,9 % 88,2 % 83,3 % 86,3 % 83,1 %

TC-L 18 FSD-18-E-2G11 18 16 87,7 % 84,2 % 76,2 % 71,3 % 65,8 %

TC-L 24 FSD-24-E-2G11 24 22 90,7 % 88,0 % 81,5 % 76,0 % 71,3 %

TC-L 36 FSD-36-E-2G11 36 32 91,4 % 88,9 % 84,2 % 83,4 % 79,5 %

TCF 18 FSS-18-E-2G10 18 16 87,7 % 84,2 % 76,2 % 71,3 % 65,8 %

TCF 24 FSS-24-E-2G10 24 22 90,7 % 88,0 % 81,5 % 76,0 % 71,3 %

TCF 36 FSS-36-E-2G10 36 32 91,4 % 88,9 % 84,2 % 83,4 % 79,5 %

TC-D / DE 10 FSQ-10-E-G24q=1
FSQ-10-I-G24d=1

10 9,5 89,4 % 86,4 % 73,1 % 67,9 % 59,4 %

TC-D / DE 13 FSQ-13-E-G24q=1
FSQ-13-I-G24d=1

13 12,5 91,7 % 89,3 % 78,1 % 72,6 % 65,0 %

TC-D / DE 18 FSQ-18-E-G24q=2
FSQ-18-I-G24d=2

18 16,5 89,8 % 86,8 % 78,6 % 71,3 % 65,8 %

TC-D / DE 26 FSQ-26-E-G24q=3
FSQ-26-I-G24d=3

26 24 91,4 % 88,9 % 82,8 % 77,2 % 72,6 %

TC-T / TE 13 FSM-13-E-GX24q=1
FSM-13-I-GX24d=1

13 12,5 91,7 % 89,3 % 78,1 % 72,6 % 65,0 %

TC-T / TE 18 FSM-18-E-GX24q=2
FSM-18-I-GX24d=2

18 16,5 89,8 % 86,8 % 78,6 % 71,3 % 65,8 %

TC-T / TC-TE 26 FSM-26-E-GX24q=3
FSM-26-I-GX24d=3

26,5 24 91,4 % 88,9 % 82,8 % 77,5 % 73,0 %

TC-DD / 
DDE

10 FSS-10-E-GR10q
FSS-10-L/P/H-GR10q

10,5 9,5 86,4 % 82,6 % 70,4 % 68,8 % 60,5 %

TC-DD / 
DDE

16 FSS-16-E-GR10q
FSS-16-I-GR8
FSS-16-L/P/H-GR10q

16 15 87,0 % 83,3 % 75,0 % 72,4 % 66,1 %

TC-DD / 
DDE

21 FSS-21-E-GR10q
FSS-21-L/P/H-GR10q

21 19,5 89,7 % 86,7 % 78,0 % 73,9 % 68,8 %

TC-DD / 
DDE

28 FSS-28-E-GR10q
FSS-28-I-GR8
FSS-28-L/P/H-GR10q

28 24,5 89,1 % 86,0 % 80,3 % 78,2 % 73,9 %

TC-DD / 
DDE

38 FSS-38-E-GR10q
FSS-38-L/P/H-GR10q

38,5 34,5 92,0 % 89,6 % 85,2 % 84,1 % 80,4 %

TC 5 FSD-5-I-G23
FSD-5-E-2G7

5,4 5 72,7 % 66,7 % 58,8 % 49,3 % 41,4 %

TC 7 FSD-7-I-G23
FSD-7-E-2G7

7,1 6,5 77,6 % 72,2 % 65,0 % 55,7 % 47,8 %
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TC 9 FSD-9-I-G23
FSD-9-E-2G7

8,7 8 78,0 % 72,7 % 66,7 % 60,3 % 52,6 %

TC 11 FSD-11-I-G23
FSD-11-E-2G7

11,8 11 83,0 % 78,6 % 73,3 % 66,7 % 59,6 %

T5 4 FD-4-E-G5-16/150 4,5 3,6 64,9 % 58,1 % 50,0 % 45,0 % 37,2 %

T5 6 FD-6-E-G5-16/225 6 5,4 71,3 % 65,1 % 58,1 % 51,8 % 43,8 %

T5 8 FD-8-E-G5-16/300 7,1 7,5 69,9 % 63,6 % 58,6 % 48,9 % 42,7 %

T5 13 FD-13-E-G5-16/525 13 12,8 84,2 % 80,0 % 75,3 % 72,6 % 65,0 %

T9-C 22 FSC-22-E-G10q-29/200 22 19 89,4 % 86,4 % 79,2 % 74,6 % 69,7 %

T9-C 32 FSC-32-E-G10q-29/300 32 30 88,9 % 85,7 % 81,1 % 80,0 % 76,0 %

T9-C 40 FSC-40-E-G10q-29/400 40 32 89,5 % 86,5 % 82,1 % 82,6 % 79,2 %

T2 6 FDH-6-L/P-W4,3x8,5d-7/220 5 72,7 % 66,7 % 58,8 %

T2 8 FDH-8-L/P-W4,3x8,5d-7/320 7,8 76,5 % 70,9 % 65,0 %

T2 11 FDH-11-L/P-W4,3x8,5d-7/420 10,8 81,8 % 77,1 % 72,0 %

T2 13 FDH-13-L/P-W4,3x8,5d-7/520 13,3 84,7 % 80,6 % 76,0 %

T2 21 FDH-21-L/P-W4,3x8,5d-7/ 21 88,9 % 85,7 % 79,2 %

T2 23 FDH-23-L/P-W4,3x8,5d-7/ 23 89,8 % 86,8 % 80,7 %

T5-E 14 FDH-14-G5-L/P-16/550 13,7 84,7 % 80,6 % 72,1 %

T5-E 21 FDH-21-G5-L/P-16/850 20,7 89,3 % 86,3 % 79,6 %

T5-E 24 FDH-24-G5-L/P-16/550 22,5 89,6 % 86,5 % 80,4 %

T5-E 28 FDH-28-G5-L/P-16/1150 27,8 89,8 % 86,9 % 81,8 %

T5-E 35 FDH-35-G5-L/P-16/1450 34,7 91,5 % 89,0 % 82,6 %

T5-E 39 FDH-39-G5-L/P-16/850 38 91,0 % 88,4 % 82,6 %

T5-E 49 FDH-49-G5-L/P-16/1450 49,3 91,6 % 89,2 % 84,6 %

T5-E 54 FDH-54-G5-L/P-16/1150 53,8 92,0 % 89,7 % 85,4 %

T5-E 80 FDH-80-G5-L/P-16/1150 80 93,0 % 90,9 % 87,0 %

T5-E 95 FDH-95-G5-L/P-16/1150 95 92,7 % 90,5 % 84,1 %

T5-E 120 FDH-120-G5-L/P-16/1450 120 92,5 % 90,2 % 84,5 %

T5-C 22 FSCH-22-L/P-2GX13-16/225 22,3 88,1 % 84,8 % 78,8 %

T5-C 40 FSCH-40-L/P-2GX13-16/300 39,9 91,4 % 88,9 % 83,3 %

T5-C 55 FSCH-55-L/P-2GX13-16/300 55 92,4 % 90,2 % 84,6 %

T5-C 60 FSCH-60-L/P-2GX13-16/375 60 93,0 % 90,9 % 85,7 %

TC-LE 40 FSDH-40-L/P-2G11 40 91,4 % 88,9 % 83,3 %

TC-LE 55 FSDH-55-L/P-2G11 55 92,4 % 90,2 % 84,6 %

TC-LE 80 FSDH-80-L/P-2G11 80 93,0 % 90,9 % 87,0 %

TC-TE 32 FSMH-32-L/P-2GX24q=3 32 91,4 % 88,9 % 82,1 %

TC-TE 42 FSMH-42-L/P-2GX24q=4 43 93,5 % 91,5 % 86,0 %

TC-TE 57 FSM6H-57-L/P-2GX24q=5
FSM8H-57-L/P-2GX24q=5

56 91,4 % 88,9 % 83,6 %

TC-TE 70 FSM6H-70-L/P-2GX24q=6
FSM8H-70-L/P-2GX24q=6

70 93,0 % 90,9 % 85,4 %

TC-TE 60 FSM6H-60-L/P-2G8=1 63 92,3 % 90,0 % 84,0 %

TC-TE 62 FSM8H-62-L/P-2G8=2 62 92,2 % 89,9 % 83,8 %

TC-TE 82 FSM8H-82-L/P-2G8=2 82 92,4 % 90,1 % 83,7 %

TC-TE 85 FSM6H-85-L/P-2G8=1 87 92,8 % 90,6 % 84,5 %

TC-TE 120 FSM6H-120-L/P-2G8=1
FSM8H-120-L/P-2G8=1

122 92,6 % 90,4 % 84,7 %

TC-DD 55 FSSH-55-L/P-GRY10q3 55 92,4 % 90,2 % 84,6 %»
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4. I vedlegg IV tilføyes nytt ledd etter første ledd:

 «Medlemsstatenes myndigheter skal bruke pålitelige, nøyaktige og reproduserbare målemetoder som bygger 
på de nyeste allment anerkjente målemetodene, herunder metoder fastsatt i dokumenter hvis referansenumre er 
offentliggjort for dette formål i Den europeiske unions tidende.»

________________________
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det  
europeiske fellesskap, særlig artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

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

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/32/EF av 
6. juli 2005 om opprettelse av en ramme for å fastsette 
krav til miljøvennlig utforming av energiforbrukende 
produkter(3) er blitt betydelig endret. Ettersom det skal 
gjøres ytterligere endringer, som er strengt begrenset til 
en utvidelse av direktivets virkeområde til å omfatte alle 
energirelaterte produkter, bør direktivet av klarhetshensyn 
omarbeides.

2) Forskjellene mellom medlemsstatenes lovgivning og 
forvaltningsmessige tiltak når det gjelder miljøvennlig 
utforming av energirelaterte produkter, kan skape 
handelshindringer og konkurransevridning i Fellesskapet, 
og dermed ha direkte innvirkning på opprettelsen av det 
indre marked og dets virkemåte. Bare ved å harmonisere 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 285 av 31.10.2009, s. 10, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 67/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving 
og sertifisering) og vedlegg IV (Energi), se EØS-tillegget til Den europeiske 
unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 27.

(1) EUT C 100 av 30.4.2009, s. 120.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 24. april 2009 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT) og rådsbeslutning av 24. september 2009.
(3) EUT L 191 av 22.7.2005, s. 29.

nasjonale lovgivninger er det mulig å unngå slike 
handelshindringer og illojal konkurranse. En utvidelse 
av virkeområdet slik at det omfatter alle energirelaterte 
produkter, sikrer at kravene til miljøvennlig utforming av 
alle vesentlige energirelaterte produkter kan harmoniseres 
på fellesskapsplan.

3) Energirelaterte produkter står for en stor del av forbruket 
av naturressurser og energi i Fellesskapet. De har også 
en rekke andre vesentlige miljøvirkninger. De fleste 
produktgruppene som finnes på fellesskapsmarkedet, 
virker stort sett på samme måte, selv om det observeres 
svært forskjellige miljøvirkninger. Av hensyn til 
en bærekraftig utvikling bør det oppmuntres til 
løpende forbedringer av disse produktenes samlede 
miljøvirkninger, særlig ved å kartlegge de viktigste 
kildene til negative miljøvirkninger og ved å unngå 
overføring av forurensning, dersom disse forbedringene 
ikke medfører urimelige kostnader.

4) Mange energirelaterte produkter har et betydelig 
forbedringspotensial når det gjelder å redusere miljø-
virkninger og å oppnå energiøkonomisering gjennom 
bedre utforming, noe som også vil føre til økonomiske 
besparelser for foretakene og sluttbrukerne. Foruten 
produkter som bruker, genererer, overfører eller måler 
energi, kan også visse energirelaterte produkter, herunder 
byggevarer, for eksempel vinduer, isolasjonsmaterialer 
eller enkelte vannforbrukende produkter som dusjhoder 
eller kraner, bidra til betydelig energiøkonomisering 
under bruk.

5) Miljøvennlig utforming av produkter er en avgjørende 
faktor i fellesskapsstrategien for en integrert 
produktpolitikk. Dette er en forebyggende strategi som 
tar sikte på å optimere produktenes miljøprestasjoner og 
samtidig bevare produktenes funksjonelle egenskaper, og 
den gir derfor nye og reelle muligheter for produsentene, 
forbrukerne og samfunnet som helhet.

EUROPAPARLAMENTS-	OG	RÅDSDIREKTIV	2009/125/EF

av	21.	oktober	2009

om	 fastsettelse	 av	 en	 ramme	 for	 å	 fastsette	 krav	 til	 miljøvennlig	 utforming	 av	 energirelaterte	
produkter

(omarbeiding)(*)

2015/EØS/76/84
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6) Økt energieffektivitet, der en av mulighetene er en 
mer effektiv sluttbruk av elektrisk kraft, betraktes 
som en faktor som bidrar vesentlig til å nå målene for 
klimagassutslipp i Fellesskapet. Etterspørselen etter 
elektrisk kraft er den kategorien av sluttbruk av energi 
som vokser raskest, og den er anslått å ville øke i 
de kommende 20-30 årene dersom det ikke treffes 
politiske tiltak for å motvirke denne utviklingen. En 
vesentlig reduksjon i energiforbruk er mulig i henhold 
til Kommisjonens europeiske klimaendringsprogram 
(ECCP). Klimaendringer er en av prioriteringene i 
Fellesskapets sjette handlingsprogram for miljø, fastsatt 
ved europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1600/2002/
EF(1). Energiøkonomisering er den mest kostnadseffektive 
metoden for å øke forsyningssikkerheten og minske 
importavhengigheten. Det bør derfor treffes omfattende 
tiltak og fastsettes omfattende mål med henblikk på å 
påvirke etterspørselen.

7) Det er nødvendig å gripe inn i det energirelaterte 
produktets utformingsfase, ettersom alt tyder på at den 
forurensningen som oppstår i produktets livssyklus, samt 
de fleste kostnadene, bestemmes i denne fasen. 

8) Det bør fastsettes en sammenhengende ramme for 
anvendelsen av fellesskapskrav til miljøvennlig 
utforming av energirelaterte produkter for å sikre fri 
bevegelighet for de produktene som oppfyller kravene, og 
for å begrense produktenes samlede miljøvirkning. Slike 
fellesskapskrav bør overholde prinsippene om rettferdig 
konkurranse og internasjonal handel.

9) Det bør fastsettes krav til miljøvennlig utforming der det 
tas hensyn til målene for og prioriteringene i Fellesskapets 
sjette handlingsprogram for miljø, herunder eventuelt 
gjeldende mål i programmets relevante tematiske 
strategier.

10) Formålet med dette direktiv er å oppnå et høyt nivå for 
vern av miljøet ved å minske energirelaterte produkters 
mulige miljøvirkning, noe som til slutt vil komme 
forbrukerne og andre sluttbrukere til gode. En bærekraftig 
utvikling krever også at det tas behørig hensyn til de 
helsemessige, sosiale og økonomiske virkningene av de 
planlagte tiltakene. En forbedring av produktenes energi- 
og ressurseffektivitet vil bidra til å sikre energiforsyningen 

(1) EFT L 242 av 10.9.2002, s. 1.

og redusere etterspørselen etter naturressurser, noe som 
er en forutsetning for sunn økonomisk virksomhet og 
dermed for en bærekraftig utvikling.

11) En medlemsstat som finner det nødvendig å beholde 
nasjonale bestemmelser på grunnlag av vesentlige behov 
for miljøvern, eller å innføre nye bestemmelser som 
bygger på nye vitenskapelige bevis innenfor miljøvern 
for å løse et bestemt problem som er oppstått for 
denne medlemsstaten etter vedtaket om det gjeldende 
gjennomføringstiltaket, kan gjøre dette i henhold til 
bestemmelsene i traktatens artikkel 95 nr. 4, 5 og 6, der 
det fastsettes at Kommisjonen skal underrettes på forhånd 
og godkjenne dette.

12) For å sikre størst mulige miljøfordeler ved forbedret 
utforming kan det vise seg nødvendig å informere 
forbrukerne om de energirelaterte produktenes 
miljøegenskaper og -prestasjoner, og gi dem råd om 
hvordan produktene skal benyttes på en miljøvennlig 
måte.

13) Strategien i kommisjonsmeldingen av 18. juni 2003 om 
integrert produktpolitikk og miljøvirkninger sett fra et 
livssyklusperspektiv, som er et vesentlig nyskapende 
element i Fellesskapets sjette handlingsprogram for miljø, 
har til formål å minske produktenes miljøvirkninger i hele 
deres livssyklus, herunder ved valg og bruk av råstoffer, 
framstilling, emballering, transport og distribusjon, 
installering og vedlikehold, bruk og kassering. Dersom 
et produkts miljøvirkninger gjennom hele dets livssyklus 
tas i betraktning på utformingsstadiet, er det store 
muligheter for å fremme miljøforbedringer på en 
kostnadseffektiv måte, herunder når det gjelder ressurs- og 
materialeffektivitet, og dermed bidra til å oppnå målene i 
temastrategien for bærekraftig utnytting av naturresurser. 
Det bør være en tilstrekkelig fleksibilitet til å gjøre det 
mulig å integrere denne faktoren i produktutformingen 
og samtidig ta hensyn til tekniske, funksjonelle og 
økonomiske forhold.

14) Selv om det er ønskelig med en samlet strategi for 
miljøprestasjoner, bør en reduksjon i utslipp av 
klimagasser ved økt energieffektivitet anses for å være et 
prioritert miljømål inntil en arbeidsplan er vedtatt.
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15) Det kan være nødvendig og berettiget å fastsette særlige 
kvantitative krav til miljøvennlig utforming av visse 
produkter eller miljøaspekter ved disse, for å sikre at 
deres miljøvirkning blir minst mulig. Tatt i betraktning 
det presserende behovet for å bidra til å oppfylle 
forpliktelsene innenfor rammen av Kyoto-protokollen til 
De forente nasjoners rammekonvensjon om klimaendring 
og uten at det berører den integrerte metoden som 
fremmes i dette direktiv, bør de tiltakene som gir store 
muligheter til å redusere utslipp av klimagasser uten store 
kostnader, til en viss grad prioriteres. Disse tiltakene kan 
også bidra til en bærekraftig bruk av ressurser og utgjøre 
et vesentlig bidrag til det tiårige rammeprogrammet 
om bærekraftig produksjon og forbruk, som ble vedtatt 
på verdenstoppmøtet om bærekraftig utvikling i 
Johannesburg fra 26. august til 4. september 2002.

16) Generelt og dersom det er relevant, bør energiforbruket 
til energirelaterte produkter i hviletilstand eller i avslått 
tilstand reduseres til det minstenivået som er nødvendig 
for at produktene kan virke etter hensikten.

17) Med utgangspunkt i de produktene eller den teknologien 
som er tilgjengelig på markedet, også internasjonalt, og 
som har de beste egenskapene, bør nivået for kravene til 
miljøvennlig utforming fastsettes på grunnlag av tekniske, 
økonomiske og miljømessige analyser. Fleksible metoder 
for å fastsette nivået for kravene kan gjøre det lettere å 
oppnå raske forbedringer i miljøprestasjonene. De berørte 
parter bør rådspørres og samarbeide aktivt i forbindelse 
med denne analysen. Ved fastsettelse av obligatoriske krav 
kreves det at de berørte parter blir rådspurt på behørig vis. 
Ved en slik rådspørring vil det også framkomme om det 
er behov for en gradvis innføring eller overgangstiltak. 
Innføringen av delmål gjør politikken mer forutsigbar, 
gjør det mulig å tilpasse syklusene ved produktutviklingen 
og gjør det enklere for de berørte parter å planlegge på 
lang sikt.

18) Alternative tiltak som for eksempel egne regler fra 
bransjens side bør foretrekkes dersom det er sannsynlig 
at de vil bidra til at de politiske målene nås raskere 
eller billigere enn de obligatoriske kravene. Det kan bli 
nødvendig å innføre lovgivningsmessige tiltak dersom 
markedskreftene ikke utvikler seg i riktig retning eller 
raskt nok.

19) Egne regler, herunder frivillige avtaler i form av ensidige 
forpliktelser fra industriens side, kan framskynde prosessen 
ved en rask og kostnadseffektiv gjennomføring og gir 
muligheten til en fleksibel og hensiktsmessig tilpasning 
til de tekniske mulighetene og markedsforholdene.

20) Ved vurdering av frivillige avtaler eller andre tiltak i 
form av egne regler som framlegges som alternativer til 
gjennomføringstiltak, bør det foreligge opplysninger om 
minst følgende: mulighet for fri deltaking, tilleggsverdi, 
representativitet, kvantitative og trinnvise mål, det sivile 
samfunnets innflytelse, overvåking og rapportering, 
kostnadseffektiv forvaltning av initiativer til egne regler 
samt bærekraftig utvikling.

21) Kommisjonsmeldingen av 17. februar 2002 om 
miljøavtaler på fellesskapsplan innenfor rammen av 
handlingsplanen for et enklere og bedre regelverk kan gi 
nyttig veiledning ved vurdering av industriens egne regler 
i forbindelse med dette direktiv.

22) Dette direktiv bør også fremme integreringen av 
miljøvennlig utforming i små og mellomstore bedrifter 
samt svært små bedrifter. En måte å fremme en slik 
integrering på kunne være å sørge for utbredt og lett 
tilgang til informasjon om hvordan deres produkter bidrar 
til en bærekraftig utvikling.

23) Energirelaterte produkter som oppfyller kravene til 
miljøvennlig utforming fastsatt i gjennomføringstiltakene 
i dette direktiv, bør påføres CE-merking og tilhørende 
opplysninger, slik at de kan bringes i omsetning på 
det indre marked og sikres fri bevegelighet. En streng 
håndheving av gjennomføringstiltakene er nødvendig for 
å redusere de energirelaterte produktenes miljøvirkning 
og sikre rettferdig konkurranse.

24) Ved utarbeidingen av gjennomføringstiltakene 
og arbeidsplanen bør Kommisjonen rådspørre 
medlemsstatenes representanter og alle berørte parter når 
det gjelder den aktuelle produktgruppen, for eksempel 
industrien, herunder små og mellomstore bedrifter og 
håndverksbedrifter, fagforeninger, forhandlere, detaljister, 
importører, miljøverngrupper og forbrukerorganisasjoner.

25) Ved utarbeidingen av gjennomføringstiltakene bør 
Kommisjonen også ta behørig hensyn til gjeldende 
nasjonal miljølovgivning som medlemsstatene mener 
bør bevares, særlig når det gjelder giftige stoffer, og 
unngå å senke de gjeldende og berettigede vernenivåene i 
medlemsstatene.

26) Det bør tas hensyn til de modulene og reglene som 
er fastsatt med henblikk på bruk i direktivene om 
teknisk harmonisering fastsatt i europaparlaments- og 
rådsbeslutning 768/2008/EF av 9. juli 2008 om en felles 
ramme for markedsføring av produkter(1).

(1) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 82.
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27) Tilsynsmyndighetene bør utveksle opplysninger om de 
planlagte tiltakene innenfor dette direktivs virkeområde 
med henblikk på å forbedre markedstilsynet, idet det tas 
hensyn til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 765/2008 av 9. juli 2008 om fastsettelse av kravene 
til akkreditering og markedstilsyn for markedsføring 
av produkter(1). I dette samarbeidet bør det gjøres 
utstrakt bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler og 
relevante fellesskapsprogrammer. Det bør gjøres lettere 
å utveksle opplysninger om miljøprestasjoner gjennom 
hele livssyklusen og om oppnådde resultater takket være 
løsninger for produktutforming. Innsamling og spredning 
av all den kunnskap som framkommer gjennom 
produsentenes innsats når det gjelder en miljøvennlig 
utforming, er en av de viktigste fordelene ved dette 
direktiv.

28) Et vedkommende organ er vanligvis et offentlig eller 
privat organ som er utpekt av offentlige myndigheter, og 
som sikrer en nødvendig upartiskhet og tilgang til teknisk 
kompetanse for å kontrollere at produktet er i samsvar 
med gjeldende gjennomføringstiltak.

29) Ettersom det er viktig å unngå manglende samsvar, 
bør medlemsstatene sikre at nødvendige midler er 
tilgjengelige for å kunne foreta et effektivt markedstilsyn.

30) Når det gjelder opplæring og informasjon om miljøvennlig 
utforming for små og mellomstore bedrifter, kan det være 
hensiktsmessig å vurdere tilknyttet virksomhet.

31) Det er gunstig for det indre markeds virkemåte at det 
finnes standarder som er harmonisert på fellesskapsplan. 
Når en henvisning til en slik standard er offentliggjort i 
Den europeiske unions tidende, bør samsvar med denne 
standarden innebære at det forutsettes samsvar med 
tilsvarende krav i gjennomføringstiltaket som er vedtatt 
på grunnlag av dette direktiv, selv om andre måter å vise 
slikt samsvar på, bør tillates.

32) Et av hovedformålene med harmoniserte standarder 
bør være å bistå produsentene med å anvende 
gjennomføringstiltak som vedtas i henhold til dette 
direktiv. Slike standarder kan være avgjørende når 
måle- og prøvingsmetoder skal fastsettes. Når det 
gjelder allmenne krav til miljøvennlig utforming, kan 
harmoniserte standarder i betydelig grad bidra til å 
gi produsentene veiledning om hvordan produktets 
miljøprofil skal fastsettes i samsvar med kravene i 
gjeldende gjennomføringstiltak. Disse standardene bør 

(1) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30.

klart angi forholdet mellom deres bestemmelser og de 
kravene det gjelder. De harmoniserte standardene bør 
ikke ha som formål å fastsette grenser for miljøaspektene.

33) Når det gjelder de definisjonene som anvendes i dette 
direktiv, er det nyttig å vise til relevante internasjonale 
standarder som ISO 14040.

34) Dette direktiv er i samsvar med visse prinsipper for 
gjennomføring av den nye metoden som er fastsatt i 
rådsresolusjon av 7. mai 1985 om en ny metode i forbindelse 
med teknisk harmonisering og standardisering(2) og for 
henvisninger til harmoniserte europeiske standarder. I 
rådsresolusjon av 28. oktober 1999 om standardiseringens 
rolle i Europa(3) ble det anbefalt at Kommisjonen skulle 
undersøke om prinsippene i den nye metoden kunne 
utvides til sektorer som ennå ikke var omfattet, som et 
middel til om mulig å forbedre og forenkle regelverket.

35) Dette direktiv utfyller gjeldende fellesskapsdokumenter 
som for eksempel rådsdirektiv 92/75/EØF av  
22. september 1992 om angivelse av husholdnings-
apparaters energi- og ressursforbruk ved hjelp av merking 
og standardiserte vareopplysninger(4), europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1980/2000 av 17. juli 
2000 om ei revidert fellesskapsordning for tildeling 
av miljømerke(5), europaparlaments- og rådsdirektiv 
2002/96/EF av 27. januar 2003 om avfall fra elektrisk 
og elektronisk utstyr (WEEE)(6), europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2002/95/EF av 27. januar 2003 om avgrensing 
av bruk av visse farlege stoff i elektrisk og elektronisk 
utstyr(7), europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/121/
EØF av 18. desember 2006 om endring av rådsdirektiv 
67/548/EØF om tilnærming av lover og forskrifter om 
klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer 
for å tilpasse det til forordning (EF) nr. 1907/2006 
om registrering, vurdering og godkjenning av samt 
begrensninger for kjemikalier (REACH) og om opprettelse 
av et europeisk kjemikaliebyrå(8) og europaparlaments- 
og rådsforordning nr. 106/2008 av 15. januar 2008 om 
eit fellesskapsprogram for energieffektivitetsmerking av 
kontorutstyr(9). Synergieffektene mellom dette direktiv 
og eksisterende fellesskapsdokumenter bør bidra til å 
øke deres respektive virkninger og til å stille sammen-
hengende krav til produsentene.

(2) EFT C 136 av 4.6.1985, s. 1.
(3) EFT C 141 av 19.5.2000, s. 1.
(4) EFT L 297 av 13.10.1992, s. 16.
(5) EFT L 237 av 21.9.2000, s. 1.
(6) EUT L 37 av 13.2.2003, s. 24.
(7) EUT L 37 av 13.2.2003, s. 19.
(8) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1.
(9) EUT L 39 av 13.2.2008, s. 1.
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36) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 
dette direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er gitt Kommisjonen(1).

37) Kommisjonen bør særlig gis fullmakt til å endre eller 
oppheve rådsdirektiv 92/42/EØF(2) og europaparlaments- 
og rådsdirektiv 96/57/EF(3) og 2000/55/EF(4). Slik 
endring eller oppheving må vedtas etter framgangsmåten 
med forskriftskomité med kontroll fastsatt i artikkel 5a i 
beslutning 1999/468/EF.

38) Dessuten bør Kommisjonen gis fullmakt til å vedta 
gjennomføringstiltak der det fastsettes krav til miljø-
vennlig utforming av bestemte energirelaterte produkter, 
herunder gjennomføringstiltak i overgangsperioden 
og eventuelt bestemmelser om hvordan de forskjellige 
miljøaspektene skal veies mot hverandre. Ettersom disse 
tiltakene er allmenne og har som formål å endre ikke-
grunnleggende bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle 
det med nye ikke-grunnleggende bestemmelser, bør de 
vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med 
kontroll fastsatt i artikkel 5a i beslutning 1999/468/EF.

39) Kommisjonen bør, på grunnlag av de erfaringer som 
er gjort ved anvendelsen av dette direktiv, direktiv 
2005/32/EF og gjennomføringstiltakene, undersøke dette 
direktivs virkemåte, metoder og effektivitet og vurdere 
om det er hensiktsmessig å utvide dets virkeområde 
til andre produkter enn energirelaterte produkter. Ved 
denne undersøkelsen bør Kommisjonen rådspørre 
medlemsstatenes representanter og alle berørte parter.

40) Medlemsstatene bør fastsette hvilke sanksjoner som skal 
anvendes ved brudd på de nasjonale bestemmelsene som 
vedtas i henhold til dette direktiv. Sanksjonene bør være 
virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke 
avskrekkende.

41) Ettersom målet for dette direktiv, som er å sikre det 
indre markeds virkemåte ved å kreve at produkter 
skal være tilstrekkelig miljøvennlige, ikke kan nås i 
tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn 
av tiltakets omfang og virkninger bedre kan nås på 
fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar 
med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 5. 
I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i 
nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger enn det som 
er nødvendig for å nå dette mål.

(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
(2) EFT L 167 av 22.6.1992, s. 17.
(3) EFT L 236 av 18.9.1996, s. 36.
(4) EFT L 279 av 1.11.2000, s. 33.

42) Forpliktelsen til å innarbeide dette direktiv i nasjonal 
lovgivning bør gjelde bare de bestemmelser der 
innholdet er vesentlig endret sammenlignet med direktiv 
2005/32/EF. Forpliktelsen til å innarbeide de uendrede 
bestemmelsene følger av direktiv 2005/32/EF.

43) Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstatenes 
forpliktelser når det gjelder fristene for innarbeiding i 
nasjonal lovgivning av direktivene angitt i vedlegg IX 
del B.

44) I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle avtalen om 
bedre regelverksutforming(5) 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 —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Formål	og	virkeområde

1.  Ved dette direktiv opprettes det en ramme for å fastsette 
fellesskapskrav til miljøvennlig utforming av energirelaterte 
produkter for å sikre fri bevegelighet for slike produkter på det 
indre marked.

2.  Ved dette direktiv fastsettes det krav som energirelaterte 
produkter som omfattes av gjennomføringstiltak, skal oppfylle 
for å bli brakt i omsetning og/eller tatt i bruk. Dette bidrar 
til en bærekraftig utvikling ved å øke energieffektiviteten 
og vernenivået for miljøet, samtidig som det øker 
energiforsyningssikkerheten.

3.  Dette direktiv får ikke anvendelse på transportmidler for 
personer eller gods.

4.  Dette direktiv og gjennomføringstiltakene vedtatt i 
henhold til dette direktiv skal ikke berøre Fellesskapets 
regelverk for avfallshåndtering og Fellesskapets regelverk for 
kjemikalier, herunder Fellesskapets regelverk for fluorholdige 
klimagasser.

Artikkel 2

Definisjoner

I dette direktiv menes med:

(5) EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1.
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1. «energirelatert produkt» («produkt») enhver vare som 
innvirker på energiforbruket under bruk, og som bringes 
i omsetning og/eller tas i bruk, herunder deler som 
er beregnet på å inngå i et energirelatert produkt som 
omfattes av dette direktiv, som bringes i omsetning og/
eller tas i bruk som enkeltdeler for sluttbrukere, og hvis 
miljøprestasjon kan vurderes separat,

2. «deler og delenheter» deler som er beregnet på å inngå i 
produkter som ikke er brakt i omsetning og/eller tatt i bruk 
som enkeltdeler for sluttbrukere, eller hvis miljøprestasjon 
ikke kan vurderes separat,

3. «gjennomføringstiltak» tiltak som er vedtatt i henhold til 
dette direktiv, og der det fastsettes krav til miljøvennlig 
utforming for definerte produkter eller for miljøaspekter 
ved disse,

4. «bringe i omsetning» første gang et produkt gjøres 
tilgjengelig på fellesskapsmarkedet for distribusjon eller 
bruk i Fellesskapet, mot betaling eller gratis, og uavhengig 
av salgsmetode,

5. «ibruktaking» første gang et produkt tas i bruk som 
planlagt av en sluttbruker i Fellesskapet,

6. «produsent» enhver fysisk eller juridisk person som 
framstiller produkter som omfattes av dette direktiv, og 
som har ansvaret for at produktene er i samsvar med dette 
direktiv, med henblikk på at de bringes i omsetning og/eller 
tas i bruk under produsentens eget navn eller varemerke 
eller med henblikk på produsentens egen bruk. Dersom det 
ikke finnes en produsent som nevnt i første punktum i dette 
nummer eller en importør som nevnt i nr. 8, anses enhver 
fysisk eller juridisk person som bringer i omsetning eller 
tar i bruk produkter som omfattes av dette direktiv, som 
produsent,

7. «representant» enhver fysisk eller juridisk person som er 
etablert i Fellesskapet, og som har fått skriftlig fullmakt 
fra produsenten til å kunne oppfylle alle eller noen av 
forpliktelsene og formalitetene omfattet av dette direktiv 
på dennes vegne,

8. «importør» enhver fysisk eller juridisk person 
som er etablert i Fellesskapet, og som innenfor sin 
yrkesvirksomhet bringer i omsetning et produkt fra en 
tredjestat på fellesskapsmarkedet, 

9. «materialer» alle materialer som benyttes i løpet av et 
produkts livssyklus,

10. «produktutforming» de ulike prosessene som omsetter 
lovfestede, tekniske, sikkerhetsmessige, funksjonelle, 
markedsmessige eller andre krav som produkter skal 
oppfylle, til den tekniske spesifikasjonen for produktet,

11. «miljøaspekt» et element eller en funksjon ved et produkt 
som kan påvirke miljøet i løpet av produktets livssyklus,

12. «miljøvirkning» enhver forandring av miljøet som helt 
eller delvis skyldes et produkt i løpet av produktets 
livssyklus,

13. «livssyklus» de påfølgende og sammenhengende fasene 
som et produkt gjennomgår, fra bruken av råstoff til 
disponeringen av produktet,

14. «ombruk» enhver prosess som innebærer at et produkt eller 
dets deler, etter å være kassert, benyttes på nytt til samme 
formål som det/de ble framstilt for, herunder fortsatt bruk 
av et produkt som er levert tilbake til et innsamlingssted, 
en distributør, et gjenvinningsforetak eller en produsent, 
samt ombruk av et produkt som er blitt renovert,

15. «resirkulering» ny bearbeiding av avfall til dets 
opprinnelige formål eller til andre formål i en 
produksjonsprosess, bortsett fra energiutvinning,

16. «energiutvinning» bruk av brennbart avfall til 
energiproduksjon ved direkte forbrenning sammen med 
eller uten annen type avfall, men med gjenvinning av 
varmen,

17. «gjenvinning» en av prosessene fastsatt i vedlegg II B til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/12/EF av 5. april 
2006 om avfall(1), 

18. «avfall» ethvert stoff eller enhver gjenstand i kategoriene 
angitt i vedlegg I til direktiv 2006/12/EF, som innehaveren 
kasserer eller har til hensikt eller plikter å kassere,

19. «farlig avfall» ethvert avfall som omfattes av artikkel 1 
nr. 4 i rådsdirektiv 91/689/EØF av 12. desember 1991 om 
farlig avfall(2),

20. «miljøprofil» en beskrivelse i samsvar med 
gjennomføringstiltaket som gjelder for produktet, av 
det som tilføres og avgis (for eksempel materialer, 
utslipp og avfall) som er forbundet med et produkt i 
hele dets livssyklus, som er av betydning for produktets 
miljøvirkning, og som uttrykkes i målbare mengder,

(1) EUT L 114 av 27.4.2006, s. 9.
(2) EFT L 377 av 31.12.1991, s. 20.
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21. et produkts «miljøprestasjon» resultatet av produsentens 
håndtering av miljøaspektene ved produktet, slik det 
gjenspeiles i produktets tekniske dokumentasjon,

22. «forbedring av miljøprestasjon» prosessen for å 
forbedre et produkts miljøprestasjon i løpet av flere 
produktgenerasjoner, men ikke nødvendigvis alle 
miljøaspektene ved produktet samtidig,

23. «miljøvennlig utforming» integrering av miljøaspekter 
i produktutformingen for å forbedre produktets 
miljøprestasjon gjennom hele dets livssyklus,

24. «krav til miljøvennlig utforming» ethvert krav forbundet 
med et produkt eller utformingen av et produkt, som 
har som formål å forbedre produktets miljøprestasjon, 
eller ethvert krav om å framlegge opplysninger om 
miljøaspekter ved et produkt,

25. «allment krav til miljøvennlig utforming» ethvert krav 
til miljøvennlig utforming på grunnlag av produktets 
miljøprofil i sin helhet, uten faste grenseverdier for enkelte 
miljøaspekter,

26. «særlig krav til miljøvennlig utforming» et kvantitativt 
og målbart krav til miljøvennlig utforming for et bestemt 
miljøaspekt ved et produkt, for eksempel energiforbruk 
ved bruk, beregnet for en gitt utgangseffekt,

27. «harmonisert standard» en teknisk spesifikasjon vedtatt 
av et anerkjent europeisk standardiseringsorgan i henhold 
til et mandat fra Kommisjonen og etter framgangsmåten 
fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF av 
22. juni 1998 om en informasjonsprosedyre for standarder 
og tekniske forskrifter(1), med sikte på å fastsette et 
europeisk krav som ikke er bindende.

Artikkel 3

Omsetning	og/eller	ibruktaking

1.  Medlemsstatene skal treffe alle egnede tiltak for å sikre 
at produktene som omfattes av gjennomføringstiltak, bare kan 
bringes i omsetning og/eller tas i bruk dersom de er i samsvar 
med gjennomføringstiltakene og er påført CE-merking i 
samsvar med artikkel 5.

2.  Medlemsstatene skal utpeke myndigheter med ansvar 
for markedstilsyn. De skal påse at disse myndighetene 
har og benytter seg av den nødvendige myndighet til å 
treffe egnede tiltak som påhviler dem i henhold til dette 
direktiv. Medlemsstatene skal fastlegge arbeidsoppgavene, 
myndighetsområdene og de organisatoriske retningslinjene for 
vedkommende myndigheter, som skal ha rett til å

(1) EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37.

a) utføre relevante samsvarskontroller i passende omfang 
av produktene, og å pålegge produsenten eller dennes 
representant å tilbakekalle produkter med manglende 
samsvar fra markedet, i samsvar med artikkel 7,

b) kreve at berørte parter framlegger alle nødvendige 
opplysninger som fastsatt i gjennomføringstiltakene, og

c) ta stikkprøver av produktene og underlegge dem 
samsvarskontroll.

3.  Medlemsstatene skal holde Kommisjonen underrettet 
om resultatene av markedstilsynet. Når det er relevant, skal 
Kommisjonen underrette de øvrige medlemsstatene.

4.  Medlemsstatene skal sikre at forbrukerne og andre 
berørte parter får mulighet til å framlegge sine merknader om 
produktsamsvar for vedkommende myndigheter.

Artikkel 4

Importørens	ansvar

Dersom produsenten ikke er etablert i Fellesskapet og ikke har 
noen representant, er importøren forpliktet til å

a) sikre at produktet som er brakt i omsetning og/eller tatt 
i bruk, er i samsvar med dette direktiv og det gjeldende 
gjennomføringstiltaket, og

b) oppbevare og stille til rådighet EF-samsvarserklæringen og 
den tekniske dokumentasjonen.

Artikkel 5

Merking	og	EF-samsvarserklæring

1.  Før et produkt som omfattes av gjennomføringstiltak, 
bringes i omsetning og/eller tas i bruk, skal det påføres CE-
merking, og det skal utstedes en EF-samsvarserklæring der 
produsenten eller dennes representant forsikrer og erklærer at 
produktet er i samsvar med alle relevante bestemmelser i det 
gjeldende gjennomføringstiltaket.

2.  CE-merkingen skal bestå av bokstavene «CE» som vist i 
vedlegg III.

3.  EF-samsvarserklæringen skal inneholde elementene 
fastsatt i vedlegg VI, og den skal vise til det relevante 
gjennomføringstiltaket.
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4.  Det er forbudt å påføre produkter merker som kan villede 
brukerne med hensyn til CE-merkingens betydning eller 
utforming.

5.  Medlemsstatene kan kreve at de opplysningene som skal 
framlegges i samsvar med vedlegg I del 2, skal foreligge på 
deres offisielle språk når produktet når fram til sluttbrukeren.

Medlemsstatene skal også tillate at opplysningene gis på et 
eller flere andre av de offisielle språkene i Den europeiske 
unions organer.

Ved anvendelse av første ledd skal medlemsstatene særlig ta 
hensyn til

a) om opplysningene kan gis ved hjelp av harmoniserte 
symboler eller anerkjente koder eller andre tiltak, og

b) hvilken type bruker produktet retter seg mot, og hvilken 
type opplysninger som skal framlegges.

Artikkel 6

Fri	bevegelighet

1.  Medlemsstatene skal ikke på grunnlag av krav til 
miljøvennlig utforming, når det gjelder parametrene for 
miljøvennlig utforming som er nevnt i vedlegg I del 1, og 
som omfattes av det gjeldende gjennomføringstiltaket, forby, 
begrense eller hindre omsetning og/eller ibruktaking på sitt 
territorium av et produkt som er i samsvar med alle relevante 
bestemmelser i det gjeldende gjennomføringstiltaket og er CE-
merket i samsvar med artikkel 5.

2.  Medlemsstatene skal ikke forby, begrense eller hindre 
omsetning og/eller ibruktaking på sitt territorium av et produkt 
som er CE-merket i samsvar med artikkel 5, på grunnlag av 
krav til miljøvennlig utforming når det gjelder parametrene for 
miljøvennlig utforming, som nevnt i vedlegg I del 1, der det i 
det gjeldende gjennomføringstiltaket er fastsatt at det ikke er 
nødvendig med krav til miljøvennlig utforming.

3.  Medlemsstatene skal ikke hindre at produkter 
som ikke er i samsvar med bestemmelsene i gjeldende 
gjennomføringstiltak, vises på for eksempel messer og 
utstillinger og ved demonstrasjoner, med mindre det er tydelig 
angitt at produktene ikke skal bringes i omsetning/tas i bruk før 
samsvar foreligger.

Artikkel 7

Beskyttelsesklausul

1.  Dersom en medlemsstat fastslår at et produkt som er påført 
CE-merking som nevnt i artikkel 5 og brukt etter hensikten, 
ikke er i samsvar med alle de relevante bestemmelsene i 
det gjeldende gjennomføringstiltaket, skal produsenten 
eller dennes representant bringe produktet i samsvar med 

bestemmelsene i det gjeldende gjennomføringstiltaket og/eller 
med CE-merkingen og sørge for at overtredelsen opphører på 
de vilkår som medlemsstaten fastsetter.

Dersom det finnes tilstrekkelig bevis på at et produkt 
sannsynligvis ikke er i samsvar med kravene, skal 
medlemsstaten treffe nødvendige tiltak som, avhengig av hvor 
alvorlig det manglende samsvaret er, kan gå så langt som å 
forby omsetning av produktet inntil samsvar er oppnådd.

Dersom det manglende samsvaret ikke opphører, skal 
medlemsstaten treffe en beslutning som begrenser eller forbyr 
at det aktuelle produktet bringes i omsetning og/eller tas i bruk, 
eller sørge for at det trekkes tilbake fra markedet.

Ved forbud eller tilbaketrekking fra markedet skal Kommisjonen 
og de øvrige medlemsstatene umiddelbart underrettes om dette.

2.  Enhver beslutning truffet i henhold til dette direktiv som 
begrenser eller forbyr omsetning og/eller ibruktaking av et 
produkt, skal begrunnes.

Slike beslutninger skal umiddelbart meddeles den det gjelder, 
med opplysning om den klageadgang som foreligger etter 
gjeldende lovgivning i den berørte medlemsstat, og om fristen 
for slik klage.

3.  Medlemsstaten skal umiddelbart underrette Kommisjonen 
og de øvrige medlemsstatene om beslutninger som treffes i 
samsvar med nr. 1 og begrunne dem, og særlig presisere om 
manglende samsvar med kravene skyldes

a) manglende oppfyllelse av kravene i det gjeldende 
gjennomføringstiltaket,

b) at de harmoniserte standardene nevnt i artikkel 10 nr. 2 er 
feilaktig anvendt, og

c) at det er mangler ved de harmoniserte standardene nevnt i 
artikkel 10 nr. 2.

4.  Kommisjonen skal snarest mulig holde samråd med 
de berørte parter og kan innhente teknisk rådgivning fra 
uavhengige eksterne sakkyndige.

Etter samrådet skal Kommisjonen umiddelbart underrette 
medlemsstaten som traff beslutningen samt de øvrige 
medlemsstatene om sine synspunkter.

Dersom Kommisjonen anser beslutningen for å være 
uberettiget, skal den umiddelbart underrette medlemsstatene 
om dette.
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5.  Dersom beslutningen omhandlet i nr. 1 i denne artikkel 
bygger på mangler ved en harmonisert standard, skal 
Kommisjonen umiddelbart iverksette framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 10 nr. 2, 3 og 4. Kommisjonen skal samtidig underrette 
komiteen nevnt i artikkel 19 nr. 1.

6.  Medlemsstatene og Kommisjonen skal om nødvendig 
treffe nødvendige tiltak for å sikre at opplysningene som 
framlegges som en del av denne framgangsmåten, behandles 
fortrolig.

7.  De beslutningene som medlemsstatene treffer i samsvar 
med denne artikkel, skal offentliggjøres på en oversiktlig måte.

8.  Kommisjonens uttalelse om beslutningene skal 
offentliggjøres i Den europeiske unions tidende.

Artikkel 8

Samsvarsvurdering

1.  Før et produkt som omfattes av gjennomføringstiltak, 
bringes i omsetning og/eller tas i bruk, skal produsenten eller 
dennes representant sikre at det foretas en vurdering av om 
produktet er i samsvar med alle relevante krav i det gjeldende 
gjennomføringstiltaket.

2.  Framgangsmåtene for samsvarsvurdering skal 
spesifiseres ved gjennomføringstiltakene og gi produsentene 
mulighet til å velge mellom intern kontroll av utformingen 
fastsatt i vedlegg IV til dette direktiv og styringsordningen 
angitt i vedlegg V til dette direktiv. Dersom det er behørig 
begrunnet og står i forhold til risikoen, skal framgangsmåten 
ved samsvarsvurdering velges blant relevante moduler, som 
beskrevet i vedlegg II til beslutning 768/2008/EF.

Dersom en medlemsstat har sterke indikasjoner på at et produkt 
sannsynligvis ikke er i samsvar med kravene, skal denne 
medlemsstaten snarest mulig offentliggjøre en begrunnet 
vurdering, eventuelt foretatt av et vedkommende organ, for i 
god tid å kunne iverksette korrigerende tiltak.

Dersom et produkt som omfattes av gjennomføringstiltak, 
er utformet av en organisasjon som er registrert i samsvar 
med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 761/2001 
av 19. mars 2001 om frivillig deltaking for organisasjoner 
i en fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon  
(EMAS)(1), og dersom utformingsfunksjonen omfattes av 
denne registreringen, skal denne organisasjonens 
styringsordning anses for å oppfylle kravene i vedlegg V til 
dette direktiv.

Dersom et produkt som omfattes av gjennomføringstiltak, 
er utformet av en organisasjon som har en styringsordning 

(1) EFT L 114 av 24.4.2001, s. 1.

som omfatter produktutforming, og som er gjennomført i 
samsvar med harmoniserte standarder hvis referansenumre 
er offentliggjort i Den europeiske unions tidende, skal 
styringsordningen anses for å være i samsvar med kravene i 
vedlegg V.

3.  Etter at et produkt som omfattes av gjennomføringstiltak, 
er brakt i omsetning og/eller tatt i bruk, skal produsenten eller 
dennes representant oppbevare alle relevante dokumenter 
for den foretatte samsvarsvurderingen og de utstedte 
samsvarserklæringene slik at medlemsstatene kan få innsyn i 
dem i ti år etter at det siste produktet ble produsert.

De relevante dokumentene skal stilles til rådighet senest 
ti dager etter at det er mottatt en anmodning fra vedkommende 
myndighet i en medlemsstat.

4.  Dokumentene om samsvarsvurderingen og EF-
samsvarserklæringen nevnt i artikkel 5 skal utarbeides på et av 
de offisielle språkene i Den europeiske unions organer.

Artikkel 9

Samsvarsformodning

1.  Medlemsstatene skal anse et produkt som er påført CE-
merking som nevnt i artikkel 5, for å være i samsvar med 
relevante bestemmelser i gjeldende gjennomføringstiltak.

2.  Medlemsstatene skal anse et produkt som omfattes av 
harmoniserte standarder, hvis referansenumre er offentliggjort 
i Den europeiske unions tidende, for å være i samsvar med 
alle relevante krav i gjeldende gjennomføringstiltak som disse 
standardene vedrører.

3.  Produkter som er blitt tildelt fellesskapsmiljømerket 
i henhold til forordning (EF) nr. 1980/2000, skal formodes 
å være i samsvar med kravene til miljøvennlig utforming i 
gjeldende gjennomføringstiltak dersom miljømerket oppfyller 
disse kravene.

4.  Med henblikk på samsvarsformodningen innenfor  
rammen av dette direktiv kan Kommisjonen etter 
framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i artikkel 19 
nr. 2 beslutte at andre miljømerker oppfyller vilkårene som 
tilsvarer vilkårene for fellesskapsmiljømerket i samsvar med 
forordning (EF) nr. 1980/2000. Produkter som er blitt tildelt 
et av disse andre miljømerkene, skal formodes å være i 
samsvar med kravene til miljøvennlig utforming i gjeldende 
gjennomføringstiltak dersom dette miljømerket oppfyller  
disse kravene.
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Artikkel 10

Harmoniserte	standarder

1.  Medlemsstatene skal i størst mulig grad sørge for å treffe 
egnede tiltak som gjør at berørte parter på nasjonalt plan kan 
bli rådspurt i forbindelse med utarbeiding og overvåking av de 
harmoniserte standardene.

2.  Dersom en medlemsstat eller Kommisjonen anser at 
harmoniserte standarder, hvis anvendelse formodes å oppfylle 
særlige bestemmelser i gjeldende gjennomføringstiltak, 
ikke fullt ut oppfyller disse bestemmelsene, skal den berørte 
medlemsstat eller Kommisjonen underrette den faste komité 
nedsatt ved artikkel 5 i direktiv 98/34/EF og gi en begrunnelse 
for dette. Komiteen skal avgi en hasteuttalelse.

3.  På bakgrunn av komiteens uttalelse skal Kommisjonen 
beslutte om den vil offentliggjøre, ikke offentliggjøre, 
offentliggjøre med forbehold, opprettholde eller trekke tilbake 
henvisningene til de aktuelle harmoniserte standardene i Den 
europeiske unions tidende.

4.  Kommisjonen skal underrette det berørte europeiske 
standardiseringsorganet og om nødvendig utstede et nytt 
mandat med sikte på revisjon av de aktuelle harmoniserte 
standardene.

Artikkel 11

Krav	til	deler	og	delenheter

Ved gjennomføringstiltak kan en produsent eller dennes 
representant som bringer i omsetning og/eller tar i bruk deler 
eller delenheter, pålegges å framlegge relevante opplysninger 
om delenes eller delenhetenes materialsammensetning samt 
forbruk av energi, materialer og/eller ressurser, for produsenten 
av et produkt som omfattes av gjennomføringstiltakene.

Artikkel 12

Forvaltningssamarbeid	og	informasjonsutveksling

1.  Medlemsstatene skal treffe egnede tiltak for å oppmuntre 
myndighetene som er ansvarlige for å gjennomføre dette 
direktiv, til å samarbeide og å utveksle opplysninger med 
hverandre og Kommisjonen, for å bidra til anvendelsen av dette 
direktiv og særlig til gjennomføringen av artikkel 7.

I forvaltningssamarbeidet og informasjonsutvekslingen 
skal det i størst mulig grad benyttes elektroniske 

kommunikasjonsmidler, som det kan gis støtte til gjennom 
relevante fellesskapsprogrammer.

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om hvilke 
myndigheter som er ansvarlige for anvendelsen av dette 
direktiv.

2.  De nærmere detaljene omkring og strukturen for 
informasjonsutvekslingen mellom Kommisjonen og 
medlemsstatene skal fastsettes etter framgangsmåten med 
forskriftskomité nevnt i artikkel 19 nr. 2.

3.  Kommisjonen skal treffe egnede tiltak for å oppmuntre og 
bidra til det samarbeidet mellom medlemsstatene som er nevnt 
i denne artikkel.

Artikkel 13

Små	og	mellomstore	bedrifter

1.  Når det gjelder programmer som små og mellomstore 
bedrifter samt svært små bedrifter kan dra nytte av, skal 
Kommisjonen ta hensyn til initiativer som hjelper små og 
mellomstore bedrifter samt svært små bedrifter til å innlemme 
miljøaspekter, herunder energieffektivitet, når de utformer sine 
produkter.

2.  Et gjennomføringstiltak kan følges av retningslinjer som 
omfatter særlige forhold hos små og mellomstore bedriftene 
som utøver sin virksomhet i den produktsektoren som omfattes 
av gjennomføringstiltaket. Om nødvendig kan Kommisjonen i 
samsvar med nr. 1 utarbeide ytterligere spesialisert materiale 
for å gjøre det lettere for små og mellomstore bedrifter å 
anvende dette direktiv.

3.  Medlemsstatene skal sikre, særlig ved å styrke 
støttenettverk og -strukturer, at små og mellomstore bedrifter 
samt svært små bedrifter oppmuntres til å vedta en miljøbevisst 
strategi allerede i produktets utformingsfase, og til å tilpasse 
seg Fellesskapets kommende regelverk.

Artikkel 14

Informasjon	til	forbrukerne

I samsvar med gjeldende gjennomføringstiltak skal 
produsentene sikre, i den form de finner hensiktsmessig, at 
forbrukere av produkter får

a) nødvendig informasjon om rollen de kan spille når det 
gjelder bærekraftig bruk av produktet, og

b) produktets miljøprofil og fordelene med den miljøvennlige 
utformingen, når det kreves av gjennomføringstiltakene.
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Artikkel 15

Gjennomføringstiltak

1.  Når et produkt oppfyller kriteriene oppført i nr. 2 i denne 
artikkel, skal det omfattes av et gjennomføringstiltak eller et 
tiltak i form av egne regler i henhold til nr. 3 bokstav b) i denne 
artikkel. Disse gjennomføringstiltakene, som har som formål 
å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i dette direktiv 
ved å utfylle det, skal vedtas etter framgangsmåten med 
forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 19 nr. 3.

2.  Kriteriene nevnt i nr. 1 er som følger:

a) Salget av og handelen med produktet skal være av en 
betydelig størrelse, dvs. vanligvis over 200 000 enheter per 
år innenfor Fellesskapet i henhold til de siste tilgjengelige 
tallene.

b) Produktet skal, tatt i betraktning mengden som er brakt i 
omsetning og/eller tatt i bruk, ha en betydelig miljøvirkning 
innenfor Fellesskapet i henhold til Fellesskapets strategiske 
prioriteringer fastsatt i beslutning nr. 1600/2002/EF.

c) Produktet skal ha et betydelig forbedringspotensial når 
det gjelder miljøvirkning, uten at det medfører urimelige 
kostnader, og der det særlig tas hensyn til

i) at det ikke finnes annet relevant fellesskapsregelverk, 
eller at markedskreftene ikke er i stand til å løse dette 
spørsmålet tilfredsstillende, og

ii) at det er stor forskjell på miljøprestasjonene til 
produkter som er tilgjengelige på markedet og har 
tilsvarende funksjonalitet.

3.  Når Kommisjonen utarbeider et utkast til gjennom-
føringstiltak, skal den ta hensyn til synspunkter fra komiteen 
nevnt i artikkel 19 nr. 1 samt til

a) Fellesskapets miljøprioriteringer, for eksempel dem som er 
fastsatt i beslutning nr. 1600/2002/EF eller i Kommisjonens 
europeiske klimaendringsprogram (ECCP), og

b) relevant fellesskapsregelverk og egne regler, for eksempel 
frivillige avtaler som etter en vurdering i samsvar med 
artikkel 17 forventes å oppfylle de politiske målene raskere 
eller til en lavere kostnad enn ved obligatoriske krav.

4.  Når Kommisjonen utarbeider et utkast til gjennom-
føringstiltak, skal den

a) ta hensyn til produktets livssyklus og alle vesentlige 
miljøaspekter ved produktet, blant annet energieffektivitet. 
Analysen av miljøaspektene og hvorvidt forbedringer 
er gjennomførbare, skal stå i rimelig forhold til deres 
betydning. Fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming 
med hensyn til de vesentlige miljøaspektene ved et produkt, 
skal ikke forsinkes unødig på grunn av uvisshet omkring de 
øvrige aspektene,

b) foreta en vurdering av innvirkningen på miljøet, forbrukerne 
og produsentene, herunder små og mellomstore bedrifter, 
med hensyn til konkurranseevne, herunder på markeder 
utenfor Fellesskapet, nyskaping, markedsadgang samt 
kostnader og nytte,

c) ta hensyn til gjeldende nasjonal miljølovgivning som 
medlemsstatene finner relevant,

d) rådspørre berørte parter på en hensiktsmessig måte,

e) utarbeide en begrunnelse for utkastet til gjennom-
føringstiltaket på grunnlag av vurderingen nevnt i 
bokstav b), og

f) fastsette gjennomføringsdato(er), eventuelle overgangs-
tiltak eller –perioder eller gjennomføring i flere faser, 
idet det tas særlig hensyn til mulige følger for små og 
mellomstore bedrifter eller særskilte produktgrupper som 
for det meste framstilles av små og mellomstore bedrifter.

5.  Gjennomføringstiltakene skal oppfylle alle følgende 
kriterier:

a) det skal ikke være noen vesentlig negativ innvirkning på 
produktets funksjonalitet, sett fra brukerens side,

b) det skal ikke være noen negativ innvirkning på helse, 
sikkerhet og miljø,

c) det skal ikke være noen vesentlige negative følger for 
forbrukerne, særlig når det gjelder produktets innkjøpspris 
og livssykluskostnader,

d) det skal ikke være noen vesentlige negative følger for 
industriens konkurranseevne,

e) i prinsippet skal fastsettelsen av krav til miljøvennlig 
utforming ikke føre til at produsentene må benytte 
patentbeskyttet teknologi, og

f) produsentene skal ikke pålegges en uforholdsmessig stor 
administrativ byrde.

6.  I gjennomføringstiltakene skal det fastsettes krav til 
miljøvennlig utforming i samsvar med vedlegg I og/eller 
vedlegg II.
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Det innføres særlige krav til miljøvennlig utforming for 
utvalgte miljøaspekter som har en betydelig miljøvirkning.

I gjennomføringstiltakene kan det også fastsettes at det ikke er 
nødvendig med krav til miljøvennlig utforming når det gjelder 
visse angitte parametrer for miljøvennlig utforming, som nevnt 
i vedlegg I del 1.

7. Kravene skal formuleres på en slik måte at det sikres at 
myndighetene som fører tilsyn med markedet, kan kontrollere 
om produktene oppfyller kravene i gjennomføringstiltaket. I 
gjennomføringstiltaket skal det angis om verifiseringen kan 
utføres direkte på produktet eller på grunnlag av den tekniske 
dokumentasjonen.

8. Gjennomføringstiltakene skal omfatte elementene angitt i 
vedlegg VII.

9. Relevante undersøkelser og analyser som Kommisjonen 
benytter når den utarbeider gjennomføringstiltak, bør gjøres 
offentlig tilgjengelige, idet det særlig tas hensyn til at berørte 
små og mellomstore bedrifter enkelt kan få tilgang til og bruke 
dem.

10. Om nødvendig skal et gjennomføringstiltak der 
det fastsettes krav til miljøvennlig utforming, inneholde 
bestemmelser om hvordan de forskjellige miljøaspektene skal 
veies mot hverandre. Disse tiltakene, som har som formål å 
endre ikke-grunnleggende bestemmelser i dette direktiv 
ved å utfylle det, skal vedtas etter framgangsmåten med 
forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 19 nr. 3.

Artikkel 16

Arbeidsplan

1. I samsvar med kriteriene fastsatt i artikkel 15 og etter å ha 
rådspurt samrådsforumet nevnt i artikkel 18 skal Kommisjonen 
innen 21. oktober 2011 utarbeide en arbeidsplan som skal 
gjøres offentlig tilgjengelig.

I arbeidsplanen skal det for de neste tre årene fastsettes en 
veiledende liste over produktgrupper som anses for å ha 
prioritet når det gjelder vedtakelse av gjennomføringstiltak.

Kommisjonen skal endre arbeidsplanen regelmessig etter å ha 
rådspurt samrådsforumet.

2. I overgangsperioden, mens den første arbeidsplanen i 
henhold til nr. 1 i denne artikkel utarbeides, skal Kommisjonen 
likevel, i samsvar med kriteriene fastsatt i artikkel 15 og etter å 
ha rådspurt samrådsforumet, eventuelt på forhånd innføre

a) gjennomføringstiltak, i første omgang for de produktene 
som ifølge ECCP har store muligheter til en kostnadseffektiv 
reduksjon av utslipp av klimagasser, for eksempel varme- 
og varmtvannsanlegg, elektriske motorsystemer, belysning 

både i boliger og i servicesektoren, husholdningsapparater, 
kontorutstyr både i boliger og i servicesektoren, forbruker-
elektronikk samt varme-, ventilasjons- og klimaanlegg, og

b) et eget gjennomføringstiltak som reduserer en produkt-
gruppes energitap i hviletilstand.

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas etter 
framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i 
artikkel 19 nr. 3.

Artikkel 17

Egne	regler

Frivillige avtaler eller andre tiltak i form av egne regler som 
framstår som alternativer til gjennomføringstiltakene i dette 
direktiv, skal som et minstekrav vurderes på grunnlag av 
vedlegg VIII.

Artikkel 18

Samrådsforum

Kommisjonen skal sørge for at den ved utførelse av sin 
virksomhet, for hvert gjennomføringstiltak sikrer en balansert 
deltaking av medlemsstatenes representanter og alle berørte 
parter når det gjelder det aktuelle produktet eller den aktuelle 
produktgruppen, for eksempel industrien, herunder små og 
mellomstore bedrifter og håndverksbedrifter, fagforeninger, 
forhandlere, detaljister, importører, miljøverngrupper og 
forbrukerorganisasjoner. Disse partene skal særlig bidra til 
å definere og gjennomgå gjennomføringstiltak, undersøke 
effektiviteten ved markedstilsynsordningene som er opprettet, 
og vurdere frivillige avtaler og andre tiltak i form av egne 
regler. Disse partene skal møtes i et samrådsforum. Forumets 
forretningsorden skal fastsettes av Kommisjonen.

Artikkel 19

Komitéframgangsmåte

1.  Kommisjonen skal bistås av en komité.

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

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

3.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1-4 og 
artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som 
det skal tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.
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Artikkel 20

Sanksjoner

Medlemsstatene skal fastsette de regler som skal gjelde ved 
overtredelser av nasjonale bestemmelser vedtatt i henhold 
til dette direktiv, og skal treffe alle nødvendige tiltak for 
å sikre at de gjennomføres. De fastsatte sanksjonene skal 
være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke 
avskrekkende, og ta hensyn til hvor alvorlig det manglende 
samsvaret er og til antallet enheter med manglende samsvar  
som er brakt i omsetning på fellesskapsmarkedet. 
Medlemsstatene skal innen 20. november 2010 meddele 
Kommisjonen disse bestemmelsene og umiddelbart underrette 
den om eventuelle senere endringer som påvirker dem.

Artikkel 21

Vurdering

Kommisjonen skal senest i 2012 vurdere virkningen av dette 
direktiv og dets gjennomføringstiltak, herunder blant annet:

a) metodene for å identifisere og dekke vesentlige 
miljøparametrer, som for eksempel ressurseffektivitet, idet 
det tas hensyn til produktenes livssyklus i sin helhet,

b) terskelen for gjennomføringstiltakene,

c) markedstilsynsordningene og

d) alle relevante tiltak i form av egne regler.

Etter denne vurderingen, og særlig tatt i betraktning erfaringene 
i forbindelse med dette direktivs utvidede virkeområde, skal 
Kommisjonen særlig vurdere om det er hensiktsmessig å 
utvide direktivets virkeområde til produkter som ikke er 
energirelaterte, for å redusere miljøvirkningene betydelig i hele 
disse produktenes livssyklus, etter å ha rådspurt samrådsforumet 
nevnt i artikkel 18, og om nødvendig framlegge forslag til 
endringer av dette direktiv for Europaparlamentet og Rådet.

Artikkel 22

Fortrolighet

Kravene til produsenten og/eller dennes representant om 
framlegging av opplysninger som nevnt i artikkel 11 og vedlegg I 
del 2, skal være rimelige og ta hensyn til den rettmessige 
fortrolighet ved kommersielt følsomme opplysninger.

Artikkel 23

Innarbeiding	i	nasjonal	lovgivning

1.  Medlemsstatene skal innen 20. november 2010 sette i  
kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etter-

komme artikkel 1-9, 11, 14 15 og 20 samt vedlegg I-V, VII  
og VIII. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen  
teksten til disse bestemmelsene.

Når disse tiltakene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde 
en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til direktivet 
når de kunngjøres. De skal også inneholde en opplysning om 
at henvisninger i gjeldende lover og forskrifter til det direktivet 
som oppheves ved dette direktiv, skal forstås som henvisninger 
til dette direktiv. Nærmere regler for henvisningen og for 
formuleringen av opplysningen fastsettes av medlemsstatene.

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

Artikkel 24

Oppheving

Direktiv 2005/32/EF, endret ved direktivet oppført i vedlegg  
IX del A, oppheves uten at det berører medlemsstatenes 
forpliktelser når det gjelder fristene for innarbeiding i nasjonal 
lovgivning av direktivene angitt i vedlegg IX del B.

Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås 
som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i 
sammenligningstabellen i vedlegg X.

Artikkel 25

Ikrafttredelse

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

Artikkel 26

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 21. oktober 2009.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BUZEK C. MALMSTRÖM

 President Formann
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VEDLEGG I

Metode	for	å	fastsette	allmenne	krav	til	miljøvennlig	utforming

(som nevnt i artikkel 15 nr. 6)

Formålet med allmenne krav til miljøvennlig utforming er å forbedre produktenes miljøprestasjoner ved å legge vekt 
på vesentlige miljøaspekter ved dem, men uten at det fastsettes grenseverdier. Metoden omhandlet i dette vedlegg 
får anvendelse når det ikke er hensiktsmessig å fastsette grenseverdier for produktgruppen som undersøkes. Når 
Kommisjonen utarbeider et utkast til gjennomføringstiltak for komiteen nevnt i artikkel 19 nr. 1, skal den fastsette 
vesentlige miljøaspekter som skal spesifiseres i gjennomføringstiltaket.

Når Kommisjonen utarbeider gjennomføringstiltak der det fastsettes allmenne krav til miljøvennlig utforming i henhold 
til artikkel 15, skal den alt etter hvilket produkt som omfattes av gjennomføringstiltaket, velge de relevante parametrene 
for miljøvennlig utforming fra listen i del 1, kravene til framlegging av opplysninger fra listen i del 2 og kravene til 
produsenten fra listen i del 3.

Del	1.	Parametrer	for	miljøvennlig	utforming	av	produkter

1.1. I den grad vesentlige miljøaspekter vedrører produktutformingen, skal de fastsettes idet det tas hensyn til følgende 
faser i produktets livssyklus:

a) valg og bruk av råstoff,

b) produksjon,

c) emballering, transport og distribusjon,

d) installering og vedlikehold,

e) bruk og

f) kassert produkt, dvs. den tilstanden et produkt er i ved utgangen av første bruksperiode og inntil produktet blir 
endelig disponert.

1.2. For hver fase skal følgende miljøaspekter vurderes når det er relevant:

a) forventet forbruk av materialer, energi og andre ressurser, for eksempel ferskvann,

b) forventede utslipp til luft, vann og jord,

c) forventet forurensning på grunn av fysiske effekter som støy, vibrasjoner, stråling, elektromagnetiske felter,

d) forventet avfallsproduksjon og

e) muligheter til ombruk, resirkulering og gjenvinning av materialer og/eller av energi, idet det tas hensyn til 
direktiv 2002/96/EF.

1.3. Når det er relevant, skal særlig følgende parametrer benyttes for å vurdere mulighetene til å forbedre miljøaspektene 
nevnt i nr. 1.2, om nødvendig i tillegg til andre parametrer:

a) produktets vekt og volum,

b) bruk av resirkulerte materialer,

c) forbruk av energi, vann og andre ressurser gjennom hele livssyklusen,
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d) bruk av stoffer som er klassifisert som farlige for helsen og/eller miljøet i henhold til rådsdirektiv 67/548/EØF 
av 27. juni 1967 om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige 
stoffer(1), idet det tas hensyn til regelverket for omsetning og bruk av visse stoffer, for eksempel rådsdirektiv 
76/769/EØF av 27. juli 1976 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om begrensning av 
markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og stoffblandinger(2) eller direktiv 2002/95/EF,

e) mengde og art av de forbruksvarene som er nødvendige for riktig bruk og vedlikehold,

f) mulighet til ombruk og resirkulering uttrykt ved: antall anvendte materialer og deler, bruk av standarddeler, 
tidsforbruk ved demontering, bruk av spesialverktøy til demontering, bruk av kodingsstandarder for å kartlegge 
deler og materialer som er egnet til ombruk og resirkulering (herunder merking av plastdeler i samsvar med 
ISO-standarder), bruk av materialer som lett kan resirkuleres, lett tilgang til verdifulle og andre resirkulerbare 
deler og materialer, lett tilgang til deler og materialer som inneholder farlige stoffer, 

g) anvendelse av brukte deler,

h) unngåelse av tekniske løsninger som gjør det vanskeligere med ombruk og resirkulering av deler og hele 
apparater,

i) forlengelse av levetiden uttrykt ved: minste garanterte levetid, garantert levering av reservedeler i en 
minsteperiode, modularitet, oppgraderingsmuligheter, reparasjonsmuligheter,

j) produsert avfallsmengde og mengde farlig avfall,

k) utslipp til luft (klimagasser, forsurende stoffer, flyktige organiske forbindelser, stoffer som bryter ned ozonlaget, 
persistente organiske forbindelser, tungmetaller, fine partikler og svevestøv), uten at det berører anvendelsen 
av europaparlaments- og rådsdirektiv 97/68/EF av 16. desember 1997 om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om tiltak mot utslipp av forurensende gasser og partikler fra forbrenningsmotorer som skal 
monteres i ikke-veigående mobile maskiner(3),

l) utslipp til vann (tungmetaller, stoffer som er skadelig for oksygenbalansen, persistente organiske forbindelser) 
og

m) utslipp til jord (særlig lekkasjer og utslipp av farlige stoffer i produktets bruksfase og fare for utlekking ved 
disponering som avfall).

Del	2.	Krav	til	framlegging	av	opplysninger

I gjennomføringstiltakene kan det kreves at produsenten skal framlegge opplysninger som kan påvirke hvordan 
produktet håndteres, benyttes eller resirkuleres av andre parter enn produsenten. Slike opplysninger kan eventuelt 
omfatte følgende:

a) opplysninger fra utvikleren om produksjonsprosessen,

b) forbrukeropplysninger om produktets vesentlige miljøegenskaper og -prestasjon, som skal følge produktet når det 
bringes i omsetning, slik at forbrukerne kan sammenligne disse aspektene ved produktene,

c) forbrukeropplysninger om hvordan produktet skal installeres, brukes og vedlikeholdes for å begrense dets 
miljøvirkning mest mulig og sikre lengst mulig levetid, samt opplysninger om hvordan produktet skal returneres 
når det er kassert, og dersom det er relevant, opplysninger om leveringsperiode for reservedeler og muligheter for 
oppgradering av produktet, og

d) opplysninger om behandlingsanlegg for demontering, resirkulering eller disponering når produktet er kassert.

Opplysningene bør om mulig være påført selve produktet.

I forbindelse med disse opplysningene skal det tas hensyn til forpliktelsene i henhold til annet fellesskapsregelverk, 
blant annet direktiv 2002/96/EF.

(1) EFT 196 av 16.8.1967, s. 1.
(2) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 201.
(3) EFT L 59 av 27.2.1998, s. 1.
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Del	3.	Krav	til	produsenten

1.  Produsenter av produkter skal gjennomføre en vurdering av produktmodellen gjennom hele produktets livssyklus, 
idet det tas hensyn til miljøaspektene som i gjennomføringstiltakene ble fastsatt som aspekter som kan endres 
vesentlig ved produktutformingen, og der denne vurderingen bygger på realistiske forutsetninger om normale 
bruksvilkår og formålet med bruken. Andre miljøaspekter kan vurderes på frivillig basis.

 På grunnlag av denne vurderingen skal produsentene fastsette produktets miljøprofil. Profilen skal bygge på 
produktets relevante miljøegenskaper og utveksling med omgivelsene i hele produktets livssyklus, uttrykt i målbare 
mengder.

2.  Produsentene skal benytte denne framgangsmåten for å vurdere andre løsninger til utforming og produktets 
oppnådde miljøprestasjon i forhold til standardverdier for referansemåling.

Kommisjonen skal fastsette referanseverdiene i gjennomføringstiltaket på grunnlag av opplysningene som samles 
inn under utarbeidingen av tiltaket.

Ved valg av en bestemt modell skal det være en rimelig balanse mellom de ulike miljøaspektene samt mellom 
miljøaspektene og andre relevante hensyn som sikkerhet og helse, tekniske krav til funksjonalitet, kvalitet og 
yteevne samt økonomiske aspekter, herunder produksjonskostnader og markedsverdi, samtidig som alt relevant 
regelverk skal overholdes.

________
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VEDLEGG II

Metode	for	å	fastsette	særlige	krav	til	miljøvennlig	utforming

(som nevnt i artikkel 15 nr. 6)

Formålet med særlige krav til miljøvennlig utforming er å forbedre et bestemt miljøaspekt ved produktet. Disse kan 
eventuelt være utformet som krav om nedsatt forbruk av en gitt ressurs, slik som en begrensning av bruken av denne 
ressursen i de forskjellige fasene i et produkts livssyklus (for eksempel en begrensning av vannforbruket i bruksfasen 
eller av mengden av et gitt materiale som inngår i produktet, eller et minstekrav til bruk av resirkulert materiale).

Når Kommisjonen utarbeider gjennomføringstiltakene der det fastsettes særlige krav til miljøvennlig utforming 
i henhold til artikkel 15, skal den alt etter hvilket produkt som omfattes av gjennomføringstiltaket, velge relevante 
parametrer for miljøvennlig utforming blant dem som er oppført i vedlegg I del 1, og fastsette nivåene til disse kravene 
etter framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i artikkel 19 nr. 2, som følger:

1.  Ved en teknisk, miljømessig og økonomisk analyse skal det velges en rekke representative modeller av det aktuelle 
produktet på markedet, og tekniske muligheter for å forbedre produktets miljøprestasjon skal identifiseres, samtidig 
som den økonomiske levedyktigheten ved disse mulighetene skal vurderes og vesentlig tapt yteevne eller nedsatt 
nytte for forbrukerne unngås.

Ved den tekniske, miljømessige og økonomiske analysen skal det også fastsettes hvilke produkter og hvilken 
teknologi på markedet som har de beste egenskapene når det gjelder de aktuelle miljøaspektene. 

I forbindelse med analysen og når kravene skal fastsettes, bør det tas hensyn til yteevnen til produkter som er 
tilgjengelige på de internasjonale markedene, samt til standardverdier for referansemåling fastsatt i andre staters 
lovgivning. 

På grunnlag av denne analysen og idet det tas hensyn til økonomisk og teknisk gjennomførbarhet samt 
forbedringspotensial, skal det treffes konkrete tiltak med henblikk på å begrense produktets miljøvirkning mest 
mulig.

Når det gjelder energiforbruk, skal nivået for energieffektivitet eller -forbruk fastsettes med det mål å oppnå lavest 
mulig livssykluskostnader for sluttbrukere for de representative produktmodellene, idet det tas hensyn til følgene 
for andre miljøaspekter. Ved analysen av livssykluskostnadene benyttes en reell diskonteringsrente på grunnlag av 
opplysninger fra Den europeiske sentralbank og en realistisk levetid for produktet, og den bygger på summen av 
endringene i kjøpsprisen (som følger av endringer i industrikostnadene) og i driftskostnadene, som følger av de ulike 
mulighetene til tekniske forbedringer, som diskonteres gjennom levetiden til de representative produktmodellene. 
Driftskostnadene dekker først og fremst energiforbruket og tilleggskostnader i form av andre ressurser, som vann 
eller rengjøringsmidler.

Det skal gjennomføres en følsomhetsanalyse som omfatter relevante faktorer, for eksempel prisen på energi eller 
andre ressurser, prisen på råstoffer eller produksjonskostnader samt diskonteringsrenten, og, dersom det er relevant, 
de eksterne miljøkostnadene, herunder kostnadene ved å redusere utslipp av klimagasser, for å kontrollere om det 
er skjedd vesentlige endringer og om de overordnede konklusjonene er holdbare. Kravene skal tilpasses i samsvar 
med dette.

En lignende metode kan benyttes for andre ressurser, for eksempel vann.

2.  For å gjennomføre tekniske, miljømessige og økonomiske analyser kan det benyttes opplysninger som er 
tilgjengelige som ledd i andre fellesskapstiltak.

Dette gjelder også opplysninger fra eksisterende programmer i andre deler av verden, når det skal fastsettes særlige 
krav til miljøvennlig utforming av produkter som Den europeiske union handler med sine økonomiske partnere.

3. Ved fastsettelse av datoen for kravets ikrafttredelse skal det tas hensyn til hvor lang tid det tar å gi produktet ny 
utforming.

_______
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VEDLEGG III

CE-merking

(som nevnt i artikkel 5 nr. 2)

CE-merkingen skal være minst 5 mm høy. Dersom CE-merkingen forminskes eller forstørres, skal størrelsesforholdet 
som framgår av modellen ovenfor, overholdes.

CE-merkingen skal påføres produktet. Dersom dette ikke er mulig, skal den påføres på emballasjen og følgedokumentene.

_______
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VEDLEGG IV

Intern	kontroll	av	utformingen

(som nevnt i artikkel 8 nr. 2)

1.  I dette vedlegg beskrives framgangsmåten som produsenten eller dennes representant, som er ansvarlig for å 
oppfylle forpliktelsene fastsatt i nr. 2, skal benytte for å sikre og erklære at produktet oppfyller relevante krav i det 
gjeldende gjennomføringstiltaket. EF-samsvarserklæringen kan omfatte et eller flere produkter og skal oppbevares 
av produsenten.

2.  Produsenten skal utarbeide teknisk dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om produktet er i samsvar med 
kravene i det gjeldende gjennomføringstiltaket.

Dokumentasjonen skal særlig inneholde

a) en generell beskrivelse av produktet og dets tiltenkte bruksområde,

b) resultatene av relevante miljøvurderingsundersøkelser som er utført av produsenten og/eller henvisninger til 
miljøvurderingslitteratur eller studier av enkelttilfeller, som benyttes av produsenten for å vurdere, dokumentere 
og fastsette løsninger for produktutforming,

c) miljøprofilen, dersom gjennomføringstiltaket krever det,

d) elementer i spesifikasjonene til produktutformingen som gjelder miljøaspektene ved produktutformingen, 

e) en liste over de egnede standardene nevnt i artikkel 10 som er helt eller delvis anvendt, og en beskrivelse 
av de løsningene som er valgt for å oppfylle kravene i gjeldende gjennomføringstiltak dersom standardene 
nevnt i artikkel 10 ikke er anvendt, eller dersom disse standardene ikke fullt ut dekker kravene i gjeldende 
gjennomføringstiltak,

f) en kopi av de opplysningene om miljøaspektene ved produktutformingen som framlegges i samsvar med 
kravene fastsatt i vedlegg I del 2, og

g) resultatene av de gjennomførte målingene i forbindelse med kravene til miljøvennlig utforming, herunder 
nærmere opplysninger om hvorvidt disse målingene er i samsvar med kravene til miljøvennlig utforming 
fastsatt i gjeldende gjennomføringstiltak.

3.  Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at produktet framstilles i samsvar med spesifikasjonene for 
utformingen nevnt i nr. 2 og med kravene i det gjennomføringstiltaket som får anvendelse på produktet.

_______
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VEDLEGG V

Styringsordning	for	samsvarsvurdering

(som nevnt i artikkel 8 nr. 2)

1. I dette vedlegg beskrives framgangsmåten som produsenten som oppfyller forpliktelsene i nr. 2 i dette vedlegg, 
skal benytte for å sikre og erklære at produktet oppfyller kravene i det gjeldende gjennomføringstiltaket. EF-
samsvarserklæringen kan omfatte et eller flere produkter og skal oppbevares av produsenten.

2. En styringsordning kan benyttes for samsvarsvurdering av et produkt, forutsatt at produsenten iverksetter 
miljøelementene angitt i nr. 3.

3. Miljøelementer i styringsordningen

I dette nummer angis elementene i en styringsordning og de framgangsmåtene som produsenten kan benytte for 
å dokumentere at produktet er i samsvar med kravene i gjeldende gjennomføringstiltak.

3.1. Politikk som gjelder produktets miljøprestasjon

Produsenten skal kunne dokumentere samsvar med kravene i det gjeldende gjennomføringstiltaket. Produsenten 
skal også kunne opprette en ramme for å fastsette og vurdere mål og indikatorer for produktets miljøprestasjon 
med henblikk på å forbedre produktets samlede miljøprestasjon.

Alle tiltak som produsenten treffer for å forbedre et produkts samlede miljøprestasjon og fastsette produktets 
miljøprofil, dersom gjennomføringstiltaket krever det, ved utformingen og produksjonen, skal dokumenteres 
på en systematisk og oversiktlig måte i form av skriftlige framgangsmåter og instrukser.

Disse framgangsmåtene og instruksene skal særlig omfatte en fyllestgjørende beskrivelse av:

a) listen over dokumenter som skal utarbeides for å dokumentere produktets samsvar, og som eventuelt skal 
være tilgjengelige,

b) målene og indikatorene for produktets miljøprestasjon og ledelsens organisasjonsplan, ansvarsområder og 
fullmakter samt ressursfordelingen når det gjelder gjennomføring og ajourføring,

c) de kontrollene og prøvingene som skal utføres etter produksjonen for å sammenligne produktets 
miljøprestasjon med indikatorene for miljøprestasjon,

d) framgangsmåtene for å kontrollere den påkrevde dokumentasjonen og sikre at den er ajourført, og

e) metoden for å kontrollere at miljøelementene i styringsordningen gjennomføres og er effektive.

3.2. Planlegging

Produsenten skal utarbeide og ajourføre

a) framgangsmåter for å fastsette produktets miljøprofil,

b) mål og indikatorer for produktets miljøprestasjon som tar hensyn til mulighetene for tekniske løsninger for 
å oppfylle de tekniske og økonomiske kravene, og

c) et program for å nå disse målene.

3.3. Gjennomføring og dokumentasjon
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3.3.1. Dokumentasjonen om styringsordningen skal særlig oppfylle følgende:

a) ansvarsområder og fullmakter skal defineres og dokumenteres for å sikre at produktets miljøprestasjon er 
effektiv, samtidig som det skal rapporteres om hvordan vurderinger og forbedringer gjennomføres,

b) det skal utarbeides dokumenter som beskriver de teknikkene som er innført for å kontrollere og verifisere 
utformingen, samt de prosessene og systematiske tiltakene som anvendes ved produktutformingen, og

c) produsenten skal utarbeide og ajourføre opplysninger for å beskrive de viktigste miljøelementene i 
styringsordningen og framgangsmåtene for å kontrollere alle dokumentene som kreves.

3.3.2. Dokumentasjonen om produktet skal særlig inneholde

a) en generell beskrivelse av produktet og dets tiltenkte bruksområde,

b) resultatene av relevante miljøvurderingsundersøkelser som er utført av produsenten og/eller henvisninger 
til miljøvurderingslitteratur eller studier av enkelttilfeller som benyttes av produsenten for å vurdere, 
dokumentere og fastsette løsninger for produktutforming,

c) miljøprofilen, dersom gjennomføringstiltaket krever det,

d) dokumenter som beskriver resultatene av de gjennomførte målingene i forbindelse med kravene til 
miljøvennlig utforming, herunder nærmere opplysninger om hvorvidt disse målingene er i samsvar med 
kravene til miljøvennlig utforming som er fastsatt i gjeldende gjennomføringstiltak,

e) spesifikasjoner fastsatt av produsenten der det særlig framgår hvilke standarder som er anvendt. 
Dersom standardene nevnt i artikkel 10 ikke er anvendt eller ikke fullt ut dekker kravene i gjeldende 
gjennomføringstiltak, skal det beskrives hvilke midler som er anvendt for å sikre samsvar, og

f) en kopi av de opplysningene om miljøaspektene ved produktutformingen som framlegges i samsvar med 
kravene fastsatt i vedlegg I del 2.

3.4. Kontroll og korrigerende tiltak

3.4.1. Produsenten skal

a) treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at produktet framstilles i samsvar med spesifikasjonene for 
utformingen og med kravene i det gjennomføringstiltaket som får anvendelse på produktet,

b) utarbeide og ajourføre framgangsmåter for å undersøke og håndtere manglende samsvar samt gjennomføre 
endringene i de dokumenterte framgangsmåtene som følger av de korrigerende tiltakene, og

c) minst hvert tredje år gjennomføre en full intern miljørevisjon av miljøelementene i styringsordningen.

_______
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VEDLEGG VI

EF-samsvarserklæring

(som nevnt i artikkel 5 nr. 3)

EF-samsvarserklæringen skal inneholde følgende opplysninger:

1.  Produsentens eller representantens navn og adresse.

2.  En beskrivelse av modellen som er tilstrekkelig til at den entydig kan identifiseres.

3. Dersom det er relevant, henvisninger til anvendte harmoniserte standarder.

4. Dersom det er relevant, andre anvendte tekniske standarder og spesifikasjoner.

5. Dersom det er relevant, henvisninger til annet fellesskapsregelverk som inneholder bestemmelser om påføring av 
CE-merking.

6. Navnet på den personen som har fullmakt til å underskrive bindende dokumenter på vegne av produsenten eller 
dennes representant.

_______
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VEDLEGG VII

Innholdet	i	gjennomføringstiltakene

(som nevnt i artikkel 15 nr. 8)

Gjennomføringstiltaket skal særlig inneholde følgende:

1.  En nøyaktig definisjon av den eller de typene av produkter som omfattes.

2.  Krav til miljøvennlig utforming av det eller de produktene som omfattes, gjennomføringsdato(er), overgangstiltak 
eller –perioder eller gjennomføring i flere faser:

a) Dersom det dreier seg om et eller flere allmenne krav til miljøvennlig utforming, skal de relevante fasene og 
aspektene blant dem som nevnes i vedlegg I nr. 1.1 og 1.2, fulgt av eksempler på parametrer utvalgt blant 
dem som nevnes i vedlegg I nr. 1.3, angis som retningslinjer når forbedringer av fastlagte miljøaspekter skal 
vurderes.

b) Dersom det dreier seg om et eller flere særlige krav til miljøvennlig utforming, skal nivået angis.

3. De parametrene for miljøvennlig utforming som er nevnt i vedlegg I del 1, der det ikke er nødvendig med krav til 
miljøvennlig utforming.

4. Krav som gjelder installering av produktet, dersom det har direkte betydning for det aktuelle produktets 
miljøprestasjon.

5. De målestandardene og/eller målemetodene som skal benyttes. Dersom det finnes harmoniserte standarder hvis 
referansenumre er offentliggjort i Den europeiske unions tidende, skal disse benyttes.

6. Nærmere opplysninger om samsvarsvurdering i samsvar med beslutning 93/465/EØF:

a) Dersom den eller de modulene som skal anvendes, skiller seg fra modul A, skal de faktorene som danner 
grunnlaget for valg av en særskilt framgangsmåte, angis.

b) Dersom det er relevant, skal kriteriene for godkjenning og/eller sertifisering av tredjemann angis.

 Dersom det er fastsatt andre moduler i andre fellesskapsbestemmelser om det samme produktet, skal den modulen 
som er fastsatt i gjennomføringstiltaket, gjelde for det aktuelle kravet.

7. Krav om at produsentene skal framlegge opplysninger, særlig om de delene i den tekniske dokumentasjonen som er 
nødvendige for å lette kontrollen av om produktet er i samsvar med gjennomføringstiltaket.

8. Lengden på den overgangsperioden da medlemsstatene skal tillate at produkter bringes i omsetning og/eller tas 
i bruk dersom de oppfyller de bestemmelser som var i kraft på deres territorium på datoen for vedtakelse av 
gjennomføringstiltaket.

9. Datoen for vurdering og eventuell revisjon av gjennomføringstiltaket, idet det tas hensyn til tempoet i den tekniske 
utvikling.

_______
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VEDLEGG VIII

Egne	regler

(som nevnt i artikkel 17)

I tillegg til det grunnleggende lovfestede kravet om at initiativene til egne regler skal være i samsvar med alle traktatens 
bestemmelser (særlig bestemmelsene om det indre marked og konkurranse) og Fellesskapets internasjonale forpliktelser, 
herunder multilaterale handelsbestemmelser, kan følgende ikke-uttømmende liste over veiledende kriterier benyttes for 
å vurdere om initiativene til egne regler kan godkjennes som et alternativ til et gjennomføringstiltak i forbindelse med 
dette direktiv:

1. Fri	deltaking

Aktører fra tredjestater skal kunne delta både når initiativer til egne regler forberedes, og når de gjennomføres.

2. Tilleggsverdi

Initiativer til egne regler skal skape en tilleggsverdi (utover vanlig næringsvirksomhet) når det gjelder en bedre 
samlet miljøprestasjon hos det produktet som omfattes.

3. Representativitet

Bransjen og dens sammenslutninger som deltar i et tiltak i form av egne regler, skal representere det store flertallet 
av den relevante økonomiske sektoren med færrest mulig unntak. Det skal sørges for at konkurransereglene 
overholdes.

4. Kvantitative	og	trinnvise	mål

Målene som fastsettes av de berørte parter, skal uttrykkes klart og entydig og ha et veldefinert utgangspunkt. Dersom 
tiltaket i form av egne regler omfatter et langt tidsrom, skal delmål tas med. Det skal være mulig å kontrollere 
om målene og delmålene nås på en overkommelig og troverdig måte ved hjelp av klare og pålitelige indikatorer. 
Forskningsdata samt vitenskapelige og tekniske grunnleggende opplysninger skal gjøre det lettere å utvikle disse 
indikatorene.

5. Det	sivile	samfunnets	innflytelse

For å sikre innsynsmulighet skal initiativene til egne regler offentliggjøres, blant annet ved bruk av Internett og 
andre elektroniske midler for informasjonsspredning.

Det samme skal gjelde for de foreløpige rapportene og de endelige overvåkingsrapportene. De berørte parter, 
herunder medlemsstatene, industrien, ikke-statlige miljøorganisasjoner og forbrukersammenslutninger, skal 
oppfordres til å komme med merknader til initiativene til egne regler.

6. Overvåking	og	rapportering

Initiativene til egne regler skal inneholde et velstrukturert overvåkingssystem med en tydelig ansvarsfordeling 
mellom industrien og uavhengige kontrollører. Kommisjonens kontorer skal sammen med de berørte parter som 
deltar i initiativet til egne regler, oppfordres til å kontrollere at målene nås.

Overvåkings- og rapporteringsplanen skal være detaljert, gi innsynsmulighet og være objektiv. Det tilkommer 
Kommisjonens kontorer, med bistand fra komiteen nevnt i artikkel 19 nr. 1, å vurdere om målene med den frivillige 
avtalen eller andre tiltak i form av egne regler er nådd.

7. Kostnadseffektiv	forvaltning	av	initiativer	til	egne	regler

Kostnadene ved forvaltning av initiativer til egne regler, særlig når det gjelder overvåking, skal ikke føre til en 
uforholdsmessig stor administrativ byrde sammenlignet med målene og andre tilgjengelige politiske virkemidler.
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8. Bærekraftig	utvikling

 Initiativer til egne regler skal være i samsvar med de politiske målene for dette direktiv, herunder deres integrerte 
metode, og med de økonomiske og sosiale dimensjonene ved en bærekraftig utvikling. Vern av forbrukernes 
interesser, dvs. helse, livskvalitet og økonomiske interesser, skal inngå i målene.

9. Forenlighet	med	stimuleringstiltak

Initiativer til egne regler kan ikke forventes å føre til de ønskede resultatene dersom andre faktorer og 
stimuleringstiltak, for eksempel markedspress, skatter og nasjonal lovgivning, sender motstridende signaler til dem 
som deltar i initiativene. Konsekvens i politikken er vesentlig i så måte, og skal tas i betraktning når det skal 
vurderes hvor effektivt initiativet har vært.

_______

VEDLEGG IX

DEL A

Opphevet	direktiv	med	endringer

(som nevnt i artikkel 24)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/32/EF
(EUT L 191 av 22.7.2005, s. 29)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/28/EF
(EUT L 81 av 20.3.2008, s. 48)

bare artikkel 1

DEL B

Frister	for	innarbeiding	i	nasjonal	lovgivning

(som nevnt i artikkel 24)

Direktiv Frist for innarbeiding

2005/32/EF 11. august 2007

2008/28/EF —



17.12.2015 Nr. 76/669EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG X

Sammenligningstabell

Direktiv 2005/32/EF Dette direktiv

Artikkel 1-20 Artikkel 1-20

Artikkel 21 —

Artikkel 22 —

Artikkel 23 Artikkel 21

Artikkel 24 Artikkel 22

Artikkel 25 —

— Artikkel 23

— Artikkel 24

Artikkel 26 Artikkel 25

Artikkel 27 Artikkel 26

Vedlegg I–VIII Vedlegg I–VIII

— Vedlegg IX

— Vedlegg X
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 
unionen,

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og 
helsepåstander om næringsmidler(1), særleg artikkel 18 nr. 5 og

ut frå desse synsmåtane:

1) I medhald av forordning (EF) nr. 1924/2006 er 
helsepåstandar om næringsmiddel forbodne med mindre 
dei er godkjende av Kommisjonen i samsvar med den 
nemnde forordninga og førte opp i ei liste over påstandar 
som er tillatne.

2) Ved forordning (EF) nr. 1924/2006 er det òg fastsett at 
driftsansvarlege for næringsmiddelføretak kan sende 
søknader om godkjenning av helsepåstandar til den 
rette nasjonale styresmakta i ein medlemsstat. Den rette 
nasjonale styresmakta skal sende gyldige søknader vidare 
til Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik 
(EFSA), heretter kalla «Styresmakta».

3) Etter at søknaden er motteken, skal Styresmakta straks 
melde frå til dei andre medlemsstatane og Kommisjonen 
og gje ei fråsegn om den aktuelle helsepåstanden.

4) Kommisjonen skal ta omsyn til fråsegna frå Styresmakta 
når han tek avgjerd om godkjenning av helsepåstandar.

5) Etter ein søknad frå Laboratoire Vie et Santé, send 
over 29. desember 2008 i medhald av artikkel 13 nr. 5 
i forordning (EF) nr. 1924/2006, vart Styresmakta bede 
om å gje ei fråsegn om ein helsepåstand om verknadene 
av Catalgine® bouffées de chaleur på minsking av talet 
på hetetokter (spørsmål nr. EFSA-Q-2009-00852)(2). 
Den påstanden som søkjaren hadde gjort framlegg om, 
hadde følgjande ordlyd: «Medverkar til å minske talet på 
hetetokter».

6) Kommisjonen og medlemsstatane mottok 13. januar 
2010 den vitskaplege fråsegna frå Styresmakta, der det 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 326 av 10.12.2010, s. 59, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 68/2011 av 1. juli 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøv-
ing og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 
54 av 6.10.2011, s. 29.

(1) TEU L 404 av 30.12.2006, s. 9.
(2) The EFSA Journal 2010, 8(1):1422.

vart konkludert med at det på grunnlag av dei framlagde 
opplysningane ikkje var mogleg å fastslå nokon 
årsakssamanheng mellom inntak av Catalgine® bouffées 
de chaleur og den påståtte verknaden. Ettersom påstanden 
ikkje oppfyller krava i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør 
han difor ikkje godkjennast.

7) Dei helsepåstandane som er nemnde i artikkel 13 nr. 1 
bokstav a) i forordning (EF) nr. 1924/2006, er omfatta av 
overgangstiltaka som er fastsette i artikkel 28 nr. 5 i den 
nemnde forordninga, berre dersom dei oppfyller krava i 
den artikkelen, mellom anna at dei skal vere i samsvar 
med forordninga. Når det gjeld den påstanden som denne 
forordninga omfattar, konkluderte Styresmakta med at 
det ikkje var mogleg å fastslå nokon årsakssamanheng 
mellom inntak av næringsmiddelet og den påståtte 
verknaden, og at påstanden dermed ikkje er i samsvar 
med forordning (EF) nr. 1924/2006 og ikkje vert omfatta 
av den overgangsperioden som er fastsett i artikkel 
28 nr. 5 i den nemnde forordninga. Det er fastsett ein 
overgangsperiode på seks månader for å gjere det mogleg 
for driftsansvarlege for næringsmiddelføretak å tilpasse 
seg krava i denne forordninga.

8) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i samsvar 
med fråsegna frå Det faste utvalet for næringsmiddelkjeda 
og dyrehelsa og verken Europaparlamentet eller Rådet 
har sett seg imot dei —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

Den helsepåstanden som er nemnd i vedlegget til denne 
forordninga, skal ikkje førast opp i den EU-lista over påstandar 
som er tillatne, og som er nemnd i artikkel 13 nr. 3 i forordning 
(EF) nr. 1924/2006.

Han skal likevel kunne nyttast i seks månader etter at denne 
forordninga har teke til å gjelde.

Artikkel 2

Denne forordninga tek til å gjelde den 20. dagen etter at ho er 
kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.

KOMMISJONSFORORDNING	(EU)	nr.	1161/2010

av	9.	desember	2010

om	 avslag	 på	 godkjenning	 av	 ein	 helsepåstand	 om	 næringsmiddel	 som	 ikkje	 viser	 til	 redusert	
sjukdomsrisiko	og	til	utviklinga	og	helsa	til	barn(*)

2015/EØS/76/85
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Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 9. desember 2010.

 For Kommisjonen

 President

 José Manuel BARROSO

______

VEDLEGG

Avvist	helsepåstand

Søknad – relevante føresegner i 
forordning (EF) nr. 1924/2006

Næringsstoff, stoff, næringsmiddel 
eller næringsmiddelgruppe

Påstand Referansenummeret til 
EFSA-fråsegna

Artikkel 13 nr. 5 – helsepåstand 
som byggjer på nyutvikla 
vitskaplege prov og/eller 
inneheld ei oppmoding om 
sikring av data som er underlagde 
eigedomsrett

Catalgine® bouffées de 
chaleur

Medverkar til å minske talet på hetetokter Q-2009-00852
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 
unionen,

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og 
helsepåstander om næringsmidler(1), særleg artikkel 17 nr. 3 og

ut frå desse synsmåtane:

1) I medhald av forordning (EF) nr. 1924/2006 er 
helsepåstandar om næringsmiddel forbodne med mindre 
dei er godkjende av Kommisjonen i samsvar med den 
nemnde forordninga og førte opp i ei liste over påstandar 
som er tillatne.

2) Ved forordning (EF) nr. 1924/2006 er det òg fastsett at 
driftsansvarlege for næringsmiddelføretak kan sende 
søknader om godkjenning av helsepåstandar til den 
rette nasjonale styresmakta i ein medlemsstat. Den rette 
nasjonale styresmakta skal sende gyldige søknader vidare 
til Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik 
(EFSA), heretter kalla «Styresmakta».

3) Etter at søknaden er motteken, skal Styresmakta straks 
melde frå til dei andre medlemsstatane og Kommisjonen 
og gje ei fråsegn om den aktuelle helsepåstanden.

4) Kommisjonen skal ta omsyn til fråsegna frå Styresmakta 
når han tek avgjerd om godkjenning av helsepåstandar.

5) Dei to fråsegnene som er nemnde i denne forordninga, 
er knytte til søknader som viser til helsepåstandar om 
utviklinga og helsa til barn, slik det er nemnt i artikkel 14 
nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1924/2006.

6) Etter ein søknad frå Danone Baby Nutrition, send over i 
medhald av artikkel 14 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) 
nr. 1924/2006, vart Styresmakta bede om å gje ei fråsegn 
om ein helsepåstand om verknadene av Immunofortis®  
på immunsystemet til barn (spørsmål nr. 
EFSA-Q-2008-106)(2). Den påstanden som søkjaren 
hadde gjort framlegg om, hadde følgjande ordlyd: 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 326 av 10.12.2010, s. 61, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 68/2011 av 1. juli 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøv-
ing og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 
54 av 6.10.2011, s. 29.

(1) TEU L 404 av 30.12.2006, s. 9.
(2) The EFSA Journal (2010), 8(2):1430.

«Immunofortis® styrkjer immunsystemet til barnet ditt 
på ein naturleg måte».

7) På grunnlag av dei framlagde opplysningane konkluderte 
Styresmakta i fråsegna si som Kommisjonen og 
medlemsstatane mottok 4. februar 2010, med at desse 
opplysningane ikkje er tilstrekkelege til å fastslå at det er 
ein årsakssamanheng mellom inntak av Immunofortis® 
og den påståtte verknaden. Ettersom påstanden ikkje 
oppfyller krava i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør han 
difor ikkje godkjennast.

8) Etter ein søknad frå Vifor Pharma (Potters), send inn i 
medhald av artikkel 14 nr. 1 bokstav b) i forordning 
(EF) nr. 1924/2006, vart Styresmakta bede om å gje ei 
fråsegn om ein helsepåstand om verknadene av Eye qTM 
på arbeidsminnet (spørsmål nr. EFSA-Q-2009-00485)(3). 
Den påstanden som søkjaren hadde gjort framlegg om, 
hadde følgjande ordlyd: «Eye q TM (ein unik kombinasjon 
av High-EPA/DHA/GLA omega 3, 6 PUFA) inneheld 
dei essensielle næringsstoffa som er med på å betre 
arbeidsminnet hjå barn». Forkortingane som søkjaren 
nytta, viser til høvesvis eikosapentaensyre (EPA), 
dokosaheksaensyre (DHA), gammalinolensyre (GLA) og 
fleirumetta feittsyrer (PUFA).

9) På grunnlag av dei framlagde opplysningane konkluderte 
Styresmakta i fråsegna si som Kommisjonen og 
medlemsstatane mottok 4. mars 2010, med at desse 
opplysningane ikkje er tilstrekkelege til fastslå at det er 
ein årsakssamanheng mellom inntak av Eye q TM og den 
påståtte verknaden. Ettersom påstanden ikkje oppfyller 
krava i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør han difor ikkje 
godkjennast.

10) I samsvar med artikkel 28 nr. 6 i forordning (EF) nr. 
1924/2006 skal dei helsepåstandane som er nemnde i 
artikkel 14 nr. 1 bokstav b) i den nemnde forordninga, 
og som ikkje er godkjende ved ei avgjerd i medhald 
av artikkel 17 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1924/2006, 
kunne nyttast i seks månader etter at denne forordninga 
er vedteken, såframt det vart sendt inn ein søknad før 
19. januar 2008. Ettersom søknaden om ein helsepåstand 
om Eye qTM ikkje vart sendt inn innan 19. januar 2008, 
er det kravet som er fastsett i artikkel 28 nr. 6 bokstav b), 
ikkje oppfylt, og den overgangsperioden som er fastsett 
i den nemnde artikkelen, kan ikkje nyttast. Det bør difor 
fastsetjast ein overgangsperiode på seks månader for å gjere 
det mogleg for driftsansvarlege for næringsmiddelføretak 
å tilpasse seg krava i denne forordninga.

(3) The EFSA Journal (2010), 8 (3):1516.

KOMMISJONSFORORDNING	(EU)	nr.	1162/2010

av	9.	desember	2010

om	 avslag	 på	 godkjenning	 av	 visse	 helsepåstandar	 om	 næringsmiddel	 som	 viser	 til	 redusert	
sjukdomsrisiko	og	til	utviklinga	og	helsa	til	barn(*)

2015/EØS/76/86
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11) Ved fastsetjinga av tiltaka i denne forordninga er det teke omsyn til dei kommentarane som 
Kommisjonen har motteke frå søkjarane og andre personar i samsvar med artikkel 16 nr. 6 i forordning 
(EF) nr. 1924/2006.

12) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for 
næringsmiddelkjeda og dyrehelsa og verken Europaparlamentet eller Rådet har sett seg imot dei —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

Dei helsepåstandane som er nemnde i vedlegget til denne forordninga, skal ikkje førast opp i den EU-lista 
over påstandar som er tillatne, som er nemnd i artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1924/2006.

Dei skal likevel kunne nyttast i seks månader etter at denne forordninga har teke til å gjelde.

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, 9. desember 2010.

 For Kommisjonen

 President

 José Manuel BARROSO

______



Nr. 76/674 17.12.2015EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG

Avviste	helsepåstandar

Søknad – relevante føresegner i forordning 
(EF) nr. 1924/2006

Næringsstoff, stoff, 
næringsmiddel eller 

næringsmiddelgruppe
Påstand Referansenummeret til 

EFSA-fråsegna

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) – helsepåstand 
som viser til utviklinga og helsa til barn

Immunofortis® Immunofortis® styrkjer immunsystemet 
til barnet ditt på ein naturleg måte

Q-2008-106

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) – helsepåstand 
som viser til utviklinga og helsa til barn

Eye qTM Eye qTM (ein unik kombinasjon av High-
EPA/DHA/GLA omega 3, 6 PUFA) 
inneheld dei essensielle næringsstoffa 
som er med på å betre arbeidsminnet hjå 
barn

Q-2009-00485
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EUROPAKOMMISJONEN HAR,

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 
unionen,

med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/54/EF 
av 18. juni 2009(1) om utnytting og markedsføring av naturlig 
mineralvann, særleg artikkel 4 nr. 1 bokstav c) og artikkel 12 
bokstav d),

med tilvising til fråsegna frå Den europeiske styresmakta for 
næringsmiddeltryggleik og

ut frå desse synsmåtane:

1) I kommisjonsdirektiv 2003/40/EF av 16. mai 2003 om 
fastsettelse av listen over, grenseverdier for konsentrasjon 
av og krav til merking for bestanddeler i naturlig 
mineralvann samt vilkår for bruk av ozonanriket luft 
ved behandling av naturlig mineralvann og kildevann(2) 
er det fastsett ein grenseverdi for fluorid i naturleg 
mineralvatn. Det er fastsett ein tilsvarande grenseverdi 
for kjeldevatn i rådsdirektiv 98/83/EF av 3. november 
1998 om drikkevannets kvalitet(3).

2) For at driftsansvarlege skal kunne rette seg etter desse 
direktiva, bør det tillatast at naturleg mineralvatn og 
kjeldevatn vert handsama med aktivert aluminiumoksid 
for å fjerne fluorid, heretter kalla «fjerning av fluorid».

3) Fjerning av fluorid bør ikkje medføre at vatnet som vert 
handsama, vert tilført restar i eit omfang som kan utgjere 
ein risiko for folkehelsa.

4) Dei rette styresmaktene bør få melding om slik fjerning 
av fluorid, slik at dei kan gjennomføre dei kontrollane 
som er naudsynte for å sikre at dette vert gjort på riktig 
måte.

5) Det bør opplysast om at fluorid er fjerna på etiketten til 
det handsama vatnet.

6) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i samsvar 
med fråsegna frå Det faste utvalet for næringsmiddelkjeda 
og dyrehelsa og verken Europaparlamentet eller Rådet 
har sett seg imot dei —

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 37 av 10.2.2010, s. 13, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 69/2011 av 1. juli 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) 
og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 31.

(1) TEU L 164 av 26.6.2009, s. 45.
(2) TEU L 126 av 22.5.2003, s. 34.
(3) TEF L 330 av 5.12.1998, s. 32.

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

1. Det skal tillatast at naturleg mineralvatn og kjeldevatn 
vert handsama med aktivert aluminiumoksid for å fjerne 
fluorid, heretter kalla «fjerning av fluorid».

Naturleg mineralvatn og kjeldevatn vert heretter kalla «vatn».

2. Fjerninga av fluorid skal gjerast i samsvar med dei 
tekniske krava som er fastsette i vedlegget.

Artikkel 2

Utsleppet av restar i vatnet som følgje av fjerning av fluorid, 
skal vere så lågt som det er teknisk mogleg å få til med beste 
praksis, og skal ikkje utgjere ein risiko for folkehelsa. For å 
sikre dette skal den driftsansvarlege utføre og overvake dei 
kritiske handsamingstrinna som er fastsette i vedlegget.

Artikkel 3

1. Det skal meldast frå til dei rette styresmaktene minst tre 
månader før fjerninga av fluorid vert utført.

2. I meldinga skal den driftsansvarlege gje dei rette 
styresmaktene relevante opplysningar, dokumentasjon og 
analyseresultat knytte til handsaminga, for å vise at ho er i 
samsvar med krava i vedlegget.

Artikkel 4

Vatn som har gjennomgått handsaming med fjerning av fluorid, 
skal merkast med følgjande tekst i nærleiken av opplysningane 
om den analytiske samansetnaden: «Vatnet er handsama med 
ein tillaten adsorpsjonsmetode».

Artikkel 5

Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er 
kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.

KOMMISJONSFORORDNING	(EU)	nr.	115/2010

av	9.	februar	2010

om	 fastsetjing	 av	 vilkåra	 for	 bruk	 av	 aktivert	 aluminiumoksid	 til	 å	 fjerne	 fluorid	 frå	 naturleg	
mineralvatn	og	kjeldevatn(*)

2015/EØS/76/87
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Produkt som vart bringa i omsetning før 10. august 2010, og som ikkje er i samsvar med artikkel 4, skal 
kunne marknadsførast fram til 10. august 2011.

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

Utferda i Brussel, 9. februar 2010.

 For Kommisjonen

 President

 José Manuel BARROSO

___________
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VEDLEGG

Tekniske	krav	knytte	til	bruk	av	aktivert	aluminiumoksid	for	fjerning	av	fluorid	frå	naturleg	mineralvatn	og	
kjeldevatn

Følgjande kritiske handsamingstrinn skal utførast og overvakast på høveleg måte:

1. Før det aktiverte aluminiumoksidet vert nytta til å handsame vatn, skal det gjennomgå ein førebuande prosess som 
omfattar bruk av sure eller basiske kjemikaliar for å fjerne eventuelle restar, og tilbakespyling for å fjerne små 
partiklar.

2. Det skal utførast ein regenereringsprosess med intervall på éi til fire veker avhengig av vasskvaliteten og 
gjennomstrøymingsmengda. Under regeneringa skal det nyttast kjemikaliar som er eigna til å fjerne dei adsorberte 
iona med sikte på å byggje opp att adsorpsjonsevna til det aktiverte aluminiumoksidet, og fjerne eventuelle biofilmar 
som har danna seg. Denne prosessen skal utførast i følgjande tre fasar:

– Handsaming med natriumhydroksid for å fjerne fluoridion og byte dei ut med hydroksidion.

– Handsaming med ei syre for å fjerne restar av natriumhydroksid og aktivere mediet.

– Skyljing med drikkevatn eller demineralisert vatn og kondisjonering med vatnet som det siste trinnet for å sikre 
at filteret ikkje har innverknad på det samla mineralinnhaldet i det handsama vatnet.

3. Dei kjemikaliane og reagensane som vert nytta i den førebuande prosessen og regenereringa, skal vere i samsvar 
med dei gjeldande europeiske standardane(1) eller dei gjeldande nasjonale standardane for reinleiken til dei kjemiske 
reagensane som vert nytta i handsaminga av vatn meint for konsum.

4. Det aktiverte aluminiumoksidet skal vere i samsvar med den europeiske standarden for utlekingsprøver  
(EN 12902)(2) for å sikre at det ikkje vert sleppt ut restar i vatnet i eit omfang som overstig dei grenseverdiane 
som er fastsette i direktiv 2003/40/EF, eller dersom det ikkje er fastsett slike grenseverdiar i det nemnde direktivet, 
dei grenseverdiane som er fastsette i direktiv 98/83/EF eller i gjeldande nasjonal lovgjeving. Det samla talet på 
aluminiumion i det handsama vatnet etter frigjering av aluminium, som er hovuddelemnet i aktivert aluminiumoksid, 
skal ikkje overstige 200 µg/l, som fastsett i direktiv 98/83/EF. Denne mengda skal kontrollerast jamleg i samsvar 
med rådsdirektivet.

5. Handsamingstrinna skal utførast i samsvar med god framstillingspraksis og HACCP-prinsippa som er fastsette i 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 om næringsmiddelhygiene(3).

6. Den driftsansvarlege skal utarbeide eit overvakingsprogram for å sikre at handsamingstrinna verkar på ein 
tilfredsstillande måte, særleg med omsyn til å halde ved lag dei grunnleggjande eigenskapane til vatnet og 
fluoridinnhaldet i det.

__________

(1) Europeiske standardar som er utvikla av Den europeiske standardiseringsorganisasjonen (CEN).
(2) Europeisk standard EN 12902 (2004): Produkter brukt til behandling av drikkevann. Uorganiske tilsetnings- og filtreringsmaterialer.
(3) TEU L 139 av 30.4.2004, s. 1.
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for 
rester av plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôrvarer 
av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av 
rådsdirektiv 91/414/EØF(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a), 
og

ut fra følgende betraktninger:

(1) Grenseverdier for rester av karbendazim, cyflutrin, 
fenamidon, ioksynil og tiofanatmetyl er fastsatt i 
vedlegg II og i del B i vedlegg III til forordning (EF) 
nr. 396/2005. Grenseverdier for rester av acekinocyl, 
fenazakin, flonikamid, flutriafol, imidakloprid, 
metkonazol, protiokonazol og tebufenozid er fastsatt i 
del A i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005.

2) I forbindelse med vurdering, i samsvar med rådsdirektiv 
91/414/EØF av 15. juli 1991 om markedsføring av 
plantefarmasøytiske produkter(2), av hvorvidt det 
skulle gis godkjenning for bruk på sukkermais av et 
plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet 
bentazon, er det i henhold til artikkel 6 nr. 1 i forordning 
(EF) nr. 396/2005 inngitt søknad om endring av de 
eksisterende grenseverdiene for restmengder.

3) Når det gjelder acekinocyl, er det inngitt en slik søknad 
for bruk på appelsiner, mandariner, ferskener, druer, 
tomater og eggplanter. Når det gjelder karbendazim, er 
det inngitt en slik søknad for bruk på sitroner, limetter 
og mandariner. Når det gjelder cyflutrin, er det inngitt 
en slik søknad for bruk på mandelgresskar, sylteagurker, 
bønner med belg, erter med belg og poteter. Når det 
gjelder fenamidon, er det inngitt en slik søknad for 
bruk på jordbær og frukter av gresskarfamilien. Når 
det gjelder fenazakin, er det inngitt en slik søknad for 
bruk på te. Når det gjelder flonikamid, er det inngitt en 
slik søknad for bruk på sitrusfrukter, kirsebær, paprika, 
eggplanter og erter uten belg. Når det gjelder flutriafol, 
er det inngitt en slik søknad for bruk på epler, bananer 
og vindruer. Når det gjelder imidakloprid, er det inngitt 
en slik søknad for bruk på ris. Når det gjelder ioksynil, 
er det inngitt en slik søknad for bruk på gressløk. Når det 
gjelder metkonazol, er det inngitt en slik søknad for bruk 

 på kirsebær, ferskener, aprikoser, bomullsfrø, hvete og 
sukkerbete. Når det gjelder protiokonazol, er det inngitt 
en slik søknad for bruk på brokkoli og blomkål. Når det 
gjelder tebufenozid, er det inngitt en slik søknad for bruk 
på ris. Når det gjelder tiofanatmetyl, er det inngitt en 
slik søknad for bruk på grapefrukt, appelsiner, sitroner, 
limetter og mandariner.

4) I samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 
er disse søknadene blitt vurdert av de berørte 
medlemsstatene, og vurderingsrapportene er oversendt 
Kommisjonen.

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 
heretter kalt «Myndigheten», har vurdert søknadene og 
vurderingsrapportene, og undersøkte særlig risikoene for 
forbrukerne og, der det var relevant, for dyr, og har avgitt 
grunngitte uttalelser om de foreslåtte grenseverdiene for 
restmengder(3). Myndigheten oversendte disse uttalelsene 
til Kommisjonen og medlemsstatene og gjorde dem 
tilgjengelige for offentligheten.

6) Myndigheten fastslo i sine grunngitte uttalelser at 
alle opplysningskrav var oppfylt, og at endringene 
av grenseverdiene for restmengder som søkerne 
hadde anmodet om, var akseptable med hensyn til 
forbrukersikkerhet, på grunnlag av en vurdering av 
27 spesifikke europeiske forbrukergrupper. Myndigheten 
tok hensyn til de nyeste opplysningene om stoffenes 
toksikologiske egenskaper. Verken livslang eksponering 
for disse stoffene gjennom konsum av alle næringsmidler 
som kan inneholde dem, eller kortvarig eksponering som 
følge av overdrevent konsum av de berørte produktene, 
viste at det var noen risiko for at akseptabelt daglig inntak 
(ADI) eller akutt referansedose (ARfD) overskrides.

7) På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser, og 
idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for saken, 
anses de foreslåtte endringer av grenseverdiene å oppfylle 
kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005.

8) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres.

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet 
har motsatt seg dem —

KOMMISJONSFORORDNING	(EU)	nr.	893/2010

av	8.	oktober	2010

om	endring	av	vedlegg	II	og	III	 til	europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	nr.	396/2005	med	
hensyn	 til	 grenseverdier	 for	 rester	 av	 acekinocyl,	 bentazon,	 karbendazim,	 cyflutrin,	 fenamidon,	
fenazakin,	flonikamid,	flutriafol,	imidakloprid,	ioksynil,	metkonazol,	protiokonazol,	tebufenozid	og	

tiofanatmetyl	i	eller	på	visse	produkter(*)

2015/EØS/76/88

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 266 av 9.10.2010, s. 10, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 69/2011 av 1. juli 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) 
og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 31.
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VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

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

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

Utferdiget i Brussel, 8. oktober 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

_________

___________
(1) EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1.
(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1.
(3) EFSAs vitenskapelige rapporter er tilgjengelige på http://www.efsa.europa.eu

Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for cyfluthrin in 
various commodities of plant and animal origin, EFSA Journal 2010; 8(5):1618.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for bentazone in 
sweet corn. Offentliggjort: 7. mai 2010. Vedtatt: 5. mai 2010.
Reasoned opinion of EFSA: Modification of the existing MRLs for flonicamid in various crops. Offentliggjort: 6. mai 2010. Vedtatt: 
4. mai 2010.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for acequinocyl in 
oranges, mandarins, peaches, grapes, tomatoes and aubergines. Offentliggjort: 30. april 2010. Vedtatt: 29. april 2010.
Reasoned opinion of EFSA: Modification of the existing MRLs for imidacloprid in rice. Offentliggjort: 23. april 2010. Vedtatt: 
20. april 2010.
Reasoned opinion of EFSA: Modification of the existing MRLs for flutriafol in various crops. Offentliggjort: 16. april 2010 Vedtatt: 
16. april 2010.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for fenazaquin in 
tea (dried or fermented leaves and stalks of Camellia sinensis). Offentliggjort: 15. april 2010. Vedtatt: 14. april 2010.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for tebufenozide in 
rice. Offentliggjort: 15. april 2010. Vedtatt: 15. april 2010.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for prothioconazole 
in cauliflower and broccoli. Offentliggjort: 13. april 2010. Vedtatt: 13. april 2010.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for fenamidone in 
strawberries, cucurbits with edible peel and cucurbits with inedible peel. Offentliggjort: 9. april 2010. Vedtatt: 6. april 2010.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for ioxynil in 
chives. Offentliggjort: 9. april 2010. Vedtatt: 8. april 2010.
Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of the existing MRLs for metconazole in 
various crops. Offentliggjort: 12. mars 2010. Vedtatt: 11. mars 2010.
Reasoned opinion of EFSA: Refined risk assessment regarding certain MRLs of concern for the active substances carbendazim and 
thiophanate-methyl [1]. Offentliggjort: 3. juni 2009. Vedtatt: 14. mai 2009.
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VEDLEGG

I vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer:

1) I vedlegg II skal kolonnene for bentazon, karbendazim, cyflutrin, fenamidon, ioksynil og tiofanatmetyl lyde:

«Pesticidrester	og	grenseverdier	for	restmengder	(mg/kg)
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1 2 3 4 5 6 7 8

0100000 1. FRUKT,	FRISK	ELLER	
FRYST;	NØTTER

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

0110000 i) Sitrusfrukter 0,02(*) 0,02(*)

0110010 Grapefrukt 0,5 6

0110020 Appelsiner 0,5 6

0110030 Sitroner 0,7 6

0110040 Limetter 0,7 6

0110050 Mandariner 0,7 6

0110990 Andre 0,5 0,1(*)

0120000 ii) Nøtter	(med	eller	uten	
skall)

0,1(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,2(*)

0120010 Mandler

0120020 Paranøtter

0120030 Kasjunøtter

0120040 Kastanjer

0120050 Kokosnøtter

0120060 Hasselnøtter

0120070 Macadamianøtter

0120080 Pekannøtter

0120090 Pinjekjerner

0120100 Pistasienøtter

0120110 Valnøtter

0120990 Andre

0130000 iii) Kjernefrukter 0,2 0,02(*)

0130010 Epler 0,2 0,5
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1 2 3 4 5 6 7 8

0130020 Pærer 0,2 0,5

0130030 Kveder 0,2 0,5

0130040 Mispel (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0130050 Japansk mispel (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0130990 Andre 0,2 0,5

0140000 iv) Steinfrukter 0,02(*)

0140010 Aprikoser 0,2 0,3 2

0140020 Kirsebær 0,5 0,2 0,3

0140030 Ferskener 0,2 0,3 2

0140040 Plommer 0,5 0,2 0,3

0140990 Andre 0,1(*) 0,02(*) 0,1(*)

0150000 v) Bær	og	småfrukter

0151000 a) Borddruer og vindruer 0,3 0,5

0151010 Borddruer 0,3 0,1(*)

0151020 Vindruer 0,5 3

0152000 b) Jordbær 0,1(*) 0,02(*) 0,04 0,1(*)

0153000 c) Bær fra halvbusker 0,1(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,1(*)

0153010 Bjørnebær

0153020 Blåbringebær

0153030 Bringebær

0153990 Andre

0154000 d) Andre småfrukter og 
bær

0,1(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,1(*)

0154010 Blåbær

0154020 Tranebær

0154030 Solbær, hvitrips og 
rødrips

0154040 Stikkelsbær

0154050 Nyper (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0154060 Morbær (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0154070 Azarolhagtorn (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0154080 Hyllebær (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0154990 Andre

0160000 vi) Forskjellige	frukter 0,02(*) 0,02(*)

0161000 a) Spiselig skall 0,1(*) 0,1(*)
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0161010 Dadler

0161020 Fikener

0161030 Bordoliven

0161040 Kumquat

0161050 Stjernefrukt (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0161060 Daddelplommer (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0161070 Jambolan 
(javaplommer)

(**) (**) (**) (**) (**) (**)

0161990 Andre

0162000 b) Uspiselig skall, små 0,1(*) 0,1(*)

0162010 Kiwier

0162020 Litchi

0162030 Pasjonsfrukt

0162040 Fikenkaktus 
(kaktusfrukt)

(**) (**) (**) (**) (**) (**)

0162050 Stjerneepler (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0162060 Amerikansk kaki 
(Virginia-kaki)

(**) (**) (**) (**) (**) (**)

0162990 Andre

0163000 c) Uspiselig skall, store

0163010 Avokadoer 0,1(*) 0,1(*)

0163020 Bananer 0,1(*) 0,1(*)

0163030 Mango 0,5 1

0163040 Papaya 0,2 1

0163050 Granatepler 0,1(*) 0,1(*)

0163060 Cherimoya (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0163070 Guava (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0163080 Ananas 0,1(*) 0,1(*)

0163090 Brødfrukt (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0163100 Durian (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0163110 Surannona (guanabana) (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0163990 Andre 0,1(*) 0,1(*)

0200000 2. GRØNNSAKER,	FRISKE	
ELLER	FRYSTE

0210000 i) Rot-	og	knollvekster 0,1(*) 0,1(*) 0,02(*) 0,1(*)
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0211000 a) Poteter 0,04 0,05(*)

0212000 b) Tropiske rot- og 
knollvekster

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

0212010 Kassava

0212020 Søtpoteter

0212030 Jams

0212040 Arrowrot (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0212990 Andre

0213000 c) Andre rot- og 
knollvekster unntatt 
sukkerbete

0,02(*)

0213010 Rødbeter 0,05(*)

0213020 Gulrøtter 0,2

0213030 Knollselleri 0,05(*)

0213040 Pepperrot 0,05(*)

0213050 Jordskokk 0,05(*)

0213060 Pastinakk 0,2

0213070 Rotpersille 0,05(*)

0213080 Hagereddiker 0,05(*)

0213090 Havrerot 0,05(*)

0213100 Kålrot 0,05(*)

0213110 Neper 0,05(*)

0213990 Andre 0,05(*)

0220000 ii) Løk 0,1(*) 0,1(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,1(*)

0220010 Hvitløk 0,2

0220020 Kepaløk 0,2

0220030 Sjalottløk 0,2

0220040 Pipeløk 3

0220990 Andre 0,05(*)

0230000 iii) Fruktbærende	grønnsaker 0,05(*)

0231000 a) Søtvierfamilien 0,1(*)

0231010 Tomater 0,5 0,05 0,5 2

0231020 Paprika 0,1(*) 0,3 0,02(*) 0,1(*)

0231030 Eggplanter 0,5 0,1 0,02(*) 2

0231040 Okra 2 0,02(*) 0,02(*) 1

0231990 Andre 0,1(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,1(*)
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0232000 b) Gresskarfamilien – 
spiselig skall

0,1(*) 0,1(*) 0,2 0,1(*)

0232010 Slangeagurker 0,1

0232020 Sylteagurker 0,1

0232030 Mandelgresskar 0,1

0232990 Andre 0,02(*)

0233000 c) Gresskarfamilien – 
uspiselig skall

0,1(*) 0,1(*) 0,02(*) 0,2

0233010 Meloner 0,3

0233020 Kjempegresskar 0,5

0233030 Vannmeloner 0,3

0233990 Andre 0,3

0234000 d) Sukkermais 0,3 0,1(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,1(*)

0239000 e) Andre fruktbærende 
grønnsaker

0,1(*) 0,1(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,1(*)

0240000 iv) Kål 0,1(*) 0,02(*) 0,05(*)

0241000 a) Blomsterkål 0,1(*) 0,05 0,1(*)

0241010 Brokkoli

0241020 Blomkål

0241990 Andre

0242000 b) Hodekål

0242010 Rosenkål 0,5 0,2 1

0242020 Hodekål 0,1(*) 0,3 0,1(*)

0242990 Andre 0,1(*) 0,2 0,1(*)

0243000 c) Bladkål 0,1(*) 0,3 0,1(*)

0243010 Kinakål

0243020 Grønnkål

0243990 Andre

0244000 d) Knutekål 0,1(*) 0,02(*) 0,1(*)

0250000 v) Bladgrønnsaker	og	friske	
urter

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

0251000 a) Salat og andre 
salatplanter, herunder 
Brassicacea

1 2 0,05(*)

0251010 Vårsalat

0251020 Salat

0251030 Bredbladet endiv

0251040 Karse

0251050 Vårkarse (**) (**) (**) (**) (**) (**)
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0251060 Salatsennep, rucola

0251070 Sareptasennep (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0251080  Blader og spirer av 
Brassica spp.

0251990 Andre

0252000 b) Spinat og lignende 
(blader)

0,05(*)

0252010 Spinat 0,02(*) 0,02(*)

0252020 Portulakk (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0252030 Bladbete (mangold) 0,02(*) 0,02(*)

0252990 Andre 0,02(*) 0,02(*)

0253000 c) Vinblader 
(vindrueblader)

(**) (**) (**) (**) (**) (**)

0254000 d) Brønnkarse 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*)

0255000 e) Salatsikori 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*)

0256000 f) Urter 0,02(*) 0,02(*)

0256010 Kjørvel 0,05(*)

0256020 Gressløk 3

0256030 Snittselleri 0,05(*)

0256040 Persille 0,05(*)

0256050 Salvie (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0256060 Rosmarin (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0256070 Timian (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0256080 Basilikum (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0256090 Laurbærblader (laurbær) (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0256100 Estragon (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0256990 Andre 0,05(*)

0260000 vi) Belgfrukter	(friske) 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*)

0260010 Bønner (med belg) 0,1(*) 0,2 0,1

0260020 Bønner (uten belg) 0,1(*) 0,1(*) 0,05
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0260030 Erter (med belg) 0,5 0,2 0,2

0260040 Erter (uten belg) 0,2 0,1(*) 0,05

0260050 Linser 0,1(*) 0,1(*) 0,05

0260990 Andre 0,1(*) 0,1(*) 0,05

0270000 vii) Stengelgrønnsaker	(friske) 0,1(*) 0,1(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,1(*)

0270010 Asparges 0,05(*)

0270020 Kardon 0,05(*)

0270030 Hageselleri 0,05(*)

0270040 Fennikel 0,05(*)

0270050 Artisjokk 0,05(*)

0270060 Purre 3

0270070 Rabarbra 0,05(*)

0270080 Bambusskudd (*) (*) (*) (*) (*) (*)

0270090 Palmehjerter (*) (*) (*) (*) (*) (*)

0270990 Andre 0,05(*)

0280000 viii) Sopp 0,1(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*)

0280010 Dyrket sopp 1

0280020 Viltvoksende sopp 0,1(*)

0280990 Andre

0290000 ix) Tang	og	tare (*) (*) (*) (*) (*) (*)

0300000 3. TØRKEDE	BELGFRUKTER 0,1(*) 0,1(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*)

0300010 Bønner

0300020 Linser

0300030 Erter

0300040 Lupiner

0300990 Andre

0400000 4. OLJEHOLDIGE	FRØ	OG	
FRUKTER

0,1(*)

0401000 i) Oljeholdige	frø 0,05(*) 0,1(*)

0401010 Linfrø 0,1(*) 0,02(*) 0,1(*)

0401020 Jordnøtter 0,1(*) 0,02(*) 0,1(*)

0401030 Valmuefrø 0,1(*) 0,02(*) 0,1(*)

0401040 Sesamfrø 0,1(*) 0,02(*) 0,1(*)

0401050 Solsikkefrø 0,1(*) 0,02(*) 0,1(*)
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0401060 Rapsfrø 0,1(*) 0,05 0,1(*)

0401070 Soyabønner 0,2 0,02(*) 0,3

0401080 Sennepsfrø 0,1(*) 0,02(*) 0,1(*)

0401090 Bomullsfrø 0,1(*) 0,02(*) 0,1(*)

0401100 Gresskarfrø 0,1(*) 0,02(*) 0,1(*)

0401110 Saflortistel (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0401120 Agurkurt (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0401130 Oljedodre (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0401140 Hampefrø 0,1(*) 0,02(*) 0,1(*)

0401150 Ricinus (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0401990 Andre 0,1(*) 0,02(*) 0,1(*)

0402000 ii) Oljeholdige	frukter 0,1(*) 0,02(*) 0,1(*)

0402010 Oliven til produksjon av 
olivenolje

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

0402020 Palmenøtter (palmekjerner) (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0402030 Oljepalmefrukt (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0402040 Kapok (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0402990 Andre 0,05(*) 0,1(*)

0500000 5. KORN 0,1(*) 0,02(*) 0,05(*)

0500010 Bygg 2 0,02(*) 0,3

0500020 Bokhvete 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*)

0500030 Mais 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*)

0500040 Hirse 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*)

0500050 Havre 2 0,02(*) 0,3

0500060 Ris 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*)

0500070 Rug 0,1 0,02(*) 0,05

0500080 Sorghum 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*)

0500090 Hvete 0,1 0,02(*) 0,05

0500990 Andre 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*)

0600000 6. TE,	KAFFE,	URTETE	OG	
KAKAO

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

0610000 i) Te	(tørkede	blader	
og	stilker,	gjærede	og	
ugjærede,	av	Camellia 
sinensis)

0620000 ii) Kaffebønner (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0630000 iii) Urtete	(tørket) (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0631000 a) Blomster (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0631010 Kamille (**) (**) (**) (**) (**) (**)
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0631020 Hibiskus (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0631030 Kronblader av rose (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0631040 Sjasmin (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0631050 Lind (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0631990 Andre (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0632000 b) Blader (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0632010 Jordbærblader (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0632020 Rooibosblader (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0632030 Maté (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0632990 Andre (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0633000 c) Røtter (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0633010 Vendelrot (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0633020 Ginsengrot (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0633990 Andre (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0639000 d) Andre urteteer (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0640000 iv) Kakao	(gjærede	bønner) (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0650000 v) Johannesbrød (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0700000 7. HUMLE	(tørket),	herunder	
humle	i	form	av	pelleter	og	
ikke-konsentrert	pulver

0,1(*) 0,1(*) 20 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*)

0800000 8. KRYDDER (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0810000 i) Frø (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0810010 Anisfrø (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0810020 Svartkarve (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0810030 Sellerifrø (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0810040 Korianderfrø (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0810040 Spisskummenfrø (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0810060 Dillfrø (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0810070 Fennikelfrø (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0810080 Bukkehornkløver (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0810090 Muskatnøtt (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0810990 Andre (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0820000 ii) Frukt	og	bær (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0820010 Allehånde (**) (**) (**) (**) (**) (**)
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0820020 Anispepper (kinesisk 
pepper)

(**) (**) (**) (**) (**) (**)

0820030 Karve (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0820040 Kardemomme (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0820050 Einebær (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0820060 Svart og hvit pepper (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0820070 Vaniljestenger (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0820080 Tamarind (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0820990 Andre (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0830000 iii) Bark (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0830010 Kanel (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0830990 Andre (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0840000 iv) Røtter	eller	jordstengler (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0840010 Lakris (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0840020 Ingefær (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0840030 Gurkemeie (kurkuma) (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0840040 Pepperrot (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0840990 Andre (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0850000 v) Knopper (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0850010 Kryddernellik (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0850020 Kapers (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0850990 Andre (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0860000 vi) Blomsterarr (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0860010 Safran (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0860990 Andre (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0870000 vii) Frøkapper (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0870010 Muskatblomme (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0870990 Andre (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0900000 9. SUKKERPLANTER (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0900010 Sukkerbete (rot) (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0900020 Sukkerrør (**) (**) (**) (**) (**) (**)

0900030 Sikorirøtter (**) (**) (**) (**) (**) (**)
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0900990 Andre (**) (**) (**) (**) (**) (**)

1000000 10. PRODUKTER	AV	
ANIMALSK	OPPRINNELSE	
–	LANDDYR

0,01(*)

1010000 i) Kjøtt,	bearbeidet	kjøtt,	
slakteavfall,	blod,	animalsk	
fett,	ferskt,	kjølt	eller	fryst,	
saltet,	i	saltlake,	tørket,	
røkt	eller	bearbeidet	til	
mel,	andre	bearbeidede	
produkter,	f.eks.	pølser,	og	
næringsmidler	framstilt	av	
disse

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

1011000 a) Svin

1011010 Kjøtt 0,05(*)

1011020 Fettfritt eller magert 
kjøtt

0,05(*)

1011030 Lever 0,05(*)

1011040 Nyrer 0,05(*)

1011050 Spiselig slakteavfall 0,2

1011990 Andre 0,05(*)

1012000 b) Storfe

1012010 Kjøtt 0,5

1012020 Fett 1,5

1012030 Lever 1

1012040 Nyrer 2,5

1012050 Spiselig slakteavfall 0,2

1012990 Andre 0,05(*)

1013000 c) Sauer

1013010 Kjøtt 0,5

1013020 Fett 1,5

1013030 Lever 1

1013040 Nyrer 2,5

1013050 Spiselig slakteavfall 0,2

1013990 Andre 0,05(*)

1014000 d) Geiter

1014010 Kjøtt 0,5

1014020 Fett 1,5
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1014030 Lever 1

1014040 Nyrer 2,5

1014050 Spiselig slakteavfall 0,2

1014990 Andre 0,05(*)

1015000 e) Hester, esler, muldyr 
eller mulesler

(**) (**) (**) (**) (**) (**)

1015010 Kjøtt (**) (**) (**) (**) (**) (**)

1015020 Fett (**) (**) (**) (**) (**) (**)

1015030 Lever (**) (**) (**) (**) (**) (**)

1015040 Nyrer (**) (**) (**) (**) (**) (**)

1015050 Spiselig slakteavfall (**) (**) (**) (**) (**) (**)

1015990 Andre (**) (**) (**) (**) (**) (**)

1016000 f) Fjørfe – kylling, 
gås, and, kalkun og 
perlehøns – struts, due

1016010 Kjøtt 0,05(*)

1016020 Fett 0,05(*)

1016030 Lever 0,05(*)

1016040 Nyrer 0,05(*)

1016050 Spiselig slakteavfall 0,2

1016990 Andre 0,05(*)

1017000 g) Andre landbruksdyr (**) (**) (**) (**) (**) (**)

1017010 Kjøtt (**) (**) (**) (**) (**) (**)

1017020 Fett (**) (**) (**) (**) (**) (**)

1017030 Lever (**) (**) (**) (**) (**) (**)

1017040 Nyrer (**) (**) (**) (**) (**) (**)

1017050 Spiselig slakteavfall (**) (**) (**) (**) (**) (**)

1017990 Andre (**) (**) (**) (**) (**) (**)

1020000 ii) Melk	og	fløte,	ikke	
konsentrert	og	ikke	
tilsatt	sukker	eller	
søtningsmiddel,	smør	og	
annet	fett	fra	melk,	ost	
eller	ostemasse

0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,05(*)
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1020010 Storfe

1020020 Sauer

1020030 Geiter

1020040 Hester

1020990 Andre

1030000 iii) Fugleegg,	ferske,	
konserverte	eller	
kokte,	egg	uten	skall	og	
eggeplommer,	ferske,	
tørkede,	dampkokte	eller	
kokt	i	vann,	formede,	
fryste	eller	på	annen	
måte	konserverte,	også	
tilsatt	sukker	eller	annet	
søtningsmiddel

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

1030010 Kylling

1030020 And (**) (**) (**) (**) (**) (**)

1030030 Gås (**) (**) (**) (**) (**) (**)

1030040 Vaktel (**) (**) (**) (**) (**) (**)

1030990 Andre (**) (**) (**) (**) (**) (**)

1040000 iv) Honning (**) (**) (**) (**) (**) (**)

1050000 v) Amfibier	og	krypdyr (**) (**) (**) (**) (**) (**)

1060000 vi) Snegler (**) (**) (**) (**) (**) (**)

1070000 vii) Andre	landdyrprodukter (**) (**) (**) (**) (**) (**)

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som grenseverdiene for restmengder gjelder for, vises det 

til vedlegg I.
(*) Angir bestemmelsesgrensen.
(**) Kombinasjon av pesticid og kodenummer som grenseverdien for restmengder som fastsatt i vedlegg III del B, gjelder for.

(F) = Løselig i fett.

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer:
Bentazon — kode 1000000: Bentazon
Karbendazim — kode 1000000: Karbendazim og tiofanatmetyl, uttrykt som karbendazim
Tiofanatmetyl — kode 1000000: Karbendazim og tiofanatmetyl, uttrykt som karbendazim»
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2) I del A i vedlegg III skal kolonnene for acekinocyl, fenazakin, flonikamid, flutriafol, imidakloprid, metkonazol, protiokonazol og 
tebufenozid lyde:

«Pesticidrester	og	grenseverdier	for	restmengder	(mg/kg)

Kode-
nummer

Grupper av og eksempler 
på enkeltprodukter som 

grenseverdiene for restmengder 
gjelder for(a)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 1. FRUKT,	FRISK	ELLER	
FRYST;	NØTTER

0,02(*)

0110000 i) Sitrusfrukter 0,5 0,1 0,2 1 0,02(*) 2

0110010 Grapefrukt 0,2

0110020 Appelsiner 0,4

0110030 Sitroner 0,2

0110040 Limetter 0,2

0110050 Mandariner 0,4

0110990 Andre 0,2

0120000 ii) Nøtter	 (med	 eller	
uten	skall)

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

0120010 Mandler 0,02

0120020 Paranøtter 0,01(*)

0120030 Kasjunøtter 0,01(*)

0120040 Kastanjer 0,01(*)

0120050 Kokosnøtter 0,01(*)

0120060 Hasselnøtter 0,01(*)

0120070 Macadamianøtter 0,01(*)

0120080 Pekannøtter 0,01(*)

0120090 Pinjekjerner 0,01(*)

0120100 Pistasienøtter 0,01(*)

0120110 Valnøtter 0,01(*)

0120990 Andre 0,01(*)

0130000 iii) Kjernefrukter 0,1 0,1 0,2 0,5 0,02(*) 1
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0130010 Epler 0,2

0130020 Pærer 0,05(*)

0130030 Kveder 0,05(*)

0130040 Mispel 0,05(*)

0130050 Japansk mispel 0,05(*)

0130990 Andre 0,05(*)

0140000 iv) Steinfrukter 0,05(*)

0140010 Aprikoser 0,01(*) 0,3 0,3 0,5 0,1 1

0140020 Kirsebær 0,01(*) 0,3 0,3 0,5 0,15 1

0140030 Ferskener 0,04 0,5 0,3 0,5 0,1 0,5

0140040 Plommer 0,01(*) 0,3 0,2 0,3 0,02(*) 1

0140990 Andre 0,01(*) 0,3 0,05 0,05(*) 0,02(*) 1

0150000 v) Bær	og	småfrukter 0,05(*) 0,02(*)

0151000 a) Borddruer og 
vindruer

0,3 0,2 1 3

0151010 Borddruer 0,05(*)

0151020 Vindruer 1

0152000 b) Jordbær 0,01(*) 1 0,5 0,5 0,05(*)

0153000 c) Bær fra halvbus-
ker

0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 5

0153010 Bjørnebær 0,05(*)

0153020 Blåbringebær 0,05(*)

0153030 Bringebær 2

0153990 Andre 0,05(*)

0154000 d) Andre småfrukter 
og bær

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

0154010 Blåbær 5 3

0154020 Tranebær 0,05(*) 0,5

0154030 Solbær, hvitrips 
og rødrips

5 0,05(*)

0154040 Stikkelsbær 5 0,05(*)

0154050 Nyper 5 0,05(*)

0154060 Morbær 5 0,05(*)

0154070 Azarolhagtorn 0,05(*) 0,05(*)

0154080 Hyllebær 5 0,05(*)

0154990 Andre 5 0,05(*)

0160000 vi) Forskjellige	frukter 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*)

0161000 a) Spiselig skall 0,01(*) 0,05(*)

0161010 Dadler 0,05(*) 0,05(*)
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0161020 Fikener 0,05(*) 0,05(*)

0161030 Bordoliven 0,5 0,05(*)

0161040 Kumquat 0,05(*) 0,05(*)

0161050 Stjernefrukt 0,05(*) 0,05(*)

0161060 Daddelplommer 0,05(*) 0,2

0161070 Jambolan (java-
plommer)

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

0161990 Andre 0,05(*) 0,05(*)

0162000 b) Uspiselig skall, 
små

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

0162010 Kiwier 0,5

0162020 Litchi 0,05(*)

0162030 Pasjonsfrukt 0,05(*)

0162040 Fikenkaktus 
(kaktusfrukt)

0,05(*)

0162050 Stjerneepler 0,05(*)

0162060 Amerikansk kaki 
(Virginiakaki)

0,05(*)

0162990 Andre 0,05(*)

0163000 c) Uspiselig skall, 
store

0163010 Avokadoer 0,01(*) 0,05(*) 1 1

0163020 Bananer 0,2 0,3 0,05(*) 0,05(*)

0163030 Mango 0,01(*) 0,05(*) 0,2 0,05(*)

0163040 Papaya 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)

0163050 Granatepler 0,01(*) 0,05(*) 1 0,05(*)

0163060 Cherimoya 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)

0163070 Guava 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)

0163080 Ananas 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)

0163090 Brødfrukt 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)

0163100 Durian 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)

0163110 Surannona (gua-
nabana)

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

0163990 Andre 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)

0200000 2. GRØNNSAKER,	 FRIS-
KE	ELLER	FRYSTE

0210000 i) Rot-	og	knollvekster 0,01(*) 0,01(*) 0,5 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*)
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0211000 a) Poteter 0,1 0,2

0212000 b) Tropiske rot- og 
knollvekster

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

0212010 Kassava

0212020 Søtpoteter

0212030 Jams

0212040 Arrowrot

0212990 Andre

0213000 c) Andre rot- og 
knollvekster unn-
tatt sukkerbete

0,05(*)

0213010 Rødbeter 0,05(*)

0213020 Gulrøtter 0,2

0213030 Knollselleri 0,05(*)

0213040 Pepperrot 0,05(*)

0213050 Jordskokk 0,05(*)

0213060 Pastinakk 0,05(*)

0213070 Rotpersille 0,05(*)

0213080 Hagereddiker 0,05(*)

0213090 Havrerot 0,05(*)

0213100 Kålrot 0,05(*)

0213110 Neper 0,05(*)

0213990 Andre 0,05(*)

0220000 ii) Løk 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*)

0220010 Hvitløk 0,05(*)

0220020 Kepaløk 0,1

0220030 Sjalottløk 0,05(*)

0220040 Pipeløk 0,2

0220990 Andre 0,05(*)

0230000 iii) Fruktbærende	
grønnsaker

0,02(*)

0231000 a) Søtvierfamilien 0,02(*)

0231010 Tomater 0,2 0,5 0,3 0,3 0,5 1

0231020 Paprika 0,01(*) 0,5 0,15 1 1 1

0231030 Eggplanter 0,2 0,5 0,3 0,3 0,5 0,5

0231040 Okra 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,5 0,2

0231990 Andre 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,5 0,2
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0232000 b) Gresskarfamilien 
– spiselig skall

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

0232010 Slangeagurker 0,2 0,5 1 0,05(*)

0232020 Sylteagurker 0,01(*) 0,5 0,5 0,05(*)

0232030 Mandelgresskar 0,2 0,5 1 0,1

0232990 Andre 0,01(*) 0,05(*) 0,5 0,05(*)

0233000 c) Gresskarfamilien 
– uspiselig skall

0,01(*) 0,3 0,05(*)

0233010 Meloner 0,1 0,3 0,5 0,05

0233020 Kjempegresskar 0,01(*) 0,3 1 0,02(*)

0233030 Vannmeloner 0,1 0,3 0,2 0,02(*)

0233990 Andre 0,01(*) 0,05(*) 0,1 0,02(*)

0234000 d) Sukkermais 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1 0,02(*) 0,05(*)

0239000 e) Andre fruktbæ-
rende grønnsaker

0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1 0,02(*) 0,05(*)

0240000 iv) Kål 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*)

0241000 a) Blomsterkål 0,5

0241010 Brokkoli 0,5 0,03

0241020 Blomkål 0,5 0,03

0241990 Andre 0,3 0,02(*)

0242000 b) Hodekål

0242010 Rosenkål 0,5 0,1 0,5

0242020 Hodekål 0,5 0,1 5

0242990 Andre 0,3 0,02(*) 0,5

0243000 c) Bladkål 0,02(*) 0,5

0243010 Kinakål 0,5

0243020 Grønnkål 0,3

0243990 Andre 0,3

0244000 d) Knutekål 0,3 0,02(*) 0,5

0250000 v) Bladgrønnsaker	 og	
friske	urter

0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*)
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0251000 a) Salat og andre 
salatplanter, her-
under Brassica-
cea

10

0251010 Vårsalat 2

0251020 Salat 2

0251030 Bredbladet endiv 1

0251040 Karse 2

0251050 Vårkarse 2

0251060 Salatsennep, ru-
cola

2

0251070 Sareptasennep 2

0251080 Blader og spirer 
av Brassica spp.

2

0251990 Andre 2

0252000 b) Spinat og lignen-
de (blader)

0,05(*) 10

0252010 Spinat

0252020 Portulakk

0252030 Bladbete (man-
gold)

0252990 Andre

0253000 c) Vinblader (vin-
drueblader)

2 0,05(*)

0254000 d) Brønnkarse 2 0,05(*)

0255000 e) Salatsikori 0,05(*) 0,05(*)

0256000 f) Urter 2

0256010 Kjørvel 0,05(*)

0256020 Gressløk 0,05(*)

0256030 Snittselleri 0,05(*)

0256040 Persille 0,05(*)

0256050 Salvie 0,05(*)

0256060 Rosmarin 0,05(*)

0256070 Timian 0,05(*)

0256080 Basilikum 20

0256090 Laurbærblader 
(laurbær)

0,05(*)

0256100 Estragon 0,05(*)

0256990 Andre 0,05(*)

0260000 vi) Belgfrukter	(friske) 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*)

0260010 Bønner (med belg) 0,1 0,05(*) 2 0,02(*)

0260020 Bønner (uten belg) 0,01(*) 0,05(*) 2 0,05
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0260030 Erter (med belg) 0,01(*) 0,05(*) 5 0,05

0260040 Erter (uten belg) 0,01(*) 0,1 2 0,05

0260050 Linser 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*)

0260990 Andre 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*)

0270000 vii) Stengelgrønnsaker	
(friske)

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

0270010 Asparges 0,05(*) 0,02(*)

0270020 Kardon 0,5 0,02(*)

0270030 Hageselleri 2 0,02(*)

0270040 Fennikel 0,05(*) 0,02(*)

0270050 Artisjokk 0,5 0,02(*)

0270060 Purre 0,05(*) 0,05

0270070 Rabarbra 0,05(*) 0,02(*)

0270080 Bambusskudd 0,05(*) 0,02(*)

0270090 Palmehjerter 0,05(*) 0,02(*)

0270990 Andre 0,05(*) 0,02(*)

0280000 viii) Sopp 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*)

0280010 Dyrket sopp 0,05(*)

0280020 Viltvoksende sopp 0,1

0280990 Andre 0,05(*)

0290000 ix) Tang	og	tare 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*)

0300000 3. TØRKEDE	BELG-
FRUKTER

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

0300010 Bønner 1 0,02(*)

0300020 Linser 0,05(*) 0,02(*)

0300030 Erter 2 0,05

0300040 Lupiner 0,05(*) 0,05

0300990 Andre 0,05(*) 0,02(*)

0400000 4. OLJEHOLDIGE	 FRØ	
OG	FRUKTER

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

0401000 i) Oljeholdige	frø 0,2 0,05
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0401010 Linfrø 0,05(*) 0,05 0,05(*)

0401020 Jordnøtter 1 0,05 0,05(*)

0401030 Valmuefrø 0,05(*) 0,1 0,05(*)

0401040 Sesamfrø 0,05(*) 0,05 0,05(*)

0401050 Solsikkefrø 0,1 0,05 0,05(*)

0401060 Rapsfrø 0,1 0,1 2

0401070 Soyabønner 0,05(*) 0,05 0,05(*)

0401080 Sennepsfrø 0,05(*) 0,1 0,05(*)

0401090 Bomullsfrø 1 0,3 0,05(*)

0401100 Gresskarfrø 0,05(*) 0,05 0,05(*)

0401110 Saflortistel 0,05(*) 0,05 0,05(*)

0401120 Agurkurt 0,05(*) 0,05 0,05(*)

0401130 Oljedodre 0,05(*) 0,05 0,05(*)

0401140 Hampefrø 0,05(*) 0,05 0,05(*)

0401150 Ricinus 0,05(*) 0,05 0,05(*)

0401990 Andre 0,05(*) 0,05 0,05(*)

0402000 ii) Oljeholdige	frukter 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*)

0402010 Oliven til produksjon 
av olivenolje

1

0402020 Palmenøtter (palme-
kjerner)

0,05(*)

0402030 Oljepalmefrukt 0,05(*)

0402040 Kapok 0,05(*)

0402990 Andre 0,05(*)

0500000 5. KORN 0,01(*) 0,01(*) 0,5

0500010 Bygg 0,05(*) 0,1 0,1 0,3 0,05(*)
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0500020 Bokhvete 0,05(*) 0,1 0,1 0,02(*) 0,05(*)

0500030 Mais 0,05(*) 0,1 0,1 0,02(*) 0,05(*)

0500040 Hirse 0,05(*) 0,05(*) 0,1 0,02(*) 0,05(*)

0500050 Havre 0,05(*) 0,1 0,1 0,05 0,05(*)

0500060 Ris 0,05(*) 1,5 0,1 0,02(*) 3

0500070 Rug 0,05(*) 0,1 0,1 0,1 0,05(*)

0500080 Sorghum 0,05(*) 0,05(*) 0,1 0,02(*) 0,05(*)

0500090 Hvete 2 0,1 0,15 0,1 0,05(*)

0500990 Andre 0,05(*) 0,05(*) 0,1 0,02(*) 0,05(*)

0600000 6. TE,	 KAFFE,	 URTETE	
OG	KAKAO

0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,1

0610000 i) Te (tørkede blader 
og stilker, gjærede og 
ugjærede, av Camel-
lia sinensis)

10 0,05(*)

0620000 ii) Kaffebønner 0,01(*) 1

0630000 iii) Urtete	(tørket) 0,01(*) 0,05(*)

0631000 a) Blomster

0631010 Kamille

0631020 Hibiskus

0631030 Kronblader av rose

0631040 Sjasmin

0631050 Lind

0631990 Andre

0632000 b) Blader

0632010 Jordbærblader

0632020 Rooibosblader

0632030 Maté

0632990 Andre

0633000 c) Røtter

0633010 Vendelrot

0633020 Ginsengrot

0633990 Andre

0639000 d) Andre urteteer

0640000 iv) Kakao	 (gjærede	
bønner)

0,01(*) 0,05(*)
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0650000 v) Johannesbrød 0,01(*) 0,05(*)

0700000 7. HUMLE	 (tørket),	 her-
under	 humle	 i	 form	 av	
pelleter	 og	 ikke-konsen-
trert	pulver

0,02(*) 0,01(*) 2 0,05(*) 10 0,02(*) 0,02(*) 0,1

0800000 8. KRYDDER 0,02(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 1

0810000 i) Frø

0810010 Anisfrø

0810020 Svartkarve

0810030 Sellerifrø

0810040 Korianderfrø

0810040 Spisskummenfrø

0810060 Dillfrø

0810070 Fennikelfrø

0810080 Bukkehornkløver

0810090 Muskatnøtt

0810990 Andre

0820000 ii) Frukt	og	bær

0820010 Allehånde

0820020 Anispepper (kinesisk 
pepper)

0820030 Karve

0820040 Kardemomme

0820050 Einebær

0820060 Svart og hvit pepper

0820070 Vaniljestenger

0820080 Tamarind

0820990 Andre

0830000 iii) Bark

0830010 Kanel

0830990 Andre

0840000 iv) Røtter	 eller	 jords-
tengler

0840010 Lakris

0840020 Ingefær
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0840030 Gurkemeie (kurkuma)

0840040 Pepperrot

0840990 Andre

0850000 v) Knopper

0850010 Kryddernellik

0850020 Kapers

0850990 Andre

0860000 vi) Blomsterarr

0860010 Safran

0860990 Andre

0870000 vii) Frøkapper

0870010 Muskatblomme

0870990 Andre

0900000 9. SUKKERPLANTER 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*)

0900010 Sukkerbete (rot) 0,1 0,5 0,06 0,05(*)

0900020 Sukkerrør 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 1

0900030 Sikorirøtter 0,05(*) 0,5 0,02(*) 0,05(*)

0900990 Andre 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*)

1000000 10. PRODUKTER	AV	ANI-
MALSK	 OPPRINNEL-
SE	–	LANDDYR

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

1010000 i) Kjøtt,	 bearbeidet	
kjøtt,	 slakteavfall,	
blod,	 animalsk	 fett,	
ferskt,	 kjølt	 eller	
fryst,	 saltet,	 i	 saltla-
ke,	 tørket,	røkt	eller	
bearbeidet	 til	 mel,	
andre	 bearbeidede	
produkter,	f.eks.	pøl-
ser,	 og	 næringsmid-
ler	framstilt	av	disse

1011000 a) Svin 0,01(*)

1011010 Kjøtt 0,03 0,1 0,05

1011020 Fettfritt eller ma-
gert kjøtt

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

1011030 Lever 0,03 0,3 0,2

1011040 Nyrer 0,03 0,3 0,2

1011050 Spiselig slakte-
avfall

0,03 0,3 0,2

1011990 Andre 0,03(*) 0,05(*) 0,01(*)
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1012000 b) Storfe

1012010 Kjøtt 0,03 0,1 0,01(*) 0,05

1012020 Fett 0,02(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05

1012030 Lever 0,03 0,3 0,05 0,2

1012040 Nyrer 0,03 0,3 0,01(*) 0,2

1012050 Spiselig slakte-
avfall

0,03 0,3 0,01(*) 0,2

1012990 Andre 0,03(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05

1013000 c) Sauer 0,01(*)

1013010 Kjøtt 0,03 0,1 0,05

1013020 Fett 0,02(*) 0,05(*) 0,05

1013030 Lever 0,03 0,3 0,2

1013040 Nyrer 0,03 0,3 0,2

1013050 Spiselig slakte-
avfall

0,03 0,3 0,2

1013990 Andre 0,03(*) 0,05(*) 0,01(*)

1014000 d) Geiter 0,01(*)

1014010 Kjøtt 0,03 0,1 0,05

1014020 Fett 0,02(*) 0,05(*) 0,05

1014030 Lever 0,03 0,3 0,2

1014040 Nyrer 0,03 0,3 0,2

1014050 Spiselig slakte-
avfall

0,03 0,3 0,2

1014990 Andre 0,03(*) 0,05(*) 0,01(*)

1015000 e) Hester, esler, 
muldyr eller 
mulesler

0,01(*)

1015010 Kjøtt 0,03 0,1 0,05

1015020 Fett 0,02(*) 0,05(*) 0,05

1015030 Lever 0,03 0,3 0,2

1015040 Nyrer 0,03 0,3 0,2

1015050 Spiselig slakte-
avfall

0,03 0,3 0,2

1015990 Andre 0,03(*) 0,05(*) 0,01(*)

1016000 f) Fjørfe – kylling, 
gås, and, kalkun 
og perlehøns – 
struts, due

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

1016010 Kjøtt 0,03 0,05
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1016020 Fett 0,02(*) 0,05

1016030 Lever 0,03 0,05

1016040 Nyrer 0,03 0,05

1016050 Spiselig slakte-
avfall

0,03 0,01(*)

1016990 Andre 0,03(*) 0,01(*)

1017000 g) Andre landbruks-
dyr

0,01(*)

1017010 Kjøtt 0,03 0,1 0,05

1017020 Fett 0,02(*) 0,05(*) 0,05

1017030 Lever 0,03 0,3 0,2

1017040 Nyrer 0,03 0,3 0,2

1017050 Spiselig slakte-
avfall

0,03 0,3 0,2

1017990 Andre 0,03(*) 0,05(*) 0,01(*)

1020000 ii) Melk	 og	 fløte,	 ikke	
konsentrert	 og	 ikke	
tilsatt	 sukker	 el-
ler	 søtningsmiddel,	
smør	 og	 annet	 fett	
fra	melk,	ost	eller	os-
temasse

0,02(*) 0,1 0,01(*) 0,01(*)

1020010 Storfe

1020020 Sauer

1020030 Geiter

1020040 Hester

1020990 Andre

1030000 iii) Fugleegg,	 ferske,	
konserverte	 el-
ler	 kokte,	 egg	 uten	
skall	 og	 eggeplom-
mer,	 ferske,	 tør-
kede,	 dampkokte	
eller	 kokt	 i	 vann,	
formede,	 fryste	 eller	
på	annen	måte	kon-
serverte,	 også	 tilsatt	
sukker	 eller	 annet	
søtningsmiddel

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

1030010 Kylling

1030020 And

1030030 Gås

1030040 Vaktel

1030990 Andre
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1040000 iv) Honning 0,05 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*)

1050000 v) Amfibier	og	krypdyr 0,05 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*)

1060000 vi) Snegler 0,05 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*)

1070000 vii) Andre	 landdyrpro-
dukter

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

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som grenseverdiene for restmengder gjelder for, vises det til vedlegg I.
(*) Angir bestemmelsesgrensen.
(F) = Løselig i fett.»
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EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 
unionen,

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og 
helsepåstander om næringsmidler(1), særleg artikkel 18 nr. 5 og

ut frå desse synsmåtane:

1) I medhald av forordning (EF) nr. 1924/2006 er 
helsepåstandar om næringsmiddel forbodne med mindre 
dei er godkjende av Kommisjonen i samsvar med den 
nemnde forordninga og oppførte i ei liste over påstandar 
som er tillatne.

2) Ved forordning (EF) nr. 1924/2006 er det òg fastsett at 
driftsansvarlege for næringsmiddelføretak kan sende 
søknader om godkjenning av helsepåstandar til den 
rette nasjonale styresmakta i ein medlemsstat. Den rette 
nasjonale styresmakta skal sende gyldige søknader vidare 
til Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik 
(EFSA), heretter kalla «Styresmakta».

3) Etter at søknaden er motteken, skal Styresmakta straks 
melde frå til dei andre medlemsstatane og Kommisjonen 
og gje ei fråsegn om den aktuelle helsepåstanden.

4) Kommisjonen skal ta omsyn til fråsegna frå Styresmakta 
når han tek avgjerd om godkjenning av helsepåstandar.

5) Etter ein søknad frå Rudolf Wild GmbH & Co. KG, 
send inn 10. juni 2008 i medhald av artikkel 13 nr. 5 i 
forordning (EF) nr. 1924/2006, vart Styresmakta bede 
om å gje ei fråsegn om ein helsepåstand om verknadene 
av Immune Balance Drink på styrking av forsvaret til 
kroppen (spørsmål nr. EFSA-Q-2009-00517)(2). Den 
påstanden som søkjaren hadde gjort framlegg om, hadde 
mellom anna følgjande ordlyd: «Immune Balance Drink 
aktiverer forsvaret til kroppen».

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 279 av 23.10.2010, s. 18, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 69/2011 av 1. juli 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) 
og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 31.

(1) TEU L 404 av30.12.2006, s. 9.
(2) The EFSA Journal (2009) 7 (11):1357.

6) Kommisjonen og medlemsstatane mottok 4. november 
2009 den vitskaplege fråsegna frå Styresmakta, der det 
vart konkludert med at det på grunnlag av dei framlagde 
opplysningane ikkje var mogleg å fastslå nokon 
årsakssamanheng mellom inntak av Immune Balance 
Drink og den påståtte verknaden. Ettersom påstanden 
ikkje oppfyller krava i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør 
han difor ikkje godkjennast.

7) Ved fastsetjinga av tiltaka i denne forordninga er det 
teke omsyn til dei kommentarane som Kommisjonen har 
motteke frå søkjaren og andre personar i samsvar med 
artikkel 16 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1924/2006.

8) Dei helsepåstandane som er nemnde i artikkel 13 nr. 1 
bokstav a) i forordning (EF) nr. 1924/2006, er omfatta av 
overgangstiltaka som er fastsette i artikkel 28 nr. 5 i den 
nemnde forordninga, berre dersom dei oppfyller krava i 
den artikkelen, mellom anna at dei skal vere i samsvar med 
forordninga. Når det gjeld den påstanden som er omfatta 
av denne forordninga, konkluderte Styresmakta med at 
det ikkje var mogleg å fastslå nokon årsakssamanheng 
mellom inntak av næringsmiddelet og den påståtte 
verknaden, og at påstanden dermed ikkje er i samsvar 
med forordning (EF) nr. 1924/2006 og ikkje vert omfatta 
av den overgangsperioden som er fastsett i artikkel 28 
nr. 5 i den nemnde forordninga. Det bør fastsetjast ein 
overgangsperiode på seks månader for å gjere det mogleg 
for driftsansvarlege for næringsmiddelføretak å tilpasse 
seg krava i denne forordninga.

9) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i samsvar 
med fråsegna frå Det faste utvalet for næringsmiddelkjeda 
og dyrehelsa og verken Europaparlamentet eller Rådet 
har sett seg imot dei —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

Den helsepåstanden som er nemnd i vedlegget til denne 
forordninga, skal ikkje førast opp i den EU-lista over påstandar 
som er tillatne, og som er nemnd i artikkel 13 nr. 3 i forordning 
(EF) nr. 1924/2006.

Han skal likevel kunne nyttast i seks månader etter at denne 
forordninga har teke til å gjelde.

KOMMISJONSFORORDNING	(EU)	nr.	958/2010

av	22.	oktober	2010

om	 avslag	 på	 godkjenning	 av	 ein	 helsepåstand	 om	 næringsmiddel	 som	 ikkje	 viser	 til	 redusert	
sjukdomsrisiko	og	til	utviklinga	og	helsa	til	barn(*)

2015/EØS/76/89
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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, 22. oktober 2010.

 For Kommisjonen

 President

 José Manuel BARROSO

_________

VEDLEGG

Avvist	helsepåstand

Søknad – relevante føresegner i forordning (EF) 
nr. 1924/2006

Næringsstoff, stoff, 
næringsmiddel eller 

næringsmiddelgruppe
Påstand Referansenummeret til 

EFSA-fråsegna

Artikkel 13 nr. 5 – helsepåstand som 
byggjer på nyutvikla vitskaplege prov og/
eller inneheld ei oppmoding om sikring av 
data som er underlagde eigedomsrett

Immune Balance drink Immune Balance Drink 
aktiverer forsvaret til 
kroppen

Q-2009-00517
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 
unionen,

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og 
helsepåstander om næringsmidler(1), særleg artikkel 18 nr. 4 og

ut frå desse synsmåtane:

1) I medhald av forordning (EF) nr. 1924/2006 er 
helsepåstandar om næringsmiddel forbodne med mindre 
dei er godkjende av Kommisjonen i samsvar med den 
nemnde forordninga og oppførte i ei liste over påstandar 
som er tillatne.

2) Ved forordning (EF) nr. 1924/2006 er det òg fastsett at 
driftsansvarlege for næringsmiddelføretak kan sende 
søknader om godkjenning av helsepåstandar til den 
rette nasjonale styresmakta i ein medlemsstat. Den rette 
nasjonale styresmakta skal sende gyldige søknader vidare 
til Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik 
(EFSA), heretter kalla «Styresmakta».

3) Etter at søknaden er motteken, skal Styresmakta straks 
melde frå til dei andre medlemsstatane og Kommisjonen 
og gje ei fråsegn om den aktuelle helsepåstanden.

4) Kommisjonen skal ta omsyn til fråsegna frå Styresmakta 
når han tek avgjerd om godkjenning av helsepåstandar.

5) Med sikte på å fremje nyskaping skal helsepåstandar 
som byggjer på nyutvikla vitskaplege prov og/eller 
inneheld ei oppmoding om sikring av data som er 
underlagde eigedomsrett, omfattast av ein framskunda 
framgangsmåte for godkjenning. Dersom Kommisjonen, 
etter ei oppmoding frå søkjaren om sikring av data som er 
underlagde eigedomsrett, gjer framlegg om at slike data 
berre skal nyttast til føremon for søkjaren, skal denne 
avgrensinga, i samsvar med artikkel 21 i forordning (EF) 
nr. 1924/2006, gjelde i fem år.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 336 av 18.12.2009, s. 55, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 69/2011 av 1. juli 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) 
og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 31.

(1) TEU L 404 av 30.12.2006, s. 9.

6) Etter ein søknad frå Provexis Natural Products Ltd, 
send inn 7. januar 2009 i medhald av artikkel 13 nr. 5 
i forordning (EF) nr. 1924/2006, vart Styresmakta bede 
om å gje ei fråsegn om ein helsepåstand om verknadene 
av vassløyseleg tomatkonsentrat (WSTC) I og II på 
blodplateaktiviteten hjå friske menneske (spørsmål nr. 
EFSA-Q-2009-00229)(2). Den påstanden som søkjaren 
hadde gjort framlegg om, hadde følgjande ordlyd: 
«Medverkar til ein sunn blodstraum og er bra for 
blodomlaupet».

7) Kommisjonen og medlemsstatane mottok 28. mai 2009 
den vitskaplege fråsegna frå Styresmakta, der det vart 
konkludert med at det på grunnlag av dei framlagde 
opplysningane var mogleg å fastslå ein årsakssamanheng 
mellom inntak av WSTC I og II og medverking til å halde 
ved lag normal blodplateaggregering. Såframt ordlyden 
vert endra, særleg med omsyn til det kravet som er 
nemnt i artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1924/2006, 
bør påstanden reknast for å vere i samsvar med krava 
i forordning (EF) nr. 1924/2006 og førast opp på 
fellesskapslista over påstandar som er tillatne.

8) Eit av måla med forordning (EF) nr. 1924/2006 er 
å sikre at helsepåstandar er sannferdige, tydelege, 
pålitelege og nyttige for forbrukaren, og at det vert teke 
omsyn til ordlyden og presentasjonen i samband med 
dette. Når ordlyden i påstandane frå ein søkjar gjev 
den same meininga for forbrukarane som ein godkjend 
helsepåstand fordi dei viser den same samanhengen 
mellom ei næringsmiddelgruppe, eit næringsmiddel eller 
ein av ingrediensane i næringsmiddelet, og helse, bør 
påstandane omfattast av dei same bruksvilkåra, jamfør 
vedlegget til denne avgjerda.

9) I fråsegna frå Styresmakta gjekk det fram at det ikkje ville 
ha vore mogleg å konkludere utan å ta omsyn til dei ni 
studiane som søkjaren krev eigedomsrett til.

(2) The EFSA Journal (2009) 1101, s. 1–15. 

KOMMISJONSAVGJERD

av	17.	desember	2009

om	 godkjenning	 av	 ein	 helsepåstand	 om	 verknaden	 av	 vassløyseleg	 tomatkonsentrat	 på	
aggregering	av	blodplater	og	om	sikring	av	data	som	er	underlagde	eigedomsrett	i	medhald	av	

europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	nr.	1924/2006

[meld under nummeret K(2009) 10113]

(Berre	den	engelske	teksta	er	gyldig)

(2009/980/EU)(*)

2015/EØS/76/90
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10) Etter å ha motteke fråsegna frå Styresmakta, bad 
Kommisjonen søkjaren om ytterlegare forklaring på 
grunngjevinga for dei ni studiane som søkjaren krev 
eigedomsrett til, særleg med omsyn til «einerett til å 
kunne vise til» som nemnt i artikkel 21 nr. 1 bokstav b) 
i forordning (EF) nr. 1924/2006. Alle grunngjevingane 
som søkjaren har lagd fram, er vortne vurderte. For sju 
av studiane, som ikkje er offentleggjorde, vert dei krava 
som er fastsette i artikkel 21 nr. 1 i forordning (EF) 
nr. 1924/2006, rekna som oppfylte. Dei vitskaplege 
dataa og andre opplysningar i dei sju studiane kan difor 
ikkje nyttast til føremon for ein etterfølgjande søkjar i 
eit tidsrom på fem år frå godkjenningsdatoen, i samsvar  
med dei vilkåra som er fastsette i artikkel 21 nr. 1 
i den nemnde forordninga. For to av studiane, som 
vart offentleggjorde før søknaden om godkjenning av 
helsepåstanden vart send inn(1), er resultatet av vurderinga 
at ettersom studiane er offentleggjorde og gjorde kjende 
for ålmenta, er det ikkje grunnlag for å verne dei i lys  
av måla i forordning (EF) nr. 1924/2006, som mellom 
anna er å verne dei investeringane som nyskaparar gjer 
i samband med innsamling av opplysningar og data til  
støtte for ein søknad i medhald av den nemnde  
orordninga, og følgjeleg bør søknaden om vern ikkje 
godkjennast.

11) Ved fastsetjinga av tiltaka i denne avgjerda er det teke 
omsyn til dei kommentarane som Kommisjonen har 
motteke frå søkjaren, i samsvar med artikkel 16 nr. 6 i 
forordning (EF) nr. 1924/2006.

12) Medlemsstatane er vortne rådspurde —

(1) O’Kennedy, N., Crosbie, L., Whelam, S., Luther, V., Horgan, G., Broom, 
J.I., Webb, D.J., Duttaroy, A.K., Effects of tomato extract on platelet func-
tion: a double-blinded crossover study in healthy humans, The American 
Journal of Clinical Nutrition, 2006, Vol. 84, s. 561–569 og O’Kennedy N., 
Crosbie, L., van Lieshout, M., Broom, J.I., Webb, D.J., Duttaroy, A.K., Ef-
fects of antiplatelet components of tomato extract on platelet function in 
vitro and ex vivo: a time-course cannulation study in healthy humans. The 
American Journal of Clinical Nutrition, 2006, Vol. 84, s. 570-579.

TEKE DENNE AVGJERDA:

Artikkel 1

Den helsepåstanden som er nemnd i vedlegget til denne 
avgjerda, skal førast opp i den fellesskapslista over påstandar 
som er tillatne, som er nemnd i artikkel 13 nr. 3 i forordning 
(EF) nr. 1924/2006.

Artikkel 2

Dei vitskaplege dataa og andre opplysningar i dei studiane 
som er nemnde i vedlegget til denne avgjerda, skal berre 
nyttast til føremon for søkjaren i eit tidsrom på fem år frå 
godkjenningsdatoen, på dei vilkåra som er fastsette i artikkel 21 
nr. 1 i forordning (EF) nr. 1924/2006.

Artikkel 3

Denne avgjerda er retta til Provexis Natural Products Ltd, 
Thames Court, 1 Victoria Street, Windsor, Berkshire, SL4 
1YB, Det sameinte kongeriket.

Utferda i Brussel, 17. desember 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte, særlig artikkel 292, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsrekommandasjon 2007/331/EF av 
3. mai 2007 om overvåking av akrylamidinnhold i 
næringsmidler(1) fastsettes et treårig program (2007-
2009) for overvåking av akrylamid i visse næringsmidler.

2) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
(heretter kalt EFSA) har samlet resultatene for 2007 i 
den vitenskapelige rapporten «Results on the monitoring 
of acrylamide levels in food»(2), utgitt 30. april 2009. 
Resultatene omfatter også resultatene for 2003-2006, som 
er innsamlet fra medlemsstatene og utarbeidet av Institutt 
for referansematerialer og -målinger ved Kommisjonens 
felles forskningssenter. Resultatene for 2008 og 2009 er 
ikke klare ennå. Når de foreligger, vil den vitenskapelige 
rapporten bli ajourført.

3) Confederation of the Food and Drink Industry (CIAA) 
har utviklet en «verktøykasse» som inneholder verktøy 
som næringsmiddelprodusentene kan bruke etter sine 
særlige behov for å redusere akrylamidinnholdet i sine 
produkter.

4) EFSA-rapporten av 30. april 2009 konkluderte med 
at det ikke var noen entydige utviklingstrekk på 
tvers av næringsmiddelgrupper i retning av lavere 
akrylamidinnhold, og at det på det tidspunktet ikke var 
klart om akrylamidverktøykassen hadde gitt de ønskede 
virkninger.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 137 av 3.6.2010, s. 4, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 69/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og 
vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 31.

(1) EUT L 123 av 12.5.2007, s. 33.
(2) EFSA Scientific Report (2009) 285.

5) Medlemsstatene og næringsmiddelindustrien fortsetter 
sin innsats for å finne ut hvordan akrylamid dannes 
og hvordan akrylamidinnholdet i næringsmidler kan 
reduseres. For å kunne overvåke virkningen av denne 
innsatsen bør datainnsamlingen fortsette.

6) Erfaringene fra anvendelsen av rekommandasjon 
2007/331/EF har vist at det må gjøres noen endringer 
i overvåkingsprogrammet, f.eks. med hensyn til 
klassifiseringen av næringsmidler.

7) Det er viktig at overvåkingsresultatene rapporteres én 
gang i året til EFSA, som vil sørge for å legge dataene inn 
i en database.

8) Denne rekommandasjon bør ikke være tidsbegrenset, 
men behovet for overvåking bør vurderes jevnlig —

VEDTATT DENNE REKOMMANDASJON:

1. Medlemsstatene bør i samsvar med vedlegget til denne 
rekommandasjon overvåke akrylamidinnholdet i de 
næringsmidler som er nevnt i vedlegget.

2. Medlemsstatene bør hvert år innen 1. juni, første gang 
1. juni 2011, oversende EFSA foregående års data i det 
formatet som EFSA fastsetter, slik at de kan legges inn i en 
database.

3. For å sikre at prøvene er representative for det partiet de 
er hentet fra bør medlemsstatene følge framgangsmåtene 
for prøvetaking fastsatt i del B av vedlegget til 
kommisjonsforordning (EF) nr. 333/2007 av 28. mars 
2007 om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetodene 
for offentlig kontroll av innholdet av bly, kadmium, 
kvikksølv, uorganisk tinn, 3-MCPD og benzo(a)pyren i 
næringsmidler(3).

(3) EUT L 88 av 29.3.2007, s. 29.

KOMMISJONSREKOMMANDASJON

av	2.	juni	2010

om	overvåking	av	akrylamidinnhold	i	næringsmidler

(2010/307/EU)(*)

2015/EØS/76/91
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4. Medlemsstatene bør gjennomføre akrylamidanalysen i samsvar med kriteriene i punkt 1 og 2 i vedlegg 
III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll 
for å sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd 
overholdes(1).

Utferdiget i Brussel, 2. juni 2010.

 For Kommisjonen

 John DALLI

 Medlem av Kommisjonen

__________

(1) EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1.
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VEDLEGG

A.	 Prøvetakingssteder	og	-framgangsmåte

1. Prøvetakingen av produktene bør foretas ute i markedet (f.eks. i supermarkeder, mindre butikker, bakerier, 
gatekjøkken og restauranter), der produktene kan spores, eller på produksjonssteder. Der det er mulig, bør det tas 
prøver av produkter med opprinnelse i en av medlemsstatene(1).

2. Prøvetaking og analyse bør foretas før produktenes holdbarhetsdato utløper.

B.	 Produkter,	antall	prøver	og	prøvetakingshyppighet,	analysekrav

1. Tabellen nedenfor gir en oversikt over anbefalt minste antall prøver som skal analyseres hvert år for hver 
produktkategori. Medlemsstatene oppfordres til å ta flere prøver når det er mulig. Fordelingen av prøver per 
medlemsstat bygger på folketall, med et minste antall prøver på fire per produktkategori og medlemsstat.

2. Antallet prøver viser til minste antall prøver som skal tas hvert år. Dersom særlige vilkår gjelder (f.eks. prøvetaking 
to ganger i året), er dette angitt i del C.

3. Ettersom hver produktkategori omfatter en rekke produkter med ulike spesifikasjoner, bør det framlegges 
tilleggsopplysninger om hvert produkt det tas prøve av (som angitt i del C). For å se utviklingstrekk over tid er det 
viktig å ta prøver av produkter med de samme spesifikasjoner (f.eks. samme type brød) hvert år når det er mulig.

4. Dersom man innenfor produkter med samme spesifikasjon gjentatte ganger oppnår resultater under grensen for 
mengdebestemmelse (LOQ), kan produktet skiftes ut med et annet produkt, forutsatt at det tilhører den samme 
produktkategorien og det gis en beskrivelse av produktet.

5. For at analyseresultatene skal kunne sammenlignes, bør man bruke metoder som kan gi en LOQ på 30 μg/kg 
(kraftigste ion/ionovergang) for brød og barnemat og 50 μg/kg for potetprodukter, andre kornprodukter, kaffe og 
andre produkter. Resultatene bør rapporteres korrigert for gjenfinning.

(1) I unntakstilfeller kan det hende at et bestemt produkt bare er på markedet i form av import fra en tredjestat. I slike tilfeller kan det 
tas prøver av det importerte produktet.
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C.	 Minstekrav	til	tilleggsopplysninger	som	skal	framlegges	for	hvert	produkt

De tilleggsopplysninger som minst bør framlegges for hvert produkt det er tatt prøver av, framgår av nr. 1-10. 
Medlemsstatene oppfordres til å framlegge mer detaljerte opplysninger.

1. Spiseferdige pommes frites, som omfatter følgende underkategorier:

1.1. Pommes fr i tes  f ra  ferske poteter

1.2. Pommes fr i tes  f ra  potetdeig

Prøvetaking av spiseferdige produkter bør foretas i små utsalgssteder, hurtigmatkjeder og restauranter. 
Prøvetakingen bør foretas to ganger i året i mars og november (1), som gir det samlede antallet prøver som er 
angitt i tabellen.

Særlige opplysninger som skal framlegges:

– utgangsmateriale: ferske poteter (underkategori 1.1) eller halvfabrikater (potetdeig) (underkategori 1.2),

– tilsetning av andre ingredienser.

2. Potetgull, som omfatter følgende underkategorier:

2.1. Potetgul l  f ra  ferske poteter

2.2. Potetgul l  f ra  potetdeig (formet  potetgul l ,  potetgul l  s tablet  i  rør)

Prøvetakingen bør foretas to ganger i året i mars og november (1), som gir det samlede antallet prøver som er 
angitt i tabellen.

Særlige opplysninger som skal framlegges:

– utgangsmateriale: ferske poteter (underkategori 2.1) eller halvfabrikater (potetdeig) (underkategori 2.2),

– friteringsprosess: porsjonsfritering eller kontinuerlig fritering,

– tilsetning av andre ingredienser, krydder eller tilsetningsstoffer.

3. Forhåndsstekte pommes frites /potetprodukter til tilberedning hjemme, som omfatter følgende underkategorier:

3.1. Ovnsbakte  pommes fr i tes

3.2. Fr i tyrs tekte  pommes fr i tes

Kategorien omfatter produkter som selges i fersk eller fryst tilstand. Prøvetakingen bør foretas to ganger i året 
i mars og november(1), som gir det samlede antallet prøver som er angitt i tabellen.

Prøven skal analyseres etter at produktet er tilberedt (f.eks. stekt, ovnsbakt osv.). Tilberedningen bør foregå i 
laboratoriet i samsvar med anvisningene på etiketten.

Særskilte opplysninger som skal framlegges:

– hvilken underkategori produktet tilhører (som nevnt ovenfor),

– utgangsmateriale: ferske poteter eller halvfabrikater (potetdeig),

– om produktet selges ferskt eller fryst,

– tilberedningsvilkår i samsvar med etiketten.

– tilsetning av andre ingredienser.

(1) Dersom næringsmiddelet er framstilt av halvfabrikater av poteter, er det ikke nødvendig med prøvetaking to ganger i året.
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4. Mykt brød

Særlige opplysninger som skal framlegges:

– type mykt  brød, f.eks. hvetebrød, rugbrød, flerkornsbrød, brød med andre ingredienser osv.

Brødtypen det skal tas prøver av, skal velges ut fra kostvanene i hver enkelt stat.

5. Frokostblandinger unntatt mysli og grøt

Særlige opplysninger som skal framlegges:

– kornslag,

– andre ingredienser (f.eks. sukker, nøtter, honning, sjokolade).

Dersom mysli og grøt er analysert, skal de rapporteres under gruppe 10 «Andre produkter».

6. Kjeks, knekkebrød og lignende (unntatt fint bakverk og kaker), som omfatter følgende underkategorier:

6.1. Kjeks (f.eks. kremfylte kjeks, salte kjeks, snackskjeks)

6.2. Knekkebrød (gjæret/ugjæret)

6.3. Vaffelkjeks (f.eks. til iskrem)

6.4. Pepperkaker

6.5. Annet (angis nærmere)

Særlige opplysninger som skal framlegges:

– hvilken underkategori produktet tilhører (som nevnt ovenfor).

Produkttypen det skal tas prøver av, skal velges ut fra kostvanene i hver enkelt stat.

7. Kaffe og kaffeerstatninger, som omfatter følgende underkategorier:

7.1. Brent  kaffe

7.2. Pulverkaffe  (oppløsel ig)

7.3. Kaffeers ta tninger

Særlige opplysninger som skal framlegges:

– hvilken underkategori produktet tilhører (som nevnt ovenfor),

– for brent kaffe, brenningsgrad (f.eks. medium, mørk), ev. bønnetype, solgt som malt kaffe eller ikke, 
koffeinfri eller ikke,

– for pulverkaffe (oppløselig): koffeinfri eller ikke,

– for kaffeerstatninger: utgangsmateriale (f.eks. bygg, rug, sikori).

Prøver av kaffe og kaffeerstatninger bør analyseres i solgt tilstand for å sikre sammenlignbare data.

Om mulig kan drikken deretter analyseres i tilberedt form. Tilberedningsvilkårene (som angitt på etiketten) 
bør angis (f.eks. kaffemengde, vannmengde, opplysninger om utstyr, bryggingstemperatur, osv.) Ved begrenset 
analysekapasitet bør prøven i solgt tilstand prioriteres.
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8. Barnemat, unntatt bearbeidede kornbaserte næringsmidler(1)

Det bør satses på næringsmidler som har poteter, rotvekster eller korn som hovedingredienser (unntatt produkter 
som omfattes av kategorien kornbaserte næringsmidler).

Særlige opplysninger som skal framlegges:

– hovedingredienser.

9. Bearbeidede kornbaserte næringsmidler for spedbarn og småbarn(2), som omfatter følgende underkategorier:

9.1. Kjeks og kavringer  for  spedbarn og småbarn

9.2. Andre bearbeidede kornbaser te  næringsmidler  for  spedbarn og småbarn

Prøvene bør analyseres i solgt tilstand for å sikre sammenlignbare data.

Særlige opplysninger som skal framlegges:

– hvilken underkategori produktet tilhører (som nevnt ovenfor),

– beskrivelse av produktet,

– kornslag, andre ingredienser.

10. Andre produkter

Denne kategorien omfatter potetprodukter, kornprodukter, andre kakaoprodukter enn de som er angitt i en 
av kategoriene ovenfor (f.eks. potetrøsti, smakstilsatt, kornbasert snacks (f.eks. maisspiraler, tortillachips, 
popcorn), mysli, grøt, fint bakverk og kaker osv.)

Produkttypen det skal tas prøver av, skal velges ut fra kostvanene i hver enkelt stat.

Det kan hende produktene må analyseres etter at de er tilberedt i samsvar med etiketten. I så fall skal anvendte 
vilkår angis.

Særlige opplysninger som skal framlegges:

– produktnavn og detaljert beskrivelse av produktet (f.eks. hovedingredienser),

– tilberedningsvilkår i samsvar med etiketten.

_______________________

(1) Som fastsatt i artikkel 1 nr. 2 bokstav b) i kommisjonsdirektiv 2006/125/EF av 5. desember 2006 om bearbeidede kornbaserte 
næringsmidler og barnemat for spedbarn og småbarn (EUT L 339 av 6.12.2006, s. 16).

(2) Som fastsatt i artikkel 1 nr. 2 bokstav a) i direktiv 2006/125/EF.
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv  
2000/13/EF av 20. mars 2000 om tilnærming av 
medlemsstatenes lovgivning om merking og presentasjon av 
samt reklamering for næringsmidler(1), særlig artikkel 21, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsdirektiv 2007/68/EF(2) endres listen 
i vedlegg IIIa til direktiv 2000/13/EF over hvilke 
ingredienser som alltid skal angis ved merking av 
næringsmidler, ettersom de kan forårsake bivirkninger  
hos mottakelige personer; i nevnte direktiv fastsettes  
også en liste over visse derivater av ingrediensene 
i vedlegg IIIa som det er vitenskapelig fastslått 
at ikke kan antas å forårsake bivirkninger under 
bestemte omstendigheter, og som derfor er unntatt fra 
merkingskravet. Ved samme direktiv oppheves også 
kommisjonsdirektiv 2005/26/EF av 21. mars 2005 om 
fastsetjing av ei liste over næringsmiddelingrediensar 
eller stoff som er mellombels utelatne frå vedlegg IIIa  
til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF(3).

2) Ettersom endringen av reglene for merking berører 
industrien, hovedsakelig små og mellomstore bedrifter, 
som behøver en tilpasningsperiode for å lette overgangen 
til de nye merkingskravene, ble det ved direktiv  
2007/68/EF fastsatt midlertidige tiltak for å lette 
anvendelsen av de nye reglene ved å tillate at næringsmidler 
som var brakt i omsetning eller merket før 31. mai 
2009, og som oppfylte kravene i kommisjonsdirektiv  
2005/26/EF, ble markedsført inntil lagrene var tømt.

3) Overgangsperioden som ble fastsatt ved nevnte 
midlertidige tiltak, ble ved kommisjonsforordning (EF) 
nr. 415/2009(4) forlenget til 31. desember 2010 for 
vin som definert i vedlegg IV til rådsforordning (EF) 
nr. 479/2008(5).

4) Etter opphevingen av forordning (EF) nr. 479/2008 er 
vin nå definert i vedlegg XIb til rådsforordning (EF) 
nr. 1234/2007(6). Det bør derfor henvises til nevnte 
vedlegg.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 347 av 31.12.2010, s. 27, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 70/2011 av 1. juli 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøv-
ing og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 
54 av 6.10.2011, s. 34.

(1) EUT L 109 av 6.5.2000, s. 29.
(2) EUT L 310 av 28.11.2007, s. 11.
(3) EUT L 75 av 22.3.2005, s. 33.
(4) EUT L 125 av 21.5.2009, s. 52.
(5) EUT L 148 av 6.6.2008, s. 1.
(6) EUT L 299 av 16.11.2007, s. 1.

5) I henhold til artikkel 6 nr. 11 første ledd i direktiv  
2000/13/EF skal listen i vedlegg IIIa gjennomgås 
systematisk og ved behov ajourføres i tråd med den 
vitenskapelige utvikling.

6) I vinsektoren er det gjennomført nye vitenskapelige 
undersøkelser av den allergiframkallende evnen til kasein 
og eggalbumin, som er framstilt av henholdsvis melk og 
egg og brukes som klaringsmiddel ved vinframstilling. 
Ifølge søkeren bygger disse undersøkelsene på nye 
vitenskapelige data som viser at vin som er klaret 
med kasein og eggalbumin i samsvar med god 
framstillingspraksis, ikke kan forventes å forårsake 
bivirkninger hos personer som er allergiske mot melk 
eller egg.

7) Den internasjonale vinorganisasjon anmodet 8. juni 
og 19. juli om unntak fra merkingskravene for kasein 
og eggalbumin som brukes som tekniske hjelpestoffer 
(klaringsmidler) ved vinframstilling.

8) Kommisjonen anmodet 14. og 30. juli 2010 om 
vitenskapelige uttalelser om ovennevnte stoffer fra 
EFSA.

9) For å unngå unødige byrder for markedsdeltakerne 
som følge av endringer i merkingsreglene bør den 
obligatoriske anvendelsen av direktiv 2007/68/EF på 
vinsektoren utsettes i påvente av EFSAs vitenskapelige 
vurdering.

10) Datoen i artikkel 3 nr. 3 i direktiv 2007/68/EF, der det 
fastsettes en overgangsperiode, bør derfor endres til 
30. juni 2012 for vin som bringes i omsetning eller 
merkes før denne dato, inntil lagrene er tømt, forutsatt at 
vinen tilfredsstiller de bestemmelsene som tidligere var i 
kraft, det vil si bestemmelsene i direktiv 2005/26/EF.

11) Direktiv 2007/68/EF bør derfor endres.

12) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet 
har motsatt seg dem —

KOMMISJONSFORORDNING	(EU)	nr.	1266/2010

av	22.	desember	2010

om	endring	av	direktiv	2007/68/EF	med	hensyn	til	krav	til	merking	av	vin(*)

2015/EØS/76/92
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VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I artikkel 3 i direktiv 2007/68/EF skal tredje ledd lyde:

«Medlemsstatene skal tillate at vin som definert i 
vedlegg XIb til rådsforordning (EF) nr. 1234/2007 som er 

brakt i omsetning eller merket før 30. juni 2012, og som 
oppfyller kravene i direktiv 2007/26/EF, markedsføres 
inntil lagrene er tømt.»

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den dag den kunngjøres i Den 
europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 22. desember 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

____________
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 1935/2004 av 27. oktober 2004 om materialer og 
gjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler 
og om oppheving av direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF(1), 
særlig artikkel 18 nr. 3,

etter samråd med Den europeiske myndighet for 
næringsmiddeltrygghet og 

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsdirektiv 2002/72/EF av 6. august 2002 
om plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å 
komme i kontakt med næringsmidler(2) er det tillatt 
å bruke 2,2-bis(4-hydroksyfenyl)propan, også kjent 
som bisfenol A (heretter kalt «BPA»), som monomer 
ved framstilling av plastmaterialer og plastgjenstander 
beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler, i 
samsvar med uttalelsene fra Vitenskapskomiteen for 
næringsmidler (heretter kalt «SCF»)(3) og Den europeiske 
myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt 
«EFSA»)(4).

2) BPA brukes som monomer ved framstilling av 
polykarbonatplast. Polykarbonatplast brukes blant 
annet ved framstilling av tåteflasker til spedbarn. Ved 
oppvarming under særlige forhold vil små mengder 
BPA kunne lekke ut fra næringsmiddelbeholdere til 
næringsmidler og drikker, og dermed inntas.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 26 av 29.1.2011, s. 11, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 70/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving 
og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 
av 6.10.2011, s. 34.

(1) EUT L 338 av 13.11.2004, s. 4.
(2) EUT L 220 av 15.8.2002, s. 18.
(3) Uttalelse fra Vitenskapskomiteen for næringsmidler om bisfenol A, avgitt 

17.4.20022. SCF/CS/PM/3936 Final, 3.5.2002. http://ec.europa.eu/food/fs/
sc/scf/out128_en.pdf

(4) Uttalelse fra Vitenskapsgruppen for tilsetningsstoffer, aromaer, tekniske 
hjelpestoffer og materialer som kommer i kontakt med næringsmidler, på an-
modning fra Kommisjonen om 2,2-BIS(4-HYDROKSYFENYL)PROPAN 
(Bisfenol A) Spørsmål nr. EFSA-Q-2005-100, vedtatt 29.11.2006, EFSA 
Journal (2006) 428, s. 1. og Bisfenol As toksikokinetikk, Vitenskapelig 
uttalelse fra gruppen for tilsetningsstoffer, aromaer, tekniske hjelpestoffer 
og materialer som kommer i kontakt med næringsmidler (AFC) (Spørsmål 
nr. EFSA-Q-2008-382) vedtatt 9.7.2008, EFSA Journal (2008) 759, s. 1.

3) Den danske regjering underrettet 29. mars 2010 
Kommisjonen og medlemsstatene om at den hadde 
besluttet å anvende vernetiltakene fastsatt i artikkel 18 i 
forordning (EF) nr. 1935/2004, og midlertidig forby bruk 
av BPA til framstilling av plastmaterialer som kommer 
i kontakt med næringsmidler beregnet på barn i alderen 
0-3(5).

4) Den danske regjering begrunnet vernetiltakene 
med en risikovurdering framlagt 22. mars 2010 av 
næringsmiddelinstituttet ved Danmarks Tekniske 
Universitet (heretter kalt «DTU Food»). Risiko-
vurderingen omfatter en vurdering av en omfattende 
undersøkelse på dyr som eksponeres for små doser BPA, 
der utviklingen av nervesystemet og atferd hos nyfødte 
rotter, overvåkes. DTU Food har også vurdert om de 
nye opplysningene påvirker den tidligere vurderingen 
av eventuelle giftvirkninger av BPA på utviklingen av 
nervesystemet og atferden.

5) I samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 18 i 
forordning (EF) nr. 1935/2004 anmodet Kommisjonen 
30. mars 2010 EFSA om å avgi sin uttalelse om grunnene 
Danmark har anført for å fastslå at bruken av materialet 
utgjør en fare for menneskers helse, selv om det er i 
samsvar med det relevante særlige tiltaket.

6) Den franske regjering underrettet 6. juli 2010 
Kommisjonen, og 9. juli 2010 medlemsstatene, om at 
den hadde besluttet å anvende vernetiltakene fastsatt 
i artikkel 18 i forordning (EF) nr. 1935/2004, og 
midlertidig forby bruk, import, eksport og markedsføring 
av tåteflasker som inneholder BPA(6).

7) Den franske regjering begrunnet vernetiltakene med to 
uttalelser avgitt 29. januar og 7. juni 2010 av Den franske 
myndighet for næringsmiddeltrygghet (AFSSA), og en 
rapport som det nasjonale institutt for helse og medisinsk 
forskning (INSERM) offentliggjorde 3. juni 2010.

(5) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om materialer og genstande 
bestemt til kontakt med fødevarer, Lovtidende A, Nr. 286, 27.3.2010.

(6) LOI no 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la commercialisation 
de biberons produits à base de bisphénol A, JORF nr. 0150, 1.7.2010, s. 
11857.

KOMMISJONSDIREKTIV	2011/8/EU

av	28.	januar	2011

om	endring	av	direktiv	2002/72/EF	med	hensyn	til	bruksrestriksjoner	for	bisfenol	A	i	tåteflasker	av	plast(*)

2015/EØS/76/93
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8) EFSA vedtok 23. september 2010 uttalelsen om BPA fra 
sin vitenskapsgruppe for materialer beregnet på å komme 
i kontakt med næringsmidler, enzymer, aromaer og 
tekniske hjelpestoffer (heretter kalt «vitenskapsgruppen»), 
som svar på Kommisjonens anmodning av 30. mars 2010, 
og uttalelsen omfatter også en vurdering av den særlige 
nevropsykologiske undersøkelsen som ble vurdert i den 
danske risikovurderingen, samt en gjennomgang og 
vurdering av andre nylig offentliggjorte undersøkelser av 
BPA(1).

9) Vitenskapsgruppen fastslår i sin uttalelse at det etter 
en omfattende vurdering av nyere data om giftighet 
for mennesker og dyr, ikke kunne pekes på noen ny 
undersøkelse som kunne foranledige en revisjon av 
det gjeldende tolerable daglige inntak (heretter kalt 
«TDI» på 0,05 mg/kg kroppsvekt per dag. Dette TDI 
er basert på en høyeste dose uten skadevirkninger på 
5 mg/kg kroppsvekt per dag, fastsatt på grunnlag av en 
flergenerasjonsundersøkelse av reproduksjonstoksisitet 
hos rotter med anvendelse av en usikkerhetsfaktor på 100, 
noe som anses som forsiktig i lys av alle opplysningene 
om BPAs toksikokinetikk. I et mindretallssynspunkt 
fastslo imidlertid et medlem av vitenskapsgruppen at de 
observerte virkningene i visse undersøkelser gav opphav 
til usikkerhet som kanskje ikke dekkes av det gjeldende 
TDI, som derfor bør anses som midlertidig i påvente av 
mer solide data på de områder der det råder usikkerhet.

10) Vitenskapsgruppen påpekte at enkelte undersøkelser 
på dyr under utvikling tyder på andre BPA-relaterte 
virkninger av mulig toksikologisk relevans, særlig 
biokjemiske endringer i hjernen, immunmodulatoriske 
virkninger og økt mottakelighet for brystsvulster. Disse 
undersøkelsene har mange svakheter. For øyeblikket er 
det ikke mulig å vurdere hvor relevante disse resultatene 
er for menneskers helse. Dersom nye relevante data blir 
tilgjengelige i framtiden, vil vitenskapsgruppen vurdere 
uttalelsen på nytt.

11) Morsmelkerstatning eller morsmelk er eneste 
ernæringskilde for spedbarn opp til fire måneder, og 
fortsetter å være den viktigste ernæringskilden i noen 
måneder til. I sin uttalelse fra 2006 fastslo EFSA at 
spedbarn på 36 måneder som ble matet med tåteflasker 
av polykarbonat, har høyest eksponering for BPA, men 

(1) Scientific Opinion on Bisphenol A: evaluation of a study investigating its 
neurodevelopmental toxicity, review of recent scientific literature on its tox-
icity and advice on the Danish risk assessment of Bisphenol A EFSA Panel 
on food contact materials, enzymes, flavourings and processing aids (CEF) 
(Spørsmål nr.: EFSA-Q-2009-00864, EFSA-Q-2010-01023 og EFSA-
Q-2010-00709) vedtatt 23.9.2010, EFSA Journal 2010; 8(9):1829.

lavere enn TDI. BPA-eksponeringsnivået synker for denne 
gruppen spedbarn når matingen fra polykarbonatflasker 
gradvis opphører og andre ernæringskilder blir viktigere.

12) Selv om spedbarnet har tilstrekkelig kapasitet til å 
utskille BPA i et verst tenkelig eksponeringstilfelle, ble 
det i EFSA-uttalelsen påpekt at et spedbarns system for 
utskilling av BPA ikke er like utviklet som en voksens, og 
at det bare gradvis oppnår samme kapasitet som voksne i 
løpet av de første seks månedene.

13) De mulige giftvirkningene kan få større innvirkning 
hos organismen under utvikling. Ifølge uttalelsene fra 
Vitenskapskomiteen for næringsmidler fra 1997(2) 
og 1998(3) er visse virkninger, særlig hormon- og 
reproduksjonsforstyrrende virkninger, virkninger på 
immunforsvaret og utviklingen av nervesystemet, særlig 
relevante for spedbarn. BPAs reproduksjonsforstyrrende 
virkninger og virkninger på nervesystemets utvikling 
er omfattende undersøkt ved hjelp av standardiserte 
toksikologiske flergenerasjonsundersøkelser og andre 
undersøkelser, der det ble tatt hensyn til organismen under 
utvikling og ikke ble påvist virkninger ved doser under 
TDI. Undersøkelser som ikke kunne tas hensyn til ved 
fastsettelse av TDI på grunn av mange svakheter, viste 
imidlertid BPA-relaterte virkninger av mulig toksikologisk 
relevans. Disse virkningene, særlig virkningene på 
biokjemiske endringer i hjernen, som kan påvirke 
nervesystemets utvikling, og på immunmoduleringen, 
gjenspeiler de særlige betenkeligheter når det gjelder 
spedbarn som ble framhevet i SCF-uttalelsene fra 1997 
og 1998. Dessuten nevner EFSA i sin uttalelse fra 2010 
at tidlig eksponering for BPA forsterker virkningen 
på svulstdannelser senere i livet ved eksponering for 
et kreftframkallende stoff. Også i dette tilfellet er den 
følsomme fasen organismen under utvikling. Spedbarn 
kan derfor identifiseres som den særlig sårbare del av 
befolkningen med hensyn til nevnte resultater, hvis 
relevans for menneskers helse ennå ikke kan vurderes 
fullt ut.

14) Ifølge EFSAs uttalelse fra 2006 er tåteflasker av 
polykarbonat den viktigste kilden til spedbarns 
eksponering for BPA. Det finnes alternative materialer 
til polykarbonat på EU-markedet som ikke inneholder 
BPA, særlig tåteflasker av glass og andre plastmaterialer. 
Disse alternative materialene må oppfylle de strenge 
sikkerhetskravene som er fastsatt for materialer beregnet 
på å komme i kontakt med næringsmidler. Det er derfor 
ikke nødvendig å fortsette å bruke polykarbonat som 
inneholder BPA i tåteflasker for spedbarn.

(2) Opinion of the Scientific Committee for Food on: A maximum residue limit 
(MRL) of 0,01 mg/kg for pesticides in foods intended for infants and young 
children (expressed on 19 September 1997).

(3) Further advice on the opinion of the Scientific Committee for Food ex-
pressed on 19 September 1997 on a Maximum Residue Limit (MRL) of 
0,01 mg/kg for pesticides in foods intended for infants and young children 
(adopted by the SCF on 4 June 1998).
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15) Med tanke på at spedbarn kan være særlig utsatt for 
eventuelle virkninger av BPA, til tross for at også 
spedbarn anses å kunne utskille BPA og at risikoen, 
særlig for menneskers helse, ennå ikke er påvist fult 
ut, bør spedbarns eksponering for BPA reduseres i den 
grad det er rimelig oppnåelig til det foreligger ytterligere 
vitenskapelige data som kan klarlegge den toksikologiske 
relevansen av visse konstaterte virkninger av BPA, 
særlig når det gjelder biokjemiske endringer i hjernen, 
immunmodulatoriske virkninger og økt mottakelighet for 
brystsvulster.

16) I henhold til føre-var-prinsippet nevnt i artikkel 7 i 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 
av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper 
og krav i næringsmiddelregelverket, om opprettelse av 
Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
og om fastsettelse av framgangsmåter i forbindelse 
med næringsmiddeltrygghet(1), kan Unionen vedta 
midlertidige tiltak på grunnlag av tilgjengelige relevante 
opplysninger, i påvente av en ny risikovurdering og en 
revisjon av tiltaket innen en rimelig frist.

17) Med tanke på at det på det nåværende stadium i den 
aktuelle vitenskapelige forskningen råder usikkerhet om 
hvor skadelig eksponering for BPA gjennom tåteflasker 
av polykarbonat er for spedbarn(2), en usikkerhet som må 
avklares, har Kommisjonen rett til å treffe et forebyggende 
tiltak når det gjelder bruken av BPA i tåteflasker av 
polykarbonat på grunnlag av føre-var-prinsippet, som 
kan anvendes i en situasjon der det er vitenskapelig 
usikkerhet, selv om risikoen, særlig for menneskers helse, 
ennå ikke er påvist fullt ut.

18) For å oppnå det grunnleggende målet om å sikre et høyt 
vernenivå for menneskers helse er det derfor nødvendig 
og hensiktsmessig å fjerne kilder til de farer for den 
fysiske og mentale helse som BPA-eksponering gjennom 
tåteflasker kan medføre for spedbarn.

19) Kommisjonen har vurdert markedet for tåteflasker og fått 
opplyst av de relevante produsenter at bransjen er i gang 
med en frivillig innsats for en erstatning på markedet, 
og at de økonomiske konsekvensene av det foreslåtte 
tiltaket er begrensede. Alle tåteflasker på EU-markedet 
som inneholder BPA, bør derfor erstattes innen midten av 
2011.

20) Til det foreligger ytterligere vitenskapelige data som 
kan presisere den toksikologiske relevansen av visse 
observerte virkninger av BPA, særlig når det gjelder 
biokjemiske endringer i hjernen, immunmodulatoriske 
virkninger og økt mottakelighet for brystsvulster, bør bruk 

(1) EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1.
(2) Som definert i kommisjonsdirektiv 2006/141/EF (EUT L 401 av 30.12.2006, 

s. 1).

av BPA ved framstilling og markedsføring av tåteflasker 
av polykarbonat midlertidig forbys. Direktiv 2002/72/EF 
bør derfor endres. EFSA har fått i oppdrag å overvåke nye 
undersøkelser som kan klarlegge disse virkningene.

21) Etter vurderingen av det foreslåtte tiltakets tekniske 
og økonomiske gjennomførbarhet kan det fastslås at 
tiltaket ikke er mer til hinder for handelen enn det som 
er nødvendig for å oppnå det høye helsevernnivå som er 
valgt i Unionen.

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I vedlegg II del A i direktiv 2002/72/EF skal kolonne 4 
under referansenummer 13480 for monomeren 2,2-bis(4-
hydroksyfenyl)propan lyde:

«SML (T) = 0,6 mg/kg. Må ikke brukes ved framstilling av 
tåteflasker av polykarbonat beregnet på spedbarn(*)

______________
(*) Spedbarn som definert i direktiv 2006/141/EF (EUT L 401 av 

30.12.2006, s. 1).»

Artikkel 2

1.  Medlemsstatene skal senest 15. februar 2011 vedta og 
kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 
Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene.

Når bestemmelsene nevnt i nr. 1 vedtas av medlemsstatene, 
skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det 
skal vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for 
henvisningen fastsettes av medlemsstatene.

2.  Medlemsstatene skal anvende bestemmelsene nevnt i nr. 1 
på en slik måte at de fra 1. mars 2011 forbyr framstilling, og fra 
1. juni 2011 forbyr markedsføring i og import til Fellesskapet, 
av plastmaterialer og plastgjenstander som er beregnet på å 
komme i kontakt med næringsmidler, og som ikke er i samsvar 
med dette direktiv.

3.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.
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Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft 1. februar 2011.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 28. januar 2011.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

__________________
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 
unionen,

med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/23/
EF av 31. mars 2004 om fastsettelse av standarder for kvalitet 
og sikkerhet ved donasjon, uttak, kontroll, behandling, 
konservering, oppbevaring og distribusjon av vev og celler fra 
mennesker(1), særleg artikkel 7 nr. 5, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I direktiv 2004/23/EF er det fastsett standardar for  
kvalitet og tryggleik ved donasjon, uttak, kontroll, 
behandling, konservering, oppbevaring og distribusjon 
av vev og celler frå menneske som er meinte for bruk på 
menneske, og av framstilte produkt som byggjer på vev 
og celler frå menneske og meinte for bruk på menneske, 
men berre når det gjeld donasjon, uttak og kontroll, for 
såleis å sikre eit høgt nivå for vern av menneskehelsa., 
som er meinte for bruk på menneske, og av framstilte 
produkt som 

2) For å hindre overføring av sjukdommar gjennom vev og 
celler frå menneske, meinte for bruk på menneske, og for 
å sikre eit tilsvarande nivå på kvaliteten og tryggleiken, 
skal dei rette styresmaktene i medlemsstatane i medhald 
av artikkel 7 i direktiv 2004/23/EF organisere inspeksjonar 
og gjennomføre eigna kontrolltiltak for å sikre at krava i 
det nemnde direktivet vert oppfylte.

3) I artikkel 7 nr. 5 i direktiv 2004/23/EF er det fastsett at 
Kommisjonen skal utarbeide retningslinjer for vilkåra 
for inspeksjonar og kontrolltiltak og for opplæring og 
kvalifisering av tenestemenn som tek del i desse, for 
såleis å oppnå eit einsarta nivå for kompetanse og yting. 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 213 av 13.8.2010, s. 48, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 71/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving 
og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 
av 6.10.2011, s. 36.

(1) TEU L 102 av 7.4.2004, s. 48.

 Retningslinjene er ikkje juridisk bindande, men kan tene 
som ei nyttig rettleiing for medlemsstatane når det gjeld 
gjennomføringa av artikkel 7 i direktiv 2004/23/EF.

4) Kommisjonen bør revidere og ajourføre dei 
retningslinjene som er fastsette i vedlegget til denne 
avgjerda på grunnlag av rapportar som medlemsstatane 
sender over til Kommisjonen i samsvar med artikkel 26 
nr. 1 i direktiv 2004/23/EF.

5) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar 
med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt ved 
artikkel 29 i direktiv 2004/23/EF —

TEKE DENNE AVGJERDA:

Artikkel 1

Retningslinjene for vilkåra for inspeksjonar og kontrolltiltak 
og for opplæring og kvalifisering av tenestemenn på området 
vev og celler frå menneske i samsvar med artikkel 7 nr. 5 i 
direktiv 2004/23/EF, er fastsette i vedlegget til denne avgjerda.

Artikkel 2

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 3. august 2010.

 For Kommisjonen

 John DALLI

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSAVGJERD

av	3.	august	2010

om	 innføring	 av	 retningslinjer	 for	 vilkåra	 for	 inspeksjonar	 og	 kontrolltiltak	 og	 for	 opplæring	
og	 kvalifisering	 av	 tenestemenn	 på	 området	 vev	 og	 celler	 frå	 menneske,	 i	 samsvar	 med	

europaparlaments-	og	rådsdirektiv	2004/23/EF

[meld under nummeret K(2010) 5278]

(2010/453/EU)(*)

2015/EØS/76/94
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VEDLEGG

RETNINGSLINJER FOR INSPEKSJONAR OG KONTROLLTILTAK OG FOR OPPLÆRING OG 
KVALIFISERING AV TENESTEMENN PÅ OMRÅDET VEV OG CELLER FRÅ MENNESKE

1.	 Føremålet	med	retningslinjene

 Føremålet med desse retningslinjene er å gje medlemsstatane rettleiing slik at dei kan oppnå eit einsarta kompetanse- 
og ytingsnivå når det gjeld inspeksjonar på området vev og celler.

2.	 Ansvarsområda	til	inspektørane

 Inspektøren bør ha eit klart, skriftleg mandat for den særskilde oppgåva si frå den rette styresmakta, og eit offisielt 
identifikasjonspapir. Inspektøren bør samle inn detaljerte opplysningar som skal leggjast fram for den rette 
styresmakta i samsvar med det særlege mandatet for inspeksjonen.

 Ein inspeksjon vil vere basert på stikkprøver, ettersom det ikkje er mogleg for inspektørane å granske alle område 
og all dokumentasjon under inspeksjonen. Ein inspektør bør ikkje haldast ansvarleg for manglar som ikkje kunne 
påvisast ved inspeksjonen fordi tida eller omfanget var for avgrensa, eller fordi visse prosessar ikkje kunne 
observerast under inspeksjonen.

3.	 Kvalifikasjonane	til	inspektørane

 Inspektørane bør minst

a) ha eit diplom, sertifikat eller anna prov på formelle kvalifikasjonar innanfor medisin eller biologi, som er 
tildelt etter fullføring av eit universitetsstudium eller ei tilsvarande utdanning som er godkjend av den aktuelle 
medlemsstaten,

 og

b) ha praktisk røynsle frå relevante arbeidsområde ved eit vevsenter, ein cellebank eller ein blodbank. Anna 
røynsle kan òg reknast som relevant.

 Dei rette styresmaktene kan i særlege tilfelle fråvike kravet i bokstav a) for personar som har omfattande og relevant 
røynsle.

4.	 Opplæring	av	inspektørane

 Inspektørar som tek til i tenesta, bør få ei særskild innføring i arbeidsoppgåvene sine. Denne opplæringa bør minst 
omfatte følgjande:

a) ordningane for akkreditering, utpeiking, godkjenning eller lisensar i den aktuelle medlemsstaten,

b) den relevante rettslege ramma for utføringa av verksemda deira,

c) dei tekniske sidene ved verksemda til vevsenter og cellebankar,

d) metodar og framgangsmåtar for inspeksjon, medrekna praktiske øvingar,

e) internasjonale kvalitetsstyringssystem (ISO, EN),

f) nasjonale helsetenester og organisasjonsstrukturen til vevsenter og cellebankar i den aktuelle medlemsstaten,

g) organiseringa av dei nasjonale reguleringsstyresmaktene,

h) internasjonale inspeksjonsordningar og ulike relevante organ.

 Denne innføringa bør utfyllast med spesialisert opplæring og med jamleg og høveleg opplæring på staden gjennom 
heile arbeidsperioden til inspektøren.

5.	 Typar	inspeksjonar

5.1. Det kan utførast ulike typar inspeksjonar:

a) Allmenne, systemretta inspeksjonar: desse bør utførast på staden og kan omfatte alle prosessar og all verksemd, 
medrekna organisasjonsstruktur, retningslinjer, ansvarsområde, kvalitetsstyring, personale, dokumentasjon, 
datakvalitet, system for sikring og fortruleg handsaming av data, anlegg, utstyr, kontraktar, klager og 
tilbakekalling eller tilsyn, informasjonsutveksling (både innanlands og over landegrensene) og høve til sporing 
av vev og celler.

b) Tematiske inspeksjonar: desse bør utførast på staden og kan omfatte eitt eller fleire særskilte tema, t.d. 
kvalitetsstyringssystem, førebuande prosessar, overvakingssystem eller tilhøve ved laboratoria for undersøking 
av donorar.

c) Administrative granskingar: desse skal ikkje utførast på staden og kan omfatte alle prosessar og all verksemd, 
eller dei kan rettast mot eitt eller fleire særskilte tema.
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d) Nye inspeksjonar: desse kan vere naudsynte med omsyn til oppfølging eller ny vurdering for å overvake 
korrigerande tiltak som vart pålagde under ein tidlegare inspeksjon.

5.2.  I tillegg kan det utførast visse særlege inspeksjonar:

a) Inspeksjonar hjå tredjemann: dette er administrative inspeksjonar, eller inspeksjonar som kan utførast på staden 
hjå tredjemann slik det er nemnt i artikkel 24 i direktiv 2004/23/EF.

b) Felles inspeksjonar: for å ta omsyn til særlege omstende, medrekna avgrensing av ressursar eller sakkunnskap, 
kan ein medlemsstat vurdere om han skal be ei anna rett styresmakt i Unionen om å inngå samarbeid med 
medlemsstaten sine eigne tenestemenn i arbeidet med å utføre felles inspeksjonar på territoriet sitt.

6.	 Planlegging	av	inspeksjonar

Dei rette styresmaktene bør skipe eit inspeksjonsprogram og finne fram til og tildele dei ressursane som er naudsynte.

I samsvar med artikkel 7 nr. 3 i direktiv 2004/23/EF skal den rette styresmakta eller dei rette styresmaktene jamleg 
organisere inspeksjonar og gjere kontrolltiltak. Det skal ikkje gå meir enn to år mellom to inspeksjonar.

Det bør utførast ein fullstendig inspeksjon på staden som omfattar alle sider ved verksemda, minst kvart fjerde år. I 
tidsrommet mellom to allmenne, systemretta inspeksjonar kan det utførast ein tematisk inspeksjon der det vert lagt 
vekt på eit særskilt tema eller ein særskild prosess, eller det kan utførast ei administrativ gransking dersom det ikkje 
har vore nokon viktige endringar sidan den førre inspeksjonen.

7. Gjennomføring	av	inspeksjonar

7.1.  Dersom det finst tilstrekkelege ressursar til det, bør inspeksjonsgruppa vere samansett av medlemmer med ulik 
kompetanse.

Dersom det er naudsynt, kan det kallast inn ein sakkunnig utanfrå for å hjelpe til med ein særskild inspeksjon. Den 
sakkunnige bør berre ha ei rådgjevande rolle.

Inspeksjonar utførte av berre éin inspektør bør som regel unngåast. Minst éin av inspektørane bør ha minst to års 
praktisk røynsle slik det er nemnt i nr. 3 bokstav b).

7.2. Etter inspeksjonen bør det sendast ein inspeksjonsrapport til vevsenteret eller til den tredjemann som er kontrollert. 
Konklusjonane i rapporten bør på ein tydeleg måte opplyse om dei manglane som er påviste.

Rapporten bør innehalde ein frist for når vevsenteret eller tredjemann bør sende over framlegg og ein tidsplan for 
oppretting av dei manglane som er omtala i rapporten.

Dersom det er naudsynt, kan det utførast ein ny inspeksjon for å sikre oppfølginga.

8.	 Kvalitetsstyringssystemet	til	inspeksjonsstyresmakta

Kvar einskilt rett styresmakt bør ha eit kvalitetsstyringssystem som omfattar føremålstenlege standardiserte 
framgangsmåtar og ei eigna intern tilsynsordning. Dei rette styresmaktene bør jamleg vurdere inspeksjonsordningane 
sine.

___________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 297/95 av 
10. februar 1995 om fastsettelse av gebyrer til Det europeiske 
kontor for legemiddelvurdering(1), særlig artikkel 12, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til artikkel 67 nr. 3 i europaparlaments- og 
rådsforordning (EØF) nr. 726/2004 av 31. mars 2004 
om fastsettelse av framgangsmåter i Fellesskapet for 
godkjenning og overvåking av legemidler for mennesker 
og veterinærpreparater og om opprettelse av et europeisk 
legemiddelkontor(2) skal inntektene til Det europeiske 
legemiddelkontor, heretter kalt «Kontoret», bestå av et 
bidrag fra Fellesskapet og av gebyrer som foretak betaler 
til Kontoret. Ved forordning (EF) nr. 297/95 fastsettes 
ulike gebyrkategorier og gebyrstørrelser.

2) I henhold til artikkel 12 i forordning (EF) nr. 297/95 skal 
Kommisjonen gjennomgå gebyrene til Kontoret med 
hensyn til inflasjonstakten og justere dem med virkning 
fra 1. april hvert år.

3) Gebyrene bør derfor justeres etter inflasjonstakten for 
2008. Inflasjonstakten i Fellesskapet, offentliggjort av De 
europeiske fellesskaps statistikkontor (Eurostat), var på 
3,7 % i 2008.

4) For å gjøre det enklere bør de justerte gebyrene avrundes 
til nærmeste 100 euro.

5) Forordning (EF) nr. 297/95 bør derfor endres.

6) Av hensyn til rettssikkerheten bør denne forordning ikke 
få anvendelse på gyldige søknader som ikke er ferdig 
behandlet per 1. april 2009.

7) I henhold til artikkel 12 i forordning (EF) nr. 297/95 må 
justeringen gjøres med virkning fra 1. april 2009. Denne 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 79 av 25.3.2009, s. 34, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 72/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving 
og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 
av 6.10.2011, s. 38.

(1) EFT L 35 av 15.2.1995, s. 1.
(2) EUT L 136 av 30.4.2004, s. 1.

forordning bør derfor tre i kraft snarest mulig og få 
anvendelse fra nevnte dato — 

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 297/95 gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 3 gjøres følgende endringer:

a) i nr. 1 gjøres følgende endringer:

i) i bokstav a) gjøres følgende endringer:

– i første ledd endres «242 600 euro» til «251 600 
euro»,

– i annet ledd endres «24 300 euro» til «25 200 
euro»,

– i tredje ledd endres «6 100 euro» til «6 300 
euro»,

ii) i bokstav b) gjøres følgende endringer:

– i første ledd endres «94 100 euro» til «97 600 
euro»,

– i annet ledd endres «156 800 euro» til «162 600 
euro»,

– i tredje ledd endres «9 400 euro» til «9 700 
euro»,

– i fjerde ledd endres «6 100 euro» til «6 300 
euro»,

iii) i bokstav c) gjøres følgende endringer:

– i første ledd endres «72 800 euro» til «75 500 
euro»,

– i annet ledd endres «18 200-54 600 euro» til 
«18 900-56 600 euro»,

– i tredje ledd endres «6 100 euro» til «6 300 
euro»,

KOMMISJONSFORORDNING	(EF)	nr.	249/2009

av	23.	mars	2009

om	endring	av	rådsforordning	(EF)	nr.	297/95	med	hensyn	til	 justering	etter	 inflasjonstakten	av	
gebyrene	til	Det	europeiske	legemiddelkontor(*)

2015/EØS/76/95
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b) i nr. 2 gjøres følgende endringer:

i) i bokstav a) første ledd gjøres følgende endringer:

– «2 600 euro» endres til «2 700 euro»,

– «6 100 euro» endres til «6 300 euro»,

ii) i bokstav b) gjøres følgende endringer:

– i første ledd endres «72 800 euro» til «75 500 
euro»,

– i annet ledd endres «18 200-54 600 euro» til 
«18 900-56 600 euro»,

c) i nr. 3 endres «12 100 euro» til «12 500 euro»,

d) i nr. 4 endres «18 200 euro» til «18 900 euro»,

e) i nr. 5 endres «6 100 euro» til «6 300 euro»,

f) i nr. 6 gjøres følgende endringer:

i) i første ledd endres «87 000 euro» til «90 200 
euro»,

ii) i annet ledd endres «21 700-65 200 euro» til 
«22 500-67 600 euro».

2. I artikkel 4 endres «60 600 euro» til «62 800 euro».

3. I artikkel 5 gjøres følgende endringer:

a) i nr. 1 gjøres følgende endringer:

i) i bokstav a) gjøres følgende endringer:

– i første ledd endres «121 300 euro» til «125 800 
euro»,

– i annet ledd endres «12 100 euro» til «12 500 
euro»,

– i tredje ledd endres «6 100 euro» til «6 300 
euro»,

– i fjerde ledd gjøres følgende endringer:

– «60 600 euro» endres til «62 800 euro»,

– «6 100 euro» endres til «6 300 euro»,

ii) i bokstav b) gjøres følgende endringer:

– i første ledd endres «60 600 euro» til «62 800 
euro»,

– i annet ledd endres «102 500 euro» til «106 300 
euro»,

– i tredje ledd endres «12 100 euro» til «12 500 
euro»,

– i fjerde ledd endres «6 100 euro» til «6 300 
euro»,

– i femte ledd gjøres følgende endringer:

– «30 300 euro» endres til «31 400 euro»,

– «6 100 euro» endres til «6 300 euro»,

iii) i bokstav c) gjøres følgende endringer:

– i første ledd endres «30 300 euro» til «31 400 
euro»,

– i annet ledd endres «7 500-22 700 euro» til 
«7 800-23 500 euro»,

– i tredje ledd endres «6 100 euro» til «6 300 
euro»,

b) i nr. 2 gjøres følgende endringer:

i) i bokstav a) endres «2 600 euro» til «2 700 euro» 
og «6 100 euro» til «6 300 euro»,

ii) i bokstav b) gjøres følgende endringer:

– i første ledd endres «36 400 euro» til «37 700 
euro»,

– i annet ledd endres «9 100-27 300 euro» til 
«9 400-28 300 euro»,

– i tredje ledd endres «6 100 euro» til «6 300 
euro»,
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c) i nr. 3 endres «6 100 euro» til «6 300 euro»,

d) i nr. 4 endres «18 200 euro» til «18 900 euro»,

e) i nr. 5 endres «6 100 euro» til «6 300 euro»,

f) i nr. 6 gjøres følgende endringer:

i) i første ledd endres «29 000 euro» til «30 100 
euro»,

ii) i annet ledd endres «7 200-21 700 euro» til 
«7 500-22 500 euro».

4. I artikkel 6 endres «36 400 euro» til «37 700 euro».

5. I artikkel 7 gjøres følgende endringer:

a) i nr. 1 endres «60 600 euro» til «62 800 euro»,

b) i nr. 2 endres «18 200 euro» til «18 900 euro».

6. I artikkel 8 gjøres følgende endringer:

a) i nr. 1 gjøres følgende endringer:

i) i annet ledd endres «72 800 euro» til «75 500 euro»,

ii) i tredje ledd endres «36 400 euro» til «37 700 
euro»,

iii) i fjerde ledd endres «18 200-54 600 euro» til 
«18 900-56 600 euro»,

iv) i femte ledd endres «9 100-27 300 euro» til 
«9 400-28 300 euro»,

b) i nr. 2 gjøres følgende endringer:

i) i annet ledd endres «242 600 euro» til «251 600 
euro»,

ii) i tredje ledd endres «121 300 euro» til «125 800 
euro»,

iii) i femte ledd endres «2 600-209 100 euro» til 
«2 700-216 800 euro»,

iv) i sjette ledd endres «104 600 euro» til «108 500 
euro»,

c) i nr. 3 endres «6 100» euro til «6 300 euro».

Artikkel 2

Denne forordning får ikke anvendelse på gyldige søknader som 
ikke er ferdig behandlet per 1. april 2009.

Artikkel 3

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

Den får anvendelse fra 1. april 2009.

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

Utferdiget i Brussel, 23. mars 2009.

 For Kommisjonen

 Günter VERHEUGEN

 Visepresident

____________________
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNIONEN HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet, særleg artikkel 95,

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen,

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

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

ut frå desse synsmåtane:

1) Rådsdirektiv 78/25/EØF av 12. desember 1977 
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 
fargestoffer som kan tilsettes legemidler(3) er vorte 
endra monaleg fleire gonger(4). Ettersom det skal gjerast 
ytterlegare endringar, bør direktivet omarbeidast av 
omsyn til klarleiken.

2) Det viktigaste føremålet med alt regelverk for 
lækjemiddel må vere å tryggje folkehelsa. Dette målet må 
nåast ved hjelp av middel som ikkje vil vere til hinder for 
utviklinga av den farmasøytiske industrien eller handelen 
med lækjemiddel innanfor Fellesskapet.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 109 av 30.4.2009, s. 10, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 72/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving 
og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 
av 6.10.2011, s. 38.

(1) TEU C 162 av 25.6.2008, s. 41.
(2) Europaparlamentsfråsegn av 23. september 2008 (enno ikkje offentleggjord 

i TEU), og rådsavgjerd av 23. mars 2009.
(3) TEF L 11 av 14.1.1978, s. 18.
(4) Sjå vedlegg I del A.

3) I europaparlaments- og rådsdirektiv 94/36/EF av 30. juni 
1994 om fargestoffer til bruk i næringsmidler(5) vart det 
innført ei felles liste over fargestoff som er godkjende for 
bruk i næringsmiddel, men det finst framleis ulikskapar 
mellom lovgjevinga i medlemsstatane når det gjeld 
fargestoff i lækjemiddel.

4) Desse ulikskapane kan vere til hinder for handelen med 
lækjemiddel innanfor Fellesskapet og for handelen 
med fargestoff som kan tilsetjast desse produkta. Slike 
ulikskapar har difor direkte innverknad på verkemåten til 
den indre marknaden.

5) Røynslene har vist at det ikkje finst helsemessige 
årsaker til at fargestoff som er godkjende for bruk i 
næringsmiddel, ikkje òg bør godkjennast for bruk i 
lækjemiddel. Følgjeleg bør vedlegg I til direktiv 94/36/EF 
og vedlegget til kommisjonsdirektiv 95/45/EF av 26. juli 
1995 om spesifikke renhetskriterier for fargestoffer til 
bruk i næringsmidler(6) òg nyttast på lækjemiddel.

6) Når eit fargestoff ikkje vert godkjent til bruk i 
næringsmiddel og lækjemiddel av omsyn til vern av 
folkehelsa, bør likevel tekniske og økonomiske skiplingar 
unngåast i størst mogleg grad. Det bør difor fastsetjast ein 
framgangsmåte som innfører eit nært samarbeid mellom 
medlemsstatane og Kommisjonen, gjennom eit utval for 
tilpassing til den tekniske utviklinga av direktiva om 
avskaffing av tekniske handelshindringar i sektoren som 
omfattar fargestoff som kan tilsetjast lækjemiddel.

7) Dei tiltaka som er naudsynte for å gjennomføre dette 
direktivet, bør vedtakast i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er gitt Kommisjonen(7).

(5) TEF L 237 av 10.9.1994, s. 13. Direktivet oppheva med framtidig verknad 
ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 av 16. desem-
ber 2008 om tilsetningsstoffer i næringsmidler (TEU L 354 av 31.12.2008, 
s. 16).

(6) TEF L 226 av 22.9.1995, s. 1. Direktivet oppheva med framtidig verknad 
ved forordning (EF) nr. 1333/2008.

(7) TEF L 184 av 17.7.1999, s. 23.

EUROPAPARLAMENTS-	OG	RÅDSDIREKTIV	2009/35/EF

av	23.	april	2009

om	fargestoff	som	kan	tilsetjast	lækjemiddel

(omarbeiding)(*)

2015/EØS/76/96
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8) Kommisjonen bør særleg få fullmakt til å endre den 
avgrensa bruksperioden for lækjemiddel. Ettersom 
desse tiltaka er allmenne og har som føremål å endre 
ikkje-grunnleggjande føresegner i dette direktivet ved å 
utfylle det med ikkje-grunnleggjande føresegner, bør dei 
vedtakast etter den framgangsmåten med forskriftsutval 
med kontroll som er fastsett i artikkel 5a i avgjerd 
1999/468/EF.

9) Dei nye føresegnene som vert innførte ved dette direktivet, 
gjeld berre utvalsframgangsmåtane. Difor er det ikkje 
naudsynt å innarbeide dei i lovgjevinga i medlemsstatane.

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

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1

Til farging av lækjemiddel til menneske og veterinærpreparat 
slik det er definert i artikkel 1 i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2001/82/EF av 6. november 2001 om innføring 
av et fellesskapsregelverk for veterinærpreparater(1), og i 
artikkel 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av 
6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk 
for legemidler for mennesker(2) skal medlemsstatane berre 
godkjenne dei fargestoffa som er oppførte i vedlegg I til 
direktiv 94/36/EF.

Artikkel 2

Medlemsstatane skal gjere alle dei tiltaka som er naudsynte 
for å sikre at dei fargestoffa som er oppførte i vedlegg I til 
direktiv 94/36/EF, oppfyller dei allmenne spesifikasjonane for 
aluminiumlakk i fargestoff og dei særlege reinleikskriteria som 
er fastsette i vedlegget til direktiv 95/45/EF.

Artikkel 3

Dei analysemetodane som er naudsynte for å kontrollere at 
dei allmenne og særlege reinleikskriteria som er vedtekne i  
medhald av første kommisjonsdirektiv 81/712/EØF av 
28. juli 1981 om fastsettelse av analysemetoder i Fellesskapet 
for kontroll av renhetskriterier for visse tilsetningsstoffer i 
næringsmidler(3), vert oppfylte, skal òg nyttast for føremålet 
med dette direktivet.

Artikkel 4

Når eit fargestoff vert fjerna frå vedlegg I til direktiv 94/36/EF, 
men marknadsføringa av næringsmiddel som inneheld dette

(1) TEF L 311 av 28.11.2001, s. 1.
(2) TEF L 311 av 28.11.2001, s. 67.
(3) TEF L 257 av 10.9.1981, s. 1. Direktivet oppheva med framtidig verknad 

ved forordning (EF) nr. 1333/2008.

fargestoffet, framleis er tillaten i ein avgrensa periode, skal 
denne føresegna òg gjelde for lækjemiddel.

Denne avgrensa bruksperioden kan likevel endrast av 
Kommisjonen når det gjeld lækjemiddel.

Dei tiltaka som er utarbeidde for å endre ikkje-grunnleggjande 
føresegner i dette direktivet ved å utfylle det, skal vedtakast i 
samsvar med framgangsmåten med forskriftsutval med kontroll 
som er nemnd i artikkel 5 nr. 2.

Artikkel 5

1. Kommisjonen skal få hjelp av eit utval.

2. Når det vert vist til dette nummeret, skal artikkel 5a 
nr. 1–4 og artikkel 7 i avgjerd 1999/468/EF nyttast, samstundes 
som det vert teke omsyn til føresegnene i artikkel 8 i den 
nemnde avgjerda.

Artikkel 6

Medlemsstatane skal sende Kommisjonen teksta til dei 
viktigaste internrettslege føresegnene som dei vedtek på det 
området som dette direktivet omfattar.

Artikkel 7

Direktiv 78/25/EØF, endra ved dei rettsaktene som er oppførte 
i vedlegg I del A, vert oppheva, utan at det rører ved dei 
pliktene som medlemsstatane har med omsyn til fristane for 
innarbeiding i nasjonal lovgjeving av dei direktiva som er 
oppførte i vedlegg I del B.

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

Artikkel 8

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

Artikkel 9

Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Strasbourg, 23. april 2009.

 For Europaparlamentet For Rådet

 H.-G. PÖTTERING P. NEČAS

 President Formann
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VEDLEGG I

DEL A

Oppheva	direktiv	med	endringar

(nemnt	i	artikkel	7)

Rådsdirektiv 78/25/EØF
(TEF L 11 av 14.1.1978, s. 18)

Tilmeldingsakta av 1979, vedlegg I avsnitt X punkt D
(TEF L 291 av 19.11.1979, s. 108)

Rådsdirektiv 81/464/EØF
(TEF L 183 av 4.7.1981, s. 33)

Tilmeldingsakta av 1985, vedlegg I avsnitt IX punkt C
(TEF L 302 av 15.11.1985, s. 217)

Rådsforordning (EF) nr. 807/2003
(TEU L 122 av 16.5.2003, s. 36)

Berre vedlegg III nr. 25

DEL B

Liste	over	fristar	for	innarbeiding	i	nasjonal	lovgjeving

(nemnt	i	artikkel	7)

Direktiv Frist for innarbeiding

78/25/EØF 15. juni 1979(1)

81/464/EØF 30. september 1981

(1) I medhald av artikkel 7 nr. 2 i direktiv 78/25/EØF: «I en periode på fire år etter at det er gitt underretning om dette direktiv, kan den 
enkelte medlemsstat på sitt territorium likevel tillate markedsføring av legemidler inneholdende fargestoffer som ikke oppfyller 
kravene i dette direktiv, forutsatt at de var godkjent før direktivet ble vedtatt.»
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VEDLEGG II

Jamføringstabell

Direktiv 78/25/EØF Dette direktivet

Artikkel 1 første leddet Artikkel 1

Artikkel 1 andre leddet —

Artikkel 2 og 3 Artikkel 2 og 3

Artikkel 4 første punktumet Artikkel 4 første leddet

Artikkel 4 andre punktumet, første delen Artikkel 4 andre leddet

Artikkel 4 andre punktumet, andre delen Artikkel 4 tredje leddet

Artikkel 5 nr. 1 og artikkel 6 nr. 1 og 2 Artikkel 5

Artikkel 6 nr. 3 —

Artikkel 7 nr. 1, 2 og 3 —

Artikkel 7 nr. 4 Artikkel 6

— Artikkel 7

— Artikkel 8

Artikkel 8 Artikkel 9

— Vedlegg I

— Vedlegg II



17.12.2015 Nr. 76/735EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

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

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2), og

ut fra følgende betraktninger:

1) I europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF av 
6. november 2001 om innføring av et fellesskaps-
regelverk for veterinærpreparater(3), europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2001/83/EF av 6. november 2001 om 
innføring av et fellesskapsregelverk for legemidler for 
mennesker(4) og europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 726/2004 av 31. mars 2004 om fastsettelse 
av framgangsmåter i Fellesskapet for godkjenning 
og overvåking av legemidler for mennesker og 
veterinærpreparater og om opprettelse av et europeisk 
legemiddelkontor(5) fastsettes harmoniserte regler for 
godkjenning, kontroll og overvåking av legemidler 
innenfor Fellesskapet.

2) I henhold til nevnte regler kan markedsførings-
tillatelser utstedes i samsvar med harmoniserte 
felleskapsframgangsmåter. Vilkårene for disse 
markedsføringstillatelsene kan senere endres dersom 
for eksempel produksjonsprosessen eller produsentens 
adresse er blitt endret.

3) Artikkel 39 i direktiv 2001/82/EF og artikkel 35 i  
direktiv 2001/83/EF bemyndiger Kommisjonen til å 
vedta en gjennomføringsforordning for senere endringer 
av markedsføringstillatelser som er utstedt i samsvar med 
bestemmelsene i henholdsvis avdeling III kapittel 4 i 
direktiv 2001/82/EF og avdeling III kapittel 4 i direktiv 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 168 av 30.6.2009, s. 33, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 72/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving 
og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 
av 6.10.2011, s. 38.

(1) EUT C 27 av 3.2.2009, s. 39.
(2) Uttalelse fra Europaparlamentet av 22. oktober 2008 (ennå ikke offentlig-

gjort i EUT) og rådsbeslutning av 28. mai 2009.
(3) EFT L 311 av 28.11.2001, s. 1.
(4) EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67.
(5) EUT L 136 av 30.4.2004, s. 1.

2001/83/EF. Kommisjonen vedtok derfor forordning 
(EF) nr. 1084/2003 av 3. juni 2003 om behandling av 
endringer i vilkårene for markedsføringstillatelser for 
legemidler for mennesker og veterinærpreparater utstedt 
av vedkommende myndighet i en medlemsstat(6).

4) De fleste legemidler for mennesker eller veterinær-
preparater som for tiden finnes på markedet, har imidlertid 
blitt godkjent i henhold til rent nasjonale framgangsmåter 
og faller derfor utenfor virkeområdet for forordning (EF) 
nr. 1084/2003. Endringer av markedsføringstillatelser 
som er gitt i henhold til rent nasjonale framgangsmåter, 
er derfor underlagt nasjonale regler.

5) Resultatet er at mens tildeling av alle markedsførings-
tillatelser for legemidler er underlagt harmoniserte regler 
innenfor Fellesskapet, gjelder dette ikke for endringer av 
vilkårene for markedsføringstillatelser.

6) Av hensyn til folkehelsen og for å sikre rettslig 
sammenheng samt redusere den administrative byrden 
og styrke forutsigbarheten for markedsdeltakere, bør 
endringer av alle typer markedsføringstillatelser være 
underlagt harmoniserte regler.

7) Regler om endringer som vedtas av Kommisjonen, 
bør legge særlig vekt på å forenkle administrative 
framgangsmåter. Ved vedtakelsen av disse reglene bør 
Kommisjonen derfor sørge for at det skal være mulig 
å levere én enkelt søknad for én eller flere identiske 
endringer av vilkårene for flere markedsføringstillatelser.

8) I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle 
avtalen om bedre regelverksutforming(7) oppfordres 
medlemsstatene til, for sin egen del og i Fellesskapets 
interesse, å utarbeide egne tabeller, som så langt det er 
mulig illustrerer sammenhengen mellom dette direktiv og 
innarbeidingstiltakene, samt å offentliggjøre dem.

9) Direktiv 2001/82/EF og direktiv 2001/83/EF bør derfor 
endres.

(6) EUT L 159 av 27.6.2003, s. 1.
(7) EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1.

EUROPAPARLAMENTS-	OG	RÅDSDIREKTIV	2009/53/EF

av	18.	juni	2009

om	endring	av	direktiv	2001/82/EF	og	direktiv	2001/83/EF	med	henblikk	på	endringer	av	vilkårene	
for	markedsføringstillatelser	for	legemidler(*)

2015/EØS/76/97
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VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Endringer	av	direktiv	2001/82/EF

I direktiv 2001/82/EF gjøres følgende endringer:

1. Ny artikkel 27b skal lyde:

«Artikkel 27b

Kommisjonen skal vedta egnede bestemmelser 
for undersøkelse av endringer av vilkårene for 
markedsføringstillatelser gitt i samsvar med dette direktiv.

Kommisjonen skal vedta disse bestemmelser i form av en 
gjennomføringsforordning. Dette tiltak, som har som formål 
å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i dette direktiv 
ved å utfylle det, skal vedtas etter framgangsmåten med 
forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 89 nr. 2a.»

2. I artikkel 39 nr. 1 skal andre og tredje ledd oppheves.

Artikkel 2

Endringer	av	direktiv	2001/83/EF

I direktiv 2001/83/EF gjøres følgende endringer:

1. Ny artikkel 23b skal lyde:

«Artikkel 23b

1. Kommisjonen skal vedta egnede bestemmelser 
for undersøkelse av endringer av vilkårene for 
markedsføringstillatelser gitt i samsvar med dette direktiv.

2. Kommisjonen skal vedta bestemmelsene fastsatt 
i nr. 1 i form av en gjennomføringsforordning. Dette 
tiltak, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll 
nevnt i artikkel 121 nr. 2a.

3. Ved vedtakelse av bestemmelsene fastsatt i nr. 1 
skal Kommisjonen etterstrebe å gjøre det mulig å levere 
én enkelt søknad for én eller flere identiske endringer av 
vilkårene for flere markedsføringstillatelser.

4. En medlemsstat kan fortsette å anvende nasjonale 
bestemmelser om endringer som gjaldt på tidspunktet 
da gjennomføringsforordningen trådte i kraft, på 
markedsføringstillatelser som ble gitt før 1. januar 1998

til legemidler som bare er godkjent i nevnte medlemsstat. 
Dersom et legemiddel som omfattes av nasjonale 
bestemmelser i samsvar med denne artikkel på et senere 
tidspunkt får tildelt en markedsføringstillatelse i en 
annen medlemsstat, skal gjennomføringsforordningen få 
anvendelse på dette legemiddelet fra dette tidspunktet.

5. Dersom en medlemsstat beslutter å fortsette å 
anvende nasjonale bestemmelser i henhold til nr. 4, 
skal den underrette Kommisjonen om dette. Dersom 
underretning ikke er gitt innen 20. januar 2011, skal 
gjennomføringsforordningen få anvendelse.»

2. I artikkel 35 nr. 1 skal annet og tredje ledd oppheves.

Artikkel 3

Innarbeiding	i	nasjonal	lovgiving

1. Medlemsstatene skal innen 20. januar 2011 sette i kraft 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen 
om dette.

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

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

Artikkel 4

Ikrafttredelse

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

Artikkel 5

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 18. juni 2009.

 For Europaparlamentet For Rådet

 H.-G. PÖTTERING Š. FÜLE

 President Formann
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2001/83/EF av 6. november 2001 om innføring av et 
fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker(1), særlig 
artikkel 120, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Legemidler for mennesker kan bare bringes i omsetning 
dersom vedkommende myndighet har utstedt en 
markedsføringstillatelse på grunnlag av en søknad som 
inneholder resultatene av prøvinger på og forsøk med de 
gjeldende produktene.

2) I vedlegg I til direktiv 2001/83/EF er det fastsatt  
utførlige vitenskapelige og tekniske krav til prøving av 
legemidler for mennesker som kvaliteten, sikkerheten 
og virkningen til legemiddelet bør vurderes ut fra. 
Disse utførlige vitenskapelige og tekniske kravene bør 
regelmessig tilpasses den vitenskapelige og tekniske 
utvikling.

3) Som følge av den vitenskapelige og tekniske utvikling 
på området avansert terapi, som beskrives i europa-
parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1394/2007 
av 13. november 2007 om legemidler for avansert 
terapi og om endring av direktiv 2001/83/EF og 
forordning (EF) nr. 726/2004(2), bør vedlegg I 
tilpasses. Definisjonene og de detaljerte vitenskapelige 
og tekniske kravene til legemidler for genterapi og 
legemidler for somatisk celleterapi bør ajourføres. 
Det bør dessuten fastsettes utførlige vitenskapelige 
og tekniske krav til vevsteknologiske produkter, til 
legemidler for avansert terapi som inneholder utstyr, og 
til kombinasjonslegemidler for avansert terapi.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 242 av 15.9.2009, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 72/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving 
og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 
av 6.10.2011, s. 38.

(1) EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67.
(2) EUT L 324 av 10.12.2007, s. 121.

4) Tiltakene i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra 
Den faste komité for legemidler for mennesker —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Fjerde del i vedlegg I til direktiv 2001/83/EF erstattes med 
teksten i vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 5. april 2010 sette i kraft 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen 
teksten til disse bestemmelsene og en sammenligningstabell 
som viser sammenhengen mellom disse bestemmelsene og 
bestemmelsene i dette direktiv.

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

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

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 14. september 2009.

 For Kommisjonen

 Günter VERHEUGEN

 Visepresident

KOMMISJONSDIREKTIV	2009/120/EF

av	14.	september	2009

om	 endring	 av	 europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	 2001/83/EF	 om	 innføring	 av	 et	 fellesskaps-
regelverk	for	legemidler	med	hensyn	til	legemidler	for	avansert	terapi(*)

2015/EØS/76/98
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VEDLEGG

«FJERDE DEL

LEGEMIDLER	FOR	AVANSERT	TERAPI

1. INNLEDNING

Søknader om markedsføringstillatelse for legemidler for avansert terapi som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav a) 
i forordning (EF) nr. 1394/2007 skal oppfylle formatkravene (modul 1, 2, 3, 4 og 5) som beskrevet i første del 
i dette vedlegg.

De tekniske kravene for modul 3, 4 og 5 for biologiske legemidler, som beskrevet i første del i dette vedlegg, 
skal oppfylles. De særlige kravene til legemidler for avansert terapi, beskrevet i avsnitt 3, 4 og 5 i denne del, 
beskriver hvordan kravene i første del skal oppfylles for legemidler for avansert terapi. Der det er relevant 
og idet det tas hensyn til de særlige forholdene for legemidler for avansert terapi, er det dessuten fastsatt 
tilleggskrav.

Som følge av deres særlige art kan det på legemidler for avansert terapi anvendes en risikobasert metode for 
å bestemme omfanget av de kvalitetsdata, ikke-kliniske data og kliniske data som skal tas med i søknaden om 
markedsføringstillatelse, i samsvar med de vitenskapelige retningslinjene for legemidlers kvalitet, sikkerhet og 
virkning som nevnt i nr. 4 i «Innledning og generelle prinsipper».

Risikoanalysen kan omfatte hele utviklingen. Risikofaktorer kan bestå av: cellenes opprinnelse (autologe, 
allogene, xenogene), deres evne til formering og/eller differensiering og til å sette i gang en immunrespons, 
cellemanipulasjonsnivået, cellers kombinasjon med bioaktive molekyler eller strukturelle materialer, arten av 
legemidler for genterapi, omfanget av replikasjonsevnen hos virus eller mikroorganismer som brukes in vivo, 
graden av nukleinsyresekvensers eller geners integrasjon i genomet, funksjonaliteten på lang sikt, risikoen for 
onkogenese og tilførsel- eller bruksmåten.

I risikoanalysen kan det også tas hensyn til relevante ikke-kliniske og kliniske data eller erfaringer med andre 
tilknyttede legemidler for avansert terapi. 

Ethvert avvik fra kravene i dette vedlegg skal begrunnes vitenskapelig i modul 2 i søknadsdokumentasjonen. 
Risikoanalysen beskrevet ovenfor skal når den anvendes, også tas med og beskrives i modul 2. I så fall skal 
den anvendte metodikken, arten av de identifiserte risikoene og den risikobaserte metodens innvirkning 
på utviklings- og vurderingsprogrammet drøftes, og alle avvik fra kravene i dette vedlegg som følge av 
risikoanalysen, skal beskrives.

2. DEFINISJONER

I dette vedlegg får definisjonene i avsnitt 2.1 og 2.2 anvendelse i tillegg til de definisjonene som er fastsatt i 
forordning (EF) nr. 1394/2007.

2.1. Legemiddel	for	genterapi

Med legemiddel for genterapi menes et biologisk legemiddel med følgende egenskaper:

a) Det inneholder et virksomt stoff som inneholder eller består av en rekombinant nukleinsyre, som brukes 
i eller tilføres mennesker med henblikk på å regulere, reparere, erstatte, tilføye eller fjerne en genetisk 
sekvens. 

b) Dets terapeutiske, forebyggende eller diagnostiske virkning er direkte knyttet til den rekombinante 
nukleinsyresekvensen som det inneholder, eller til produktet av denne sekvensens genetiske uttrykk.

Legemidler for genterapi skal ikke omfatte vaksiner mot infeksjonssykdommer.

2.2. Legemiddel	for	somatisk	celleterapi

Med legemiddel for somatisk celleterapi menes et biologisk legemiddel med følgende egenskaper:

a) Det inneholder eller består av celler eller vev som er blitt utsatt for vesentlig manipulering, slik at de 
biologiske kjennetegnene, fysiologiske funksjonene eller strukturelle egenskapene som er relevante for 
den planlagte kliniske bruken, er blitt endret, eller av celler eller vev som ikke er 
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b) Det presenteres som et middel som har egenskaper til eller som kan brukes i eller tilføres mennesker 
med sikte på å behandle, forebygge eller diagnostisere sykdommer ved at dets celler eller vev har en 
farmakologisk, immunologisk eller metabolsk virkning.

Ved anvendelse av bokstav a) anses særlig bearbeidingene omhandlet i vedlegg I til forordning (EF) 
nr. 1394/2007 ikke som vesentlige bearbeidinger.

3. SÆRLIGE KRAV MED HENSYN TIL MODUL 3

3.1. Særlige	krav	til	alle	legemidler	for	avansert	terapi

Det skal legges fram en beskrivelse av sporingssystemet som innehaveren av markedsføringstillatelsen skal 
opprette og vedlikeholde for å sikre at det enkelte produktet og produktets utgangsmateriale og råstoffer, 
herunder alle stoffer som kommer i kontakt med cellene eller vevet det måtte inneholde, kan spores med hensyn 
til opprinnelse, framstilling, emballering, lagring og transport fram til levering til sykehuset, institusjonen eller 
privatpraksisen der produktet brukes.

Sporingssystemet skal supplere og være forenlig med kravene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/23/
EF(*) med hensyn til celler og vev fra mennesker bortsett fra blodceller, og direktiv 2002/98/EF med hensyn 
til blodceller fra mennesker.

3.2. Særlige	krav	til	legemidler	for	genterapi

3.2.1. Innledning: ferdig produkt, virksomt stoff og utgangsmaterialer

3.2.1.1. Legemidler for genterapi som inneholder rekombinante nukleinsyresekvenser eller genmodifiserte 
mikroorganismer eller virus

Det ferdige legemiddelet skal bestå av én eller flere nukleinsyresekvenser eller genmodifiserte mikroorganismer 
eller virus i en sammensetning utformet for den beregnede medisinske bruken, i sin endelige indre beholder. 
Det ferdige legemiddelet kan kombineres med medisinsk utstyr eller aktivt implanterbart medisinsk utstyr.

Det virksomme stoffet skal bestå av én eller flere nukleinsyresekvenser eller genmodifiserte mikroorganismer 
eller virus.

3.2.1.2. Legemidler for genterapi som inneholder genmodifiserte celler

Det ferdige legemiddelet skal bestå av genmodifiserte celler i en sammensetning utformet for den beregnede 
medisinske bruken, i sin endelige indre beholder. Det ferdige legemiddelet kan kombineres med medisinsk 
utstyr eller aktivt implanterbart medisinsk utstyr.

Det virksomme stoffet skal bestå av celler som er genmodifisert av ett av de produktene som er beskrevet i 
avsnitt 3.2.1.1 ovenfor.

3.2.1.3. Dersom produktene består av virus eller virusvektorer, skal utgangsmaterialene være de bestanddelene som 
virusvektoren er framstilt av, det vil si virusvektorens originalcellebank eller plasmider som benyttes til å 
transfektere pakkecellene og pakkecellerekkens morcellebank.

3.2.1.4. Dersom produktene består av plasmider, vektorer som ikke er virusbaserte og genmodifiserte mikroorgansimer 
bortsett fra virus eller virusvektorer, skal utgangsmaterialene være de bestanddelene som benyttes til å 
generere den produserende cellen, det vil si plasmidet, vertsbakterien og de rekombinante mikrobielle cellenes 
morcellebank.

3.2.1.5. Dersom det dreier seg om genmodifiserte celler, skal utgangsmaterialene være de bestanddelene som benyttes 
til å framstille genmodifiserte celler, det vil si utgangsmaterialene til framstilling av vektoren, selve vektoren 
og menneske- eller dyrecellene. Prinsippene for god framstillingspraksis skal anvendes fra lagring av 
utgangsmaterialet til ferdig framstilt vektor.

3.2.2. Særlige krav

I tillegg til kravene i første del avsnitt 3.2.1 og 3.2.2 i dette vedlegg skal følgende krav oppfylles:

a) Det skal gis opplysninger om alle utgangsmaterialer som benyttes til å framstille det virksomme stoffet, 
herunder de produktene som er nødvendige til genmodifisering av menneske- eller dyreceller, og når det 
er relevant, etterfølgende dyrking og konservering av de genmodifiserte cellene idet det tas hensyn til 
eventuelt manglende rensing.
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b) For produkter som inneholder en mikroorganisme eller et virus, skal det gis opplysninger om 
genmodifisering, sekvensanalyse, svekkelse av virulens, tropisme for særlige vev og celletyper, hvorvidt 
mikroorganismen eller viruset er avhengig av cellesyklusen samt foreldrestammens sykdomsframkallende 
evne og egenskaper.

c) Prosess- og produktrelaterte urenheter skal beskrives i de relevante avsnitt i dokumentasjonen, særlig 
smitte med replikasjonsdyktig virus dersom vektoren er utformet for å være replikasjonsudyktig.

d) For plasmider skal det gjennom produktets hele holdbarhetstid foretas en kvantifisering av de ulike 
plasmidformene.

e) For genmodifiserte celler skal cellenes egenskaper undersøkes før og etter genmodifiseringen samt før og 
etter all etterfølgende frysing/oppbevaring.

For genmodifiserte celler skal, i tillegg til de særlige kravene til legemidler for genterapi, også kvalitetskravene 
til legemidler for somatisk celleterapi og vevsteknologiske produkter oppfylles (se avsnitt 3.3).

3.3. Særlige	krav	til	legemidler	for	somatisk	celleterapi	og	vevsteknologiske	produkter

3.3.1. Innledning: ferdig produkt, virksomt stoff og utgangsmaterialer

Det ferdige legemiddelet skal bestå av det virksomme stoffet i en sammensetning utformet for den beregnede 
medisinske bruken, i sin indre beholder, og i sin endelige kombinasjon når det gjelder kombinasjonslegemidler 
for avansert terapi.

Det virksomme stoffet skal bestå av teknologisk bearbeidede celler og/eller vev.

Andre stoffer (f.eks. støttestrukturer, matriser, utstyr, biomaterialer, biomolekyler og/eller andre bestanddeler) 
som kombineres med manipulerte celler som de er en integrert del av, skal anses som utgangsmaterialer, selv 
om de ikke er av biologisk opprinnelse.

Materialer som benyttes under framstillingen av det virksomme stoffet (f.eks. dyrkingsmedier, vekstfaktorer), 
og som ikke er beregnet på å utgjøre en del av det virksomme stoffet, skal anses som råstoffer.

3.3.2. Særlige krav

I tillegg til kravene i første del avsnitt 3.2.1 og 3.2.2 i dette vedlegg, skal følgende krav oppfylles:

3.3.2.1. Utgangsmaterialer

a) Det skal gis sammenfattende opplysninger om donasjon, innhenting og prøving av vev og celler fra 
mennesker som benyttes som utgangsmaterialer, i samsvar med bestemmelsene i direktiv 2004/23/EF. 
Dersom syke celler eller sykt vev (f.eks. kreftvev) benyttes som utgangsmaterialer, skal dette begrunnes.

b) Dersom allogene cellepopulasjoner blandes, skal blandingsstrategiene og tiltakene for å sikre sporbarhet, 
beskrives.

c) Den mulige variasjonen som innføres gjennom vev og celler fra mennesker eller dyr, skal behandles 
i forbindelse med valideringen av framstillingsprosessen, beskrivelse av det virksomme stoffet og det 
ferdige produktet, utvikling av analyser, fastsettelse av spesifikasjoner og stabilitet.

d) For xenogene cellebaserte produkter skal det gis opplysninger om dyrenes opphav (f.eks. geografisk 
opprinnelse, dyrehold, alder), særlige godkjenningskriterier, tiltak for å forebygge og overvåke infeksjoner 
hos kilde-/donordyrene, undersøkelse av dyrene for smittsom agens, herunder vertikalt overførte 
mikroorganismer og virus, samt dokumentasjon om dyreanleggenes egnethet.

e) For cellebaserte produkter som stammer fra genmodifiserte dyr, skal de særlige egenskapene til cellene som 
vedrører genmodifiseringen, beskrives. En detaljert beskrivelse av utviklingsmetoden og karakteriseringen 
av transgene dyr skal legges fram.

f) For genmodifisering av cellene skal de tekniske kravene i avsnitt 3.2 oppfylles.
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g) Prøvingsprogrammet for eventuelle andre stoffer (f.eks. støttestrukturer, matriser, utstyr, biomaterialer, 
biomolekyler eller andre bestanddeler) som kombineres med teknologisk bearbeidede celler som de er en 
integrert del av, skal beskrives og begrunnes.

h) For støttestrukturer, matriser og utstyr som omfattes av definisjonen av medisinsk utstyr eller aktivt 
implanterbart medisinsk utstyr, skal det gis de opplysninger som kreves i henhold til avsnitt 3.4, for 
vurdering av kombinasjonslegemiddelet for avansert terapi.

3.3.2.2. Framstillingsprosess

a) Framstillingsprosessen skal valideres for å sikre et ensartet parti og en ensartet prosess, cellenes 
funksjonelle integritet under framstilling og transport fram til de blir anvendt eller tilført samt riktig 
differensieringsnivå.

b) Dersom celler dyrkes direkte inne i eller på en matrise, støttestrukturer eller utstyr, skal det gis opplysninger 
om valideringen av celledyrkingsprosessen med hensyn til cellevekst, funksjon og kombinasjonens 
integritet.

3.3.2.3. Karakterisering og kontrollstrategi

a) Det skal legges fram relevante opplysninger om karakteriseringen av cellepopulasjonen eller celle-
blandingen med hensyn til identitet, renhet (f.eks. fremmede mikrobielle agenser og cellulære  
forurensende stoffer), levedyktighet, styrke, karyologi, svulstframkallende evne og egnethet for den 
beregnede medisinske bruken. Cellenes genetiske stabilitet skal påvises.

b) Det skal gis kvalitative og om mulig kvantitative opplysninger om produkt- og prosessrelaterte urenheter 
samt om alle materialer som kan danne nedbrytingsprodukter under produksjonen. Omfanget av 
bestemmelsen av urenheter skal begrunnes.

c) Dersom visse prøvinger ikke kan utføres på det virksomme stoffet eller det ferdige produktet før frigivelse, 
men bare på viktige mellomprodukter og/eller i form av prosesskontroller, skal dette begrunnes.

d) Dersom biologisk aktive molekyler (f.eks. vekstfaktorer, cytokiner) er til stede som bestanddeler i det 
cellebaserte produktet, skal deres virkning og interaksjon med andre bestanddeler i det virksomme stoffet 
beskrives.

e) Dersom en tredimensjonal struktur er en del av den tiltenkte funksjonen, skal differensieringsnivået, 
cellenes strukturelle og funksjonelle organisering og eventuelt den genererte ekstracellulære matrisen være 
en del av karakteriseringen for disse cellebaserte produktene. Ved behov skal ikke-kliniske studier supplere 
den fysisk-kjemiske karakteriseringen.

3.3.2.4. Hjelpestoffer

For hjelpestoffer som benyttes i celle- eller vevsbaserte legemidler (f.eks. transportmediets bestanddeler), skal 
de kravene for nye hjelpestoffer som er fastsatt i første del i dette vedlegg, oppfylles, med mindre det finnes 
data om interaksjonen mellom cellene eller vevene og hjelpestoffene.

3.3.2.5. Utviklingsstudier

I beskrivelsen av utviklingsprogrammet skal valget av materialer og prosesser tas opp. Særlig skal 
cellepopulasjonens integritet i den endelige sammensetningen drøftes.

3.3.2.6. Referansematerialer

En referansestandard som er relevant og spesifikk for det virksomme stoffet og/eller det ferdige produktet, skal 
dokumenteres og beskrives.

3.4. Særlige	krav	til	legemidler	for	avansert	terapi	som	inneholder	utstyr

3.4.1. Legemidler for avansert terapi som inneholder utstyr som nevnt i artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1394/2007

Det skal gis en beskrivelse av produktets fysiske kjennetegn og egenskaper samt en beskrivelse av 
framstillingsmetoden.
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Interaksjonen og kompatibiliteten mellom gener, celler og/eller vev og de strukturelle komponentene, skal 
beskrives.

3.4.2. Kombinasjonslegemidler for avansert terapi som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav d) i forordning (EF) 
nr. 1394/2007

For celle- eller vevsdelen av kombinasjonslegemiddelet for avansert terapi skal de særlige kravene til legemidler 
for somatisk celleterapi og vevsteknologiske produkter fastsatt i avsnitt 3.3 oppfylles, og dersom det dreier seg 
om genmodifiserte celler, skal de særlige kravene til legemidler for genterapi i henhold til avsnitt 3.2 oppfylles.

Det medisinske utstyret eller det aktive implanterbare medisinske utstyret kan utgjøre en integrert del av 
det virksomme stoffet. Dersom det medisinske utstyret eller det aktive implanterbare medisinske utstyret 
kombineres med cellene på tidspunktet for framstilling, bruk eller tilførsel av de ferdige produktene, skal det 
anses som en integrert del av det ferdige produktet. 

Opplysninger som er relevante for vurderingen av kombinasjonslegemiddelet for avansert terapi, skal gis 
om det medisinske utstyret eller det aktive implanterbare medisinske utstyret (som er en integrert del av det 
virksomme stoffet eller det ferdige produktet). Disse opplysningene skal omfatte

a) opplysninger om valget av og den tiltenkte funksjonen til det medisinske utstyret eller det implanterbare 
medisinske utstyret samt påvisning av at utstyret er kompatibelt med andre av produktets bestanddeler,

b) dokumentasjon på at det medisinske utstyret oppfyller de vesentlige kravene som er fastsatt i vedlegg I til 
rådsdirektiv 93/42/EØF(**), eller at det aktive implanterbare utstyret oppfyller de vesentlige kravene som 
er fastsatt i vedlegg I til rådsdirektiv 90/385/EØF(***),

c) der det er relevant, dokumentasjon på at det medisinske utstyret eller det implanterbare medisinske utstyret 
oppfyller kravene som gjelder BSE/TSE, fastsatt i kommisjonsdirektiv 2003/32/EF(****),

d) der dette foreligger, resultatene av enhver vurdering av det medisinske utstyret eller det aktive implanterbare 
medisinske utstyret som er foretatt av et meldt organ, i samsvar med direktiv 93/42/EØF eller direktiv 
90/385/EØF.

 Det meldte organet som har foretatt vurderingen nevnt i bokstav d) i dette avsnitt, skal på anmodning fra 
vedkommende myndighet som vurderer søknaden, stille alle de opplysningene til rådighet som gjelder 
resultatene av vurderingen, i samsvar med direktiv 93/42/EØF eller direktiv 90/385/EØF. Dette kan omfatte 
opplysninger og dokumenter i den berørte søknaden om samsvarsvurdering dersom det er nødvendig for å 
vurdere kombinasjonslegemiddelet for avansert terapi i sin helhet.

4. SÆRLIGE KRAV MED HENSYN TIL MODUL 4

4.1. Særlige	krav	til	alle	legemidler	for	avansert	terapi

Kravene i første del modul 4 i dette vedlegg om farmakologiske og toksikologiske prøvinger av legemidler 
er ikke alltid hensiktsmessige på grunn av de unike og forskjellige strukturelle og biologiske egenskapene til 
legemidler for avansert terapi. De tekniske kravene i avsnitt 4.1, 4.2 og 4.3 nedenfor beskriver hvordan kravene 
i første del i dette vedlegget får anvendelse på legemidler for avansert terapi. Der det er relevant og idet det tas 
hensyn til de særlige forholdene for legemidler for avansert terapi, er det fastsatt tilleggskrav.

Den logiske begrunnelsen for den ikke-kliniske utviklingen og kriteriene for valg av relevante arter og modeller 
(in vitro og in vivo) skal drøftes og begrunnes i den ikke-kliniske oversikten. De valgte dyremodellene kan 
omfatte dyr med svekket immunitet, knockout-dyr, humaniserte dyr eller transgene dyr. Bruk av homologe 
modeller (f.eks. museceller analysert i mus) eller modeller som etterligner sykdommer, skal tas i betraktning, 
særlig i forbindelse med studier av immunogenisitet og immuntoksisitet.

I tillegg til kravene i første del skal det gis opplysninger om sikkerhet, egnethet og biokompatibilitet i forbindelse 
med alle strukturelle komponenter (f.eks. matriser, støttestrukturer og utstyr) og eventuelle andre stoffer (f.eks. 
celleprodukter, biomolekyler, biomaterialer og kjemiske stoffer) som finnes i det ferdige produktet. Det skal tas 
hensyn til deres fysiske, mekaniske, kjemiske og biologiske egenskaper.
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4.2. Særlige	krav	til	legemidler	for	genterapi

For å kunne fastsette omfanget og typen av de ikke-kliniske studiene som er nødvendige for å bestemme 
passende nivå for de ikke-kliniske sikkerhetsdataene, skal det tas hensyn til utformingen av og type legemiddel 
for genterapi.

4.2.1. Farmakologi

a) Det skal legges fram in vitro- og in vivo-undersøkelser av virkninger i forbindelse med den tiltenkte 
terapeutiske bruken (dvs. farmakodynamiske studier om legemiddelets virkning («proof of concept»), ved 
hjelp av modeller og relevante dyrearter med henblikk på å vise at nukleinsyresekvensen når det tiltenkte 
målet (målorgan eller -celler) og har den tiltenkte funksjonen (uttrykksnivå og funksjonell aktivitet). 
Varigheten av nukleinsyresekvensfunksjonen og den foreslåtte tilførselsplanen i de kliniske studiene skal 
angis.

b) Målselektivitet: Dersom legemiddelet for genterapi er beregnet på å ha en selektiv eller målbegrenset 
funksjonalitet, skal det legges fram studier som bekrefter spesifisitet og varighet av funksjonalitet og 
aktivitet i målceller og -vev.

4.2.2. Farmakokinetikk

a) Biodistribusjonsstudier skal omfatte undersøkelser av persistens, eliminasjon og mobilisering. 
Biodistribusjonsstudier skal dessuten omfatte risikoen for overføring til kimbanen.

b) Sammen med miljørisikovurderingen skal det legges fram undersøkelser om ekskresjon og risiko for 
overføring til tredjemann, med mindre det er behørig begrunnet i søknaden at dette ikke er nødvendig for 
den gjeldende produkttypen.

4.2.3. Toksikologi

a) Toksisiteten til det ferdige legemiddelet for genterapi skal vurderes. Avhengig av type produkt skal 
det dessuten tas hensyn til individuell prøving av det virksomme stoffet og hjelpestoffene, og in vivo-
virkningen av produkter som er tilknyttet den uttrykte nukleinsyresekvensen og som ikke er beregnet på 
den fysiologiske funksjonen, skal vurderes.

b) Studiene av toksisitet ved enkelttilførsel kan kombineres med farmakologiske og farmakokinetiske 
sikkerhetsstudier, for eksempel for å undersøke persistens.

c) Studier av toksisitet ved gjentatt tilførsel skal legges fram ved gjentatt tilførsel hos mennesker. Tilførselsmåte 
og -plan skal nøye gjenspeile den planlagte kliniske tilførselen. I de tilfellene der enkelttilførsel kan føre til 
at nukleinsyresekvensens funksjonalitet hos mennesker forlenges, bør det overveies å gjennomføre studier 
av toksisitet ved gjentatt tilførsel. Studiene kan være av lengre varighet enn standardstudier for toksisitet, 
avhengig av persistensen til legemiddelet for genterapi og de forventede mulige risikoene. Studiens 
varighet skal begrunnes.

d) Genotoksisitet skal undersøkes. Likevel skal standardstudier for genotoksisitet bare gjennomføres dersom 
de er nødvendige for å prøve en spesifikk urenhet eller en bestanddel i leveringssystemet. 

e) Kreftframkallende egenskaper skal undersøkes. Standard livsløpsstudier av gnagere med hensyn til 
kreftframkallende egenskaper er ikke nødvendig. Avhengig av type produkt skal det svulstframkallende 
potensialet likevel vurderes i relevante in vivo- / in vitro-modeller.

f) Reproduksjons- og utviklingstoksisitet: Det skal gjennomføres studier av virkningen på fruktbarheten og 
den generelle forplantningsevnen. Det skal legges fram studier av toksisk virkning på embryo/foster og i 
perinatalperioden samt studier av overføring til kimbanen, med mindre det er behørig begrunnet i søknaden 
at dette ikke er nødvendig for den gjeldende produkttypen.

g) Supplerende toksisitetsstudier

– Integreringsstudier: Det skal gjennomføres integreringsstudier for alle legemidler for genterapi, 
med mindre det foreligger en vitenskapelig begrunnelse for manglende studier, f.eks. fordi 
nukleinsyresekvensene ikke trenger inn i cellekjernen. Det skal gjennomføres integreringsstudier for 
legemidler for genterapi som ikke forventes å være i stand til integrering, dersom biodistribusjonsdata 
viser en risiko for overføring til kimbanen.

– Immunogenisitet og immuntoksisitet: Mulige immunogene og immuntoksiske virkninger skal 
undersøkes.

4.3. Særlige	krav	til	legemidler	for	somatisk	celleterapi	og	vevsteknologiske	produkter

4.3.1. Farmakologi

a) De primære farmakologiske studiene skal være tilstrekkelige til å demonstrere legemiddelets virkning 
(«proof of concept»). De cellebaserte produktenes interaksjon med det omgivende vevet skal undersøkes.
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b) Den mengden av produktet som kreves for å oppnå den ønskede virkningen / den effektive dosen, skal 
fastsettes, og avhengig av produkttypen skal også tilhørselshyppigheten fastsettes.

c) Det skal tas hensyn til sekundære farmakologiske studier ved vurderingen av mulige fysiologiske virkninger 
som ikke er knyttet til den ønskede terapeutiske virkningen av legemiddelet for somatisk celleterapi, av det 
vevsteknologiske produktet eller av andre stoffer, da det ut over de berørte proteinene også kan skilles ut 
biologisk aktive molekyler, eller de berørte proteinene kan ha virkning på uønskede steder.

4.3.2. Farmakokinetikk

a) Konvensjonelle farmakokinetiske studier med henblikk på å undersøke opptak, distribusjon, stoffskifte og 
utskilling er ikke nødvendige. Parametrer som levedyktighet, levetid, distribusjon, vekst, differensiering 
og migrasjon skal likevel undersøkes, med mindre det er behørig begrunnet i søknaden at dette ikke er 
nødvendig for den gjeldende produkttypen.

b) For legemidler for somatisk celleterapi og vevsteknologiske produkter som systematisk produserer aktive 
biomolekyler, skal disse molekylenes distribusjon, varighet og uttrykksnivå undersøkes.

4.3.3. Toksikologi

a) Toksisiteten til det ferdige preparatet skal vurderes. Det skal tas hensyn til individuelle prøvinger av 
virksomme stoffer, hjelpestoffer, andre stoffer og eventuelle prosessrelaterte urenheter.

b) Observasjonstiden kan være lenger enn ved standardstudier for toksisitet, og legemiddelets forventede 
levetid skal tas i betraktning sammen med dets farmakodynamiske og farmakokinetiske profil. Studiens 
varighet skal begrunnes.

c) Det skal ikke kreves konvensjonelle studier av kreftframkallende egenskaper og genotoksisitet, bortsett fra 
studier av produktets svulstframkallende potensial.

d) Mulige immunogene og immuntoksiske virkninger skal undersøkes.

e) Dersom det dreier seg om cellebaserte produkter som inneholder dyreceller, skal særlige sikkerhetsproblemer 
som overføring av xenogene sykdomsframkallende stoffer til mennesker håndteres.

5. SÆRLIGE KRAV MED HENSYN TIL MODUL 5

5.1. Særlige	krav	til	alle	legemidler	for	avansert	terapi

5.1.1. De særlige kravene i dette avsnitt i fjerde del supplerer kravene i modul 5 i første del i dette vedlegg.

5.1.2. Dersom den kliniske anvendelsen av legemidler for avansert terapi krever at annen terapi gis samtidig og 
omfatter kirurgiske inngrep, skal den terapeutiske framgangsmåten i sin helhet undersøkes og beskrives. 
Det skal gis opplysninger om standardisering og optimering av disse framgangsmåtene under den kliniske 
utviklingen.

Dersom medisinsk utstyr som brukes under kirurgiske inngrep for bruk, implantering eller tilførsel av 
legemiddel for avansert terapi, kan innvirke på legemiddelets virkning eller sikkerhet, skal det gis opplysninger 
om dette utstyret.

Dersom det kreves særlig sakkunnskap om bruk, implantering, tilførsel eller oppfølging, skal dette angis. Ved 
behov skal opplæringsplanen for helsepersonell legges fram når det gjelder bruk, implantering eller tilførsel 
av disse produktene.

5.1.3. Ettersom framstillingsprosessen for legemidler for avansert terapi kan forandre seg under den kliniske 
utviklingen på grunn av legemiddelets art, kan det bli nødvendig med supplerende studier for å påvise 
sammenlignbarhet.

5.1.4. Under den kliniske utviklingen skal risikoen knyttet til mulige smittsomme agenser eller bruk av materiale fra 
dyr samt tiltak som er truffet for å minske risikoen, gjennomgås.

5.1.5. Valg av dose og en tidsplan for bruken skal fastsettes gjennom studier for å fastsette dette.



17.12.2015 Nr. 76/745EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

5.1.6. Virkningen av de foreslåtte indikasjonene skal understøttes av relevante resultater fra kliniske studier med 
klinisk relevante endepunkter for den beregnede bruken. Under visse kliniske forhold kan det kreves bevis for 
langtidsvirkning. Det skal legges fram en strategi for vurdering av langtidsvirkningen.

5.1.7. Risikohåndteringsplanen skal omfatte en strategi for langsiktig oppfølging av sikkerhet og virkning.

5.1.8. Når det gjelder kombinasjonslegemidler for avansert terapi, skal studiene av sikkerhet og virkning utformes for 
å gjennomføres på kombinasjonsproduktet i sin helhet.

5.2. Særlige	krav	til	legemidler	for	genterapi

5.2.1. Farmakokinetiske studier av mennesker

Farmakokinetiske studier av mennesker skal omfatte følgende aspekter:

a) studier som skal belyse problemet med utskilling av legemidler for genterapi,

b) biodistribusjonsstudier,

c) farmakokinetiske studier av legemiddelet og genuttrykk (f.eks. uttrykte proteiner eller genomiske 
signaturer).

5.2.2. Farmakodynamiske studier av mennesker

Farmakodynamiske studier av mennesker skal omfatte nukleinsyresekvensens uttrykk og funksjon etter 
tilførsel av legemiddelet for genterapi.

5.2.3. Sikkerhetsstudier

Sikkerhetsstudier skal behandle følgende aspekter:

a) framkomst av replikasjonsdyktige vektorer,

b) framkomst av nye stammer,

c) omgruppering av eksisterende genomsekvenser,

d) neoplastisk formering som følge av innsettingsmutagenese.

5.3. Særlige	krav	til	legemidler	for	somatisk	celleterapi

5.3.1. Legemidler for somatisk celleterapi der virkemåten bygger på produksjon av definerte aktive biomolekyler

For legemidler for somatisk celleterapi der virkemåten bygger på produksjon av definerte aktive biomolekyler, 
skal disse molekylenes farmakokinetiske profil (særlig distribusjon, varighet og uttrykksnivå) undersøkes 
dersom det er mulig.

5.3.2. Biodistribusjon, persistens og implantasjon på lang sikt for bestanddeler i legemidler for somatisk celleterapi

Biodistribusjon, persistens og implantasjon på lang sikt for bestanddeler i legemidler for somatisk celleterapi 
skal undersøkes under den kliniske utviklingen.

5.3.3. Sikkerhetsstudier

Sikkerhetsstudier skal behandle følgende aspekter:

a) distribusjon og implantasjon etter tilførsel,

b) ektopisk implantasjon,

c) onkogen transformasjon og celle-/vevslinjens stabilitet.
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5.4. Særlige	krav	til	vevsteknologiske	produkter

5.4.1. Farmakokinetiske studier

Dersom konvensjonelle farmakokinetiske studier ikke er relevante for vevsteknologiske produkter, skal 
biodistribusjon, persistens og nedbryting av bestanddelene i vevsteknologiske produkter undersøkes under den 
kliniske utviklingen.

5.4.2. Farmakodynamiske studier

Farmakodynamiske studier skal utformes for og tilpasses de vevsteknologiske produktenes særlige egenskaper. 
Det skal legges fram bevis for legemiddelets virkning («proof of concept») og for at legemiddelets kinetikk kan 
føre til den tiltenkte regenerering, reparasjon eller erstatning. Det skal tas hensyn til passende farmakodynamiske 
markører som har forbindelse til den tiltenkte funksjonen og strukturen.

5.4.3. Sikkerhetsstudier

Avsnitt 5.3.3 får anvendelse.

____________
(*) EUT L 102 av 7.4.2004, s. 48.

(**) EFT L 169 av 12.7.1993, s. 1.
(***) EFT L 189 av 20.7.1990, s. 17.

(****) EUT L 105 av 26.4.2003, s. 18.»

____________
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv  
98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av 
biocidprodukter(1), særlig artikkel 16 nr. 2 annet ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 
av 4. desember 2007 om annen fase av det tiårige 
arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om 
markedsføring av biocidprodukter(2) ble det fastsatt en 
liste over aktive stoffer som skal vurderes med henblikk 
på en mulig oppføring i vedlegg I, IA eller IB til direktiv 
98/8/EF. Nevnte liste omfatter karbondioksid.

2) Ved kommisjonsdirektiv 2008/75/EF av 24. juli 2008 
om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/
EF med hensyn til oppføring av karbondioksid som et 
aktivt stoff i vedlegg I(3) ble karbondioksid oppført som 
et aktivt stoff i vedlegg I til direktiv 98/8/EF for bruk i 
produkttype 14, rottegift, som definert i vedlegg V i 
direktiv 98/8/EF.

3) I henhold til forordning (EF) nr. 1451/2007 er 
karbondioksid blitt vurdert i samsvar med artikkel 11 
nr. 2 i direktiv 98/8/EF for bruk i produkttype 18, insekt-
midler, middmidler og produkter til bekjempelse av  
andre leddyr, som definert i vedlegg V til direktiv  
98/8/EF.

4) Frankrike ble utpekt til rapporterende medlemsstat og 
framla 19. februar 2008 for Kommisjonen rapporten fra 
vedkommende myndighet sammen med en anbefaling 
i samsvar med artikkel 14 nr. 4 og 6 i forordning (EF) 
nr. 1451/2007.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 292 av 10.11.2010, s. 36, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 73/2011 av 1. juli 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøv-
ing og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 
54 av 6.10.2011, s. 40.

(1) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1.
(2) EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3.
(3) EUT L 197 av 25.7.2008, s. 54.

5) Rapporten fra vedkommende myndighet ble gjennomgått 
av medlemsstatene og Kommisjonen. Resultatet 
av gjennomgåelsen ble i samsvar med artikkel 15 
nr. 4 i forordning (EF) nr. 1451/2007 innarbeidet i 
en vurderingsrapport innenfor Den faste komité for 
biocidprodukter 27. mai 2010.

6) Det framgår av undersøkelsene som er foretatt, 
at biocidprodukter som brukes som insektmidler, 
middmidler og produkter til bekjempelse av andre 
leddyr, og som inneholder karbondioksid, kan forventes 
å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 i direktiv 98/8/
EF. Oppføringen av karbondioksid i vedlegg I til nevnte 
direktiv bør derfor utvides til å omfatte slike produkter.

7) Det er ikke foretatt en vurdering av alle mulige anvendelser 
på europeisk plan. Medlemsstatene bør derfor vurdere de 
anvendelsene eller risikoscenarioene og de risikoene for 
deler av miljøet og populasjoner som ikke er behandlet 
på en representativ måte i risikovurderingen på europeisk 
plan, og ved tildeling av produktgodkjenninger sikre at 
det treffes egnede tiltak eller innføres særlige vilkår for å 
redusere de påviste risikoene til et akseptabelt nivå.

8) På bakgrunn av resultatene i vurderingsrapporten bør det 
i forbindelse med produktgodkjenningen stilles krav om 
risikoreduserende tiltak for produkter som inneholder 
karbondioksid og som brukes som insektmidler, 
middmidler og produkter til bekjempelse av andre leddyr, 
for å sikre at risikoene reduseres til et akseptabelt nivå i 
samsvar med artikkel 5 og vedlegg VI til direktiv 98/8/
EF. Det bør særlig kreves at produkter bare selges til 
og brukes av fagfolk som har fått behørig opplæring, at 
det treffes hensiktsmessige tiltak for å sikre at risikoen 
reduseres så mye som mulig, herunder å stille personlig 
verneutstyr til rådighet om nødvendig, og at det treffes 
hensiktsmessige tiltak for å verne tilstedeværende, som 
f.eks. å forby adgang til området der utgassing pågår.

9) Det er viktig at bestemmelsene i dette direktiv får 
anvendelse samtidig i alle medlemsstater for å sikre 
lik behandling av markedsførte biocidprodukter som 
inneholder det aktive stoffet karbondioksid, og for at 
markedet for biocidprodukter i alminnelighet skal fungere 
som det skal.

KOMMISJONSDIREKTIV	2010/74/EF

av	9.	november	2010

om	 endring	 av	 europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	 98/8/EF	 for	 å	 utvide	 oppføringen	 av	 	
karbondioksid	som	et	aktivt	stoff	i	vedlegg	I	til	å	omfatte	produkttype	18(*)

2015/EØS/76/99
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10) Det bør fastsettes en rimelig frist før et aktivt stoff 
oppføres i vedlegg I, slik at medlemsstatene og de berørte 
parter kan forberede seg på å oppfylle de nye kravene 
som oppføringen medfører, og for å sikre at søkere som 
har utarbeidet saksmapper, fullt ut kan utnytte den tiårige 
beskyttelsesperioden for opplysninger, som i samsvar 
med artikkel 12 nr. 1 bokstav c) ii) i direktiv 98/8/EF 
løper fra datoen for oppføringen.

11) Etter oppføringen bør medlemsstatene få en rimelig frist 
til å gjennomføre artikkel 16 nr. 3 i direktiv 98/8/EF.

12) Direktiv 98/8/EF bør derfor endres.

13) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste komité for biocidprodukter —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I til direktiv 98/8/EF endres i samsvar med vedlegget 
til dette direktiv.

Artikkel 2

Innarbeiding	i	nasjonal	lovgivning

1.  Medlemsstatene skal innen 31. oktober 2011 vedta og 
kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 
etterkomme dette direktiv.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. november 2012.

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

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

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 9. november 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 
unionen,

med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/95/EF 
av 27. januar 2003 om avgrensing av bruk av visse farlege stoff 
i elektrisk og elektronisk utstyr(1), særleg artikkel 5 nr. 1, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Etter direktiv 2002/95/EF er det forbode med bruk av 
bly, kvikksølv, kadmium, seksverdig krom, polybromerte 
bifenyl (PBB) og polybromerte difenyleterar (PBDE) i 
elektrisk og elektronisk utstyr som er bringa i omsetning 
etter 1. juli 2006. I vedlegget til det nemnde direktivet er 
det ført opp unntak frå dette forbodet. Desse unntaka bør 
vurderast på nytt for å tilpasse dei til den vitskaplege og 
tekniske utviklinga.

2) Vurderinga av unntaka har synt at bruken av bly, kvikksølv, 
kadmium eller seksverdig krom på visse område, framleis 
bør ha unntak frå forbodet, ettersom det enno ikkje på 
ein teknisk eller vitskapleg måte er mogleg å fjerne desse 
farlege stoffa frå desse særlege bruksområda. Desse 
unntaka bør difor haldast ved lag.

3) Vurderinga av unntaka har synt at det innanfor visse 
bruksområde er vorte vitskapleg eller teknisk mogleg å 
fjerne eller byte ut bly, kvikksølv eller kadmium. Desse 
unntaka bør difor gå ut.

4) Vurderinga av unntaka har synt at det innanfor visse 
bruksområde vil verte vitskapleg eller teknisk mogleg å 
fjerne eller byte ut bly, kvikksølv eller kadmium i den 
nærmaste framtida. Det bør difor fastsetjast ein frist for 
kor lenge desse unntaka skal gjelde.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 251 av 25.9.2010, s. 28, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 73/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving 
og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 
av 6.10.2011, s. 40.

(1) TEU L 37 av 13.2.2003, s. 19.

5) Vurderinga av unntaka har synt at det innanfor visse 
bruksområde er vitskapleg eller teknisk mogleg delvis 
å fjerne eller byte ut kvikksølv. Innhaldet av kvikksølv 
som kan nyttast innanfor desse bruksområda, bør difor 
reduserast.

6) Vurderinga av unntaka har synt at det innanfor visse 
bruksområde vil vere vitskapleg eller teknisk mogleg 
berre delvis og gradvis å fjerne eller byte ut kvikksølv i 
den nærmaste framtida. Innhaldet av kvikksølv som kan 
nyttast innanfor desse bruksområda, bør difor reduserast 
gradvis.

7) I visse tilfelle er det teknisk umogleg å reparere elektrisk 
og elektronisk utstyr med andre reservedelar enn originale 
delar. I desse tilfella bør difor bruken av reservedelar som 
inneheld bly, kvikksølv, kadmium, seksverdig krom eller 
polybromerte difenyleterar som er omfatta av eit unntak, 
kunne tillatast til reparasjon av elektrisk og elektronisk 
utstyr som vart bringa i omsetning før unntaket gjekk ut 
eller vart oppheva.

8) I kommisjonsforordning (EF) nr. 244/2009 av 18. mars 
2009 om gjennomføring av europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2005/32/EF når det gjelder krav til 
miljøvennlig utforming av ikke-retningsbestemte 
husholdningslamper(2) og kommisjonsforordning (EF) 
nr. 245/2009 av 18. mars 2009 om gjennomføring av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/32/EF med 
hensyn til krav til miljøvennlig utforming av lysrør uten 
innebygd forkopling og høyintensive utladningslamper 
samt forkoplinger og lysarmaturer som kan drive slike 
lamper, og om oppheving av europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2000/55/EF(3) er det fastsett rettleiande 
referanseverdiar for bruken av kvikksølv i lampar. Sjølv 
om kvikksølvinnhaldet i lampar vart sett på som ein  
viktig miljøparameter i forordning (EF) nr. 244/2009  
og (EF) nr. 245/2009, vart det rekna som meir 
føremålstenleg å regulere dette ved direktiv 2002/95/
EF, som òg gjeld for lampetypar som ikkje er omfatta av  
dei nemnde forordningane.

(2) TEU L 76 av 24.3.2009, s. 3.
(3) TEU L 76 av 24.3.2009, s. 17.

KOMMISJONSAVGJERD

av	24.	september	2010

om	endring	av	vedlegget	til	europaparlaments-	og	rådsdirektiv	2002/95/EF	om	unntak	for	bruk	av	
bly,	kvikksølv,	kadmium,	seksverdig	krom,	polybromerte	bifenyl	eller	polybromerte	difenyleterar,	

for	å	tilpasse	det	til	den	vitskaplege	og	tekniske	utviklinga

[meld under nummeret K(2010) 6403]

(2010/571/EU)(*)

2015/EØS/76/100
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9) Analysen av dei tiltaka som er fastsette i forordning (EF) 
nr. 244/2009, har synt at det er teknisk eller vitskapleg 
mogleg å delvis fjerne eller byte ut kvikksølv innanfor 
visse bruksområde, utan at det vil få negative verknader 
for miljøet, helsa og/eller forbrukartryggleiken som er 
større enn føremonene med å byte ut stoffet. Difor bør 
innhaldet av kvikksølv innanfor desse bruksområda 
reduserast i samsvar med forordning (EF) nr. 244/2009.

10) Det må gjerast omfattande endringar i vedlegget til 
direktiv 2002/95/EF. Av omsyn til klarleiken bør difor 
heile vedlegget bytast ut.

11) I samsvar med artikkel 5 nr. 2 i direktiv 2002/95/EF har 
Kommisjonen rådspurt dei partane som det gjeld.

12) Direktiv 2002/95/EF bør difor endrast.

13) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar 
med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i medhald av 
artikkel 18 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/12/
EF(1) —

TEKE DENNE AVGJERDA:

Artikkel 1

Vedlegget til direktiv 2002/95/EF vert bytt ut med teksta i 
vedlegget til denne avgjerda.

Artikkel 2

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 24. september 2010.

 For Kommisjonen

 Janez POTOČNIK

 Medlem av Kommisjonen

(1) TEU L 114 av 27.4.2006, s. 9.
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VEDLEGG

«VEDLEGG

Bruksområde	som	har	unntak	frå	forbodet	i	artikkel	4	nr.	1

Unntak Omfang og bruksfristar

1 Kvikksølv i lysrøyr med enkel sokkel (kompaktlysrøyr), 
høgst (per brennar):

1(a) For allmenne lysgjevingsføremål < 30 W: 5 mg Går ut 31. desember 2011. 3,5 mg per brennar 
kan nyttast etter 31. desember 2011 fram til 
31. desember 2012. 2,5 mg per brennar skal 
nyttast etter 31. desember 2012

1(b) For allmenn lysgjeving ≥ 30 W og < 50 W: 5 mg Går ut 31. desember 2011. 3,5 mg per brennar 
kan nyttast etter 31. desember 2011

1(c) For allmenn lysgjeving ≥ 50 W og < 150 W: 5 mg

1(d) For allmenn lysgjeving ≥ 150 W: 15 mg

1(e) For allmenn lysgjeving med sirkelforma eller 
kvadratisk form og røyrdiameter ≤ 17 mm

Inga bruksavgrensing fram til 31. desember 
2011. 7 mg per brennar kan nyttast etter 
31. desember 2011

1(f) Til spesielle føremål: 5 mg

2(a) Kvikksølv i rette lysrøyr med dobbel sokkel til allmenn 
lysgjeving, høgst (per lampe):

2(a)(1) Trifosforlysrøyr med normal levetid og røyrdiameter 
< 9 mm (t.d. T2): 5 mg

Går ut 31. desember 2011. 4 mg per lampe kan 
nyttast etter 31. desember 2011

2(a)(2) Trifosforlysrøyr med normal levetid og røyrdiameter 
≥ 9 mm og ≤ 17 mm (t.d. T5): 5 mg

Går ut 31. desember 2011. 3 mg per lampe kan 
nyttast etter 31. desember 2011

2(a)(3) Trifosforlysrøyr med normal levetid og røyrdiameter 
> 17 mm og ≤ 28 mm (t.d. T8): 5 mg

Går ut 31. desember 2011. 3,5 mg per lampe kan 
nyttast etter 31. desember 2011

2(a)(4) Trifosforlysrøyr med normal levetid og røyrdiameter 
> 28 mm (t.d. T12): 5 mg

Går ut 31. desember 2012. 3,5 mg per lampe kan 
nyttast etter 31. desember 2012

2(a)(5) Trifosforlysrøyr med lang levetid (≥ 25 000 t): 8 mg Går ut 31. desember 2011. 5 mg per lampe kan 
nyttast etter 31. desember 2011

2(b) Kvikksølv i andre lysrøyr, høgst (per lampe):

2(b)(1) Rette halofosfatlampar med røyrdiameter > 28 mm 
(t.d. T10 og T12): 10 mg

Går ut 13. april 2012

2(b)(2) Ikkje-rette halofosfatlampar (alle diametrar): 15 mg Går ut 13. april 2016
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Unntak Omfang og bruksfristar

2(b)(3) Ikkje-rette trifosforlampar med røyrdiameter > 17 mm 
(t.d. T9)

Inga bruksavgrensing fram til 31. desember 
2011. 15 mg per lampe kan nyttast etter 
31. desember 2011

2(b)(4) Lampar for andre allmenne lysgjevingsføremål og 
spesielle føremål (t.d. induksjonslampar)

Inga bruksavgrensing fram til 31. desember 
2011. 15 mg per lampe kan nyttast etter 
31. desember 2011

3 Kvikksølv i kalde katodelysrøyr og lysrøyr med 
eksterne elektrodar (CCFL og EEFL) for spesielle 
føremål, høgst (per lampe):

3(a) Korte (≤ 500 mm) Inga bruksavgrensing fram til 31. desember 
2011. 3,5 mg per lampe kan nyttast etter 
31. desember 2011

3(b) Middels (> 500 mm og ≤ 1 500 mm) Inga bruksavgrensing fram til 31. desember 
2011. 5 mg per lampe kan nyttast etter 
31. desember 2011

3(c) Lange (> 1 500 mm) Inga bruksavgrensing fram til 31. desember 
2011. 13 mg per lampe kan nyttast etter 
31. desember 2011

4(a) Kvikksølv i andre lågtrykksutladingslampar (per 
lampe)

Inga bruksavgrensing fram til 31. desember 
2011. 15 mg per lampe kan nyttast etter 
31. desember 2011

4(b) Kvikksølv i høgtrykksnatriumlampar (damplampar) 
til allmenn lysgjeving, i lampar med betra 
fargeattgjevingsindeks, høgst (per brennar) Ra > 60:

4(b)-I P ≤ 155 W Inga bruksavgrensing fram til 31. desember 
2011. 30 mg per brennar kan nyttast etter 
31. desember 2011

4(b)-II 155 W < P ≤ 405 W Inga bruksavgrensing fram til 31. desember 
2011. 40 mg per brennar kan nyttast etter 
31. desember 2011

4(b)-III P > 405 W Inga bruksavgrensing fram til 31. desember 
2011. 40 mg per brennar kan nyttast etter 
31. desember 2011

4(c) Kvikksølv i andre høgtrykksnatriumlampar 
(damplampar) til allmenn lysgjeving, høgst (per 
brennar):

4(c)-I P ≤ 155 W Inga bruksavgrensing fram til 31. desember 
2011. 25 mg per brennar kan nyttast etter 
31. desember 2011

4(c)-II 155 W < P ≤ 405 W Inga bruksavgrensing fram til 31. desember 
2011. 30 mg per brennar kan nyttast etter 
31. desember 2011

4(c)-III P > 405 W Inga bruksavgrensing fram til 31. desember 
2011. 40 mg per brennar kan nyttast etter 
31. desember 2011

4(d) Kvikksølv i høgtrykkskvikksølvlampar (damplampar) 
(HPMV)

Går ut 13. april 2015

4(e) Kvikksølv i metallhalogenlampar (MH)
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4(f) Kvikksølv i andre utladingslampar for spesielle 
føremål som ikkje er uttrykkjeleg nemnde i dette 
vedlegget.

5(a) Bly i glaset til katodestrålerøyr

5(b) Bly i glaset til lysrøyr, høgst 0,2 vektprosent

6(a) Bly som legeringselement i stål for tilarbeiding og i 
galvanisert stål som inneheld høgst 0,35 vektprosent 
bly

6(b) Bly som legeringselement i aluminium som inneheld 
høgst 0,4 vektprosent bly

6(c) Koparlegeringar som inneheld høgst 4 vektprosent bly

7(a) Bly i loddemateriale med høg smeltetemperatur 
(dvs. blybaserte legeringar som inneheld minst 85 
vektprosent bly)

7(b) Bly i loddemateriale til tenarar, lagringssystem og 
matriselagringssystem, utstyr til nettinfrastruktur for 
kopling, signalering, overføring og nettverksdrift for 
telekommunikasjon

7(c)-I Elektriske og elektroniske komponentar som inneheld 
bly i glas eller annan keramikk enn dielektrisk 
keramikk i kondensatorar, t.d. piezoelektriske 
innretningar, eller i ei matrise av glas eller keramikk

7(c)-II Bly i dielektrisk keramikk i kondensatorar med 
merkespenning på 125 V AC eller minst 250 V DC

7(c)-III Bly i dielektrisk keramikk i kondensatorar med 
merkespenning på høgst 125 V AC eller 250 V DC

Går ut 1. januar 2013 og kan deretter nyttast i 
reservedelar til elektrisk og elektronisk utstyr 
som er bringa i omsetning før 1. januar 2013

8(a) Kadmium og kadmiumsambindingar i termosikringar 
(smeltesikringar) til eingongsbruk

Går ut 1. januar 2012 og kan deretter nyttast i 
reservedelar til elektrisk og elektronisk utstyr 
som er bringa i omsetning før 1. januar 2012

8(b) Kadmium og kadmiumsambindingar i elektriske 
kontaktar

9 Seksverdig krom til rustvernmiddel i kjølesystem 
av karbonstål i absorpsjonskjøleskap, høgst 
0,75 vektprosent i kjølemiddelet

9(b) Bly i lagerskåler og bøssingar til kompressorar 
som inneheld kjølemiddel, til bruk i oppvarming, 
ventilasjon, luftkondisjonering og kjøling

11(a) Bly som vert nytta i koplingssystem med bøyelege 
stiftar («C-press»)

Kan nyttast i reservedelar til elektrisk og 
elektronisk utstyr som er bringa i omsetning før 
24. september 2010

11(b) Bly som vert nytta i koplingssystem med bøyelege 
stiftar (bortsett frå «C-press»)

Går ut 1. januar 2013 og kan deretter nyttast i 
reservedelar til elektrisk og elektronisk utstyr 
som er bringa i omsetning før 1. januar 2013
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12 Bly som vert nytta som overflatemateriale til c-ringar i 
varmeleiande modular

Kan nyttast i reservedelar til elektrisk og 
elektronisk utstyr som er bringa i omsetning før 
24. september 2010

13(a) Bly i kvitt glas til optisk bruk

13(b) Kadmium og bly i filterglas og glas til 
reflektansstandardar

14 Bly i loddemateriale som er samansette av fleire 
enn to element som kopling mellom stiftane og 
mikroprosessorpakken, med eit blyinnhald på minst 
80 men høgst 85 vektprosent

Går ut 1. januar 2011 og kan deretter nyttast i 
reservedelar til elektrisk og elektronisk utstyr 
som er bringa i omsetning før 1. januar 2011

15 Bly i loddemateriale for bruk til stabil elektrisk kopling 
mellom halvleiarskiver og -substrat i integrerte krinsar 
med Flip Chip

16 Bly i rette glødelampar med røyr som er dekte av 
silikat

Går ut 1. september 2013

17 Blyhalogenid som strålekjelde i høgintensive 
utladingslampar (HID-lampar) som vert nytta til 
profesjonell reprografi

18(a) Bly som aktivator i det fluorescerande pulveret (høgst 
1 vektprosent bly) i utladingslampar som vert nytta 
som spesiallampar til reprografi, litografi, insektfeller, 
fotokjemiske prosessar og herding, med lysstoff som 
t.d. SMS ((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb)

Går ut 1. januar 2011

18(b) Bly som aktivator i det fluorescerande pulveret (høgst 
1 vektprosent bly) i utladingslampar som vert nytta 
som solariumlampar, med lysstoff som t.d. BSP 
(BaSi2O5:Pb)

19 Bly med PbBiSn-Hg og PbInSn-Hg i særskilde 
samansetnader som hovudamalgam og PbSn-Hg som 
hjelpeamalgam i svært kompakte energisparelampar

Går ut 1. juni 2011

20 Blyoksid i glasforsegling mellom front- og bakplatene 
i flate lysrøyr som vert nytta i flytande krystall-
skjermar (LCD)

Går ut 1. juni 2011

21 Bly og kadmium i trykkfargar for påføring av emalje 
på glas, t.d. på borsilikatglas og natronkalkglas

23 Bly i sluttpuss av andre findelte (fine pitch) 
komponentar enn koplingar med ein avstand på høgst 
0,65 mm

Kan nyttast i reservedelar til elektrisk og 
elektronisk utstyr som er bringa i omsetning før 
24. september 2010

24 Bly i loddemateriale for lodding til skiveforma 
og plane keramiske fleirlagskondensatorar med 
metalliserte, gjennomgåande hòl

25 Blyoksid i SED-skjermar (surface conduction electron 
emitter display), nytta i komponentstruktur, særleg i 
forseglingsglasur (seal frit og frit ring)

26 Blyoksid i lampekolbar til lampar av typen Black 
Light Blue (BLB)

Går ut 1. juni 2011

27 Blylegeringar i loddemateriale for transdusarar til bruk 
i høgtalarar med høg effekt (som er meinte for bruk i 
fleire timar med akustiske effektnivå på minst 125 dB 
SPL)

Gjekk ut 24. september 2010
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29 Bly som er bunde i krystallglas slik det er definert i 
vedlegg I (kategori 1, 2, 3 og 4) i rådsdirektiv 69/493/
EØF(1)

30 Kadmiumlegeringar som loddemateriale i det 
elektriske/mekaniske sambandet til elektriske leiarar 
som sit direkte på talespolen i transdusarar i høgtalarar 
med høg effekt og eit lydtrykknivå på 100 dB (A) eller 
høgare

31 Bly i loddemateriale i kvikksølvfrie flate lysrøyr 
(som t.d. vert nytta i flytande krystall-skjermar, 
pyntelysgjeving eller industrilysgjeving)

32 Blyoksid i forseglingsglasur som vert nytta til å feste 
vindauge til argon- og kryptonlaserrøyr

33 Bly i loddemateriale for lodding av tynne kopartrådar 
med ein diameter på høgst 100 μm i transformatorar

34 Bly i komponentar som er baserte på keramisk metall i 
trimmepotensiometer

36 Kvikksølv som hemmar av katodeforstøving i 
plasmaskjermar for likestraum, med opptil 30 mg per 
skjerm

Gjekk ut 1. juli 2010

37 Bly i overflatebehandling av høgspenningsdiodar på 
ein base av sinkboratglas

38 Kadmium og kadmiumoksid i tjukkfilmmasse som 
vert nytta på aluminiumbunden berylliumoksid

39 Kadmium i fargekonverterande II-VI-lysemitterande 
diodar (LED) (< 10 μg Cd per mm2 lysemitterande 
område) til bruk i halvleiarbaserte lysgjevings- eller 
visingssystem

Går ut 1. juli 2014

(1) TEF L 326 av 29.12.1969, s. 36.

Merknad: Med omsyn til artikkel 5 nr. 1 bokstav a) i direktiv 2002/95/EF skal det fastsetjast ein grenseverdi for 
konsentrasjon på 0,1 vektprosent i einsarta materiale av bly, kvikksølv, seksverdig krom, polybromerte bifenyl (PBB) 
og polybromerte difenyleterar (PBDE), og på 0,01 vektprosent i einsarta materiale av kadmium.»

_____________________
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF 
av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter(1), 
særlig artikkel 16 nr. 2 annet ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av  
4. desember 2007 om annen fase av det tiårige 
arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om 
markedsføring av biocidprodukter(2) ble det fastsatt en 
liste over aktive stoffer som skal vurderes med tanke på 
en mulig oppføring i vedlegg I, IA eller IB til direktiv 
98/8/EF.

2) For en rekke kombinasjoner av stoffer og produkttyper 
som er oppført på listen, har enten alle deltakerne 
trukket seg fra vurderingsprogrammet, eller det var ikke 
mottatt noen fullstendig dokumentasjon innen fristen 
angitt i artikkel 9 og artikkel 12 nr. 3 i forordning (EF) 
nr. 1451/2007 av den rapporterende medlemsstat utpekt 
for vurderingen.

3) Kommisjonen har derfor, i henhold til artikkel 11 nr. 2, 
artikkel 12 nr. 1 og artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) 
nr. 1451/2007, underrettet medlemsstatene om dette. 
Disse opplysningene ble også offentliggjort elektronisk.

4) I løpet av de tre månedene etter nevnte offentliggjøringer 
har en rekke foretak uttrykt interesse for å overta rollen 
som deltaker for de berørte stoffene og produkttypene. 
Disse foretakene har imidlertid ikke deretter inngitt 
fullstendig dokumentasjon.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 291 av 9.11.2010, s. 47, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 73/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving 
og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 
av 6.10.2011, s. 40.

(1) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1
(2) EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3.

5) I henhold til artikkel 12 nr. 5 i forordning (EF) 
nr. 1451/2007 bør derfor de berørte stoffene og 
produkttypene ikke oppføres i vedlegg I, IA eller IB til 
direktiv 98/8/EF.

6) Av hensyn til rettssikkerheten bør det fastsettes fra og 
med hvilken dato biocidprodukter som inneholder aktive 
stoffer for de produkttyper som er oppført i vedlegget til 
denne beslutning, ikke lenger kan bringes i omsetning.

7) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Stoffene som er angitt i vedlegget til denne beslutning, skal 
ikke oppføres for de berørte produkttypene i vedlegg I, IA eller 
IB til direktiv 98/8/EF.

Artikkel 2

I henhold til artikkel 4 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1451/2007 
skal biocidprodukter som inneholder aktive stoffer for de 
produkttyper som er oppført i vedlegget til denne beslutning, 
ikke lenger bringes i omsetning fra og med 1. november 2011.

Artikkel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 8. november 2010.

 For Kommisjonen

 Janez POTOČNIK

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSBESLUTNING

av	8.	november	2010

om	at	visse	stoffer	ikke	skal	oppføres	i	vedlegg	I,	IA	eller	IB	til	europaparlaments-	og	rådsdirektiv	
98/8/EF	om	markedsføring	av	biocidprodukter

[meddelt under nummer K(2010) 7579]

(2010/675/EU)(*)

2015/EØS/76/101
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VEDLEGG

Stoffer	og	produkttyper	som	ikke	skal	oppføres	i	vedlegg	I,	IA	eller	IB	til	direktiv	98/8/EF

Navn EF-nummer CAS-nummer Produkt-
type

Rapporterende 
medlemsstat

Formaldehyd 200-001-8 50-00-0 4 DE

Formaldehyd 200-001-8 50-00-0 6 DE

Benzosyre 200-618-2 65-85-0 20 DE

Natriumbenzoat 208-534-8 532-32-1 11 DE

Natriumbenzoat 208-534-8 532-32-1 20 DE

2-butanon, peroksid 215-661-2 1338-23-4 9 HU

2-butanon, peroksid 215-661-2 1338-23-4 22 HU

Tolnaftat 219-266-6 2398-96-1 9 PL

Triclosan 222-182-2 3380-34-5 3 DK

Silikondioksid, amorft 231-545-4 7631-86-9 3 FR

N′-tert-butyl-N-syklopropyl-6-(metyltio)-1,3,5-triazin-2,4-
diamin

248-872-3 28159-98-0 7 NL

N′-tert-butyl-N-syklopropyl-6-(metyltio)-1,3,5-triazin-2,4-
diamin

248-872-3 28159-98-0 10 NL

Blanding av cis- og trans-p-mentan-3,8-diol / citriodiol 255-953-7 42822-86-6 1 UK

Blanding av cis- og trans-p-mentan-3,8-diol / citriodiol 255-953-7 42822-86-6 2 UK
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 1099/2008 om energistatistikk(1), særlig artikkel 4 
nr. 3 og 8, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved forordning (EF) nr. 1099/2008 ble det fastsatt en 
felles ramme for utarbeiding, oversending, vurdering og 
spredning av sammenlignbar energistatistikk i Unionen.

2) I samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr. 
1099/2008, bør Kommisjonen (Eurostat) i samarbeid 
med kjernekraftsektoren i EU definere et sett med 
årlige statistikker over kjernekraft som skal rapporteres 
og spres fra og med 2009, som skal være den første 
rapporteringsperioden.

3) Kommisjonen har utviklet det påkrevde datasettet 
og drøftet gjennomførbarhet, produksjonskostnader, 
fortrolighet og oppgavebyrde med medlemsstatene.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 258 av 30.9.2010, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) og vedlegg XXI (Statistikk), se 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 44.

(1) EUT L 304 av 14.11.2008, s. 1.

4) I henhold til 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), bør 
energistatistikker fra og med 1. januar 2009 utarbeides i 
samsvar med NACE Rev. 2.

5) Forordning (EF) nr. 1099/2008 bør derfor endres.

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for det europeiske statistikk-
system —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg A og B til forordning (EF) nr. 1099/2008 erstattes av 
vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

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

(2) EUT L 393 av 30.12.2006, s. 1.

KOMMISJONSFORORDNING	(EU)	nr.	844/2010

av	20.	september	2010

om	endring	av	europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	nr.	1099/2008	om	energistatistikk,	med	
hensyn	 til	 opprettelsen	 av	 et	 sett	med	 årlige	 statistikker	 over	 kjernekraft	 og	 tilpasningen	 av	 de	

metodologiske	referanser	i	henhold	til	NACE	Rev.	2(*)

2015/EØS/76/102
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 20. september 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

______
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VEDLEGG

«VEDLEGG A

TERMINOLOGI

I dette vedlegg forklares eller defineres termer som brukes i de andre vedleggene.

1. GEOGRAFISKE MERKNADER

 For rapportering av statistiske opplysninger gjelder følgende geografiske presiseringer:

– Australia omfatter ikke oversjøiske territorier.

– Danmark omfatter ikke Færøyene og Grønland.

– Frankrike omfatter Monaco, men ikke de franske oversjøiske territorier Guadeloupe, Martinique, Fransk 
Guyana, Réunion, Saint Pierre og Miquelon, Ny-Caledonia, Fransk Polynesia, Wallis og Futuna, Mayotte.

– Italia omfatter San Marino og Vatikanstaten.

– Japan omfatter Okinawa.

– Nederland omfatter ikke Surinam og De nederlandske Antillene.

– Portugal omfatter Azorene og Madeira.

– Spania omfatter Kanariøyene, Balearene og Ceuta og Melilla.

– Sveits omfatter ikke Liechtenstein.

– De forente stater omfatter de 50 delstatene, District of Columbia, de amerikanske Jomfruøyene, Puerto Rico og 
Guam.

2.  AGGREGATER

 Produsenter klassifiseres etter formålet med produksjonen:

– Hovednæringsprodusent: private og offentlige virksomheter som har som hovednæring å produsere elektrisk 
kraft og/eller varme med henblikk på salg til tredjemann.

– Egenprodusenter: private og offentlige virksomheter som produserer elektrisk kraft og/eller varme helt eller 
delvis til eget bruk som støttenæring i forbindelse med hovednæringen.

 Merknad: Kommisjonen kan presisere terminologien ytterligere ved å tilføye relevante henvisninger til NACE etter 
framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 11 nr. 2 etter ikrafttredelse av en revisjon av 
NACE-standarden.

2.1. Forsynings-	og	omdanningssektorene

 __________________________________________________________________________________________

 Produksjon/innenlandsk produksjon

 Brenselmengder som utvinnes eller produseres, beregnet i etterkant av eventuelle prosesser for å fjerne uvirksomme 
stoffer. Produksjon omfatter mengder som forbrukes av produsenten under produksjonsprosessen (f.eks. til 
oppvarming eller drift av maskiner og utstyr) samt leveranser til andre energiprodusenter for omdanning eller annen 
bruk.

 Med innenlandsk menes produksjon fra ressurser som ligger i den berørte staten.

 __________________________________________________________________________________________

 Import/eksport

 For geografiske definisjoner, se avsnittet «Geografiske merknader».

 Med mindre noe annet er oppgitt viser «import» til opprinnelsesstaten (staten der energiproduktet ble produsert) til 
bruk i den rapporterende staten, og «eksport» til staten der det produserte energiproduktet forbrukes.
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 Mengder anses som importert eller eksportert når de har passert statens politiske grenser, uansett om de er tollklarert 
eller ikke.

 Dersom verken opprinnelses- eller bestemmelsesstat er kjent, kan «Annet» brukes.

 Det kan oppstå statistiske forskjeller dersom det bare er samlet import og eksport som foreligger i henhold til 
ovennevnte definisjoner, og den geografiske inndelingen bygger på en annen undersøkelse, kilde eller begrepsbruk. 
I slike tilfeller skal forskjeller oppgis under «Annet».

 __________________________________________________________________________________________

 Internasjonal bunkring

 Brenselmengder som leveres til skip under et hvilket som helst flagg som driver internasjonal sjøfart. Den 
internasjonale sjøfarten kan skje til havs, på innlands innsjøer og vannveier og i kystfarvann. Følgende omfattes 
ikke:

– forbruket til skip i innenlands sjøfart. Skillet mellom innenlands/internasjonal bør følge avgangs- og 
ankomsthavn, og ikke skipets flagg eller nasjonalitet

– forbruket til fiskefartøyer

– forbruket til militære styrker

 __________________________________________________________________________________________

 Lagerendringer

 Forskjellen mellom inngående og utgående lagerbeholdning for lagre som ligger på nasjonalt territorium.

 __________________________________________________________________________________________

 Bruttoforbruk (beregnet)

 Beregnet verdi, definert som:

innenlandsk produksjon + fra andre kilder + import - eksport - internasjonal bunkring + lagerendringer

 __________________________________________________________________________________________

Bruttoforbruk (observert)

Mengden som faktisk registreres i undersøkelser av sluttbruksektorer.

 __________________________________________________________________________________________

Statistiske forskjeller

Beregnet verdi, definert som:

beregnet bruttoforbruk – observert bruttoforbruk

Omfatter lagerendringer hos sluttforbrukere, dersom dette ikke kan angis i forbindelse med «Lagerendringer».

Årsaker til eventuelle større forskjeller bør oppgis.

 __________________________________________________________________________________________

Hovednæringsprodusenters kraftverk

Brenselmengder som brukes til å produsere elektrisk kraft.

Brensel som brukes av kraftverk med minst én kraftvarmeenhet, skal oppgis under Hovednæringsprodusenters 
kraftvarmeverk.

 __________________________________________________________________________________________

Hovednæringsprodusenters kraftvarmeverk

Brenselmengder som brukes til å produsere elektrisk kraft og varme.

 __________________________________________________________________________________________

Hovednæringsprodusenters varmeverk

Brenselmengder som brukes til å produsere varme.

 __________________________________________________________________________________________
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 __________________________________________________________________________________________

Egenprodusenters kraftverk

Brenselmengder som brukes til å produsere elektrisk kraft.

Brensel som brukes av kraftverk med minst én kraftvarmeenhet, skal oppgis under Egenprodusenters kraftvarmeverk.

 __________________________________________________________________________________________

Egenprodusenters kraftvarmeverk

Brenselmengder som tilsvarer mengden produsert elektrisk kraft og solgt varme.

 __________________________________________________________________________________________

Egenprodusenters varmeverk

Brenselmengder som tilsvarer mengden solgt varme.

 __________________________________________________________________________________________

Anlegg for steinkullbriketter

Mengder som brukes til å produsere brensel.

Mengder som brukes til oppvarming og drift av utstyr, oppgis ikke her, men som forbruk i energisektoren.

 __________________________________________________________________________________________

Koksverk

Mengder som brukes i koksverk.

Mengder som brukes til oppvarming og drift av utstyr, oppgis ikke her, men som forbruk i energisektoren.

 __________________________________________________________________________________________

Anlegg for brunkullbriketter/torvbriketter

Mengder brunkull som brukes til å produsere brunkullbriketter, og mengder torv som brukes til å produsere 
torvbriketter.

Mengder som brukes til oppvarming og drift av utstyr, oppgis ikke her, men som forbruk i energisektoren.

 __________________________________________________________________________________________

Gassverk

Mengder som brukes til å produsere gass i gassverk og i kullforgassingsanlegg.

Mengder som brukes som brensel til oppvarming og drift av utstyr, oppgis ikke her, men som forbruk i energisektoren.

 __________________________________________________________________________________________

Masovner

Mengder forkoksingskull og/eller bituminøst kull samt koksovnkoks omdannet i masovner.

Mengder som brukes som brensel til oppvarming og drift av masovner (f.eks. masovngass), oppgis ikke her, men 
som forbruk i energisektoren.

 __________________________________________________________________________________________

Omdanning av kull til væske

Brenselmengder som brukes til å produsere syntetisk olje.

 __________________________________________________________________________________________
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 __________________________________________________________________________________________

Oljeraffinerier

Mengder som brukes til å produsere petroleumsprodukter.

Mengder som brukes som brensel til oppvarming og drift av utstyr, oppgis ikke her, men som forbruk i energisektoren.

 __________________________________________________________________________________________

Ikke angitt annet sted — omdanning

Mengder som brukes til omdanning og som ikke er angitt annet sted. Dersom overskriften benyttes, skal innholdet 
forklares i rapporten.

 __________________________________________________________________________________________

2.2. Energisektoren	og	endelig	forbruk

 __________________________________________________________________________________________

Energisektoren i alt

Mengder som forbrukes i energisektoren i forbindelse med utvinning (gruvedrift, olje- og gassproduksjon) eller 
drift av omdanningsanlegg. Dette tilsvarer NACE-næring 05, 06, 08.92, 07.21, 09.1, 19 og 35.

Omfatter ikke mengder av brensel som omdannes til en annen energiform (som bør oppgis under  
Omdanningssektoren) eller som brukes i forbindelse med drift av rørledninger som transporterer olje, gass og 
kullslam (oppgis under Transportsektoren).

Omfatter framstilling av kjemiske materialer til kjernefysisk fisjon og fusjon og produktene av disse prosessene.

 __________________________________________________________________________________________

Kraftverk, kraftvarmeverk og varmeverk

Mengder som forbrukes som energi ved kraftverk, kraftvarmeverk og varmeverk.

 __________________________________________________________________________________________

Kullgruver

Mengder som forbrukes som energi i forbindelse med utvinning og bearbeiding av kull i kullgruveindustrien.

Kull som forbrennes i kraftverk som ligger ved gruven, skal oppgis under Omdanningssektoren.

 __________________________________________________________________________________________

Anlegg for steinkullbriketter

Mengder som forbrukes som energi ved anlegg for steinkullbriketter.

 __________________________________________________________________________________________

Koksverk

Mengder som forbrukes som energi ved koksverk.

 __________________________________________________________________________________________

Anlegg for brunkullbriketter/torvbriketter

Mengder som brukes som energi ved anlegg for brunkullbriketter/torvbriketter.

 __________________________________________________________________________________________

Gassverk/forgassingsanlegg

Mengder som forbrukes som energi ved gassverk og kullforgassingsanlegg.

 __________________________________________________________________________________________

Masovner

Mengder som forbrukes som energi i masovner.

 __________________________________________________________________________________________
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 __________________________________________________________________________________________

Omdanning av kull til væske

Mengder som forbrukes som energi ved anlegg for omdanning av kull til væske.

 __________________________________________________________________________________________

Oljeraffinerier

Mengder som forbrukes som energi ved oljeraffinerier.

 __________________________________________________________________________________________

Olje- og gassutvinning

Mengder som forbrukes som brensel i forbindelse med olje- og gassutvinning og ved gassbehandlingsanlegg.

Omfatter ikke rørledningstap (oppgis som distribusjonstap) og de energimengder som brukes til drift av rørledninger 
(oppgis under Transportsektoren).

 __________________________________________________________________________________________

Endelig forbruk i alt

Definert (beregnet) som:

= annen bruk enn energi i alt + energikonsum (industri + transport + andre sektorer)

Omfatter ikke leveranser til omdanning, bruk i energiproduserende sektorer og distribusjonstap.

 __________________________________________________________________________________________

Annen bruk enn energi

Energiprodukter som brukes som råstoff i de ulike sektorene, dvs. som ikke forbrukes som brensel eller omdannes 
til annen brensel.

2.3  Opplysninger	om	sluttbruk	av	energi

 __________________________________________________________________________________________

Endelig energiforbruk

Samlet energiforbruk innen industri, transport og andre sektorer.

 __________________________________________________________________________________________

Industrisektoren

Viser til brenselmengder som forbrukes i industriforetak til støtte for deres hovednæring.

For varmeverk eller kraftvarmeverk omfattes bare brenselmengder som forbrukes i forbindelse med produksjon av 
varme som brukes direkte i gjeldende anlegg. Brenselmengder som forbrukes ved produksjon av varme som selges, 
og ved produksjon av elektrisk kraft, skal oppgis i den relevante omdanningssektoren.

 __________________________________________________________________________________________

Jern og stål: NACE-næring 24.1, 24.2, 24.3, 24.51 og 24.52.

 __________________________________________________________________________________________

Kjemisk industri (herunder petrokjemisk)

Kjemisk og petrokjemisk industri, NACE -næring 20 og 21.

 __________________________________________________________________________________________

Ikke-jernholdig metall

Ikke-jernholding metall, NACE-næring 24.4, 24.53 og 24.54.

 __________________________________________________________________________________________

Ikke-metallholdige mineraler

Glass, keramikk, sement og andre byggevarer, NACE-næring 23.

 __________________________________________________________________________________________
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 __________________________________________________________________________________________

Transportmidler

Industri med tilknytning til transportmidler, NACE-næring 29 og 30.

 __________________________________________________________________________________________

Maskiner

Bearbeidede metallprodukter, maskiner og annet utstyr, unntatt transportmidler, NACE-næring 25, 26, 27 og 28.

 __________________________________________________________________________________________

Bergverksdrift og utvinning

NACE-næring 07 (unntatt 07.21), 08 (unntatt 08.92) og 09.9; omfatter ikke energiproduserende industri.

 __________________________________________________________________________________________

Nærings- og nytelsesmidler NACE-næring 10, 11 og 12.

 __________________________________________________________________________________________

Papirmasse, papir og trykking

Omfatter reproduksjon av innspilt lyd, bilde og data, NACE-næring 17 og 18.

 __________________________________________________________________________________________

Trelast og trevarer (unntatt papirmasse og papir) NACE-næring 16.

 __________________________________________________________________________________________

Bygge- og anleggsvirksomhet NACE-næring 41, 42 og 43.

 __________________________________________________________________________________________

Tekstil og lær, NACE-næring 13, 14 og 15.

 __________________________________________________________________________________________

Ikke angitt annet sted — industri

Forbruk i sektorer som ikke omfattes av ovenstående.

 __________________________________________________________________________________________

Transportsektoren

Energi som brukes til transport, uansett hvilken økonomisk sektor transporten foretas for, NACE-næring 49, 50 og 
51.

 __________________________________________________________________________________________

Transportsektoren — jernbane

Alle mengder som forbrukes i jernbanetransport, herunder til virksomhetens egne jernbaner, NACE-næring 49.1 
og 49.2.

 __________________________________________________________________________________________

Transportsektoren — innenlands sjøfart

Mengder som leveres til skip under et hvilket som helst flagg som ikke driver internasjonal sjøfart (se Internasjonal 
bunkring). Skillet mellom innenlands/internasjonal bør følge avgangs- og ankomsthavn, og ikke skipets flagg eller 
nasjonalitet. NACE-næring 50.

 __________________________________________________________________________________________

Transportsektoren — vei

Mengder som brukes i veigående kjøretøyer.

Omfatter drivstoff som brukes i landbrukskjøretøyer på større veier og smøremidler til bruk i veigående kjøretøyer.

Omfatter ikke energi som brukes i stasjonære motorer (se Andre sektorer), traktorer som kjører utenfor større veier 
(se Landbruk), militære veigående kjøretøyer (se Andre sektorer — Ikke angitt annet sted), bitumen som brukes som 
veidekke, og energi som brukes i motorer på byggeplasser (se Industri, delsektor Bygge- og anleggsvirksomhet). 
NACE-næring 49.3 og 49.4.

 __________________________________________________________________________________________
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 __________________________________________________________________________________________

Transportsektoren — transport via rørledninger

Mengder som brukes som energi til støtte for og drift av rørledninger som transporterer gasser, væsker, slam og 
andre varer. NACE-næring 49.5.

Omfatter energi som brukes til pumpestasjoner og vedlikehold av rørledninger.

Omfatter ikke energi som brukes til distribusjon av naturgass og framstilt gass via rørledninger, av varmtvann eller 
damp fra distributøren til sluttbrukere (oppgis under Energisektoren), energi som brukes til distribusjon av vann til 
private, industrielle, kommersielle eller andre brukere (oppgis under Private og offentlige tjenester) samt tap som 
oppstår under transporten mellom distributøren og sluttbrukerne (oppgis som distribusjonstap).

 __________________________________________________________________________________________

Transportsektoren — internasjonal luftfart

Mengder flydrivstoff som leveres til luftfartøyer i internasjonal luftfart. Skillet mellom innenlands/internasjonal bør 
følge avgangs- og ankomststeder og ikke luftfartsselskapets nasjonalitet. Del av NACE-næring 51.

Omfatter ikke drivstoff som luftfartsselskaper bruker i sine veigående kjøretøyer (oppgis under Transportsektoren 
— ikke angitt annet sted) og militær bruk av flydrivstoff (oppgis under Andre sektorer — ikke angitt annet sted).

 __________________________________________________________________________________________

Transportsektoren — innenlands luftfart

Mengder flydrivstoff som leveres til luftfartøyer i innenlands luftfart — kommersiell, privat, landbruksrelatert osv. 
Del av NACE-næring 51.

Omfatter drivstoff som brukes til andre formål enn flyging, f.eks. prøving av motorer i prøvingsbenk. Skillet mellom 
innenlands/internasjonal bør følge avgangs- og ankomststeder og ikke luftfartsselskapets nasjonalitet.

Omfatter ikke drivstoff som luftfartsselskaper bruker i sine veigående kjøretøyer (oppgis under Transportsektoren 
— ikke angitt annet sted) og militær bruk av flydrivstoff (oppgis under Andre sektorer — ikke angitt annet sted).

 __________________________________________________________________________________________

Transportsektoren — ikke angitt annet sted

Mengder som brukes til transportvirksomhet som ikke er angitt annet sted.

Omfatter drivstoff som luftfartsselskaper bruker i sine veigående kjøretøyer og drivstoff som brukes i havner til 
lossing av skip, f.eks. med kran.

Mengdene som hører inn under denne overskriften skal oppgis.

 __________________________________________________________________________________________

Andre sektorer

Sektorer som ikke er uttrykkelig nevnt eller som ikke hører inn under energi, industri eller transport.

 __________________________________________________________________________________________

Andre sektorer — private og offentlige tjenester

Brensel som forbrukes av foretak og kontorer i offentlig og privat sektor.

NACE-næring 33, 36, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 
74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 og 99.

 __________________________________________________________________________________________

Andre sektorer — husholdninger

Her oppgis brensel som forbrukes av alle husholdninger, herunder «husholdninger med ansatte». NACE-næring 
97 og 98.

 __________________________________________________________________________________________
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 __________________________________________________________________________________________

Andre sektorer — landbruk/skogbruk

Brensel som forbrukes av brukere innen landbruk, jakt og skogbruk. NACE-næring 01 og 02.

 __________________________________________________________________________________________

Andre sektorer — fiske

Brensel som leveres til innlandsfiske, kystfiske og dyphavsfiske. Fiske bør omfatte brensel som leveres til fartøyer, 
uansett flagg, som har bunkret i staten (herunder internasjonalt fiske), samt energi som brukes i fiskerinæringen. 
NACE-næring 03.

 __________________________________________________________________________________________

Andre sektorer — ikke angitt annet sted

Virksomheter som ikke er angitt annet sted. Denne kategorien omfatter militært forbruk av brensel i forbindelse 
med mobil eller stasjonær virksomhet (f.eks. skip, luftfartøyer, veigående kjøretøyer og energiforbruk i kaserner), 
uavhengig av om brenselet er beregnet på den aktuelle statens militære styrker eller en annen stats militære styrker. 
Dersom overskriften benyttes, skal innholdet forklares i rapporten.

 __________________________________________________________________________________________

3. ANDRE TERMER

Følgende forkortelser benyttes:

— TML: tetrametylbly

— TEL: tetraetylbly

— SBP: industrisprit (special boiling point)

— LPG: flytende petroleumsgass

— NGL: våtgass

— LNG: flytende naturgass

— CNG: komprimert naturgass

______
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VEDLEGG B

ÅRLIG ENERGISTATISTIKK

I dette vedlegg beskrives omfang, enheter, rapporteringsperiode, hyppighet, frister og overføringsformer for den årlige 
innsamlingen av energistatistikk.

I vedlegg A forklares de termer som ikke forklares nærmere i dette vedlegg.

1.  FASTE FOSSILE BRENSEL OG FRAMSTILTE GASSER

1.1. Berørte	energiprodukter

 Med mindre noe annet er oppgitt gjelder datainnsamlingen følgende energiprodukter:

Energiprodukt Definisjon

1.  Antrasitt Høyverdig kull til industri- og husholdningsformål. Det har som regel under 
10 % flyktige bestanddeler og et høyt karboninnhold (ca. 90 % fast karbon). 
Øvre brennverdi er større enn 23 865 kJ/kg (5 700 kcal/kg) på askefri, men 
fuktig basis.

2.  Forkoksingskull Bituminøst kull av en kvalitet som gjør det mulig å produsere koks som 
passer til bruk i masovn. Øvre brennverdi er større enn 23 865 kJ/kg (5 700 
kcal/kg) på askefri, men fuktig basis.

3.  Annet bituminøst kull
 (bituminøst steinkull)

Kull som brukes til fyring i dampkjeler og som omfatter alt bituminøst kull 
som ikke hører inn under verken forkoksingskull eller antrasitt. Kjennetegnes 
ved et høyere innhold av flyktige bestanddeler enn antrasitt (over 10 %) og et 
lavere karboninnhold (under 90 % fast karbon). Øvre brennverdi er større enn 
23 865 kJ/kg (5 700 kcal/kg) på askefri, men fuktig basis. Dersom bituminøst 
kull brukes i koksovner, bør det oppgis som forkoksingskull.

4.  Subbituminøst kull Ikke-agglomerert kull med øvre brennverdi mellom 17 435 kJ/kg (4 165 
kcal/kg) og 23 865 kJ/kg (5 700 kcal/kg) som inneholder over 31 % flyktige 
bestanddeler på tørr, mineralfri basis.

5.  Lignitt/brunkull Ikke-agglomerert kull med øvre brennverdi under 17 435 kJ/kg (4 165 kcal/
kg) og over 31 % flyktige bestanddeler på tørr, mineralfri basis.

Oljeskifer og tjæresand som produseres og forbrennes umiddelbart, skal oppgis 
i denne kategorien. Oljeskifer og tjæresand som brukes som innsatsvarer i 

andre omdanningsprosesser, bør også oppgis i denne kategorien.
Dette omfatter også de mengder oljeskifer eller tjæresand som forbrukes ved 
omdanningen. Skiferolje og andre produkter som oppstår ved omdanning til 
væske, bør oppgis på det årlige spørreskjemaet om olje.

6.  Torv En brennbar, bløt, porøs eller sammenpresset sedimentær avleiring av planter 
med høyt vanninnhold (opptil 90 % i ubearbeidet tilstand), som er lett å 
skjære i og lys til mørk brun i fargen. Omfatter ikke torv som brukes til andre 

formål enn energiformål.

Definisjonen berører ikke definisjonen av fornybare energikilder i direktiv 
2009/28/EF og IPCCs retningslinjer fra 2006 for nasjonale fortegnelser over 
klimagasser.

7.  Steinkullbriketter Et sammensatt brensel framstilt av småpartikler av steinkull og et tilsatt 
bindemiddel. Mengden produserte steinkullbriketter kan derfor være noe 
høyere enn den faktiske mengden kull som forbrukes i omdanningsprosessen.
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Energiprodukt Definisjon

8.  Koksovnkoks Et fast produkt som dannes ved forkoksing av kull, hovedsakelig 
forkoksingskull, ved høy temperatur, med lavt innhold av vann og flyktige 
bestanddeler. Koksovnkoks brukes først og fremst som energikilde og 
kjemisk agens i jern- og stålindustrien. Koksgrus og metallurgisk koks hører 

inn under denne kategorien.

Halvkoks (et fast produkt som dannes ved forkoksing av kull ved 
lav temperatur) bør oppgis i denne kategorien. Halvkoks brukes som 
husholdningsbrensel eller i selve omdanningsanlegget. Under denne 
overskriften inngår også koks, koksgrus og halvkoks framstilt av brunkull.

9.  Gasskoks Biprodukt av steinkull til produksjon av husholdningsgass i gassverk. 
Gasskoks brukes til oppvarming.

10.  Steinkulltjære Resultatet av tørrdestillasjon av bituminøst kull. Steinkulltjære er et flytende 
biprodukt som oppstår ved destillasjon av kull til framstilling av koks i 
koksovnprosessen, eller som framstilles av brunkull (lavtemperaturtjære). 
Steinkulltjære kan destilleres ytterligere til forskjellige organiske produkter 
(f.eks. benzen, toluen og naftalen), som vanligvis bør oppgis som råstoff i 
petrokjemisk industri.

11.  BKB
 brunkullbriketter

Brunkullbriketter er et sammensatt brensel framstilt av brunkull gjennom 
brikettering under høyt trykk uten tilsetning av bindemiddel. Tallene omfatter 
torvbriketter, småpartikler av tørket brunkull og brunkullstøv.

12.  Gass fra gassverk Omfatter alle typer gass produsert i offentlige eller private anlegg hvis 
hovedformål er framstilling, transport og distribusjon av gass. Her inngår gass 
som framstilles ved forkoksing (herunder gass som produseres i koksovner og 
som overføres til kategorien gass fra gassverk), ved fullstendig forgassing 
med eller uten anriking med oljeprodukter (LPG, rester av brennolje osv.) og 
ved omforming og blanding av gasser og/eller luft, oppgitt i raden «Fra andre 
kilder». For omdanningssektoren oppgis mengden gass fra gassverk som 
overføres til kategorien blandet naturgass som skal distribueres og forbrukes 

via naturgassnettet.

Produksjon av andre kullgasser (dvs. koksovngass, masovngass og gass 
fra oksygenstålovner) bør oppgis i sine respektive kolonner og ikke som 
produksjon av gass fra gassverk. Kullgassene som overføres til gassverk bør 
deretter oppgis (i sin egen kolonne) under Omdanningssektoren i raden for 
gassverk. Den samlede mengden gass fra gassverk som framkommer ved 
overføring av andre kullgasser, oppgis som produksjon i kategorien gass fra 
gassverk.

13.  Koksovngass Dannes som et biprodukt ved framstilling av koksovnkoks til produksjon av 
jern og stål.

14.  Masovngass Produseres under forbrenning av koks i masovner i jern- og stålindustrien. 
Gjenvinnes og brukes som brensel, delvis på anlegget og delvis i andre 
prosesser i stålindustrien eller i kraftverk som har det nødvendige utstyret for 
å brenne det. Brenselmengden oppgis på grunnlag av øvre brennverdi.

15.  Gass fra oksygenstålovner Biprodukt fra produksjon av stål i en oksygenstålovn, gjenvunnet når den 
forlater ovnen. Gassen kalles også konvertergass, LD-gass eller BOS-gass.

16.  Steinkull Termen «steinkull» viser til kull med en øvre brennverdi på over 23 865 kJ/
kg (5 700 kcal/kg) på askefri, men fuktig basis, og en gjennomsnittlig tilfeldig 
refleksjon av vitrinitt på minst 0,6. Steinkull omfatter alle energiprodukter i 
kategoriene 1–3 (antrasitt, forkoksingskull og annet bituminøst kull).

1.2. Liste	over	aggregater

 Følgende aggregater skal oppgis for alle energiprodukter i forrige nummer med mindre noe annet er angitt.

 I vedlegg A forklares de termer som ikke forklares nærmere i dette vedlegg.
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1.2.1. Forsynings- og omdanningssektorene

1. Produksjon

1.1. herav: under bakken

Gjelder bare antrasitt, forkoksingskull, annet bituminøst kull, subbituminøst kull og lignitt/brunkull.

1.2. herav: i dagbrudd

Gjelder bare antrasitt, forkoksingskull, annet bituminøst kull, subbituminøst kull og lignitt/brunkull.

2. Fra andre kilder

Består av to deler:

– gjenvunnet slam, mellomprodukter og andre lavverdige kullprodukter som ikke kan klassifiseres 
etter kulltype. Her inngår kull som gjenvinnes fra avfallshauger og andre avfallsbeholdere,

– leveranser av brensel hvis produksjon inngår i en energibalanse for annet brensel, men hvis forbruk 
inngår i energibalansen for kull.

2.1. herav: fra oljeprodukter

Gjelder ikke antrasitt, forkoksingskull, annet bituminøst kull, subbituminøst kull, lignitt/brunkull og 
torv.

F.eks. tilsetting av petroleumskoks til forkoksingskull beregnet på koksverk.

2.2. herav: fra naturgass

Gjelder ikke antrasitt, forkoksingskull, annet bituminøst kull, subbituminøst kull, lignitt/brunkull og 
torv.

F.eks. tilsetting av naturgass i gassverkgass som er beregnet på direkte konsum.

2.3. herav: fra fornybare energikilder

Gjelder ikke antrasitt, forkoksingskull, annet bituminøst kull, subbituminøst kull, lignitt/brunkull og 
torv.

F.eks. industriavfall som bindemiddel ved framstilling av steinkullbriketter.

3. Import

4. Eksport

5. Internasjonal bunkring

6. Lagerendringer

Lagertilgang oppgis som et negativt tall og lageravgang som et positivt tall.

7. Bruttoforbruk

8. Statistiske forskjeller

9. Omdanningssektoren i alt

Mengder brensel som brukes til primær eller sekundær omdanning av energi (f.eks. kull til elektrisk 
kraft, koksovngass til elektrisk kraft) eller til omdanning til avledede energiprodukter (f.eks. 
forkoksingskull til koks).

9.1. herav: hovednæringsprodusenters kraftverk

9.2. herav: hovednæringsprodusenters kraftvarmeverk
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9.3. herav: hovednæringsprodusenters varmeverk

9.4. herav: egenprodusenters kraftverk

9.5. herav: egenprodusenters kraftvarmeverk

9.6. herav: egenprodusenters varmeverk

9.7. herav: anlegg for steinkullbriketter

9.8. herav: koksverk

9.9. herav: anlegg for brunkullbriketter/torvbriketter

9.10. herav: gassverk

9.11. herav: masovner

Mengder forkoksingskull og/eller bituminøst kull samt koksovnkoks omdannet i masovner. Mengder 
som brukes som brensel til oppvarming og drift av masovner (f.eks. masovngass), oppgis ikke under 
omdanningssektoren, men som forbruk i energisektoren.

9.12. herav: omdanning av kull til væske

Skiferolje og andre produkter som oppstår ved omdanning til væske, bør oppgis i henhold til kapittel 4 
i dette vedlegg.

9.13. herav: til blandet naturgass

Mengder kullgass som blandes med naturgass.

9.14. herav: ikke angitt annet sted — omdanning

1.2.2. Energisektoren

1. Energisektoren i alt

1.1. herav: kraftverk, kraftvarmeverk og varmeverk

1.2. herav: kullgruver

1.3. herav: anlegg for steinkullbriketter

1.4. herav: koksverk

1.5. herav: anlegg for brunkullbriketter/torvbriketter

1.6. herav: gassverk

1.7. herav: masovner

1.8. herav: oljeraffinerier

1.9. herav: omdanning av kull til væske

1.10. herav: ikke angitt annet sted — energi

2. Distribusjonstap

Tap i forbindelse med transport og distribusjon, samt fakling av framstilte gasser.
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3. Endelig forbruk i alt

4. Annen bruk enn energi i alt

4.1. herav: Industri-, Omdannings- og Energisektorene

Annen bruk enn energi i alle delsektorer under Industri-, Omdannings- og Energisektorene, f.eks. kull 
som brukes til å framstille metanol eller ammoniakk.

4.1.1. herav fra 4.1: i petrokjemisk sektor

Annen bruk enn energi, f.eks. bruk av kull som råstoff ved framstilling av gjødsel og ved framstilling 
av andre petrokjemiske produkter.

4.2. herav: transportsektoren

Annen bruk enn energi i alle delsektorer under Transportsektoren.

4.3. herav: andre sektorer

Annen bruk enn energi i sektorene Private og offentlige tjenester, Husholdninger, Landbruk og Ikke 
angitt annet sted — annet.

1.2.3. Opplysninger om sluttbruk av energi

1. Endelig energiforbruk

2. Industrisektoren

2.1. herav: jern og stål

2.2. herav: kjemisk og petrokjemisk

2.3. herav: ikke-jernholdig metall

2.4. herav: ikke-metallholdige mineraler

2.5. herav: transportmidler

2.6. herav: maskiner

2.7. herav: bergverksdrift og utvinning

2.8. herav: nærings- og nytelsesmidler

2.9. herav: papirmasse, papir og trykking

2.10. herav: trelast og trevarer

2.11. herav: bygge- og anleggsvirksomhet

2.12. herav: tekstil og lær

2.13. herav: ikke angitt annet sted — industri

3. Transportsektoren

3.1. herav: jernbanetransport

3.2. herav: innenlands sjøfart

3.3. herav: ikke angitt annet sted — transport
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4. Andre sektorer

4.1. herav: private og offentlige tjenester

4.2. herav: husholdningssektoren

4.3. herav: landbruk/skogbruk

4.4. herav: fiske

4.5. herav: ikke angitt annet sted — annet

1.2.4. Import og eksport

 Import etter opprinnelsesstat og eksport etter bestemmelsesstat.

 Gjelder ikke torv, gasskoks, gass fra gassverk, koksovngass, masovngass eller gass fra oksygenstålovner.

1.2.5. Innsatsvarer i egenprodusenters produksjon av elektrisk kraft og varme

 Innsatsvarer i egenprodusenters produksjon av elektrisk kraft og varme skal oppgis separat for hvert kraftverk, 
hvert kraftvarmeverk og hvert varmeverk.

 Innsatsvarene skal inndeles etter hovednæringene oppført i følgende tabell:

1. Energisektoren i alt

1.1. herav: kullgruver

1.2. herav: anlegg for steinkullbriketter

1.3. herav: koksverk

1.4. herav: anlegg for brunkullbriketter/torvbriketter

1.5. herav: gassverk

1.6. herav: masovner

1.7. herav: oljeraffinerier

1.8. herav: omdanning av kull til væske

1.9. herav: ikke angitt annet sted — energi

2. Industrisektoren

2.1. herav: jern og stål

2.2. herav: kjemisk og petrokjemisk

2.3. herav: ikke-jernholdig metall

2.4. herav: ikke-metallholdige mineraler

2.5. herav: transportmidler

2.6. herav: maskiner
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2.7. herav: bergverksdrift og utvinning

2.8. herav: nærings- og nytelsesmidler

2.9. herav: papirmasse, papir og trykking

2.10. herav: trelast og trevarer

2.11. herav: bygge- og anleggsvirksomhet

2.12. herav: tekstil og lær

2.13. herav: ikke angitt annet sted — industri

3. Transportsektoren

3.1. herav: jernbanetransport

3.2. herav: ikke angitt annet sted — transport

4. Andre sektorer

4.1. herav: private og offentlige tjenester

4.2. herav: husholdningssektoren

4.3. herav: landbruk/skogbruk

4.4. herav: fiske

4.5. herav: ikke angitt annet sted

1.3. Brennverdi

 Både øvre og nedre brennverdi skal oppgis for energiproduktene nevnt i nr. 1.1 for følgende hovedaggregater.

 Gjelder ikke gass fra gassverk, koksovngass, masovngass og gass fra oksygenstålovner.

1. Produksjon

2. Import

3. Eksport

4. Brukt i koksverk

5. Brukt i masovner

6. Brukt i hovednæringsprodusenters kraftverk, kraftvarmeverk og varmeverk

7. Brukt i industrien

8. Brukt til andre formål
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1.4. Produksjon	og	lagre	i	kullgruver

 Gjelder bare steinkull og lignitt/brunkull.

 Følgende mengder skal oppgis:

1. Produksjon under bakken

2. Produksjon i dagbrudd

3. Fra andre kilder

4. Lagre ved utgangen av perioden

4.1. herav: lagre i gruvene

1.5. Målenheter

1. Energimengder 103 tonn
Unntak: for gasser (gass fra gassverk, koksovngass, masovngass, gass fra 
oksygenstålovner) måles energiinnholdet direkte, og derfor skal enheten TJ brukes 
(basert på øvre brennverdi).

2. Brennverdi MJ/tonn

1.6. Unntak	og	fritak

 Gjelder ikke.

2.  NATURGASS

2.1. Berørte	energiprodukter

 Denne datainnsamlingen gjelder naturgass, som omfatter gasser som forekommer under jorden, enten flytende 
eller i gassform, og som hovedsakelig består av metan.

 Den omfatter både «ikke-assosiert» gass fra felter som utelukkende produserer hydrokarboner i gassform, og 
«assosiert» gass som produseres sammen med råolje, samt metan som utvinnes fra kullgruver (gruvegass) eller 
fra kullførende lag (gass i kull).

 Den omfatter ikke gasser som oppstår ved anaerob nedbryting av biomasse (f.eks. gass fra kommunalt avfall eller 
renseanlegg) eller gass fra gassverk.

2.2. Liste	over	aggregater

 Følgende aggregater skal oppgis for alle energiprodukter i forrige nummer med mindre noe annet er angitt.

2.2.1. Forsynings- og omdanningssektorene

 Det skal oppgis mengder for følgende aggregater uttrykt i både volum- og energienheter, herunder øvre og nedre 
brennverdier:

1. Innenlandsk produksjon

All tørr, markedsferdig produksjon innenfor landegrensene, herunder produksjon offshore. 

Produksjonen måles etter rensing og utvinning av NGL og svovel.

Omfatter ikke utvinningstap og mengder som reinjiseres, ventileres ut eller avfakles.

Omfatter mengder som brukes i naturgassindustrien til gassutvinning, i rørledningsnett og i 
gassbehandlingsanlegg.
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1.1. herav: assosiert gass

Naturgass som produseres sammen med råolje.

1.2. herav: ikke-assosiert gass

Naturgass fra felter som utelukkende produserer hydrokarboner i gassform.

1.3. herav: gruvegass

Metan som produseres i kullgruver eller utvinnes fra kullførende lag, og som føres til overflaten i 
rør og forbrukes ved gruvene eller ledes i rør til forbrukerne.

2. Fra andre kilder

Brensel som blandes med naturgass og forbrukes som et blandingsprodukt.

2.1. herav: fra oljeprodukter

LPG til oppgradering av kvaliteten, f.eks. varmeinnhold.

2.2. herav: fra kull

Framstilt gass til blanding med naturgass.

2.3. herav: fra fornybare energikilder

Biogass til blanding med naturgass.

3. Import

4. Eksport

5. Internasjonal bunkring

6. Lagerendringer

Lagertilgang oppgis som et negativt tall og lageravgang som et positivt tall.

7. Bruttoforbruk

8. Statistiske forskjeller

Kravet om å oppgi brennverdier gjelder ikke her.

9. Gjenvinnbar gass: inngående og utgående lager

Gassmengder som er tilgjengelige for leveranse i en hvilken som helst inn- og utlagringssyklus. 
Gjelder gjenvinnbar naturgass lagret i særlige lagringsanlegg (tomme gass- eller oljefelter, 

vannførende sjikt, salthuler, kaverner eller annet), samt lagring av LNG. Restgass skal ikke tas med.

Kravet om å oppgi brennverdier gjelder ikke her.

10. Ventilert gass

Gassmengden som slippes ut i luften på produksjonsstedet eller gassbehandlingsanlegget.

Kravet om å oppgi brennverdier gjelder ikke her.

11. Avfaklet gass

Gassmengden som avfakles på produksjonsstedet eller gassbehandlingsanlegget.

Kravet om å oppgi brennverdier gjelder ikke her.

12. Omdanningssektoren i alt

Mengder brensel som brukes til primær eller sekundær omdanning av energi (f.eks. naturgass til 
elektrisk kraft) eller til omdanning til avledede energiprodukter (f.eks. naturgass til metanol).
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12.1. herav: hovednæringsprodusenters kraftverk

12.2. herav: egenprodusenters kraftverk

12.3. herav: hovednæringsprodusenters kraftvarmeverk

12.4. herav: egenprodusenters kraftvarmeverk

12.5. herav: hovednæringsprodusenters varmeverk

12.6. herav: egenprodusenters varmeverk

12.7. herav: gassverk

12.8. herav: koksverk

12.9. herav: masovner

12.10. herav: gass til væske

Mengder naturgass som brukes som innsatsvare for omdanning til væske, f.eks. mengder brensel 
som inngår i produksjonen ved omdanning til metanol.

12.11. herav: ikke angitt annet sted — omdanning

2.2.2. Energisektoren

1. Energisektoren i alt

1.1. herav: kullgruver

1.2. herav: olje- og gassutvinning

1.3. herav: innsatsvarer i oljeraffinerier

1.4. herav: koksverk

1.5. herav: masovner

1.6. herav: gassverk

1.7. herav: kraftverk, kraftvarmeverk og varmeverk

1.8. herav: omdanning til væske (LNG) eller gass

1.9. herav: gass til væske

1.10. herav: ikke angitt annet sted — energi

2. Distribusjons- og transporttap

2.2.3. Opplysninger om sluttbruk av energi

 Forbruk av naturgass må rapporteres separat for energibruk og (eventuelt) for annen bruk enn til energi, for 
følgende aggregater:

1. Endelig forbruk i alt
Energiforbruk og annen bruk enn energi angis separat under denne overskriften.
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2. Transportsektoren

2.1. herav: transport på vei
Omfatter både CNG og biogass.

2.1.1. herav: andelen biogass i forbindelse med transport på vei

2.2. herav: rørtransport

2.3. herav: ikke angitt annet sted — transport

3. Industrisektoren

3.1. herav: jern og stål

3.2. herav: kjemisk og petrokjemisk

3.3. herav: ikke-jernholdig metall

3.4. herav: ikke-metallholdige mineraler

3.5. herav: transportmidler

3.6. herav: maskiner

3.7. herav: bergverksdrift og utvinning

3.8. herav: nærings- og nytelsesmidler

3.9. herav: papirmasse, papir og trykking

3.10. herav: trelast og trevarer

3.11. herav: bygge- og anleggsvirksomhet

3.12. herav: tekstil og lær

3.13. herav: ikke angitt annet sted — industri

4. Andre sektorer

4.1. herav: private og offentlige tjenester

4.2. herav: husholdningssektoren

4.3. herav: landbruk/skogbruk

4.4. herav: fiske

4.5. herav: ikke angitt annet sted — annet

2.2.4. Import og eksport

 Her oppgis både samlet mengde naturgass og den andelen LNG utgjør, etter opprinnelsesstat for import og etter 
bestemmelsesstat for eksport.
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2.2.5. Innsatsvarer i egenprodusenters produksjon av elektrisk kraft og varme

 Innsatsvarer i egenprodusenters produksjon av elektrisk kraft og varme skal oppgis separat for egenprodusenters 
kraftverk, egenprodusenters kraftvarmeverk og egenprodusenters varmeverk.

 Innsatsvarer oppgis for følgende anlegg og virksomheter:

1. Energisektoren i alt

1.1. herav: kullgruver

1.2. herav: olje- og gassutvinning

1.3. herav: innsatsvarer i oljeraffinerier

1.4. herav: koksverk

1.5. herav: gassverk

1.6. herav: masovner

1.7. herav: anlegg for omdanning til væske (LNG) / gjenforgassing

1.8. herav: gass til væske

1.9. herav: ikke angitt annet sted — energi

2. Industrisektoren

2.1. herav: jern og stål

2.2. herav: kjemisk og petrokjemisk

2.3. herav: ikke-jernholdig metall

2.4. herav: ikke-metallholdige mineraler

2.5. herav: transportmidler

2.6. herav: maskiner

2.7. herav: bergverksdrift og utvinning

2.8. herav: nærings- og nytelsesmidler

2.9. herav: papirmasse, papir og trykking

2.10. herav: trelast og trevarer

2.11. herav: bygge- og anleggsvirksomhet

2.12. herav: tekstil og lær

2.13. herav: ikke angitt annet sted — industri

3. Transportsektoren

3.1. herav: rørtransport

3.2. herav: ikke angitt annet sted — transport
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4. Andre sektorer

4.1. herav: private og offentlige tjenester

4.2. herav: husholdningssektoren

4.3. herav: landbruk/skogbruk

4.4. herav: fiske

4.5. herav: ikke angitt annet sted

2.2.6. Gasslagringskapasitet

1. Navn

Navnet på stedet der lagringsanlegget ligger.

2. Type

Type lager, f.eks. tomme gassfelter, saltkaverner osv.

3. Effektiv kapasitet

Samlet gasslagringskapasitet, minus restgass. Restgass er den samlede gassmengden som til enhver 
tid må være til stede for å opprettholde et tilstrekkelig trykk i det underjordiske lageret samt en 
passende leveringskapasitet i hele produksjonssyklusen.

4. Største mengde

Den største gassmengden som kan tas ut av det berørte lageret, noe som tilsvarer største mulige 
uttakskapasitet.

2.3. Målenheter

1. Energimengder Med mindre noe annet er angitt, skal naturgassmengder oppgis etter 
energiinnhold, dvs. i TJ, basert på øvre brennverdi.
For å angi fysiske mengder brukes enheten 106 m3, idet det antas at gassen er 
underlagt referansevilkår (15 oC, 101,325 kPa).

2. Brennverdi KJ/m3, idet det antas at gassen er underlagt referansevilkår (15 oC, 101,325 
kPa).

3. Effektiv lagringskapasitet 106 m3, idet det antas at gassen er underlagt referansevilkår (15 oC, 101,325 
kPa).

4. Største mengde 106 m3 per dag, idet det antas at gassen er underlagt referansevilkår (15 oC, 
101,325 kPa).

2.4. Unntak	og	fritak

 Gjelder ikke.

3. ELEKTRISK KRAFT OG VARME

3.1. Berørte	energiprodukter

 Dette kapittel omfatter varme og elektrisk kraft.

3.2. Liste	over	aggregater

 Følgende aggregater skal oppgis for alle energiprodukter i forrige nummer med mindre noe annet er angitt.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 76/782 17.12.2015

 I vedlegg A forklares de termer som ikke forklares nærmere i dette kapittel. Definisjonene og enhetene omhandlet 
i kapittel 1, 2, 4 og 5 gjelder energiprodukter som hører inn under faste brensel og framstilte gasser, naturgass, 
olje- og petroleumsprodukter samt fornybar energi og energi fra avfall.

3.2.1. Forsynings- og omdanningssektorene

 Følgende særskilte definisjoner får anvendelse på aggregater for elektrisk kraft og varme i dette kapittel:

– Bruttoproduksjon av elektrisk kraft: Den samlede produksjonen av elektrisk kraft fra alle generatoraggregater 
(herunder pumpekraftverk), målt ved hovedgeneratorenes utgangsterminaler.

– Bruttoproduksjon av varme: Anleggets samlede produksjon av varme, herunder varme som brukes i 
anleggets hjelpeutstyr som bruker et varmt fluid (romoppvarming, oppvarming av flytende brensel osv.), 
og tap i forbindelse med varmevekslingen mellom anlegget/nettet, samt varme fra kjemiske prosesser som 
brukes som en primær energiform.

– Nettoproduksjon av elektrisk kraft: Bruttoproduksjonen av elektrisk kraft minus den elektriske kraften som 
absorberes i hjelpeutstyret samt tap i hovedtransformatorene.

– Nettoproduksjon av varme: Varmemengden som leveres til distribusjonsnettet, målt som utgående og 
inngående varmestrøm.

 Aggregatene i neste tabell må oppgis separat for hovednæringsprodusenters anlegg og egenprodusenters anlegg. 
For de to anleggstypene må både brutto- og nettoproduksjon av elektrisk kraft og varme ved behov oppgis separat 
for anlegg som produserer bare elektrisk kraft, kraftvarmeverk og for anlegg som produserer bare varme, for 
følgende aggregater:

1. Samlet produksjon

1.1. herav: kjernekraft

1.2. herav: vannkraft

1.2.1. herav: den delen av vannkraft som produseres i pumpekraftverk

1.3. herav: jordvarme

1.4. herav: solenergi

1.5. herav: tidevanns-, bølge- og havenergi

1.6. herav: vind

1.7. herav: brensel som kan forbrennes

Brensel som kan antennes eller brenne, dvs. reagere med oksygen og produsere en vesentlig 
temperaturøkning, og som kan forbrennes direkte med henblikk på produksjon av elektrisk kraft og/
eller varme.

1.8. herav: varmepumper

Varmeproduksjon fra varmepumper oppgis bare dersom varmen selges til tredjemenn (dvs. når 
produksjonen hører inn under Omdanningssektoren).

1.9. herav: elektrokjeler

Varmemengder fra elektriske kjeler der produksjonen selges til tredjemenn.

1.10. herav: varme fra kjemiske prosesser

Varme fra prosesser som forløper uten tilførsel av energi, f.eks. en kjemisk reaksjon.

Omfatter ikke spillvarme fra energidrevne prosesser, som bør oppgis som varme produsert med det 
aktuelle brenselet.

1.11. herav: andre kilder — elektrisk kraft (angis nærmere)
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 Aggregatene i neste tabell må oppgis som samlede mengder, fordelt på elektrisk kraft og varme, dersom det er 
relevant. For de første tre aggregatene i neste tabell bør mengdene beregnes på grunnlag av og stemme overens 
med verdiene som ble oppgitt i forrige tabell.

1. Samlet bruttoproduksjon

2. Eget forbruk ved anlegget

3. Samlet nettoproduksjon

4. Import
Se også forklaring under 5 «Eksport».

5. Eksport

Mengder av elektrisk kraft anses som importert eller eksportert når de har passert statens politiske 
grenser, uansett om de er tollklarert eller ikke. Dersom elektrisk kraft passerer i transitt gjennom en 
stat, bør mengden rapporteres som både import og eksport.

6. Brukt i varmepumper

7. Brukt i elektriske dampkjeler

8. Brukt i pumpekraftverk

9. Brukt til produksjon av elektrisk kraft

10. Tilført energi

For elektrisk kraft: den samlede nettoproduksjonen av elektrisk kraft fra alle kraftverk i staten, minus 
den mengden som samtidig er brukt i varmepumper, elektriske dampkjeler og pumpekraftverk, samt 

minus eller pluss henholdsvis eksport eller import.

For varme: den samlede nettoproduksjonen av varme, beregnet på salg, fra alle anlegg i staten, minus 
den varmen som er brukt til produksjon av elektrisk kraft, og minus eller pluss henholdsvis eksport 
eller import.

11. Overførings- og distribusjonstap

Alle tap i forbindelse med transport og distribusjon av elektrisk kraft og varme.

For elektrisk kraft omfattes tap i transformatorer som ikke anses som integrerte deler av kraftverkene.

12. Samlet forbruk (beregnet)

13. Statistiske forskjeller

14. Samlet forbruk (observert)

 Produsert elektrisk kraft, solgt varme og anvendte brenselmengder, herunder samlet energi for hver kategori 
(på grunnlag av nedre brennverdi, unntatt for naturgass, der utgangspunktet er øvre brennverdi) fra brenslene 
som er oppført i neste tabell, må oppgis separat for hovednæringsprodusenter og egenprodusenter. For de to 
anleggstypene må produksjonen av elektrisk kraft og varme ved behov oppgis separat for anlegg som produserer 
(bare) elektrisk kraft, for kraftvarmeverk og for anlegg som produserer (bare) varme:

1. Faste brensel og framstilte gasser:

1.1. Antrasitt

1.2. Forkoksingskull

1.3. Annet bituminøst kull
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1.4. Subbituminøst kull

1.5. Lignitt/brunkull

1.6. Torv

1.7. Steinkullbriketter

1.8. Koksovnkoks

1.9. Gasskoks

1.10. Steinkulltjære

1.11. BKB (brunkullbriketter)

1.12. Gass fra gassverk

1.13. Koksovngass

1.14. Masovngass

1.15. Gass fra oksygenstålovner

2. Olje- og petroleumsprodukter:

2.1. Råolje

2.2. NGL

2.3. Raffinerigass

2.4. LPG

2.5. Nafta

2.6. Jetparafin

2.7. Annen parafin

2.8. Bensin/diesel (destillert brennolje)

2.9. Tung brennolje

2.10. Bitumen (herunder Orimulsion)

2.11. Petroleumskoks

2.12. Andre oljeprodukter

3. Naturgass

4. Fornybar energi og energi fra avfall

4.1. Industriavfall (ikke fornybart)

4.2. Kommunalt avfall (fornybart)

4.3. Industriavfall (ikke fornybart)
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4.4. Tre, treavfall og annet fast avfall

4.5. Gass fra fyllplasser

4.6. Gass fra slam fra renseanlegg

4.7. Andre typer biogass

4.8. Flytende biodrivstoff

3.2.2. Forbruk av elektrisk kraft og varme i energisektoren

1. Energisektoren i alt

Omfatter ikke anleggets eget forbruk, energi som brukes i pumpekraftverk, varmepumper og 
elektrokjeler.

1.1. herav: kullgruver

1.2. herav: olje- og gassutvinning

1.3. herav: anlegg for steinkullbriketter

1.4. herav: koksverk

1.5. herav: anlegg for brunkullbriketter/torvbriketter

1.6. herav: gassverk

1.7. herav: masovner

1.8. herav: oljeraffinerier

1.9. herav: kjernekraftindustrien

1.10. herav: anlegg for omdanning av kull til væske

1.11. herav: anlegg for omdanning til væske (LNG) / gjenforgassing

1.12. herav: forgassingsanlegg (biogass)

1.13. herav: gass til væske

1.14. herav: ikke angitt annet sted — energi

3.2.3. Opplysninger om sluttbruk av energi

1. Industrisektoren

1.1. herav: jern og stål

1.2. herav: kjemisk og petrokjemisk

1.3. herav: ikke-jernholdige metaller

1.4. herav: ikke-metallholdige mineraler

1.5. herav: transportmidler

1.6. herav: maskiner

1.7. herav: bergverksdrift og utvinning
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1.8. herav: nærings- og nytelsesmidler

1.9. herav: papirmasse, papir og trykking

1.10. herav: trelast og trevarer

1.11. herav: bygge- og anleggsvirksomhet

1.12. herav: tekstil og lær

1.13. herav: ikke angitt annet sted — industri

2. Transportsektoren

2.1. herav: jernbanetransport

2.2. herav: rørtransport

2.3. herav: ikke angitt annet sted — transport

3. Husholdningssektoren

4. Private og offentlige tjenester

5. Landbruk/skogbruk

6. Fiske

7. Ikke angitt annet sted — annet

3.2.4. Import og eksport

 Import og eksport av energimengder med elektrisk kraft og varme etter stat.

3.2.5. Egenprodusenterts nettoproduksjon av elektrisk kraft og varme

 Nettoproduksjon av elektrisk kraft og varme for egenprodusenter av elektrisk kraft og varme skal oppgis separat 
for kraftvarmeverk, anlegg som produserer (bare) elektrisk kraft og anlegg som produserer (bare) varme, for 
følgende anlegg eller virksomheter:

1. Energisektoren i alt

1.1. herav: kullgruver

1.2. herav: olje- og gassutvinning

1.3. herav: anlegg for steinkullbriketter

1.4. herav: koksverk

1.5. herav: anlegg for brunkullbriketter/torvbriketter

1.6. herav: gassverk

1.7. herav: masovner

1.8. herav: oljeraffinerier

1.9. herav: anlegg for omdanning av kull til væske
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1.10. herav: anlegg for omdanning til væske (LNG) / gjenforgassing

1.11. herav: forgassingsanlegg (biogass)

1.12. herav: gass til væske

1.13. herav: anlegg for produksjon av trekull

1.14. herav: ikke angitt annet sted — energi

2. Alle andre sektorer: identisk med listen over aggregater under punkt 3.2.3 «Opplysninger om sluttbruk 
av energi».

3.2.6. Innsatsvarer i egenprodusenters produksjon av elektrisk kraft og varme

 Innsatsvarer i egenprodusenters produksjon av elektrisk kraft og varme skal oppgis separat for egenprodusenters 
kraftverk, egenprodusenters kraftvarmeverk og egenprodusenters varmeverk.

1.  Med hensyn til faste brensel og framstilte gasser som brukes av egenprodusenter, må mengdene rapporteres 
for følgende energiprodukter: antrasitt, forkoksingskull, annet bituminøst kull, subbituminøst kull, brunkull, 
torv, steinkullbriketter, koksovnkoks, gasskoks, kulltjære, brunkullbriketter/torvbriketter, gass fra gassverk, 
koksovngass, masovngass og gass fra oksygenstålovner. Innsatsmengdene må rapporteres for anlegg i 
følgende virksomheter:

1. Energisektoren i alt

1.1. herav: kullgruver

1.2. herav: anlegg for steinkullbriketter

1.3. herav: koksverk

1.4. herav: anlegg for brunkullbriketter/torvbriketter

1.5. herav: gassverk

1.6. herav: masovner

1.7. herav: oljeraffinerier

1.8. herav: omdanning av kull til væske

1.9. herav: ikke angitt annet sted — energi

2. Industrisektoren

2.1. herav: jern og stål

2.2. herav: kjemisk og petrokjemisk

2.3. herav: ikke-jernholdige metaller

2.4. herav: ikke-metallholdige mineraler

2.5. herav: transportmidler

2.6. herav: maskiner

2.7. herav: bergverksdrift og utvinning

2.8. herav: nærings- og nytelsesmidler
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2.9. herav: papirmasse, papir og trykking

2.10. herav: trelast og trevarer

2.11. herav: bygge- og anleggsvirksomhet

2.12. herav: tekstil og lær

2.13. herav: ikke angitt annet sted — industri

3. Transportsektoren

3.1. herav: jernbanetransport

3.2. herav: ikke angitt annet sted — transport

4. Andre sektorer

4.1. herav: private og offentlige tjenester

4.2. herav: husholdningssektoren

4.3. herav: landbruk/skogbruk

4.4. herav: fiske

4.5. herav: ikke angitt annet sted

2.  Med hensyn til oljeprodukter som brukes av egenprodusenter, må mengdene rapporteres for følgende 
energiprodukter: råolje, NGL, raffinerigass, LPG, nafta, jetparafin, annen parafin, bensin/diesel (destillert 
brennolje), tung brennolje, bitumen (herunder Orimulsion), petroleumskoks og andre oljeprodukter. 
Innsatsmengdene må rapporteres for anlegg i følgende virksomheter:

1. Energisektoren i alt

1.1. herav: kullgruver

1.2. herav: olje- og gassutvinning

1.3. herav: koksverk

1.4. herav: masovner

1.5. herav: gassverk

1.6. herav: ikke angitt annet sted — energi

2. Industrisektoren

2.1. herav: jern og stål

2.2. herav: kjemisk og petrokjemisk

2.3. herav: ikke-jernholdige metaller

2.4. herav: ikke-metallholdige mineraler

2.5. herav: transportmidler
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2.6. herav: maskiner

2.7. herav: bergverksdrift og utvinning

2.8. herav: nærings- og nytelsesmidler

2.9. herav: papirmasse, papir og trykking

2.10. herav: trelast og trevarer

2.11. herav: bygge- og anleggsvirksomhet

2.12. herav: tekstil og lær

2.13. herav: ikke angitt annet sted — industri

3. Transportsektoren

3.1. herav: rørtransport

3.2. herav: ikke angitt annet sted — transport

4. Andre sektorer

4.1. herav: private og offentlige tjenester

4.2. herav: husholdningssektoren

4.3. herav: landbruk/skogbruk

4.4. herav: fiske

4.5. herav: ikke angitt annet sted

3.  Med hensyn til naturgass som brukes av egenprodusenter, må mengdene rapporteres for anlegg med følgende 
virksomheter:

1. Energisektoren i alt

1.1. herav: kullgruver

1.2. herav: olje- og gassutvinning

1.3. herav: innsatsvarer i oljeraffinerier

1.4. herav: koksverk

1.5. herav: gassverk

1.6. herav: masovner

1.7. herav: anlegg for omdanning til væske (LNG) / gjenforgassing

1.8. herav: gass til væske

1.9. herav: ikke angitt annet sted — energi

2. Industrisektoren
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2.1. herav: jern og stål

2.2. herav: kjemisk og petrokjemisk

2.3. herav: ikke-jernholdige metaller

2.4. herav: ikke-metallholdige mineraler

2.5. herav: transportmidler

2.6. herav: maskiner

2.7. herav: bergverksdrift og utvinning

2.8. herav: nærings- og nytelsesmidler

2.9. herav: papirmasse, papir og trykking

2.10. herav: trelast og trevarer

2.11. herav: bygge- og anleggsvirksomhet

2.12. herav: tekstil og lær

2.13. herav: ikke angitt annet sted — industri

3. Transportsektoren

3.1. herav: rørtransport

3.2. herav: ikke angitt annet sted — transport

4. Andre sektorer

4.1. herav: private og offentlige tjenester

4.2. herav: husholdningssektoren

4.3. herav: landbruk/skogbruk

4.4. herav: fiske

4.5. herav: ikke angitt annet sted

4.  Med hensyn til fornybar energi og energi fra avfall som brukes av egenprodusenter, må mengdene rapporteres 
for følgende energiprodukter: jordvarme, termisk solenergi, industriavfall (ikke-fornybart), kommunalt 
avfall (fornybart), kommunalt avfall (ikke-fornybart), tre/treavfall/annet fast avfall, gass fra fyllplasser, gass 
fra slam fra renseanlegg, annen biogass og flytende biodrivstoff. Innsatsmengdene må rapporteres for anlegg 
i følgende virksomheter:

1. Energisektoren i alt

1.1. herav: forgassingsanlegg

1.2. herav: kullgruver

1.3. herav: anlegg for steinkullbriketter

1.4. herav: koksverk
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1.5. herav: oljeraffinerier

1.6. herav: anlegg for brunkullbriketter/torvbriketter

1.7. herav: gassverk

1.8. herav: masovner

1.9. herav: anlegg for produksjon av trekull

1.10. herav: ikke angitt annet sted — energi

2. Industrisektoren

2.1. herav: jern og stål

2.2. herav: kjemisk og petrokjemisk

2.3. herav: ikke-jernholdige metaller

2.4. herav: ikke-metallholdige mineraler

2.5. herav: transportmidler

2.6. herav: maskiner

2.7. herav: bergverksdrift og utvinning

2.8. herav: nærings- og nytelsesmidler

2.9. herav: papirmasse, papir og trykking

2.10. herav: trelast og trevarer

2.11. herav: bygge- og anleggsvirksomhet

2.12. herav: tekstil og lær

2.13. herav: ikke angitt annet sted — industri

3. Transportsektoren

3.1. herav: jernbanetransport

3.2. herav: ikke angitt annet sted — transport

4. Andre sektorer

4.1. herav: private og offentlige tjenester

4.2. herav: husholdningssektoren

4.3. herav: landbruk/skogbruk

4.4. herav: fiske

4.5. herav: ikke angitt annet sted
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3.3. Strukturelle	data	om	produksjon	av	elektrisk	kraft	og	varme

3.3.1. Netto høyeste elektriske kapasitet og toppbelastning

 Kapasiteten skal rapporteres per 31. desember i det relevante rapporteringsåret.

 Omfatter elektrisk kapasitet for både rene kraftverk og kraftvarmeverk.

 Netto høyeste elektriske kapasitet er summen av netto høyeste elektriske kapasitet for alle verk målt enkeltvis 
i en bestemt driftsperiode. I denne perioden antas driften å være kontinuerlig, i praksis 15 timer eller mer per 
dag. Netto høyeste kapasitet er den største effekten som kan antas å være bare aktiv effekt, og som kan leveres 
kontinuerlig med alle anlegg i drift ved tilknytningspunktet til nettet. Toppbelastningen defineres som den 
høyeste effektverdien som tas opp eller leveres av et nett eller en kombinasjon av nett i den aktuelle staten.

 Netto høyeste kapasitet må oppgis for både hovednæringsprodusenter og egenprodusenter:

1. I alt

2. Kjernekraft

3. Vannkraft

3.1. herav: pumpekraftverk

4. Jordvarme

5. Solenergi

6. Tidevanns-, bølge- og havenergi

7. Vind

8. Brensel som kan forbrennes

8.1. herav: dampenergi

8.2. herav: forbrenningsmotor

8.3. herav: gassturbin

8.4. herav: kombinert syklus

8.5. herav: annet
Angis nærmere dersom overskriften benyttes.

 Følgende opplysninger om toppbelastning må oppgis for nettverket:

9. Toppbelastning

10. Tilgjengelig kapasitet på tidspunktet for toppbelastning

11. Dato og tidspunkt for toppbelastningen
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3.3.2. Netto høyeste elektriske kapasitet for brensel som kan forbrennes

 Netto høyeste elektriske kapasitet for brensel som kan forbrennes, må oppgis både for hovednæringsprodusenter 
og egenprodusenter, fordelt på de forskjellige typene av anlegg fyrt med en eller flere typer brensel i tabellen 
nedenfor. For alle anlegg fyrt med flere typer brensel skal det oppgis hvilket brensel som brukes som primært 
brensel og hvilke typer som er underordnede.

1. Anlegg fyrt med ett brensel:

1.1. Fyrt med kull eller kullprodukter

Omfatter koksovngass, masovngass og gass fra oksygenstålovn.

1.2. Fyrt med flytende brensel

Omfatter raffinerigass.

1.3. Fyrt med naturgass
Omfatter kapasitet for gass fra gassverk.

1.4. Fyrt med torv

1.5. Fyrt med fornybart brensel og avfall

2. Anlegg fyrt med flere typer brensel, faste og flytende

3. Anlegg fyrt med flere typer brensel, faste og naturgass

4. Anlegg fyrt med flere typer brensel, flytende og naturgass

5. Anlegg fyrt med flere typer brensel, faste, flytende og naturgass

 Systemer fyrt med flere typer brensel omfatter bare enheter som kan brenne mer enn én brenseltype kontinuerlig. 
Anlegg med separate enheter for ulike brensel, bør fordeles på de relevante kategoriene av anlegg fyrt med ett 
brensel.

3.4. Opplysninger	om	kjernekraft

 Følgende opplysninger om sivil bruk av kjernekraft må oppgis:

1. Anrikingskapasitet

Årlig separasjonskapasitet ved anrikingsanlegg i drift (isotopseparasjon av uran).

2. Produksjonskapasitet for ferske brenselelementer

Årlig produksjonskapasitet ved anlegg for framstilling av brensel. Omfatter ikke anlegg for 
framstilling av MOX-brensel.

3. Produksjonskapasitet ved anlegg for framstilling av MOX-brensel

Årlig produksjonskapasitet ved anlegg for framstilling av MOX-brensel. MOX-brensel inneholder en 
blanding av plutonium og uran (blandingsoksid).

4. Produksjon av ferske brenselelementer

Produksjon av ferdige ferske brenselelementer i anlegg for framstilling av kjernebrensel. Dette 
omfatter ikke staver eller andre delprodukter. Anlegg som framstiller MOX-brensel omfattes heller 
ikke.

5. Produksjon av MOX-brenselelementer

Produksjon av ferdige ferske brenselelementer i anlegg for framstilling av MOX-brensel. Dette 
omfatter ikke staver eller andre delprodukter.
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6. Produksjon av kjernekraftvarme

Den samlede mengde varme som produseres av kjernereaktorer for produksjon av elektrisk kraft eller 
andre nyttige anvendelser av varme.

7. Gjennomsnittlig årlig utbrenning av oppbrukte, bestrålte brenselelementer

Beregnet gjennomsnitt for utbrenningen av brenselelementer som er endelig tatt ut av 
kjernekraftreaktorene i løpet av det aktuelle referanseåret. Dette omfatter ikke brenselelementer som 
er tatt ut midlertidig og som sannsynligvis vil bli satt inn igjen senere.

8. Produksjon av uran og plutonium i bearbeidingsanlegg

Uran og plutonium som produseres i bearbeidingsanlegg i løpet av referanseåret.

9. Bearbeidingsanleggenes kapasitet (uran og plutonium)

Årlig bearbeidingskapasitet for uran og plutonium.

3.5. Målenheter

1. Energimengder Elektrisk kraft: GWh

Varme: TJ

Faste brensel og framstilte gasser: målenhetene i kapittel 1 i dette vedlegg får 

anvendelse.

Naturgass: målenhetene i kapittel 2 i dette vedlegg får anvendelse.

Olje- og petroleumsprodukter: målenhetene i kapittel 4 i dette vedlegg får 

anvendelse.

Fornybare energikilder og avfall: målenhetene i kapittel 5 i dette vedlegg får 

anvendelse.

Uran og plutonium: tHM (tonn tungmetall).

2. Kapasitet Produksjon av elektrisk kraft: MWe

Produksjon av varme: MWt

Anrikingskapasitet (isotopseparasjon av uran): tSWU (tonn separasjons-

enheter).

Produksjonskapasitet for brenselelementer: tHM (tonn tungmetall).

3.6. Unntak	og	fritak

 Frankrike er unntatt fra å rapportere aggregatene for varme. Unntaket bortfaller når Frankrike er i stand til å 
framlegge denne rapporten, og i alle tilfeller ikke senere enn fire år etter ikrafttredelsen av denne forordning.

4.  OLJE- OG PETROLEUMSPRODUKTER

4.1. Berørte	energiprodukter

 Med mindre noe annet er oppgitt gjelder datainnsamlingen følgende energiprodukter:

Energiprodukt Definisjon

1.  Råolje Råolje er en mineralolje av naturlig opprinnelse som omfatter en blanding av 
hydrokarboner og tilhørende urenheter, som svovel. Den forekommer i flytende 
form ved normalt trykk og normal temperatur ved jordoverflaten, og dens 
fysiske egenskaper (tetthet, viskositet osv.) varierer sterkt. Denne kategorien 
omfatter kondensater som gjenvinnes fra assosiert og ikke-assosiert gass i 
tilknytning til feltet/konsesjonsområdet når disse er iblandet den kommersielle 
råoljen.
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Energiprodukt Definisjon

2.  NGL NGL er flytende eller kondenserte hydrokarboner som er gjenvunnet fra 
naturgass i separasjons- eller gassbehandlingsanlegg. NGL omfatter etan, 
propan, butan (vanlig og isobutan), (iso-)pentan og tyngre fraksjoner (iblant 
kalt naturbensin eller kondensat).

3.  Raffineriråstoffer Et raffineriråstoff er en bearbeidet olje beregnet på videre behandling (f.eks. 
direktedestillert brennolje eller vakuumgassolje), men ikke blanding med andre 
produkter. Ved behandlingen omdannes den til en eller flere komponenter 
og/eller ferdige produkter. Definisjonen omfatter også produkter som den 
petrokjemiske industrien returnerer til raffineriene (f.eks. pyrolysebensin, C4-
fraksjoner samt fraksjoner av gassolje og brennolje).

4.  Tilsetningsstoffer/
oksygenater

Tilsetningsstoffer er hydrokarbonfrie forbindelser som tilsettes eller 
blandes med et produkt for å endre forbrenningsegenskapene (oktan, cetan, 
kuldeegenskaper osv.):

– oksygenater, som alkoholer (metanol, etanol), etere (f.eks. MTBE 
(metyltertiærbutyleter), ETBE (etyltertiærbutyleter), TAME 
(tertiæramylmetyleter)),

– estere (f.eks. rapsolje eller dimetylester osv.),

– kjemiske forbindelser (f.eks. TML (tetrametylbly) , TEL (tetraetylbly) og 
detergenter).

Merknad: Mengder av tilsetningsstoffer/oksygenater (alkoholer, etere, estere 
og andre kjemiske forbindelser) som rapporteres i denne kategorien, bør gjelde 
mengder som er beregnet på iblanding i brensel eller til brenselbruk.

4.1.  herav: biodrivstoff: Biobensin og biodiesel. Definisjonene i kapittel 5, Fornybar energi og energi 

fra avfall, får anvendelse.

Mengden flytende biodrivstoff som rapporteres i denne kategorien, gjelder 
biodrivstoffet og ikke den samlede væskemengden som biodrivstoffene 
iblandes.

Omfatter ikke handel med biodrivstoff som ikke er blandet med transportdrivstoff 
(dvs. i ren form); de skal rapporteres som angitt i kapittel 5. Biodrivstoff som 
inngår som bestanddeler i transportdrivstoff, rapporteres under det relevante 
produktet med en angivelse av andelen som biodrivstoffet utgjør.

5.  Andre 
hydrokarboner

Syntetisk råolje framstilt av tjæresand, skiferolje osv., væsker fra omdanning av 
kull til væske (se kapittel 1), produksjon av væsker ved omdanning av naturgass 
til bensin (se kapittel 2), hydrogen og emulgerte oljer (f.eks. Orimulsion).

Omfatter ikke produksjon av oljeskifer, der kapittel 1 får anvendelse.

Produksjon av skiferolje (bearbeidet produkt) skal rapporteres som «fra andre 
kilder» i kategorien «Andre hydrokarboner».

6.  Raffinerigass (ikke 
kondensert)

Raffinerigass omfatter en blanding av ikke-kondenserbare gasser som i 
hovedsak består av hydrogen, metan, etan og olefiner som framkommer ved 
destillasjon av råolje eller bearbeiding av oljeprodukter (f.eks. krakking) i 
raffinerier. Omfatter også gasser som tilbakeføres fra petrokjemisk industri.

7.  Etan Et naturlig rettkjedet hydrokarbon i gassform (C2H6) utvunnet fra strømmer av 
naturgass og raffinerigass.

8.  LPG LPG er lette parafinske hydrokarboner som oppstår i raffineriprosessene, ved 
råoljestabilisering og ved behandling av naturgass i gassbehandlingsanlegg. De 
består i hovedsak av propan (C3H8) og butan (C4Hl0) eller en kombinasjon av 
disse. De kan også inneholde propylen, butylen, isopropylen og isobutylen. 
LPG kondenseres vanligvis under trykk for transport og lagring.
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Energiprodukt Definisjon

9.  Nafta Nafta er et råstoff beregnet på enten petrokjemisk industri (f.eks. framstilling 
av etylen eller aromater) eller bensinproduksjon gjennom reformering eller 
isomerisering i raffineriet.

Nafta inneholder stoffer i destillasjonsintervallet mellom 30 oC og 210 oC eller 
i en del av dette intervallet.

10.  Motorbensin Motorbensin består av en blanding av lette hydrokarboner som destilleres ved 
mellom 35 oC og 215 oC. Brukes som drivstoff i motorer med gnisttenning. 
Motorbensin kan inneholde tilsetningsstoffer, oksygenater og oktanforhøyere, 

herunder blyforbindelser som TEL og TML.

Omfatter blandingskomponenter for motorbensin (unntatt tilsetningsstoffer/
oksygenater), f.eks. alkylater, isomerat, reformat, krakket bensin beregnet på 
bruk som ferdig motorbensin.

10.1.  herav: biobensin Definisjonene i kapittel 5, Fornybar energi og energi fra avfall, får anvendelse.

11.  Flybensin Motorbensin spesielt tilpasset stempelmotorer for fly, med et oktantall som er 
tilpasset motoren, et frysepunkt på – 60 °C og et destillasjonsintervall som 
vanligvis ligger på mellom 30 °C og 180 °C.

12.  Jetbensin 
(jetdrivstoff av nafta 
eller JP4)

Omfatter alle lette hydrokarbonoljer til bruk i flyturbinmotorer, med et 
destillasjonsintervall på mellom 100 °C og 250 °C. De framstilles ved å blande 
parafin og bensin eller nafta i et forhold som gjør at innholdet av aromater 
ikke overstiger 25 volumprosent og damptrykket ligger på mellom 13,7 kPa 
og 20,6 kPa.

13.  Jetparafin Destillat til bruk i flyturbinmotorer. Det har samme destillasjonsintervall 
mellom 150 °C og 300 °C (normalt ikke over 250 °C) og flammepunkt som 
parafin. Videre har det bestemte spesifikasjoner (f.eks. frysepunkt), fastsatt av 

International Air Transport Association (IATA).

Omfatter blandingskomponenter for parafin.

14.  Annen parafin Raffinert petroleumsdestillat til bruk i andre sektorer enn luftfart. Destilleres 
mellom 150 °C og 300 °C.

15.  Gassolje/dieselolje 
(destillert brennolje)

Gassolje/dieselolje er i hovedsak et mellomtungt destillat som destilleres ved 
mellom 180 °C og 380 °C. Omfatter blandingskomponenter. Det finnes flere 
kvaliteter, avhengig av bruksområde.

15.1. herav: dieselolje til 
transport

Dieselolje for kjøretøyer med dieselmotor med kompresjonstenning (biler, 
lastebiler osv.), vanligvis med lavt svovelinnhold.

15.1.1.  herav fra 15.1: 
biodiesel

Definisjonene i kapittel 5, Fornybar energi og energi fra avfall, får anvendelse.

15.2.  herav: fyringsolje og 
annen gassolje

Lett fyringsolje til industriell eller kommersiell bruk, dieselolje for skip 
og diesel som brukes i jernbanetransport, annen gassolje, herunder tunge 
gassoljer som destilleres ved mellom 380 °C og 540 °C og brukes som råstoff 
i petrokjemisk industri.

16.  Brennolje Alle rester av (tunge) brennoljer (herunder brennoljer som framstilles ved 
blanding). Den kinematiske viskositeten er høyere enn 10 cSt ved 80 oC. 
Flammepunktet er alltid høyere enn 50 oC og tettheten er alltid større enn 
0,90 kg/l.
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Energiprodukt Definisjon

16.1. herav: lavt 
svovelinnhold

Tung brennolje med et svovelinnhold på under 1 %.

16.2.  herav: høyt 
svovelinnhold

Tung brennolje med et svovelinnhold på 1 % eller mer.

17.  White-spirit og 
industrisprit

Raffinerte mellomdestillater som destilleres i samme intervall som nafta/

parafin. Inndeles i følgende:

– Industrisprit (SBP): Lette oljer som destilleres ved mellom 30 °C and 
200 °C. Industrisprit finnes i 7 eller 8 kvaliteter, avhengig av hvor i 
intervallet destillasjonen stanses. Kvalitetene defineres i henhold til 
temperaturforskjellen mellom destillasjonspunktene for 5 volumprosent 

og 90 volumprosent (ikke over 60 oC).

– White-spirit: Industrisprit med et flammepunkt på over 30 °C. 
Destillasjonsintervallet for white-spirit er 135 °C til 200 °C.

18.  Smøremidler Hydrokarboner som framstilles av biprodukter fra destillasjon, og som i 
hovedsak brukes til å redusere friksjon mellom kontaktflater.

Omfatter alle ferdige kvaliteter av smøreoljer, fra spindelolje til sylinderolje, 
samt oljer som brukes i smørefett, motoroljer og alle kvaliteter av baseoljer 
for smøreoljer.

19.  Bitumen Et fast, halvfast eller tyktflytende hydrokarbon med kolloidal struktur og brun 
til sort farge, som forekommer som en rest ved destillasjon av råolje, gjennom 
vakuumdestillasjon av oljerester fra atmosfærisk destillasjon. Bitumen kalles 
ofte asfalt og brukes i hovedsak til veibygging og taktekking.

Omfatter fluidisert bitumen og bitumenløsninger.

20.  Parafinvokser Dette er mettede, alifatiske hydrokarboner. Voksene er rester som utvinnes 
ved avvoksing av smøreoljer. De har en krystallstruktur av varierende grovhet 
avhengig av kvalitet. De kjennetegnes ved at de er fargeløse, luktfrie og 
gjennomskinnelige, og smeltepunktet er over 45 oC.

21.  Petroleumskoks Svart, fast biprodukt utvunnet ved krakking og forkoksing av petroleumsbasert 
råstoff, vakuumrester, tjære og bek i prosesser som forsinket forkoksing eller 
væskeforkoksing. Det består i hovedsak av karbon (90–95 %) og har et lavt 
askeinnhold. Det brukes som råstoff i koksovner i stålindustrien samt til 
oppvarming, elektrodeframstilling og kjemikalieproduksjon. De viktigste 
kvalitetene er «grønn koks» og «kalsinert koks».

Omfatter «katalysatorkoks» som avsettes på katalysatoren under raffineringen. 
Denne koksen kan ikke gjenvinnes og forbrennes som regel som raffineribrensel.

22.  Andre produkter Alle produkter som ikke er uttrykkelig nevnt ovenfor, for eksempel tjære og 
svovel.
Omfatter aromater (f.eks. BTX eller bensen, toluen og xylen) og olefiner (f.eks. 
propylen) som produseres i raffinerier.

4.2. Liste	over	aggregater

 Følgende aggregater skal oppgis for alle energiprodukter i forrige nummer med mindre noe annet er angitt.
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4.2.1. Forsynings- og omdanningssektorene

 Følgende tabell får anvendelse bare på råolje, NGL, råstoffer til raffinerier, tilsetningsstoffer, biodrivstoff og 
andre hydrokarboner:

1. Innenlandsk produksjon

Gjelder ikke råstoffer til raffinerier og biodrivstoff.

2. Fra andre kilder Tilsetningsstoffer, biodrivstoff og andre hydrokarboner, hvis produksjon er omfattet 
av andre brenselbalanser.

Gjelder ikke råolje, NGL og råstoffer til raffinerier.

2.1. herav: fra kull

Omfatter væsker som produseres i anlegg for omdanning av kull til væske og flytende produkter fra 
koksovner.

2.2. herav: fra naturgass

Framstilling av syntetisk bensin kan kreve naturgass som råstoff. Gassmengden som går med til 
framstilling av metanol, oppgis i samsvar med kapittel 2, mens metanoltilgangen oppgis her.

2.3. herav: fra fornybare energikilder

Omfatter biodrivstoff som skal blandes med drivstoff for transport.

Produksjonen oppgis i samsvar med kapittel 5, mens mengdene beregnet på blanding oppgis her.

3. Mengder tilbakeført fra petrokjemisk sektor

Ferdige eller halvferdige produkter som sluttbrukerne sender tilbake til raffineriene for bearbeiding, 
blanding eller salg. De er som regel biprodukter fra petrokjemiske framstillingsprosesser.

Gjelder bare råstoffer til raffinerier.

4. Overførte produkter

Importerte petroleumsprodukter som omklassifiseres som råstoffer for videre bearbeiding i raffineriet, 
uten levering til sluttbrukerne.

Gjelder bare råstoffer til raffinerier.

5. Import og eksport

Omfatter mengder av råolje og produkter som importeres eller eksporteres i henhold til avtaler 
om bearbeiding (dvs. raffinering på oppdrag). Råolje og NGL bør rapporteres i henhold til første 
opprinnelsesstat, og råstoffer til raffinerier og ferdige produkter bør rapporteres i henhold til siste 
avsenderstat.

Omfatter alle flytende gasser (f.eks. LPG) som utvinnes ved gjenforgassing av importert LNG, og 
petroleumsprodukter som importeres eller eksporteres direkte av den petrokjemiske industri.

Merknad: All handel med biodrivstoff som ikke er blandet med transportdrivstoff (dvs. i ren form), 
skal rapporteres i spørreskjemaet om fornybare energikilder.

Reeksport av olje som er importert med tanke på bearbeiding i frisoner, bør tas med som en eksport 
av produktet fra bearbeidingsstaten til den endelige bestemmelsesstaten.

6. Direkte bruk

Råolje, NGL, tilsetningsstoffer og oksygenater (og den delen av dem som er biodrivstoff) samt andre 
hydrokarboner som brukes direkte uten bearbeiding i oljeraffinerier.

Omfatter råolje som brukes til produksjon av elektrisk kraft.

7. Lagerendringer

Lagertilgang oppgis som et negativt tall og lageravgang som et positivt tall.
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8. Beregnet tilførsel til raffinerier

Den samlede mengden produkter som ifølge beregningene er tilført raffineriprosessen. Den defineres 
som:

innenlandsk produksjon + fra andre kilder + mengder tilbakeført fra industri + overførte 
produkter + import - eksport - direkte bruk + lagerendringer

9. Statistiske forskjeller

Beregnet tilførsel til raffinerier minus den observerte tilførselen.

10. Observert tilførsel til raffinerier

Mengder som er registrert som tilført raffinerier.

11. Raffineritap

Forskjellen mellom tilførsel til raffinerier (observert) og brutto raffineriproduksjon. I 
destillasjonsprosessen kan det forekomme tap på grunn av fordamping. Tap rapporteres med positive 
tall. Volumene kan øke, men ikke massen.

12. Inngående og utgående samlede lagre på nasjonalt territorium

Alle lagre på nasjonalt territorium, herunder lagre som tilhører staten, storforbrukere eller 
lagervirksomheter, lagre ombord på sjøgående fartøyer som anløper havn, lagre i frisoner og 
lagre som forvaltes for tredjemenn, uansett om det skjer i henhold til en bilateral avtale mellom 
regjeringer eller ikke. Med inngående og utgående menes henholdsvis den første og siste dagen i 
rapporteringsperioden.

13. Nedre brennverdi

Produksjon, import og eksport, og samlet gjennomsnitt.

 Følgende tabell gjelder bare ferdige produkter (raffinerigass, etan, LPG, nafta, motorbensin, flybensin, jetbensin, 
jetparafin, annen parafin, gassolje/dieselolje, brennolje med lavt og høyt svovelinnhold, white-spirit og SBP, 
smøremidler, bitumen, parafinvokser, petroleumskoks og andre produkter). Råolje og NGL som forbrennes 
direkte, bør inkluderes under leveranser av ferdige produkter og overføring mellom produkter:

1. Råvaretilgang

Omfatter mengder av innenlandsk og importert råolje (herunder kondensat) og innenlandsk NGL som 
forbrukes direkte uten å bli bearbeidet i et oljeraffineri, og mengder som tilbakeføres fra petrokjemisk 
industri, som selv om de ikke er råvarer, forbrukes direkte.

2. Brutto raffineriproduksjon

Produksjon av ferdige produkter i et raffineri eller et blandingsanlegg.

Omfatter raffineribrensel, men ikke raffineritap.

3. Resirkulerte produkter

Ferdige produkter som etter å ha blitt levert til sluttbrukerne én gang, passerer markedsføringsnettet 
en andre gang (f.eks. brukte smøremidler som bearbeides på nytt). Det bør skilles mellom disse 
mengdene og mengder som tilbakeføres fra petrokjemisk industri.

4. Raffineribrensel

Petroleumsprodukter som brukes til driften av et raffineri.

Omfatter ikke produkter som brukes av oljeselskaper til andre formål enn raffinering, f.eks. bunkring 
eller oljetankskip.

Omfatter brensel som brukes til raffineriers produksjon av elektrisk kraft og varme for salg.

4.1. herav: til produksjon av elektrisk kraft

Mengder som brukes til å produsere elektrisk kraft i kraftverk ved raffinerier.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 76/800 17.12.2015

4.2. herav: til produksjon i kraftvarmeverk

Mengder som brukes i kraftvarmeverk ved raffinerier.

5. Import og eksport

6. Internasjonal bunkring

7. Overføring mellom produkter

Mengder som omklassifiseres, enten fordi spesifikasjonene er blitt endret eller fordi de er blitt blandet 
med et annet produkt.

En negativ oppføring for et produkt oppveies av en eller flere positive oppføringer for ett eller flere 
produkter og omvendt, og den samlede nettoeffekten bør være null.

8. Overførte produkter

Importerte petroleumsprodukter som omklassifiseres som råstoffer for videre bearbeiding i raffineriet, 
uten levering til sluttbrukerne.

9. Lagerendringer

Lagertilgang oppgis som et negativt tall og lageravgang som et positivt tall.

10. Beregnede brutto innenlandske leveranser

Dette defineres som:

råvaretilgang + brutto raffineriproduksjon + resirkulerte produkter – raffineribrensel + import – eksport 
– internasjonal bunkring + overføring mellom produkter – overførte produkter + lagerendringer

11. Statistiske forskjeller

Beregnede brutto innenlandske leveranser minus de observerte leveransene.

12. Observerte brutto innenlandske leveranser

Observerte leveranser av ferdige petroleumsprodukter fra primærkilder (f.eks. raffinerier, 
blandingsanlegg osv.) til hjemmemarkedet.

Tallet kan avvike fra det beregnede tallet bl.a. på grunn av forskjeller i dekning og/eller forskjeller i 
definisjonene i de ulike rapporteringssystemene.

12.1. herav: bruttoleveranser til petrokjemisk sektor

Mengder brensel som leveres til petrokjemisk sektor.

12.2. herav: energibruk i petrokjemisk sektor

Mengder olje som brukes som brensel i petrokjemiske prosesser som dampkrakking.

12.3. herav: annen bruk enn energibruk i petrokjemisk sektor

Mengder olje som brukes i petrokjemisk sektor til produksjon av etylen, propylen, butylen, syntetisk 
gass, aromater, butadien og andre hydrokarbonbaserte råstoffer i prosesser som dampkrakking og 
dampreformering og i anlegg til framstilling av aromater. Omfatter ikke oljemengder som brukes til 
brensel.

13. Tilbakeføring fra petrokjemisk sektor til raffinerier
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14. Inngående og utgående lager

Alle lagre på nasjonalt territorium, herunder lagre som tilhører staten, storforbrukere eller 
lagervirksomheter, lagre ombord på sjøgående fartøyer som anløper havn, lagre i frisoner og 
lagre som forvaltes for tredjemenn, uansett om det skjer i henhold til en bilateral avtale mellom 
regjeringer eller ikke. Med inngående og utgående menes henholdsvis den første og siste dagen i 
rapporteringsperioden.

15. Lagerendringer i offentlige anlegg

Endringer i lagre som eies av offentlige anlegg og som ikke inngår i lagernivåer eller lagerendringer 
som rapporteres ellers. Lagertilgang oppgis som et negativt tall og lageravgang som et positivt tall.

Omfatter råolje og NGL som forbrennes direkte, dersom det er relevant.

16. Nedre brennverdi for brutto innenlandske leveranser

 For omdanningssektoren gjelder følgende aggregater for alle brensel, unntatt råstoffer til raffinerier, 
tilsetningsstoffer/oksygenater, biodrivstoff og andre hydrokarboner, men inklusive brensel til andre formål enn 
energi (petroleumskoks og andre, som skal rapporteres separat):

1. Omdanningssektoren i alt

Den samlede mengden brensel som brukes til primær eller sekundær omdanning av energi.

1.1. herav: Hovednæringsprodusenters kraftverk

1.2. herav: egenprodusenters kraftverk

1.3. herav: hovednæringsprodusenters kraftvarmeverk

1.4. herav: egenprodusenters kraftvarmeverk

1.5. herav: hovednæringsprodusenters varmeverk

1.6. herav: egenprodusenters varmeverk

1.7. herav: gassverk/forgassingsanlegg

1.8. herav: blandet naturgass

1.9. herav: koksverk

1.10. herav: masovner

1.11. herav: petrokjemisk industri

1.12. herav: anlegg for steinkullbriketter

1.13. herav: ikke angitt annet sted — omdanning
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4.2.2. Energisektoren

 For energisektoren gjelder følgende aggregater for alle brensel, unntatt råstoffer til raffinerier, tilsetningsstoffer/
oksygenater, biodrivstoff og andre hydrokarboner, men inklusive brensel til andre formål enn energi 
(petroleumskoks og andre, som skal rapporteres separat):

1. Energisektoren i alt

Den samlede mengden som brukes som energi i energisektoren.

1.1. herav: kullgruver

1.2. herav: olje- og gassutvinning

1.3. herav: koksverk

1.4. herav: masovner

1.5. herav: gassverk

1.6. herav: kraftverk
Kraftverk, kraftvarmeverk og varmeverk.

1.7. herav: ikke angitt annet sted — energi

2. Distribusjonstap

Tap som forekommer utenfor raffineriet i forbindelse med transport og distribusjon.

Omfatter tap i rørsystemet.

4.2.3. Opplysninger om sluttbruk av energi

 For spesifikasjon av sluttbruk av energi gjelder følgende aggregater for alle brensel, unntatt råstoffer til raffinerier, 
tilsetningsstoffer/oksygenater, biodrivstoff og andre hydrokarboner, men inklusive brensel til andre formål enn 
energi (petroleumskoks og andre, som skal rapporteres separat):

1. Endelig energiforbruk

2. Industrisektoren

2.1. herav: jern og stål

2.2. herav: kjemisk og petrokjemisk

2.3. herav: ikke-jernholdige metaller

2.4. herav: ikke-metallholdige mineraler

2.5. herav: transportmidler

2.6. herav: maskiner

2.7. herav: bergverksdrift og utvinning

2.8. herav: nærings- og nytelsesmidler

2.9. herav: papirmasse, papir og trykking

2.10. herav: trelast og trevarer



17.12.2015 Nr. 76/803EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

2.11. herav: bygge- og anleggsvirksomhet

2.12. herav: tekstil og lær

2.13. herav: ikke angitt annet sted — industri

3. Transportsektoren

3.1. herav: internasjonal luftfart

3.2. herav: innenlands luftfart

3.3. herav: veitransport

3.4. herav: jernbanetransport

3.5. herav: innenlands sjøfart

3.6. herav: rørtransport

3.7. herav: ikke angitt annet sted — transport

4. Andre sektorer

4.1. herav: private og offentlige tjenester

4.2. herav: husholdningssektoren

4.3. herav: landbruk/skogbruk

4.4. herav: fiske

4.5. herav: ikke angitt annet sted — annet

5. Annen bruk enn energi i alt

Mengder som brukes som råstoffer i de ulike sektorene og ikke forbrukes som brensel eller omdannes 
til et annet brensel. Disse mengdene inngår i aggregatene ovenfor.

5.1. herav: omdanningssektoren

5.2. herav: energisektoren

5.3. herav: transportsektoren

5.4. herav: industrisektoren

5.4.1. Industrisektoren, herav: kjemisk industri (herunder petrokjemisk)

5.5. herav: andre sektorer

4.2.4. Import og eksport

 Import etter opprinnelsesstat og eksport etter bestemmelsesstat. Se også merknader til 4.2.1, aggregat 5.

4.2.5. Innsatsvarer i egenprodusenters produksjon av elektrisk kraft og varme

 Innsatsvarer i egenprodusenters produksjon av elektrisk kraft og varme skal oppgis separat for hvert kraftverk, 
hvert kraftvarmeverk og hvert varmeverk.
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 Omfatter ikke følgende energiprodukter: råstoffer til raffinerier, tilsetningsstoffer/oksygenater, biodrivstoff, 
andre hydrokarboner, etan, motorbensin, biobensin, flybensin, jetbensin (jetdrivstoff av nafta eller JP4), white-
spirit og industrisprit samt smøremidler.

 Innsatsvarer oppgis for følgende anlegg og virksomheter:

1. Energisektoren i alt

Den samlede mengden som brukes som energi i energisektoren.

1.1. herav: kullgruver

1.2. herav: olje- og gassutvinning

1.3. herav: koksverk

1.4. herav: masovner

1.5. herav: gassverk

1.6. herav: ikke angitt annet sted — energi

2. Industrisektoren

2.1. herav: jern og stål

2.2. herav: kjemisk og petrokjemisk

2.3. herav: ikke-jernholdige metaller

2.4. herav: ikke-metallholdige mineraler

2.5. herav: transportmidler

2.6. herav: maskiner

2.7. herav: bergverksdrift og utvinning

2.8. herav: nærings- og nytelsesmidler

2.9. herav: papirmasse, papir og trykking

2.10. herav: trelast og trevarer

2.11. herav: bygge- og anleggsvirksomhet

2.12. herav: tekstil og lær

2.13. herav: ikke angitt annet sted — industri

3. Transportsektoren

3.1. herav: rørtransport

3.2. herav: ikke angitt annet sted — transport

4. Andre sektorer

4.1. herav: private og offentlige tjenester

4.2. herav: husholdningssektoren
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4.3. herav: landbruk/skogbruk

4.4. herav: fiske

4.5. herav: ikke angitt annet sted — annet

4.3. Målenheter

1. Energimengder 103 tonn

2. Brennverdi MJ/tonn

4.4. Unntak	og	fritak

 Kypros er fritatt for å rapportere aggregatene i punkt 4.2.3 under avsnitt 4 (Andre sektorer) og 5 (Annen bruk enn 
energi i alt); bare de samlede verdiene skal oppgis.

 Kypros er i tre år etter ikrafttredelsen av denne forordning fritatt for å rapportere aggregatene i punkt 4.2.3 i 
avsnitt 2 (Industrisektoren) og 3 (Transportsektoren); bare de samlede verdiene skal oppgis i denne perioden.

5.  FORNYBAR ENERGI OG ENERGI FRA AVFALL

5.1. Berørte	energiprodukter

 Med mindre noe annet er oppgitt gjelder datainnsamlingen følgende energiprodukter:

Energiprodukt Definisjon

1.  Vannkraft Potensiell og kinetisk energi i vann som omdannes til elektrisk kraft i 
vannkraftverk. Pumpekraftverk må inkluderes. Produksjonen skal rapporteres 
for anlegg i størrelsesklasse < 1 MW, 1 til < 10 MW og ≥ 10 MW samt fra 
pumpekraftverk.

2.  Jordvarme Energi som avgis av jordskorpen som varme, som regel i form av varmt 
vann eller damp. Denne energiproduksjonen er differansen mellom entalpien 
i væsken som produseres i borehullet, og entalpien i væsken som til slutt 

disponeres. Energien utnyttes på egnede steder:

– til produksjon av elektrisk kraft ved hjelp av tørrmettet damp eller 
sjøvann med høy entalpi etter fordampning,

– direkte som varme til fjernvarme, landbruk osv.

3.  Solenergi Solstråling som utnyttes til produksjon av varmtvann og elektrisk 
kraft. Denne energiproduksjonen er den varmen som er tilgjengelig for 
varmeoverføringsmediet, dvs. innfallende solenergi minus tap i optikk og 
solfangere. Passiv solenergi til direkte oppvarming, nedkjøling og belysning 
av boliger eller andre bygninger omfattes ikke.

3.1.  herav: solceller Sollys som omdannes til elektrisk kraft ved hjelp av solceller, vanligvis 
framstilt av halvledermateriale som produserer elektrisk kraft når de 
eksponeres for lys.

3.2.  herav: termisk solenergi Varme fra solstråling. Kan bestå av:

a)  soldrevne termoelektriske anlegg, eller

b) utstyr til produksjon av varmtvann for husholdninger eller for 
årstidsbestemt oppvarming av svømmebassenger (f.eks. flate solfangere, 
i hovedsak av typen termosifong).
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Energiprodukt Definisjon

4.  Tidevanns-, bølge- og 
havenergi

Mekanisk energi fra tidevannsbevegelser, bølger eller havstrømmer som 
utnyttes til produksjon av elektrisk kraft.

5.  Vind Vindens kinetiske energi som utnyttes til produksjon av elektrisk kraft i 
vindturbiner.

6.  Industriavfall (ikke 
fornybart)

Ikke-fornybart industriavfall (fast eller flytende) som forbrennes direkte til 
produksjon av elektrisk kraft og/eller varme. Anvendt brenselmengde oppgis 
på grunnlag av nedre brennverdi. Fornybart industriavfall bør rapporteres i 
kategoriene Fast biomasse, Biogass og/eller Flytende biodrivstoff.

7.  Kommunalt avfall Avfall som produseres av husholdninger, sykehus og servicesektoren, og som 
forbrennes i særlige anlegg. Rapporteres på grunnlag av netto varmeverdi.

7.1.  herav: fornybart Den delen av husholdningsavfallet som er av biologisk opprinnelse.

7.2.  herav: ikke-fornybart Den delen av husholdningsavfallet som ikke er av biologisk opprinnelse.

8.  Fast biomasse Omfatter organisk, ikke-fossilt materiale av biologisk opprinnelse som kan 
brukes som brensel i produksjon av varme eller elektrisk kraft. Omfatter:

8.1.  herav: trekull Et fast restprodukt som framkommer ved tørrdestillasjon og pyrolyse av tre 
og annet vegetabilsk materiale.

8.2.  herav: tre, treavfall, annet 
fast avfall

Avlinger som dyrkes særskilt for energiformål (poppel, piletre osv.), en 
rekke trematerialer som framkommer ved industriprosesser (særlig i tre- og 
papirindustrien) eller produseres direkte gjennom skogbruk og landbruk 
(ved, treflis, trepelleter, bark, sagflis, spon, fliser, svartlut osv.) samt avfall 
som halm, risagner, nøtteskall, fjørfestrø, knuste druerester osv. Forbrenning 
er den vanligste teknikken for dette faste avfallet. Anvendt brenselmengde 
oppgis på grunnlag av nedre brennverdi.

9.  Biogass Gass som i hovedsak består av metan og karbondioksid og dannes ved 
anaerob nedbrytning av biomasse.

9.1.  herav: gass fra fyllplasser Biogass som dannes ved nedbrytning av deponert avfall.

9.2.  herav: gass fra slam fra 
renseanlegg

Biogass som dannes ved anaerob gjæring av slam fra renseanlegg.

9.3.  herav: andre typer 
biogass

Biogass som dannes ved anaerob gjæring av avrenning fra husdyrhold 
og av slakteriavfall, avfall fra bryggerier og annen landbruksbasert 
næringsmiddelindustri.

10.  Flytende biodrivstoff Mengdene av flytende biodrivstoff som rapporteres i denne kategorien, 
bør gjelde mengden av biodrivstoff og ikke den samlede væskemengden 
som biodrivstoffene iblandes. Når det gjelder import og eksport av 
flytende biodrivstoff skal bare de mengder som ikke er blitt blandet med 
transportdrivstoff, oppgis (dvs. i ren form). Flytende biodrivstoff som er 
blandet med transportdrivstoff, rapporteres sammen med oljeopplysningene 
i kapittel 4.

Omfatter følgende typer flytende biodrivstoff:

10.1.  herav: biobensin Denne kategorien omfatter bioetanol (etanol framstilt av biomasse og/eller 
den biologisk nedbrytbare delen av avfall), biometanol (metanol framstilt 
av biomasse og/eller den biologisk nedbrytbare delen av avfall), bio-ETBE 
(etyltertiærbutyleter framstilt av bioetanol; volumandelen bio-ETBE som 
beregnes som biodrivstoff er 47 %) samt bio-MTBE (metyltertiærbutyleter 
framstilt av biometanol: volumandelen bio-MTBE som beregnes som 
biodrivstoff er 36 %).
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Energiprodukt Definisjon

10.2.  herav: biodiesel Denne kategorien omfatter biodiesel (en metylester framstilt av vegetabilsk 
eller animalsk olje, av dieselkvalitet), biodimetyleter (dimetyleter framstilt 
av biomasse), Fischer-Tropsch (Fischer-Tropsch framstilt av biomasse), 
kaldpresset bioolje (olje framstilt av oljefrø bare gjennom mekanisk 
behandling) samt alle andre typer flytende biodrivstoff som tilsettes, blandes 
med eller brukes direkte som transportdiesel.

10.3.  herav: andre typer 
flytende biodrivstoff

Flytende biodrivstoff som brukes direkte som drivstoff, men som ikke 
omfattes av biobensin eller biodiesel.

5.2. Liste	over	aggregater

 Følgende aggregater skal oppgis for alle energiprodukter i forrige nummer med mindre noe annet er angitt.

5.2.1. Bruttoproduksjon av elektrisk kraft og varme

 Elektrisk kraft og varme som produseres med energiproduktene omhandlet i punkt 5.1 (unntatt trekull og 
inklusive bare totalsummen av flytende biodrivstoff) må, når det er relevant, oppgis hver for seg:

– for hovednæringsprodusenters og egenprodusenters anlegg,

– for anlegg som produserer bare elektrisk kraft, anlegg som produserer bare varme og for kraftvarmeverk.

5.2.2. Forsynings- og omdanningssektorene

 For energiproduktene omhandlet i punkt 5.1 (unntatt vannkraft, solcelleenergi, energi fra tidevann, bølger og 
hav samt vindkraft) skal mengdene som brukes i forsynings- og omdanningssektorene oppgis for følgende 
aggregater:

1. Produksjon

2. Import

3. Eksport

4. Lagerendringer

Lagertilgang oppgis som et negativt tall og lageravgang som et positivt tall.

5. Bruttoforbruk

6. Statistiske forskjeller

7. Omdanningssektoren i alt

Mengder av fornybare energikilder og avfall som brukes til omdanning av primære energiformer til 
sekundære (f.eks. gass fra fyllplasser til elektrisk kraft) eller omdannes til avledede energiprodukter 
(f.eks. biogass brukt til blandet naturgass).

7.1. herav: hovednæringsprodusenters kraftverk

7.2. herav: hovednæringsprodusenters kraftvarmeverk

7.3. herav: hovednæringsprodusenters varmeverk

7.4. herav: egenprodusenters kraftverk

7.5. herav: egenprodusenters kraftvarmeverk
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7.6. herav: egenprodusenters varmeverk

7.7. herav: anlegg for steinkullbriketter

Mengder av fornybare energikilder og avfall som brukes til å produsere steinkullbriketter. Fornybare 
energikilder og avfall som brukes til oppvarming og drift av utstyr, må oppgis som forbruk i 
energisektoren.

7.8. herav: anlegg for brunkullbriketter/torvbriketter

Mengder av fornybare energikilder og avfall som brukes til å produsere brunkullbriketter. Fornybare 
energikilder og avfall som brukes til oppvarming og drift av utstyr, må oppgis som forbruk i 
energisektoren.

7.9. herav: gass fra gassverk

Mengder av fornybare energikilder og avfall som brukes til å produsere gass fra gassverk. Fornybare 
energikilder og avfall som brukes til oppvarming og drift av utstyr, må oppgis som forbruk i 
energisektoren.

7.10. herav: til blandet naturgass

Mengder av biogass som blandes med naturgass.

7.11. herav: til blanding med motorbensin/diesel

Mengder av flytende biodrivstoff som ikke leveres til konsum, men brukes sammen med andre 
petroleumsprodukter som rapporteres i henhold til kapittel 4 i dette vedlegg.

7.12. herav: anlegg for produksjon av trekull

Mengder av tre som brukes til produksjon av trekull.

7.13. herav: ikke angitt annet sted — omdanning

5.2.3. Energisektoren

 For energiproduktene omhandlet i punkt 5.1 (unntatt vannkraft, solcelleenergi, energi fra tidevann, bølger og 
hav samt vindkraft) skal mengdene som brukes i energisektoren eller til endelig forbruk oppgis for følgende 
aggregater:

1. Energisektoren i alt

Fornybare energikilder og avfall som forbrukes i energiindustrien i forbindelse med 
omdanningsvirksomhet. For eksempel fornybare energikilder og avfall som brukes til oppvarming, 

belysning eller drift av pumper/kompressorer.

Mengder av fornybare energikilder og avfall som omdannes til andre energiformer, bør rapporteres 
under Omdanningssektoren.

1.1. herav: forgassingsanlegg

1.2. herav: offentlige kraftverk, kraftvarmeverk og varmeverk

1.3. herav: kullgruver

1.4. herav: anlegg for steinkullbriketter

1.5. herav: koksverk

1.6. herav: oljeraffinerier

1.7. herav: anlegg for brunkullbriketter/torvbriketter

1.8. herav: gass fra gassverk

1.9. herav: masovner
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1.10. herav: anlegg for produksjon av trekull

1.11. herav: ikke angitt annet sted

2. Distribusjonstap

Alle tap i forbindelse med transport og distribusjon.

5.2.4. Sluttbruk av energi

 For energiproduktene omhandlet i punkt 5.1 (unntatt vannkraft, solcelleenergi, energi fra tidevann, bølger og hav 
samt vindkraft) skal mengdene oppgis for følgende aggregater:

1. Endelig energiforbruk

2. Industrisektoren

2.1. herav: jern og stål

2.2. herav: kjemisk og petrokjemisk

2.3. herav: ikke-jernholdige metaller

2.4. herav: ikke-metallholdige mineraler

2.5. herav: transportmidler

2.6. herav: maskiner

2.7. herav: bergverksdrift og utvinning

2.8. herav: nærings- og nytelsesmidler

2.9. herav: papirmasse, papir og trykking

2.10. herav: trelast og trevarer

2.11. herav: bygge- og anleggsvirksomhet

2.12. herav: tekstil og lær

2.13. herav: ikke angitt annet sted — industri

3. Transportsektoren

3.1. herav: jernbanetransport

3.2. herav: veitransport

3.3. herav: innenlands sjøfart

3.4. herav: ikke angitt annet sted — transport

4. Andre sektorer

4.1. herav: private og offentlige tjenester

4.2. herav: husholdningssektoren
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4.3. herav: landbruk/skogbruk

4.4. herav: fiske

4.5. herav: ikke angitt annet sted — annet

5.2.5. Anleggenes tekniske egenskaper

 Produksjonskapasiteten for elektrisk kraft skal oppgis ved utgangen av rapporteringsåret for følgende kategorier:

1. Vannkraft

Kapasiteten skal rapporteres for anlegg i størrelsesklasse < 1 MW, 1 til < 10 MW og ≥ 10 MW og fra 
pumpekraftverk, samt for alle anlegg under ett. Ved angivelsen av anleggenes størrelsesklasse skal det 
ikke tas hensyn til pumpekraftverkenes kapasitet.

2. Jordvarme

3. Solceller

4. Termisk solenergi

5. Tidevanns-, bølge- og havenergi

6. Vind

7. Industriavfall (ikke fornybart)

8. Kommunalt avfall

9. Tre, treavfall, annet fast avfall

10. Gass fra fyllplasser

11. Gass fra slam fra renseanlegg

12. Andre typer biogass

13. Flytende biodrivstoff

 Samlet areal med installerte solfangere skal oppgis.

 Produksjonskapasiteten for følgende biodrivstoff skal oppgis:

1. Flytende biodrivstoff

1.1. herav: biobensin

1.2. herav: biodiesel

1.3. herav: andre typer flytende biodrivstoff
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5.2.6. Innsatsvarer i egenprodusenters produksjon av elektrisk kraft og varme

 Innsatsvarer i egenprodusenters produksjon av elektrisk kraft og varme skal oppgis separat for hvert kraftverk, 
hvert kraftvarmeverk og hvert varmeverk.

 For energiproduktene omhandlet i punkt 5.1 (unntatt vannkraft, solcelleenergi, energi fra tidevann, bølger og hav 
samt vindkraft) skal mengdene oppgis for følgende aggregater:

1. Energisektoren i alt

1.1. herav: forgassingsanlegg

1.2. herav: kullgruver

1.3. herav: anlegg for steinkullbriketter

1.4. herav: koksverk

1.5. herav: oljeraffinerier

1.6. herav: anlegg for brunkullbriketter/torvbriketter

1.7. herav: gass fra gassverk

1.8. herav: masovner

1.9. herav: anlegg for produksjon av trekull

1.10. herav: ikke angitt annet sted

2. Industrisektoren

2.1. herav: jern og stål

2.2. herav: kjemisk og petrokjemisk

2.3. herav: ikke-jernholdige metaller

2.4. herav: ikke-metallholdige mineraler

2.5. herav: transportmidler

2.6. herav: maskiner

2.7. herav: bergverksdrift og utvinning

2.8. herav: nærings- og nytelsesmidler

2.9. herav: papirmasse, papir og trykking

2.10. herav: trelast og trevarer

2.11. herav: bygge- og anleggsvirksomhet
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2.12. herav: tekstil og lær

2.13. herav: ikke angitt annet sted — industri

3. Transportsektoren

3.1. herav: jernbanetransport

3.2. herav: ikke angitt annet sted — transport

4. Andre sektorer

4.1. herav: private og offentlige tjenester

4.2. herav: husholdningssektoren

4.3. herav: landbruk/skogbruk

4.4. herav: fiske

4.5. herav: ikke angitt annet sted — annet

5.3. Varmeverdi

 Det skal oppgis gjennomsnittlige nedre brennverdier for følgende produkter:

1. Biobensin

2. Biodiesel

3. Andre typer flytende biodrivstoff

4. Trekull

5.4. Målenheter

1. Produksjon av elektrisk kraft MWh

2. Produksjon av varme TJ

3. Fornybare energiprodukter Biobensin, biodiesel og andre typer flytende biodrivstoff: 

tonn tonn

Trekull: 1000 tonn

Alle andre: TJ (basert på nedre brennverdi).

4. Solfangere, areal 1000 m2

5. Anleggskapasitet Biodrivstoff: tonn/år

Alle andre: MWe

6. Varmeverdi KJ/kg (netto varmeverdi).
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5.5. Unntak	og	fritak

 Gjelder ikke.

6.  BESTEMMELSER SOM FÅR ANVENDELSE

 Følgende bestemmelser får anvendelse på datainnsamlingen som beskrevet i samtlige foregående kapitler:

1.  Rapporteringsperiode:

 Ett kalenderår (1. januar til 31. desember).

2.  Hyppighet

 Årlig.

3.  Frist for overføring av data

 30. november i året som følger rapporteringsperioden.

4.  Overføringsformat og metode

 Overføringsformatet skal være i samsvar med en hensiktsmessig utvekslingsstandard fastsatt av Eurostat.

 Data skal overføres eller lastes opp elektronisk til Eurostats sentrale dataportal.»

________________________
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 2150/2002 av 25. november 2002 om avfallsstatistikk(1), 
særlig artikkel 6 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Evalueringen av de to første dataleveransene i 2006 og 
2008 avdekket behovet for en gjennomgang av visse 
konseptuelle svakheter ved vedleggene til forordning (EF) 
nr. 2150/2002.

2) Kommisjonen har underrettet Europaparlamentet 
og Rådet om gjennomføringen av forordning (EF) 
nr. 2150/2002(2) og har foreslått en rekke endringer.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 253 av 28.9.2010, s. 2, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) og vedlegg XXI (Statistikk), se 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 44.

(1) EFT L 332 av 9.12.2002, s. 1.
(2) KOM(2008) 355 endelig.

3) Forordning (EF) nr. 2150/2002 bør derfor endres.

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for det europeiske statistikksystem 
nedsatt ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
223/2009 av 11. mars 2009 om europeisk statistikk(3) —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg I, II og III til forordning (EF) nr. 2150/2002 erstattes 
med teksten i vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

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

(3) EUT L 87 av 31.3.2009, s. 164.

KOMMISJONSFORORDNING	(EU)	nr.	849/2010

av	27.	september	2010

om	endring	av	europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	nr.	2150/2002	om	avfallsstatistikk(*)

2015/EØS/76/103

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

Utferdiget i Brussel, 27. september 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO
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VEDLEGG

«VEDLEGG I

PRODUKSJON	AV	AVFALL

AVSNITT 1

Dekning

1.  Det skal utarbeides statistikker for all virksomhet som er klassifisert under næringshovedområde A-U i NACE 
Rev. 2. Disse næringshovedområdene omfatter all økonomisk virksomhet.

 Dette vedlegg omfatter også følgende:

a) avfall produsert av husholdninger,

b) avfall som oppstår ved gjenvinning og/eller disponering.

2.  Avfall som gjenvinnes på samme sted som det ble produsert, skal ikke omfattes av dette vedlegg.

AVSNITT 2

Avfallskategorier

Det skal utarbeides statistikk for følgende avfallskategorier:

Liste over avfallskategorier

EAK-statistikk versjon 4

Rubrikk Beskrivelse Farlig/ikke-farlig avfall

1 01.1 Brukte løsemidler Farlig

2 01.2 Surt, alkalisk eller saltholdig avfall Ikke-farlig

3 01.2 Surt, alkalisk eller saltholdig avfall Farlig

4 01.3 Spilloljer Farlig

5 01.4, 02, 03.1 Kjemisk avfall Ikke-farlig

6 01.4, 02, 03.1 Kjemisk avfall Farlig

7 03.2 Spillvannslam fra industri Ikke-farlig

8 03.2 Spillvannslam fra industri Farlig

9 03.3 Slam og vandig flytende avfall fra avfallsbehandling Ikke-farlig

10 03.3 Slam og vandig flytende avfall fra avfallsbehandling Farlig

11 05 Avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling 
og biologisk avfall

Ikke-farlig

12 05 Avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling 
og biologisk avfall

Farlig

13 06.1 Jernholdig metallavfall Ikke-farlig

14 06.2 Ikke-jernholdig metallavfall Ikke-farlig
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Liste over avfallskategorier

EAK-statistikk versjon 4

Rubrikk Beskrivelse Farlig/ikke-farlig avfall

15 06.3 Metallavfall, blanding av jernholdig og ikke-jernholdig Ikke-farlig

16 07.1 Glassavfall Ikke-farlig

17 07.1 Glassavfall Farlig

18 07.2 Papir- og pappavfall Ikke-farlig

19 07.3 Gummiavfall Ikke-farlig

20 07.4 Plastavfall Ikke-farlig

21 07.5 Treavfall Ikke-farlig

22 07.5 Treavfall Farlig

23 07.6 Tekstilavfall Ikke-farlig

24 07.7 Avfall som inneholder PCB Farlig

25 08 (unntatt 08.1, 
08.41)

Kassert utstyr (unntatt kasserte kjøretøyer, batterier og 
akkumulatorer)

Ikke-farlig

26 08 (unntatt 08.1, 
08.41)

Kassert utstyr (unntatt kasserte kjøretøyer, batterier og 
akkumulatorer)

Farlig

27 08.1 Kasserte kjøretøyer Ikke-farlig

28 08.1 Kasserte kjøretøyer Farlig

29 08.41 Batterier og akkumulatorer Ikke-farlig

30 08.41 Batterier og akkumulatorer Farlig

31 09.1 Animalsk avfall og blandet næringsmiddelavfall Ikke-farlig

32 09.2 Vegetabilsk avfall Ikke-farlig

33 09.3 Dyreavføring, dyreurin og husdyrgjødsel Ikke-farlig

34 10.1 Husholdningsavfall og lignende Ikke-farlig

35 10.2 Blandede og ikke differensierte materialer Ikke-farlig

36 10.2 Blandede og ikke differensierte materialer Farlig

37 10.3 Sorteringsrester Ikke-farlig

38 10.3 Sorteringsrester Farlig

39 11 Alminnelig slam Ikke-farlig

40 12.1 Mineralsk avfall fra bygg og anlegg Ikke-farlig

41 12.1 Mineralsk avfall fra bygg og anlegg Farlig
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Liste over avfallskategorier

EAK-statistikk versjon 4

Rubrikk Beskrivelse Farlig/ikke-farlig avfall

42 12.2, 12.3, 12.5 Annet mineralsk avfall Ikke-farlig

43 12.2, 12.3, 12.5 Annet mineralsk avfall Farlig

44 12.4 Forbrenningsavfall Ikke-farlig

45 12.4 Forbrenningsavfall Farlig

46 12.6 Jord Ikke-farlig

47 12.6 Jord Farlig

48 12.7 Oppmudringsmasse Ikke-farlig

49 12.7 Oppmudringsmasse Farlig

50 12.8, 13 Mineralsk avfall fra avfallsbehandling og stabilisert 
avfall

Ikke-farlig

51 12.8, 13 Mineralsk avfall fra avfallsbehandling og stabilisert 
avfall

Farlig

AVSNITT 3

Egenskaper

Det skal utarbeides statistikk over følgende egenskaper og inndelinger:

1. Mengde produsert avfall for hver avfallskategori oppført i avsnitt 2 nr. 1 og for hver avfallsproduserende virksomhet 
oppført i avsnitt 8 nr. 1.

2. Befolkning som omfattes av en innsamlingsordning for blandet husholdningsavfall og lignende.

AVSNITT 4

Rapporteringsenhet

1.  Rapporteringsenheten som skal brukes for alle avfallskategorier, er 1 tonn (normalt) vått avfall unntatt for 
avfallskategoriene «spillvannslam fra industri», «alminnelig slam», «slam og vandig flytende avfall fra 
avfallsbehandling» og «oppmudringsmasse», hvor rapporteringsenheten er 1 tonn tørrstoff.

2.  Rapporteringsenheten for egenskapene nevnt i avsnitt 3 nr. 2 er prosentdelen av befolkningen som omfattes.

AVSNITT 5

Første	referanseår	og	periodisitet

1.  Første referanseår er annet kalenderår etter denne forordnings ikrafttredelse.

2.  Første referanseår for avfallsstatistikk basert på denne revisjon er 2010.

3.  Medlemsstatene skal framlegge opplysninger annethvert år etter første referanseår.

AVSNITT 6

Overføring	av	resultater	til	Eurostat

Resultatene skal overføres innen 18 måneder etter referanseårets utløp.
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AVSNITT 7

Rapport	om	statistikkenes	dekning	og	kvalitet

1.  For hver rubrikk oppført i avsnitt 8 (virksomheter og husholdninger), angir medlemsstatene hvor stor prosentdel 
den innsamlede statistikken utgjør av det samlede avfallet i den aktuelle rubrikk. Minstekravet til dekning fastsettes 
av Kommisjonen. Disse tiltakene, som er ment å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i denne forordning ved å 
utfylle den, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll omhandlet i artikkel 7 nr. 3.

2.  Medlemsstatene skal framlegge en kvalitetsrapport der det angis presisjonsgrad for de innsamlede opplysningene. 
Det skal gis en beskrivelse av estimater, omgrupperinger eller utelatelser samt hvordan disse framgangsmåtene 
påvirker fordelingen av avfallskategoriene, som angitt i avsnitt 2 nr. 1, etter økonomiske virksomheter og 
husholdninger, som nevnt i avsnitt 8.

3.  Kommisjonen skal ta med deknings- og kvalitetsrapportene i rapporten omhandlet i artikkel 8 i denne forordning.

AVSNITT 8

Framlegging	av	resultater

1.  Resultatene for egenskapene oppført i avsnitt 3 nr. 1 skal framlegges for:

1.1. følgende inndelinger i NACE Rev. 2:

Rubrikk Beskrivelse

1 Næringshovedområde A Jordbruk, skogbruk og fiske

2 Næringshovedområde B Bergverksdrift og utvinning

3 Næring 10 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler

Næring 11 Produksjon av drikkevarer

Næring 12 Produksjon av tobakksvarer

4 Næring 13 Produksjon av tekstiler

Næring 14 Produksjon av klær

Næring 15 Produksjon av lær og lærvarer

5 Næring 16 Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt 
møbler

6 Næring 17 Produksjon av papir og papirvarer

Næring 18 Trykking og reproduksjon av innspilte opptak

7 Næring 19 Produksjon av kull og raffinerte petroleumsprodukter

8 Næring 20 Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter

Næring 21 Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater

Næring 22 Produksjon av gummi- og plastprodukter

9 Næring 23 Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralske produkter 

10 Næring 24 Produksjon av metaller

Næring 25 Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr
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Rubrikk Beskrivelse

11 Næring 26 Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter

Næring 27 Produksjon av elektrisk utstyr

Næring 28 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted

Næring 29 Produksjon av motorvogner og tilhengere

Næring 30 Produksjon av andre transportmidler

12 Næring 31 Produksjon av møbler

Næring 32 Annen industriproduksjon

Næring 33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr

13 Næringshovedområde D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning

14 Næring 36 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann

Næring 37 Oppsamling og behandling av avløpsvann

Næring 39 Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet

15 Næring 38 Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall

16 Næringshovedområde F Bygge- og anleggsvirksomhet

17 Tjenesteyting:

Næringshovedområde G, 
unntatt gruppe 46.77

Varehandel, reparasjon av motorvogner

Næringshovedområde H Transport og lagring

Næringshovedområde I Overnattings- og serveringsvirksomhet

Næringshovedområde J Informasjon og kommunikasjon

Næringshovedområde K Finansierings- og forsikringsvirksomhet

Næringshovedområde L Omsetning og drift av fast eiendom

Næringshovedområde M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting

Næringshovedområde N Forretningsmessig tjenesteyting

Næringshovedområde O Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt 
offentlig forvaltning

Næringshovedområde P Undervisning

Næringshovedområde Q Helse- og sosialtjenester

Næringshovedområde R Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter

Næringshovedområde S Annen tjenesteyting

Næringshovedområde T Lønnet arbeid i private husholdninger, og private husholdningers 
produksjon av diverse varer og tjenester til eget bruk

Næringshovedområde U Internasjonale organisasjoner og organer

18 Næringsgruppe 46.77 Engroshandel med avfall og skrap
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1.2. husholdninger

Rubrikk Beskrivelse

19 Avfall produsert av husholdninger

2.  For økonomiske virksomheter er statistiske enheter lokale enheter eller bransjeenheter som definert i rådsforordning 
(EØF) nr. 696/93(1) etter hver medlemsstats statistikksystem.

 I kvalitetsrapporten som skal utarbeides i henhold til avsnitt 7, skal det tas med en beskrivelse av hvordan den 
valgte statistiske enheten påvirker fordelingen av opplysninger etter grupperingene i NACE Rev. 2.

(1) EFT L 76 av 30.3.1993, s. 2.

VEDLEGG II

GJENVINNING OG DISPONERING AV AVFALL

AVSNITT 1

Dekning

1.  Det skal utarbeides statistikker for alle gjenvinnings- og disponeringsanlegg som utfører noen av prosessene nevnt i 
avsnitt 8 nr. 2, og som tilhører eller inngår i den økonomiske virksomhet i henhold til gruppene i NACE Rev. 2, som 
nevnt i vedlegg I avsnitt 8 nr. 1.1.

2.  Anlegg hvis avfallshåndtering er begrenset til resirkulering av avfall på stedet der avfallet ble produsert, omfattes 
ikke av dette vedlegg.

AVSNITT 2

Avfallskategorier

Listen over avfallskategorier som det skal utarbeides statistikker for etter hver gjenvinnings- eller disponeringsprosess 
som nevnt i avsnitt 8 nr. 2, er kategoriene nevnt i vedlegg I avsnitt 2 nr. 1.

AVSNITT 3

Egenskaper

Det skal utarbeides statistikk over følgende egenskaper og inndelinger:

Rubrikk Beskrivelse Regionalt plan

1 Mengder av behandlet avfall for hver avfallskategori oppført i avsnitt 2 og for hver 
rubrikk for gjenvinnings- og disponeringsprosessene oppført i avsnitt 8 nr. 2, unntatt 
gjenvinning av avfall på stedet der avfallet ble produsert.

Nasjonalt

2 Antall og kapasitet for rubrikk 4 i avsnitt 8 nr. 2, inndelt i:
a) farlig avfall, b) ikke-farlig avfall og c) inert avfall.

Nasjonalt

3 Antall anlegg for rubrikk 4 i avsnitt 8 nr. 2 som er blitt stengt (ikke lenger 
disponering) siden forrige referanseår, inndelt i:
a) farlig avfall, b) ikke-farlig avfall og c) inert avfall.

Nasjonalt
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Rubrikk Beskrivelse Regionalt plan

4 Antall anlegg for gjenvinnings- og disponeringsprosessene oppført i avsnitt 8 nr. 2, 
unntatt rubrikk 5.

NUTS 2

5 Kapasitet ved anlegg for gjenvinnings- og disponeringsprosesser oppført i avsnitt 8 
nr. 2, unntatt rubrikk 3 og 5.

NUTS 2

AVSNITT 4

Rapporteringsenhet

Rapporteringsenheten som skal brukes for alle avfallskategorier, er 1 tonn (normalt) vått avfall unntatt for 
avfallskategoriene «spillvannslam fra industri», «alminnelig slam», «slam og vandig flytende avfall fra avfallsbehandling» 
og «oppmudringsmasse», hvor rapporteringsenheten er 1 tonn tørrstoff.

AVSNITT 5

Første	referanseår	og	periodisitet

1.  Første referanseår er annet kalenderår etter denne forordnings ikrafttredelse.

2.  Første referanseår for avfallsstatistikk basert på denne revisjon er 2010.

3.  Medlemsstatene skal, etter første referanseår, framskaffe opplysninger for anleggene nevnt i avsnitt 8 nr. 2.

AVSNITT 6

Overføring	av	resultater	til	Eurostat

Resultatene skal overføres innen 18 måneder etter referanseårets utløp.

AVSNITT 7

Rapport	om	statistikkenes	dekning	og	kvalitet

1.  For egenskapene oppført i avsnitt 3, og for hver rubrikk for gjenvinnings- og disponeringsprosessene oppført i 
avsnitt 8 nr. 2, skal medlemsstatene angi hvor stor prosentdel den innsamlede statistikken utgjør av det samlede 
avfallet under den aktuelle rubrikken. Minstekravet til dekning skal fastsettes av Kommisjonen. Disse tiltakene, 
som er ment å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i denne forordning ved å utfylle den, skal vedtas etter 
framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll omhandlet i artikkel 7 nr. 3.

2.  For egenskapene oppført i avsnitt 3, skal medlemsstatene framlegge en kvalitetsrapport der det angis presisjonsgrad 
for de innsamlede opplysningene.

3.  Kommisjonen skal ta med deknings- og kvalitetsrapportene i rapporten omhandlet i artikkel 8 i denne forordning.

AVSNITT 8

Gjenvinnings-	og	disponeringsprosesser	for	avfall

1.  Det skal framlegges resultater for hver rubrikk for prosessene oppført i avsnitt 8 nr. 2, i henhold til egenskapene 
nevnt i avsnitt 3.

2.  Liste over gjenvinnings- og disponeringsprosesser, kodene viser til kodene i vedlegg I og II til direktiv 2008/98/
EF(1):

Rubrikk  Gjenvinnings- og disponeringsformer

Forbrenning

1 R1 Bruk i hovedsak som brennstoff eller annen energikilde

2 D10 Forbrenning på land

(1) EFT L 312 av 22.11.2008, s.3.
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Rubrikk  Gjenvinnings- og disponeringsformer

Gjenvinning (unntatt energiutvinning)

3a R2 + Gjenvinning eller regenerering av løsemidler

R3 + Ombruk eller gjenvinning av organiske stoffer som ikke brukes som løsemidler 
(herunder kompostering og andre former for biologisk omdanning)

R4 + Ombruk eller gjenvinning av metaller og av metallforbindelser

R5 + Ombruk eller gjenvinning av andre uorganiske materialer

R6 + Regenerering av syrer eller baser

R7 + Gjenvinning av produkter som brukes til å fange opp forurensende stoffer

R8 + Gjenvinning av produkter fra katalysatorer

R9 + Oljeraffinering eller annen ombruk av olje

R10 + Spredning på jordbunnen til fordel for landbruket eller det økologiske system

R11 Bruk av avfall fra én av prosessene nevnt i punkt R1 til R10

3b Oppfylling

Disponering

4 D1 Deponering på eller i jorden (f.eks. på fyllplasser osv.)

D5+ Deponering på spesielt tilrettelagt fyllplass (f.eks. plassering i atskilte fôrede 
hulrom som er tildekket og isolert fra hverandre og fra miljøet osv.)

D12 Permanent lagring (f.eks. plassering av beholdere i gruver osv.)

5 D2+ Behandling i jordmiljø (f.eks. biologisk nedbrytning av flytende avfall eller 
slam i jordbunnen osv.)

D3 + Innpumping i dypere lag (f.eks. innpumping av pumpbart avfall i borehull, 
saltdomer eller naturlige geologiske sprekker osv.)

D4+ Lagunering (f.eks. tømming av flytende avfall eller slam i borehull, dammer 
eller laguner osv.)

D6 + Utslipp i det akvatiske miljø, unntatt dumping

D7 Dumping, herunder nedgraving i havbunnen 



17.12.2015 Nr. 76/823EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG III

SAMMENLIGNINGSTABELL

som nevnt i artikkel 1 nr. 5 i forordning (EF) nr. 2150/2002, mellom EAK-statistikk versjon 4 (materialbasert 
nomenklatur for avfallsstatistikk) og den europeiske listen over avfall innført ved kommisjonsvedtak 2000/532/EF(1)

01 Avfall fra kjemiske forbindelser

01.1 Brukte løsemidler

01.11 Halogenerte brukte løsemidler

1 Farlig

07 01 03* organiske halogenerte løsemidler, vaskevæsker og morluter

07 02 03* organiske halogenerte løsemidler, vaskevæsker og morluter

07 03 03* organiske halogenerte løsemidler, vaskevæsker og morluter

07 04 03* organiske halogenerte løsemidler, vaskevæsker og morluter

07 05 03* organiske halogenerte løsemidler, vaskevæsker og morluter

07 06 03* organiske halogenerte løsemidler, vaskevæsker og morluter

07 07 03* organiske halogenerte løsemidler, vaskevæsker og morluter

14 06 01* klorfluorkarboner, HCFC, HFC

14 06 02* andre halogenerte løsemidler og løsemiddelblandinger

14 06 04* slam eller fast avfall som inneholder halogenerte løsemidler

01.12 Ikke-halogenerte brukte løsemidler

1 Farlig

07 01 04* andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter

07 02 04* andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter

07 03 04* andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter

07 04 04* andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter

07 05 04* andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter

07 06 04* andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter

07 07 04* andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter

14 06 03* andre løsemidler og løsemiddelblandinger

14 06 05* slam eller fast avfall som inneholder andre løsemidler

20 01 13* løsemidler

01.2 Surt, alkalisk eller saltholdig avfall

01.21 Surt avfall

1 Farlig

06 01 01* svovelsyre og svovelsyrling

06 01 02* saltsyre

06 01 03* hydrogenfluorid

06 01 04* fosforsyre og fosforsyrling

(1) EFT L 226 av 6.9.2000, s. 3.
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06 01 05* salpetersyre og salpetersyrling

06 01 06* andre syrer

06 07 04* løsninger og syrer, f.eks. kontaktsyre

08 03 16* avfall av etsende væske

09 01 04* fikserbad

09 01 05* blekebad og bleke-/fikserbad

10 01 09* svovelsyre

11 01 05* sure beisløsninger

11 01 06* syrer som ikke er spesifisert andre steder

16 06 06* separat innsamlet elektrolytt fra batterier og akkumulatorer

20 01 14* syrer

01.22 Alkalisk avfall

0 Ikke-farlig

03 03 09 avfall av kalkslam

11 01 14 annet avfettingsavfall enn det nevnt i 11 01 13

1 Farlig

05 01 11* avfall fra behandling av brennstoff med baser

06 02 01* kalsiumhydroksid

06 02 03* ammoniumhydroksid

06 02 04* natrium- og kaliumhydroksid

06 02 05* andre baser

09 01 01* vannbaserte framkallingsvæsker med aktivator

09 01 02* vannbaserte framkallingsvæsker for offset-plater

09 01 03* løsemiddelbaserte framkallingsvæsker

11 01 07* basiske beisløsninger

11 01 13* avfettingsavfall som inneholder farlige stoffer

11 03 01* cyanidholdig avfall

19 11 04* avfall fra behandling av brennstoff med baser

20 01 15* alkalisk avfall

01.24 Annet saltholdig avfall

0 Ikke-farlig

05 01 16 svovelholdig avfall fra avsvovling av olje

05 07 02 svovelholdig avfall

06 03 14 andre faste salter og saltløsninger enn dem nevnt i 06 03 11 og 06 03 13

06 03 16 andre metalloksider enn dem nevnt i 06 03 15

06 06 03 avfall som inneholder andre sulfider enn dem nevnt i 06 06 02

11 02 06 avfall fra kopperbaserte hydrometallurgiske prosesser enn dem nevnt i 11 02 05
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1 Farlig

06 03 11* faste salter og saltløsninger som inneholder cyanider

06 03 13* faste salter og saltløsninger som inneholder tungmetaller

06 03 15* metalloksider som inneholder tungmetaller

06 04 03* arsenholdig avfall

06 04 04* kvikksølvholdig avfall

06 04 05* avfall som inneholder andre tungmetaller

06 06 02* avfall som inneholder farlige sulfider

10 03 08* saltslagg fra sekundærproduksjon

10 04 03* kalsiumarsenat

11 01 08* fosfateringsslam

11 02 05* avfall fra kobberbaserte hydrometallurgiske prosesser som inneholder farlige 
stoffer

11 03 02* annet avfall

11 05 04* brukt flussmiddel

16 09 01* permanganater, f.eks. kaliumpermangamat

16 09 02* kromater, f.eks. kaliumkromat, kalium- eller natriumdikromat

01.3 Spillolje

01.31 Avfall av motoroljer

1 Farlig

13 02 04* mineralbaserte klorerte motoroljer, giroljer og smøreoljer

13 02 05* mineralbaserte ikke-klorerte motoroljer, giroljer og smøreoljer

13 02 06* syntetiske motoroljer, giroljer og smøreoljer

13 02 07* biologisk lett nedbrytbare motoroljer, giroljer og smøreoljer

13 02 08* andre motoroljer, giroljer og smøreoljer

01.32 Annen spillolje

1 Farlig

05 01 02* avsaltingsslam

05 01 03* bunnslam fra tanker

05 01 04* alkylsyreslam

05 01 12* syreholdig olje

08 03 19* dispergert olje

08 04 17* harpiksolje

12 01 06* mineralbaserte bearbeidingsoljer som inneholder halogener (unntatt emulsjoner 
og løsninger)

12 01 07* mineralbaserte bearbeidingsoljer uten halogener (unntatt emulsjoner og løsninger)

12 01 08* bearbeidingsemulsjoner og –løsninger som inneholder halogener

12 01 09* bearbeidingsemulsjoner og –løsninger uten halogener

12 01 10* syntetiske bearbeidingsoljer

12 01 12* voks- og fettavfall
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12 01 18* oljeholdig metallslam (fra sliping og finsliping)

12 01 19* biologisk lett nedbrytbar bearbeidingsolje

13 01 04* klorerte emulsjoner

13 01 05* ikke-klorerte emulsjoner

13 01 09* mineralbaserte klorerte hydrauliske oljer

13 01 10* mineralbaserte ikke-klorerte hydrauliske oljer

13 01 11* syntetiske hydrauliske oljer

13 01 12* biologisk lett nedbrytbare hydrauliske oljer

13 01 13* andre hydrauliske oljer

13 03 06* andre mineralbaserte klorerte isolasjonsoljer og varmeoverførende oljer enn dem 
nevnt i 13 03 01

13 03 07* mineralbaserte ikke-klorerte isolasjonsoljer og varmeoverførende oljer

13 03 08* syntetiske isolasjonsoljer og varmeoverførende oljer

13 03 09* biologisk lett nedbrytbare isolasjonsoljer og varmeoverførende oljer

13 03 10* andre isolasjonsoljer og varmeoverførende oljer

13 05 06* olje fra olje/vann-separatorer

20 01 26* annen olje og fett enn det nevnt i 20 01 25

01.4 Brukte kjemiske katalysatorer

01.41 Brukte kjemiske katalysatorer

0 Ikke-farlig

16 08 01 brukte katalysatorer som inneholder gull, sølv, rhenium, rodium, palladium, 
iridium eller platinum (unntatt 16 08 07)

16 08 03 brukte katalysatorer som inneholder overgangsmetaller eller 
overgangsmetallforbindelser som ikke er spesifisert andre steder

16 08 04 brukte katalysatorer for pulverkatalytisk krakking (unntatt 16 08 07)

1 Farlig

16 08 02* brukte katalysatorer som inneholder farlige overføringsmetaller eller 
overgangsmetallforbindelser

16 08 05* brukte katalysatorer som inneholder fosforsyre

16 08 06* væsker som har vært brukt som katalysatorer

16 08 07* brukte katalysatorer som er forurenset av farlige stoffer

02 Avfall av kjemiske preparater 

02.1 Kjemisk avfall som ikke oppfyller spesifikasjonene

02.11 Avfall av landbrukskjemikalier

0 Ikke-farlig

02 01 09 annet landbrukskjemisk avfall enn det nevnt i 02 01 08

1 Farlig

02 01 08* landbrukskjemisk avfall som inneholder farlige stoffer

06 13 01* uorganiske plantevernmidler, treimpregneringsmidler og andre biocider

20 01 19* plantevernmidler
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02.12 Ubrukte legemidler

0 Ikke-farlig

07 05 14 annet fast avfall enn det nevnt i 07 05 13

18 01 09 andre legemidler enn dem nevnt i 18 01 08

18 02 08 andre legemidler enn dem nevnt i 18 02 07

20 01 32 andre legemidler enn dem nevnt i 20 01 31

1 Farlig

07 05 13* fast avfall som inneholder farlige stoffer

18 01 08* cytotoksiske og cytostatiske legemidler

18 02 07* cytotoksiske og cytostatiske legemidler

20 01 31* cytotoksiske og cytostatiske legemidler

02.13 Avfall av maling, lakk, trykkfarger og klebemidler

0 Ikke-farlig

04 02 17 andre fargestoffer og pigmenter enn dem nevnt i 04 02 16

08 01 12 annet maling- og lakkavfall enn det nevnt i 08 01 11

08 01 14 annet slam av maling og lakk enn det nevnt i 08 01 13

08 01 16 annet vandig slam som inneholder maling eller lakk enn det nevnt i 08 01 15

08 01 18 annet avfall fra fjerning av maling og lakk enn det nevnt i 08 01 17

08 01 20 andre vandige suspensjoner som inneholder maling eller lakk enn dem nevnt i 
08 01 19

08 02 01 avfall av pulverbaserte beleggingsprodukter

08 03 07 vandig slam som inneholder trykkfarger

08 03 08 vandig flytende avfall som inneholder trykkfarger

08 03 13 annet trykkfargeavfall enn det nevnt i 08 03 12

08 03 15 annet trykkfargeslam enn det nevnt i 08 03 14

08 03 18 annet toneravfall enn det nevnt i 08 03 17

08 04 10 annet avfall av klebemidler og tetningsmasse enn det nevnt i 08 04 09

08 04 12 annet slam av klebemidler og tetningsmasse enn det nevnt i 08 04 11

08 04 14 annet vandig slam som inneholder klebemidler eller tetningsmasse enn det nevnt 
i 08 04 13

08 04 16 annet vandig flytende avfall som inneholder klebemidler eller tetningsmasse enn 
det nevnt i 08 04 15

20 01 28 annen maling og andre trykkfarger, klebemidler og harpikser enn dem nevnt i 20 
01 27

1 Farlig

04 02 16* fargestoffer og pigmenter som inneholder farlige stoffer

08 01 11* maling- og lakkavfall som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige 
stoffer

08 01 13* slam av maling og lakk som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige 
stoffer

08 01 15* vandig slam som inneholder maling eller lakk som inneholder organiske 
løsemidler eller andre farlige stoffer
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08 01 17* avfall fra fjerning av maling eller lakk som inneholder organiske løsemidler eller 
andre farlige stoffer

08 01 19* vandige suspensjoner som inneholder maling eller lakk som inneholder organiske 
løsemidler eller andre farlige stoffer

08 03 12* trykkfargeavfall som inneholder farlige stoffer

08 03 14* trykkfargeslam som inneholder farlige stoffer

08 03 17* toneravfall som inneholder farlige stoffer

08 04 09* avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller 
andre farlige stoffer

08 04 11* slam av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller 
andre farlige stoffer

08 04 13* vandig slam som inneholder klebemidler eller tetningsmasse som inneholder 
organiske løsemidler eller andre farlige stoffer

08 04 15* vandig flytende avfall som inneholder klebemidler eller tetningsmasse som 
inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer

20 01 27* maling, trykkfarger, klebemidler og harpikser som inneholder farlige stoffer

02.14 Annet avfall av kjemiske preparater

0 Ikke-farlig

02 07 03 avfall fra kjemisk behandling

03 02 99 treimpregneringsmidler som ikke er spesifisert andre steder

04 01 09 avfall fra beredning og ferdigbehandling

04 02 15 annet avfall fra etterbehandling enn det nevnt i 04 02 14

07 02 15 annet avfall av tilsetningsstoffer enn det nevnt i 07 02 14

07 02 17 annet silikonholdig avfall enn det nevnt i 07 02 16

10 09 16 annet avfall av sprekkindikatorvæske enn det nevnt i 10 09 15

10 10 14 annet bindemiddelavfall enn det nevnt i 10 10 13

10 10 16 annet avfall av sprekkindikatorvæske enn det nevnt i 10 10 15

16 01 15 annen frostvæske enn den nevnt i 16 01 14

16 05 05 annen gass i trykkbeholdere enn den nevnt i 16 05 04

18 01 07 andre kjemikalier enn dem nevnt i 18 01 06

18 02 06 andre kjemikalier enn dem nevnt i 18 02 05

20 01 30 andre rengjøringsmidler enn dem nevnt i 20 01 29

1 Farlig

03 02 01* ikke-halogenerte organiske treimpregneringsmidler

03 02 02* klororganiske treimpregneringsmidler

03 02 03* metallorganiske treimpregneringsmidler

03 02 04* uorganiske treimpregneringsmidler

03 02 05* andre treimpregneringsmidler som inneholder farlige stoffer

04 02 14* avfall fra etterbehandling som inneholder organiske løsemidler

05 07 01* kvikksølvholdig avfall

06 08 02* avfall som inneholder farlig klorsilan

06 10 02* avfall som inneholder farlige stoffer
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07 02 14* avfall av tilsetningsstoffer som inneholder farlige stoffer

07 02 16* avfall som inneholder farlige silikoner

07 04 13* fast avfall som inneholder farlige stoffer

08 01 21* maling- eller lakkfjerneravfall

08 05 01* avfall fra isocyanater

10 09 13* bindemiddelavfall som inneholder farlige stoffer

10 09 15* avfall av sprekkindikatorvæske som inneholder farlige stoffer

10 10 13* bindemiddelavfall som inneholder farlige stoffer

10 10 15* avfall av sprekkindikatorvæske som inneholder farlige stoffer

11 01 16* mettede eller brukte ionebytterharpikser

11 01 98* annet avfall som inneholder farlige stoffer

16 01 13* bremsevæske

16 01 14* frostvæske som inneholder farlige stoffer

16 05 04* gass i trykkbeholdere (herunder haloner) som inneholder farlige stoffer

16 09 03* peroksider, f.eks. hydrogenperoksider

16 09 04* oksiderende stoffer som ikke er spesifisert andre steder

18 01 06* kjemikalier som består av eller inneholder farlige stoffer

18 02 05* kjemikalier som består av eller inneholder farlige stoffer

20 01 17* fotografiske kjemikalier

20 01 29* rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer

02.2 Ubrukte eksplosive varer

02.21 Avfall av eksplosive varer og fyrverkeriprodukter

1 Farlig

16 04 02* fyrverkeriavfall

16 04 03* annet avfall fra eksplosive varer

02.22 Ammunisjonsavfall

1 Farlig

16 04 01* ammunisjonsavfall

02.3 Blandet kjemisk avfall

02.31 Små mengder blandet kjemisk avfall

0 Ikke-farlig

16 05 09 andre kasserte kjemikalier enn dem nevnt i 16 05 06, 16 05 07 eller 16 05 08

1 Farlig

16 05 06* laboratoriekjemikalier som består av eller inneholder farlige stoffer, herunder 
blandinger av laboratoriekjemikalier

16 05 07* kasserte uorganiske kjemikalier som består av eller inneholder farlige stoffer

16 05 08* kasserte organiske kjemikalier som består av eller inneholder farlige stoffer

02.33 Emballasje forurenset av farlige stoffer
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1 Farlig

15 01 10* emballasje som inneholder rester av eller er forurenset av farlige stoffer

03 Annet kjemisk avfall

03.1 Kjemiske avleiringer og rester 

03.11 Tjære og annet karbonholdig avfall

0 Ikke-farlig

05 01 17 bitumen

06 13 03 karbonstøv

10 01 25 avfall fra behandling og lagring av brensel til kullfyrte kraftverk

10 03 02 anodeavfall

10 03 18 annet karbonholdig avfall fra produksjon av anoder enn det nevnt i 10 03 17

10 08 13 annet karbonholdig avfall fra produksjon av anoder enn det nevnt i 10 08 12

10 08 14 anodeavfall

11 02 03 avfall fra produksjon av anoder for vandige elektrolyseprosesser

20 01 41 avfall fra skorsteinsfeiing

1 Farlig

05 01 07* syreholdig tjære

05 01 08* annen tjære

05 06 01* syreholdig tjære

05 06 03* annen tjære

06 13 05* sot

10 03 17* tjæreholdig avfall fra produksjon av anoder

10 08 12* tjæreholdig avfall fra produksjon av anoder

19 11 02* syreholdig tjære

03.12 Slam fra olje/vann-emulsjoner

1 Farlig

05 01 06* oljeholdig slam fra vedlikeholdsarbeid på anlegg eller utstyr

13 04 01* bunnoljer fra fart på innlands vannveier

13 04 02* bunnoljer fra moloavløp

13 04 03* bunnoljer fra andre typer skipsfart

13 05 01* fast avfall fra sandfang og olje/vann-separatorer

13 05 02* slam fra olje/vann-separatorer

13 05 03* slam fra oljeutskillere

13 05 07* oljeholdig vann fra olje/vann-separatorer

13 05 08* blandet avfall fra sandfang og olje/vann-separatorer

13 07 01* fyringsolje og dieselolje

13 07 02* bensin

13 07 03* annet brensel (herunder blandinger)
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13 08 01* avsaltingsslam eller -emulsjoner

13 08 02* andre emulsjoner

13 08 99* avfall som ikke er spesifisert andre steder

16 07 09* avfall som inneholder andre farlige stoffer

19 02 07* olje og konsentrater fra separering

03.13 Avfall fra kjemiske reaksjoner

0 Ikke-farlig

03 03 02 grønnlutslam (fra gjenvinning av kokevæske)

04 01 04 kromholdig garvevæske

04 01 05 ikke-kromholdig garvevæske

11 01 12 annet skyllevann enn det nevnt i 11 01 11

1 Farlig

04 01 03* avfettingsavfall som inneholder løsemidler uten flytende fase

06 07 03* kvikksølvholdig slam av bariumsulfat

07 01 01* vandige vaskevæsker og morluter

07 01 07* halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester

07 01 08* andre destillasjonsrester og reaksjonsrester

07 02 01* vandige vaskevæsker og morluter

07 02 07* halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester

07 02 08* andre destillasjonsrester og reaksjonsrester

07 03 01* vandige vaskevæsker og morluter

07 03 07* halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester

07 03 08* andre destillasjonsrester og reaksjonsrester

07 04 01* vandige vaskevæsker og morluter

07 04 07* halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester

07 04 08* andre destillasjonsrester og reaksjonsrester

07 05 01* vandige vaskevæsker og morluter

07 05 07* halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester

07 05 08* andre destillasjonsrester og reaksjonsrester

07 06 01* vandige vaskevæsker og morluter

07 06 07* halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester

07 06 08* andre destillasjonsrester og reaksjonsrester

07 07 01* vandige vaskevæsker og morluter

07 07 07* halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester

07 07 08* andre destillasjonsrester og reaksjonsrester

09 01 13* annet vandig flytende avfall fra gjenvinning av sølv på stedet enn det nevnt i 09 
01 06

11 01 11* skyllevann som inneholder farlige stoffer
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03.14 Brukte filtrerings- og absorpsjonsmaterialer

0 Ikke-farlig

15 02 03 andre absorbenter, filtreringsmaterialer, tørkekluter og vernetøy enn dem nevnt i 
15 02 02

19 09 03 avkarboneringsslam

19 09 04 brukt aktivkull

19 09 05 mettede eller brukte ionebytterharpikser

19 09 06 løsninger og slam fra regenerering av ionebyttere

1 Farlig

05 01 15* brukte filtreringsleirer

06 07 02* aktivkull brukt til klorproduksjon

06 13 02* brukt aktivkull (unntatt 06 07 02)

07 01 09* halogenerte filterkaker og brukte absorbenter

07 01 10* andre filterkaker og brukte absorbenter

07 02 09* halogenerte filterkaker og brukte absorbenter

07 02 10* andre filterkaker og brukte absorbenter

07 03 09* halogenerte filterkaker og brukte absorbenter

07 03 10* andre filterkaker og brukte absorbenter

07 04 09* halogenerte filterkaker og brukte absorbenter

07 04 10* andre filterkaker og brukte absorbenter

07 05 09* halogenerte filterkaker og brukte absorbenter

07 05 10* andre filterkaker og brukte absorbenter

07 06 09* halogenerte filterkaker og brukte absorbenter

07 06 10* andre filterkaker og brukte absorbenter

07 07 09* halogenerte filterkaker og brukte absorbenter

07 07 10* andre filterkaker og brukte absorbenter

11 01 15* eluat og slam fra membransystemer eller ionebyttingssystemer som inneholder 
farlige stoffer

15 02 02* absorbenter, filtreringsmaterialer (herunder oljefiltre som ikke er spesifisert andre 
steder), tørkekluter og vernetøy som er forurenset av farlige stoffer

19 01 10* brukt aktivkull fra behandling av røykgass

19 08 06* mettede eller brukte ionebytterharpikser

19 08 07* løsninger og slam fra regenerering av ionebyttere

19 08 08* avfall fra membransystemer som inneholder tungmetaller

19 11 01* brukte filtreringsleirer

03.2 Spillvannslam fra industri

03.21 Slam fra industriprosesser og behandling av spillvann

0 Ikke-farlig

03 03 05 avsvertingsslam fra gjenvinning av papir

03 03 10 fiberrest, fiberslam og slam av fyllstoff og bestrykningsmaterialer fra mekanisk 
separering
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04 01 06 kromholdig slam, særlig fra behandling av avløpsvann på stedet

04 01 07 ikke-kromholdig slam, særlig fra behandling av avløpsvann på stedet

04 02 20 annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 04 02 19

05 01 10 annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 05 01 09

05 01 14 avfall fra kjølekolonner

05 06 04 avfall fra kjølekolonner

06 05 03 annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 06 05 02

07 01 12 annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 07 01 11

07 02 12 annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 07 02 11

07 03 12 annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 07 03 11

07 04 12 annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 07 04 11

07 05 12 annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 07 05 11

07 06 12 annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 07 06 11

07 07 12 annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 07 07 11

10 01 21 annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 10 01 20

10 01 23 annet vandig slam fra kjelerensing enn det nevnt i 10 01 22

10 01 26 avfall fra kjølevannbehandling

10 02 12 annet avfall fra kjølevannbehandling enn det nevnt i 10 02 11

10 02 15 annet slam og andre filterkaker

10 03 28 annet avfall fra kjølevannbehandling enn det nevnt i 10 03 27

10 04 10 annet avfall fra kjølevannbehandling enn det nevnt i 10 04 09

10 05 09 annet avfall fra kjølevannbehandling enn det nevnt i 10 05 08

10 06 10 annet avfall fra kjølevannbehandling enn det nevnt i 10 06 09

10 07 08 annet avfall fra kjølevannbehandling enn det nevnt i 10 07 07

10 08 20 annet avfall fra kjølevannbehandling enn det nevnt i 10 08 19

10 11 20 annet fast avfall fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 10 11 19

10 12 13 slam fra behandling av avløpsvann på stedet

11 01 10 annet slam og andre filterkaker enn det nevnt 11 01 09

12 01 15 annet bearbeidingsslam enn det nevnt i 12 01 14

16 10 02 annet vandig flytende avfall enn det nevnt i 16 10 01

16 10 04 andre vandige konsentrater enn dem nevnt i 16 10 03

19 08 12 annet slam fra biologisk behandling av spillvann fra industri enn det nevnt i 19 
08 11

19 08 14 annet slam fra annen behandling av spillvann fra industrien enn det nevnt i 19 
08 13

19 13 04 annet slam fra dekontaminering av jord enn det nevnt i 19 13 03

19 13 06 annet slam fra dekontaminering av grunnvann enn det nevnt i 19 13 05

19 13 08 annet vandig flytende avfall og vandige konsentrater fra dekontaminering av 
grunnvann enn det nevnt i 19 13 07
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1 Farlig

04 02 19* slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer

05 01 09* slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer

06 05 02* slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer

07 01 11* slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer

07 02 11* slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer

07 03 11* slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer

07 04 11* slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer

07 05 11* slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer

07 06 11* slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer

07 07 11* slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer

10 01 20* slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer

10 01 22* vandig slam fra kjelerensing som inneholder farlige stoffer

10 11 19* fast avfall fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer

11 01 09* slam og filterkaker som inneholder farlige stoffer

11 02 07* annet avfall som inneholder farlige stoffer

12 01 14* bearbeidingsslam som inneholder farlige stoffer

16 10 01* vandig flytende avfall som inneholder farlige stoffer

16 10 03* vandige konsentrater som inneholder farlige stoffer

19 08 11* slam som inneholder farlige stoffer fra biologisk behandling av spillvann fra 
industrien

19 08 13* slam som inneholder farlige stoffer fra annen behandling av spillvann fra 
industrien

19 13 03* slam fra dekontaminering av jord som inneholder farlige stoffer

19 13 05* slam fra dekontaminering av grunnvann som inneholder farlige stoffer

19 13 07* vandig flytende avfall og vandige konsentrater fra dekontaminering av grunnvann 
som inneholder farlige stoffer

03.22 Slam som inneholder hydrokarboner

1 Farlig

01 05 05* oljeholdig borevæske og boreavfall

10 02 11* avfall fra kjølevannbehandling som inneholder olje

10 03 27* avfall fra kjølevannbehandling som inneholder olje

10 04 09* avfall fra kjølevannbehandling som inneholder olje

10 05 08* avfall fra kjølevannbehandling som inneholder olje

10 06 09* avfall fra kjølevannbehandling som inneholder olje

10 07 07* avfall fra kjølevannbehandling som inneholder olje

10 08 19* avfall fra kjølevannbehandling som inneholder olje

12 03 01* vandige rengjøringsvæsker
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12 03 02* avfall fra dampavfetting

16 07 08* oljeholdig avfall

19 08 10* andre blandinger av fett og olje/vann-separering enn dem nevnt i 19 08 09

19 11 03* vandig flytende avfall

03.3 Slam og vandig flytende avfall fra avfallsbehandling

03.31 Slam og vandig flytende avfall fra avfallsbehandling

0 Ikke-farlig

19 02 06 annet slam fra fysisk-kjemisk behandling enn det nevnt i 19 02 05

19 04 04 vandig flytende avfall fra herding av forglasset avfall

19 06 03 avlut fra anaerob behandling av kommunalt avfall

19 06 04 nedbrytingsrest fra anaerob behandling av kommunalt avfall

19 06 05 avlut fra anaerob behandling av animalsk og vegetabilsk avfall

19 06 06 nedbrytingsrest fra anaerob behandling av animalsk og vegetabilsk avfall

19 07 03 annet sigevann fra fyllplasser enn det nevnt i 19 07 02

19 11 06 annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 19 11 05

1 Farlig

19 02 05* slam fra fysisk-kjemisk behandling som inneholder farlige stoffer

19 02 08* brennbart flytende avfall som inneholder farlige stoffer

19 02 11* annet avfall som inneholder farlige stoffer

19 07 02* sigevann fra fyllplasser som inneholder farlige stoffer

19 11 05* slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer

05 Avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling og biologisk avfall

05.1 Smittefarlig avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling

05.11 Smittefarlig avfall fra medisinsk behandling

1 Farlig

18 01 03* avfall der innsamling og disponering er underlagt særlige krav av hensyn til 
forebygging av infeksjoner

05.12 Smittefarlig avfall fra veterinærbehandling

1 Farlig

18 02 02* avfall der innsamling og disponering er underlagt særlige krav av hensyn til 
forebygging av infeksjoner

05.2 Ikke-smittefarlig avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling

05.21 Ikke-smittefarlig avfall fra medisinsk behandling

0 Ikke-farlig

18 01 01 skarpe og spisse gjenstander (unntatt 18 01 03)

18 01 02 kroppsdeler og organer, herunder blodposer og blodprodukter (unntatt 18 01 03)

18 01 04 avfall der innsamling og disponering ikke er underlagt særlige krav av hensyn til 
forebygging av infeksjoner (f.eks. forbindinger, gipsbandasjer, sengetøy, klær til 
engangsbruk, bleier)
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05.22 Ikke-smittefarlig avfall fra veterinærbehandling

0 Ikke-farlig

18 02 01 skarpe og spisse gjenstander (unntatt 18 02 02)

18 02 03 avfall der innsamling og disponering ikke er underlagt særlige krav av hensyn til 
forebygging av infeksjoner

06 Metallavfall

06.1 Jernholdig metallavfall

06.11 Jernholdig metallavfall

0 Ikke-farlig

10 02 10 glødeskall

10 12 06 kasserte former

12 01 01 filspon og dreiespon av ferrometaller

12 01 02 støv og partikler fra ferrometaller

16 01 17 ferrometall

17 04 05 jern og stål

19 01 02 jernholdige metaller utskilt fra bunnaske

19 10 01 avfall av jern og stål

19 12 02 ferrometall

06.2 Ikke-jernholdig metallavfall

06.23 Annet aluminiumsavfall

0 Ikke-farlig

17 04 02 aluminium

06.24 Kobberavfall

0 Ikke-farlig

17 04 01 kobber, bronse, messing

06.25 Blyavfall

0 Ikke-farlig

17 04 03 bly

06.26 Annet metallavfall

0 Ikke-farlig

11 05 01 hardsink

12 01 03 filspon og dreiespon av ikke-jernholdige metaller

12 01 04 støv og partikler av ikke-jernholdige metaller

16 01 18 ikke-jernholdig metall

17 04 04 sink

17 04 06 tinn

17 04 11 andre kabler enn dem nevnt i 17 04 10

19 10 02 ikke-jernholdig avfall

19 12 03 ikke-jernholdig metall
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06.3 Blandet metallavfall

06.31 Blandet metallemballasje

0 Ikke-farlig

15 01 04 metallemballasje

06.32 Annet blandet metallavfall

0 Ikke-farlig

02 01 10 metallavfall

17 04 07 metaller i blanding

20 01 40 metaller

07 Ikke-metallholdig avfall

07.1 Glassavfall

07.11 Glassemballasje

0 Ikke-farlig

15 01 07 glassemballasje

07.12 Annet glassavfall

0 Ikke-farlig

10 11 12 annet glassavfall enn det nevnt i 10 11 11

16 01 20 glass

17 02 02 glass

19 12 05 glass

20 01 02 glass

1 Farlig

10 11 11* glassavfall i små partikler og glasspulver som inneholder tungmetaller (f.eks. fra 
katodestrålerør)

07.2 Papir- og pappavfall

07.21 Avfall av papir- og pappemballasje

0 Ikke-farlig

15 01 01 papir- og pappemballasje

07.23 Annet papir- og pappavfall

0 Ikke-farlig

19 12 01 papir og papp

20 01 01 papir og papp

07.3 Gummiavfall

07.31 Brukte dekk

0 Ikke-farlig

16 01 03 kasserte dekk

07.4 Plastavfall

07.41 Avfall av plastemballasje

0 Ikke-farlig

15 01 02 plastemballasje
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07.42 Annet plastavfall

0 Ikke-farlig

02 01 04 plastavfall (unntatt emballasje)

07 02 13 plastavfall

12 01 05 plastspon

16 01 19 plast

17 02 03 plast

19 12 04 plast og gummi

20 01 39 plast

07.5 Treavfall

07.51 Treemballasje

0 Ikke-farlig

15 01 03 treemballasje

07.52 Sagflis og spon

0 Ikke-farlig

03 01 05 annen sagflis, spon, kapp, tre, sponplater og finér enn den/det nevnt i 03 01 04

1 Farlig

03 01 04* sagflis, spon, kapp, tre, sponplater og finér som inneholder farlige stoffer

07.53 Annet treavfall

0 Ikke-farlig

03 01 01 bark- og korkavfall

03 03 01 bark- og treavfall

17 02 01 tre

19 12 07 annet tre enn det nevnt i 19 12 06

20 01 38 annet tre enn det nevnt i 20 01 37

1 Farlig

19 12 06* tre som inneholder farlige stoffer

20 01 37* tre som inneholder farlige stoffer

07.6 Tekstilavfall

07.61 Brukte klær

0 Ikke-farlig

20 01 10 klær

07.62 Diverse tekstilavfall

0 Ikke-farlig

04 02 09 avfall av komposittmaterialer (impregnerte tekstiler, elastomer, plastomer)

04 02 10 organiske stoffer av naturprodukter (f.eks. fett, voks)

04 02 21 avfall av ubearbeidede tekstilfibrer
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04 02 22 avfall av bearbeidede tekstilfibrer

15 01 09 tekstilemballasje

19 12 08 tekstil

20 01 11 tekstil

07.63 Læravfall

0 Ikke-farlig

04 01 01 avfall fra skaving og spalting

04 01 02 avfall fra kalkluting

04 01 08 kromholdig avfall av garvet lær (blåspalting, skav, avskjær, poleringsstøv)

07.7 Avfall som inneholder PCB

07.71 Oljer som inneholder PCB

1 Farlig

13 01 01* hydrauliske oljer som inneholder PCB

13 03 01* isolasjonsoljer og varmeoverførende oljer som inneholder PCB

07.72 Utstyr som inneholder eller er forurenset av PCB

1 Farlig

16 01 09* komponenter som inneholder PCB

16 02 09* transformatorer og kondensatorer som inneholder PCB

16 02 10* annet kassert utstyr som inneholder eller er forurenset av PCB enn det nevnt i 16 
02 09

07.73 Avfall fra bygge- og rivingsarbeid som inneholder PCB

1 Farlig

17 09 02* avfall fra bygge- og rivingsarbeid som inneholder PCB (f.eks. tetningsmasse, 
harpiksbaserte gulvbelegg, isolerglass, kondensatorer som inneholder PCB)

08 Kassert utstyr

08.1 Kasserte kjøretøyer

08.12 Andre kasserte kjøretøyer

0 Ikke-farlig

16 01 06 kasserte kjøretøyer som inneholder verken væsker eller andre farlige komponenter

1 Farlig

16 01 04* kasserte kjøretøyer

08.2 Kassert elektrisk og elektronisk utstyr

08.21 Kassert større husholdningsutstyr

1 Farlig

16 02 11* kassert utstyr som inneholder klorfluorkarboner, HKFK, HFK

20 01 23* kassert utstyr som inneholder klorfluorkarboner

08.23 Annet kassert elektrisk og elektronisk utstyr

0 Ikke-farlig

09 01 10 engangskameraer uten batterier
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09 01 12 andre engangskameraer med batterier enn dem nevnt i 09 01 11

16 02 14 annet kassert elektrisk og elektronisk utstyr enn det nevnt i 16 02 09 til 16 02 13

20 01 36 annet kassert elektrisk og elektronisk utstyr enn det nevnt i 20 01 21, 20 01 23 
og 20 01 35

1 Farlig

09 01 11* engangskameraer med batterier nevnt i 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03

16 02 13* annet kassert utstyr som inneholder farlige komponenter enn det nevnt i 16 02 09 
til 16 02 12

20 01 35* annet kassert elektrisk og elektronisk utstyr som inneholder farlige komponenter 
enn det nevnt i 20 01 21 og 20 01 23

08.4 Kasserte deler av maskiner og utstyr

08.41 Batterier og akkumulatorer

0 Ikke-farlig

16 06 04 alkaliske batterier (unntatt 16 06 03)

16 06 05 andre batterier og akkumulatorer

20 01 34 andre batterier og akkumulatorer enn dem nevnt i 20 01 33

1 Farlig

16 06 01* blybatterier

16 06 02* Ni-Cd-batterier

16 06 03* batterier som inneholder kvikksølv

20 01 33* batterier og akkumulatorer som omfattes av 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03 og 
usorterte batterier og akkumulatorer som inneholder slike batterier

08.4 Andre kasserte deler av maskiner og utstyr

0 Ikke-farlig

16 01 12 andre typer bremseklosser enn dem nevnt i 16 01 11

16 01 16 tanker til flytende gass

16 01 22 komponenter som ikke er spesifisert andre steder

16 02 16 andre komponenter fjernet fra kassert utstyrt enn dem nevnt i 16 02 15

1 Farlig

16 01 07* oljefiltre

16 01 08* kvikksølvholdige komponenter

16 01 10* eksplosive komponenter (f.eks. kollisjonsputer)

16 01 21* andre farlige komponenter enn dem nevnt i 16 01 07 til 16 01 11 og 16 01 13 og 
16 01 14

16 02 15* farlige komponenter som er fjernet fra kassert utstyr

20 01 21* lysstoffrør og annet kvikksølvholdig avfall

09 Animalsk og vegetabilsk avfall

09.1 Animalsk avfall og blandet næringsmiddelavfall

09.11 Animalsk avfall av tilberedte næringsmidler og produkter
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0 Ikke-farlig

02 01 02 avfall av dyrevev

02 02 01 slam fra vasking og rengjøring

02 02 02 avfall av dyrevev

02 02 03 materiale som er uegnet som næringsmidler eller til foredling

02 05 01 materiale som er uegnet som næringsmidler eller til foredling

09.12 Blandet avfall fra næringsmiddelproduksjon og av næringsmidler

0 Ikke-farlig

02 03 02 avfall av konserveringsmidler

02 06 02 avfall av konserveringsmidler

19 08 09 blanding av fett og olje fra olje/vann-separering som inneholder matolje og matfett

20 01 08 biologisk nedbrytbart kjøkken- og kantineavfall

20 01 25 matolje og matfett

09.2 Vegetabilsk avfall

09.21 Grønt avfall

0 Ikke-farlig

02 01 07 avfall fra skogbruk

20 02 01 biologisk nedbrytbart avfall

09.22 Vegetabilsk avfall av tilberedte næringsmidler og produkter

0 Ikke-farlig

02 01 01 slam fra vasking og rengjøring

02 01 03 avfall fra plantevev

02 03 01 slam fra vasking, rengjøring, skrelling, sentrifugering og separering

02 03 03 avfall fra ekstraksjon ved hjelp av løsemidler

02 03 04 materiale som er uegnet som næringsmidler eller til foredling

02 06 01 materiale som er uegnet som næringsmidler eller til foredling

02 07 01 avfall fra vasking, rengjøring og mekanisk reduksjon av råvarer

02 07 02 avfall fra alkoholdestillasjon

02 07 04 materiale som er uegnet som næringsmidler eller til foredling

09.3 Husdyrgjødsel og bløtgjødsel

09.31 Husdyrgjødsel og bløtgjødsel

0 Ikke-farlig

02 01 06 dyreavføring, dyreurin og bløtgjødsel (herunder forurenset halm), avløpsvann, 
innsamlet separat og behandlet eksternt

10 Blandet alminnelig avfall

10.1 Husholdningsavfall og lignende

10.11 Husholdningsavfall

0 Ikke-farlig

20 03 01 blandet kommunalt avfall
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20 03 02 torgavfall

20 03 07 voluminøst avfall

20 03 99 kommunalt avfall som ikke er spesifisert andre steder

10.12 Avfall fra gaterengjøring

0 Ikke-farlig

20 03 03 avfall fra gaterengjøring

10.2 Blandede og udifferensierte materialer

10.21 Blandet emballasje

0 Ikke-farlig

15 01 05 emballasje av komposittmateriale

15 01 06 blandet emballasje

10.22 Andre blandede og udifferensierte materialer

0 Ikke-farlig

01 03 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

01 04 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

01 05 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

02 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

02 02 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

02 03 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

02 04 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

02 05 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

02 06 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

02 07 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

03 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

03 03 07 mekanisk separerte rester fra oppmaling av papir- og pappavfall

03 03 08 avfall fra sortering av papir og papp til gjenvinning

03 03 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

04 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

04 02 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

05 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

05 06 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

05 07 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

06 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

06 02 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

06 03 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

06 04 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

06 06 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

06 07 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

06 08 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder
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06 09 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

06 10 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

06 11 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

06 13 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

07 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

07 02 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

07 03 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

07 04 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

07 05 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

07 06 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

07 07 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

08 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

08 02 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

08 03 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

08 04 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

09 01 07 fotografisk film og papir som inneholder sølv eller sølvforbindelser

09 01 08 fotografisk film og papir uten sølv eller sølvforbindelser

09 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

10 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

10 02 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

10 03 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

10 04 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

10 05 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

10 06 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

10 07 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

10 08 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

10 09 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

10 10 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

10 11 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

10 12 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

10 13 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

11 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

11 02 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

11 05 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

12 01 13 sveiseavfall

12 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

16 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

16 03 04 annet uorganisk avfall enn det nevnt i 16 03 03
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16 03 06 annet organisk avfall enn det nevnt i 16 03 05

16 07 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

19 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

19 02 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

19 05 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

19 06 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

19 08 01 ristgods

19 08 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

19 09 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

19 11 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

20 01 99 andre fraksjoner som ikke er spesifisert andre steder

1 Farlig

09 01 06* avfall som inneholder sølv fra behandling på stedet av fotografisk avfall

16 03 03* uorganisk avfall som inneholder farlige stoffer

16 03 05* organisk avfall som inneholder farlige stoffer

17 04 09* metallavfall som er forurenset av farlige stoffer

17 04 10* kabler som inneholder olje, kulltjære eller andre farlige stoffer

18 01 10* amalgamavfall fra tannbehandling

10.3 Sorteringsrester

10.32 Andre sorteringsrester

0 Ikke-farlig

19 02 03 ferdigblandet avfall som består av bare ikke-farlig avfall

19 02 10 annet brennbart avfall enn det nevnt i 19 02 08 og 19 02 09

19 05 01 ikke-kompostert fraksjon av kommunalt avfall og lignende avfall

19 05 02 ikke-kompostert fraksjon av animalsk og vegetabilsk avfall

19 05 03 kompost som ikke er i samsvar med spesifikasjonene

19 10 04 annen lett fraksjon og støv enn dem nevnt i 19 10 03

19 10 06 andre fraksjoner enn dem nevnt i 19 10 05

19 12 10 brennbart avfall (avfallsbasert brensel)

19 12 12 annet avfall (herunder blandinger av materialer) fra mekanisk behandling av annet 
avfall enn det nevnt i 19 12 11

1 Farlig

19 02 04* ferdigblandet avfall der minst én type avfall er farlig

19 02 09* fast brennbart avfall som inneholder farlige stoffer

19 04 03* ikke-forglasset fast fase

19 10 03* lett fraksjon og støv som inneholder farlige stoffer

19 10 05* andre fraksjoner som inneholder farlige stoffer

19 12 11* annet avfall (herunder blandinger av materialer) fra mekanisk behandling av 
avfall som inneholder farlige stoffer
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11 Alminnelig slam

11.1 Slam fra behandling av avløpsvann

11.11 Slam fra behandling av offentlig kloakkvann

0 Ikke-farlig

19 08 05 slam fra behandling av avløpsvann fra byområder

11.12 Biologisk nedbrytbart slam fra behandling av annet avløpsvann

0 Ikke-farlig

02 02 04 slam fra behandling av avløpsvann på stedet

02 03 05 slam fra behandling av avløpsvann på stedet

02 04 03 slam fra behandling av avløpsvann på stedet

02 05 02 slam fra behandling av avløpsvann på stedet

02 06 03 slam fra behandling av avløpsvann på stedet

02 07 05 slam fra behandling av avløpsvann på stedet

03 03 11 annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 03 03 10

11.2 Slam fra rensing av drikkevann og vann til industrielt bruk

11.21 Slam fra rensing av drikkevann og vann til industrielt bruk

0 Ikke-farlig

05 01 13 slam fra behandling av tilførselsvann til kjeler

19 09 02 slam fra vannklaring

11.4 Kloakkinnhold

11.41 Kloakkinnhold

0 Ikke-farlig

20 03 04 slam fra septiktanker

20 03 06 avfall fra kloakkrensing

12 Mineralsk avfall

12.1 Avfall fra bygge- og rivingsarbeid

12.11 Betong-, mursteins- og gipsavfall

0 Ikke-farlig

17 01 01 betong

17 01 02 murstein

17 01 03 takstein og keramikk

17 01 07 andre blandinger av betong, murstein, takstein og keramikk enn dem nevnt i 17 
01 06

17 05 08 annen jernbaneballast enn den nevnt i 17 05 07

17 08 02 andre gipsbaserte byggematerialer enn dem nevnt i 17 08 01

1 Farlig

17 01 06* blandinger eller frasorterte fraksjoner av betong, murstein, takstein og keramikk 
som inneholder farlige stoffer

17 05 07* jernbaneballast som inneholder farlige stoffer

17 08 01* gipsbaserte byggematerialer som er forurenset av farlige stoffer
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12.12 Avfall av hydrokarbonholdig materiale til veidekke

0 Ikke-farlig

17 03 02 andre bitumenblandinger enn dem nevnt i 17 03 01

1 Farlig

17 03 01* bitumenblandinger som inneholder kulltjære

17 03 03* kulltjære og tjæreprodukter

12.13 Blandet byggeavfall

0 Ikke-farlig

17 06 04 andre isolasjonsmaterialer enn dem nevnt i 17 06 01 og 17 06 03

17 09 04 annet blandet avfall fra bygge- og rivingsarbeid enn det nevnt i 17 09 01, 17 09 
02 og 17 09 03

1 Farlig

17 02 04* tre, glass og plast som inneholder eller er forurenset av farlige stoffer

17 06 03* andre isolasjonsmaterialer som består av eller inneholder farlige stoffer

17 09 01* kvikksølvholdig avfall fra bygge- og rivingsarbeid

17 09 03* annet avfall fra bygge- og rivingsarbeid (herunder blandet avfall) som inneholder 
farlige stoffer

12.2 Asbestavfall

12.21 Asbestavfall

1 Farlig

06 07 01* avfall som inneholder asbest fra elektrolyse

06 13 04* avfall fra foredling av asbest

10 13 09* asbestholdig avfall fra framstilling av asbestsement

15 01 11* metallemballasje som inneholder et farlig, fast porøst materiale (f.eks. asbest), 
herunder tomme trykkbeholdere

16 01 11* bremseklosser som inneholder asbest

16 02 12* kassert utstyr som inneholder fri asbest

17 06 01* asbestholdige isolasjonsmaterialer

17 06 05* asbestholdige byggematerialer

12.3 Avfall av naturlig forekommende mineraler

12.31 Avfall av naturlig forekommende mineraler

0 Ikke-farlig

01 01 01 avfall fra utvinning av metallholdige mineraler

01 01 02 avfall fra utvinning av ikke-metallholdige mineraler

01 03 06 annen avgangsmasse enn den nevnt i 01 03 04 og 01 03 05

01 03 08 annet støv- og pulveravfall enn det nevnt i 01 03 07

01 03 09 rødslam fra aluminiumsproduksjon som ikke er nevnt i 01 03 07

01 04 08 annet avfall av grus og knust stein enn det nevnt i 01 04 07

01 04 09 sand- og leireavfall
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01 04 10 annet støv- og pulveravfall enn det nevnt i 01 04 07

01 04 11 annet avfall fra behandling av kaliumkarbonat og mineralsalter enn det nevnt i 
01 04 07

01 04 12 annen avgangsmasse og annet avfall fra vasking og rensing av mineraler enn den/
det nevnt i 01 04 07 og 01 04 11

01 04 13 annet avfall fra hogging og saging av stein enn det nevnt i 01 04 07

01 05 04 ferskvannsholdig borevæske og boreavfall

01 05 07 annen baryttholdig borevæske og annet baryttholdig boreavfall enn den/det nevnt 
i 01 05 05 og 01 05 06

01 05 08 annen kloridholdig borevæske og annet kloridholdig boreavfall enn den/det nevnt 
i 01 05 05 og 01 05 06

02 04 01 jord fra rengjøring og vasking av sukkerbeter

08 02 02 vandig slam som inneholder keramiske materialer

10 11 10 annet avfall fra råstoffblanding før varmebehandling enn det nevnt i 10 11 09

10 12 01 avfall fra råstoffblanding før varmebehandling

10 13 01 avfall fra råstoffblanding før varmebehandling

19 08 02 sandfangavfall

19 09 01 fast avfall fra første filtrering og fra siling

19 13 02 annet fast avfall fra dekontaminering av jord enn det nevnt i 19 13 01

20 02 03 annet avfall som ikke er biologisk nedbrytbart

1 Farlig

01 03 04* syredannende avgangsmasse fra bearbeiding av sulfidholdig malm

01 03 05* annen avgangsmasse som inneholder farlige stoffer

01 03 07* annet avfall som inneholder farlige stoffer fra fysisk og kjemisk bearbeiding av 
metallholdige mineraler

01 04 07* avfall som inneholder farlige stoffer fra fysisk og kjemisk bearbeiding av ikke-
metallholdige mineraler

01 05 06* borevæske og annet boreavfall som inneholder farlige stoffer

10 11 09* avfall fra råstoffblanding før varmebehandling som inneholder farlige stoffer

19 13 01* fast avfall fra dekontaminering av jord som inneholder farlige stoffer

12.4 Forbrenningsavfall

12.41 Avfall fra rensing av røykgass

0 Ikke-farlig

10 01 05 fast kalsiumbasert reaksjonsavfall fra avsvovling av røykgass

10 01 07 kalsiumbasert reaksjonsavfall i form av slam fra avsvovling av røykgass

10 01 19 annet avfall fra behandling av avgasser enn det nevnt i 10 01 05, 10 01 07 og 10 
01 18

10 02 08 annet fast avfall fra behandling av avgasser enn det nevnt i 10 02 07

10 02 14 annet slam og andre filterkaker fra behandling av avgasser enn det nevnt i 10 02 
13

10 03 20 annet støv fra rensing av røykgass enn det nevnt i 10 03 19
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10 03 24 annet fast avfall fra behandling av avgasser enn det nevnt i 10 03 23

10 03 26 annet slam og andre filterkaker fra behandling av avgasser enn det nevnt i 10 03 25

10 07 03 fast avfall fra behandling av avgasser

10 07 05 slam og filterkaker fra behandling av avgasser

10 08 16 annet støv fra rensing av røykgass enn det nevnt i 10 08 15

10 08 18 annet slam og andre filterkaker fra behandling av avgasser enn det nevnt i 10 08 
17

10 09 10 annet støv fra rensing av røykgass enn det nevnt i 10 09 09

10 10 10 annet støv fra rensing av røykgass enn det nevnt i 10 10 09

10 11 16 annet fast avfall fra behandling av avgasser enn det nevnt i 10 11 15

10 11 18 annet slam og andre filterkaker fra behandling av avgasser enn det nevnt i 10 11 17

10 12 05 slam og filterkaker fra behandling av avgasser

10 12 10 annet fast avfall fra behandling av avgasser enn det nevnt i 10 12 09

10 13 07 slam og filterkaker fra behandling av avgasser

10 13 13 annet fast avfall fra behandling av avgasser enn det nevnt i 10 13 12

1 Farlig

10 01 18* avfall fra behandling av avgasser som inneholder farlige stoffer

10 02 07* fast avfall fra behandling av avgasser som inneholder farlige stoffer

10 02 13* slam og filterkaker fra behandling av avgasser som inneholder farlige stoffer

10 03 19* støv fra rensing av røykgass som inneholder farlige stoffer

10 03 23* fast avfall fra behandling av avgasser som inneholder farlige stoffer

10 03 25* slam og filterkaker fra behandling av avgasser som inneholder farlige stoffer

10 04 04* støv fra rensing av røykgass

10 04 06* fast avfall fra behandling av avgasser

10 04 07* slam og filterkaker fra behandling av avgasser

10 05 03* støv fra rensing av røykgass

10 05 05* fast avfall fra behandling av avgasser

10 05 06* slam og filterkaker fra behandling av avgasser

10 06 03* støv fra rensing av røykgass

10 06 06* fast avfall fra behandling av avgasser

10 06 07* slam og filterkaker fra behandling av avgasser

10 08 15* støv fra rensing av røykgass som inneholder farlige stoffer

10 08 17* slam og filterkaker fra behandling av avgasser som inneholder farlige stoffer

10 09 09* støv fra rensing av røykgass som inneholder farlige stoffer

10 10 09* støv fra rensing av røykgass som inneholder farlige stoffer

10 11 15* fast avfall fra behandling av avgasser som inneholder farlige stoffer

10 11 17* slam og filterkaker fra behandling av avgasser som inneholder farlige stoffer

10 12 09* fast avfall fra behandling av avgasser som inneholder farlige stoffer
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10 13 12* fast avfall fra behandling av avgasser som inneholder farlige stoffer

10 14 01* kvikksølvholdig avfall fra rensing av avgasser

11 05 03* fast avfall fra behandling av avgasser

12.42 Slagg og aske fra varmebehandling og forbrenning

0 Ikke-farlig

06 09 02 fosforholdig slagg

10 01 01 bunnaske, slagg og kjelstøv (unntatt kjelstøv nevnt i 10 01 04)

10 01 02 flygeaske fra forbrenning av kull

10 01 03 flygeaske fra forbrenning av torv og ubehandlet trevirke

10 01 15 annen bunnaske og annet slagg og kjelstøv fra samforbrenning enn dem nevnt i 
10 01 14

10 01 17 annen flygeaske fra samforbrenning enn den nevnt i 10 01 16

10 01 24 sand fra virvelsjikt

10 02 01 avfall fra slaggbehandling

10 02 02 ubehandlet slagg

10 03 16 annet avrakingsslagg enn det nevnt i 10 03 15

10 03 22 andre partikler og annet støv (herunder kulemøllestøv) enn det nevnt i 10 03 21

10 03 30 annet avfall fra behandling av saltslagg og svart dross enn det nevnt i 10 03 29

10 05 01 slagg fra primær- og sekundærproduksjon

10 05 04 andre partikler og støv

10 05 11 annet dross og avrakingsslagg enn det nevnt i 10 05 10

10 06 01 slagg fra primær- og sekundærproduksjon

10 06 02 dross og avrakingsslagg fra primær- og sekundærproduksjon

10 06 04 andre partikler og støv

10 07 01 slagg fra primær- og sekundærproduksjon

10 07 02 dross og avrakingsslagg fra primær- og sekundærproduksjon

10 07 04 andre partikler og støv

10 08 04 partikler og støv

10 08 09 annet slagg

10 08 11 annet dross og avrakingsslagg enn det nevnt i 10 08 10

10 09 03 støpeovnsslagg

10 09 12 andre partikler enn dem nevnt i 10 09 11

10 10 03 støpeovnsslagg

10 10 12 andre partikler enn dem nevnt i 10 10 11

10 12 03 partikler og støv

11 05 02 sinkaske



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 76/850 17.12.2015

1 Farlig

10 01 04* flygeaske og kjelstøv fra forbrenning av olje

10 01 13* flygeaske fra emulgerte hydrokarboner brukt som brensel

10 01 14* bunnaske, slagg og kjelstøv fra samforbrenning som inneholder farlige stoffer

10 01 16* flygeaske fra samforbrenning som inneholder farlige stoffer

10 03 04* slagg fra primærproduksjon

10 03 09* svart dross fra sekundærproduksjon

10 03 15* avrakingsslagg som er brannfarlige eller avgir farlige mengder brannfarlig gass 
ved kontakt med vann

10 03 21* andre partikler og annet støv (herunder kulemøllestøv) som inneholder farlige 
stoffer

10 03 29* avfall fra behandling av saltslagg og svart dross som inneholder farlige stoffer

10 04 01* slagg fra primær- og sekundærproduksjon

10 04 02* dross og avrakingsslagg fra primær- og sekundærproduksjon

10 04 05* andre partikler og støv

10 05 10* dross og avrakingsslagg som er brannfarlige eller avgir farlige mengder brannfarlig 
gass ved kontakt med vann

10 08 08* saltslagg fra primær- og sekundærproduksjon

10 08 10* dross og avrakingsslagg som er brannfarlige eller avgir farlige mengder brannfarlig 
gass ved kontakt med vann

10 09 11* andre partikler som inneholder farlige stoffer

10 10 11* andre partikler som inneholder farlige stoffer

12.5 Diverse mineralsk avfall

12.51 Kunstig mineralsk avfall

0 Ikke-farlig

02 04 02 kalsiumkarbonat som ikke oppfyller spesifikasjonene

06 09 04 annet kalsiumbasert reaksjonsavfall enn det nevnt i 06 09 03

06 11 01 kalsiumbasert reaksjonsavfall fra titandioksidproduksjon

08 02 03 vandige suspensjoner som inneholder keramiske materialer

10 03 05 avfall fra aluminiumoksid

10 09 14 annet bindemiddelavfall enn det nevnt i 10 09 13

10 11 03 glassfiberavfall

10 11 05 partikler og støv

10 11 14 annet slam fra polering og sliping av glass enn det nevnt i 10 11 13

10 12 08 avfall av keramikk, murstein, takstein og byggevarer (etter varmebehandling)

10 12 12 annet glaseringsavfall enn det nevnt i 10 12 11

10 13 04 avfall fra kalsinering og lesking av kalk

10 13 06 partikler og støv (unntatt 10 13 12 og 10 13 13)
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10 13 10 annet avfall fra framstilling av asbestsement enn det nevnt i 10 13 09

10 13 11 annet avfall av sementbaserte komposittmaterialer enn det nevnt 10 13 09 og 10 
13 10

10 13 14 betongavfall og betongslam

12 01 17 annet avfall fra sandblåsing enn det nevnt i 12 01 16

12 01 21 andre brukte slipegjenstander og slipematerialer enn dem nevnt i 12 01 20

1 Farlig

06 09 03* kalsiumbasert reaksjonsavfall som inneholder eller er forurenset av farlige stoffer

10 11 13* slam fra polering og sliping av glass som inneholder farlige stoffer

10 12 11* glaseringsavfall som inneholder tungmetaller

11 02 02* slam fra sinkhydrometallurgi (herunder jarositt og geothitt)

12 01 16* avfall fra sandblåsing som inneholder farlige stoffer

12 01 20* brukte slipegjenstander og slipematerialer som inneholder farlige stoffer

12.52 Avfall fra ildfaste materialer

0 Ikke-farlig

10 09 06 andre støpekjerner og støpeformer som ikke er brukt til støping enn dem nevnt i 
10 09 05

10 09 08 andre støpekjerner og støpeformer som er brukt til støping enn dem nevnt i 10 
09 07

10 10 06 andre støpekjerner og støpeformer som ikke er brukt til støping enn dem nevnt i 
10 10 05

10 10 08 andre støpekjerner og støpeformer som er brukt til støping enn dem nevnt i 10 
10 07

16 11 02 andre karbonbaserte fôringer og ildfaste materialer fra metallurgiske prosesser 
enn dem nevnt i 16 11 01

16 11 04 andre fôringer og ildfaste materialer fra metallurgiske prosesser enn dem nevnt 
i 16 11 03

16 11 06 andre fôringer og ildfaste materialer fra ikke-metallurgiske prosesser enn dem 
nevnt i 16 11 05

1 Farlig

10 09 05* støpekjerner og støpeformer som ikke er brukt til støping og som inneholder 
farlige stoffer

10 09 07* støpekjerner og støpeformer som er brukt til støping og som inneholder farlige 
stoffer

10 10 05* støpekjerner og støpeformer som ikke er brukt til støping og som inneholder 
farlige stoffer

10 10 07* støpekjerner og støpeformer som er brukt til støping og som inneholder farlige 
stoffer

16 11 01* karbonbaserte fôringer og ildfaste materialer fra metallurgiske prosesser som 
inneholder farlige stoffer

16 11 03* andre fôringer og ildfaste materialer fra metallurgiske prosesser som inneholder 
farlige stoffer

16 11 05* fôringer og ildfaste materialer fra ikke-metallurgiske prosesser som inneholder 
farlige stoffer
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12.6 Jord

12.61 Jord

0 Ikke-farlig

17 05 04 annen jord og stein enn den nevnt i 17 05 03

20 02 02 jord og stein

1 Farlig

05 01 05* oljespill

17 05 03* jord og stein som inneholder farlige stoffer

12.7 Oppmudringsmasse

12.71 Oppmudringsmasse

0 Ikke-farlig

17 05 06 annen oppmudringsmasse enn den nevnt i 17 05 05

1 Farlig

17 05 05* oppmudringsmasse som inneholder farlige stoffer

12.8 Avfall fra avfallsbehandling

12.81 Avfall fra avfallsbehandling

0 Ikke-farlig

19 01 12 annen bunnaske og slagg enn dem nevnt i 19 01 11

19 01 14 annen flygeaske enn den nevnt i 19 01 13

19 01 16 annet kjelstøv enn det nevnt i 19 01 15

19 01 18 annet pyrolyseavfall enn det nevnt i 19 01 17

19 01 19 sand fra virvelsjikt

19 12 09 mineraler (f.eks. sand, stein)

1 Farlig

19 01 05* filterkake fra behandling av avgasser

19 01 06* vandig flytende avfall fra behandling av avgasser og annet vandig flytende innhold

19 01 07* fast avfall fra behandling av avgasser

19 01 11* bunnaske og slagg som inneholder farlige stoffer

19 01 13* flygeaske som inneholder farlige stoffer

19 01 15* kjelstøv som inneholder farlige stoffer

19 01 17* pyroslyseavfall som inneholder farlige stoffer

19 04 02* flygeaske og annet avfall fra behandling av røykgass

19 11 07* avfall fra rensing av avgasser

13 Herdet, stabilisert eller forglasset avfall

13.1 Herdet eller stabilisert avfall
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13.11 Herdet eller stabilisert avfall

0 Ikke-farlig

19 03 05 annet stabilisert avfall enn det nevnt i 19 03 04

19 03 07 annet herdet avfall enn det nevnt i 19 03 06

1 Farlig

19 03 04* avfall oppført som farlig, delvis stabilisert

19 03 06* avfall oppført som farlig, herdet

13.2 Forglasset avfall

13.21 Forglasset avfall

0 Ikke-farlig

19 04 01 forglasset avfall»

____________
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2006/48/EF av 14. juni 2006 om adgang til å starte og utøve 
virksomhet som kredittinstitusjon(1), særlig artikkel 150 nr. 1 
bokstav d), og

ut fra følgende betraktninger:

1) I artikkel 2 i direktiv 2006/48/EF angis de institusjonene 
som er utelukket fra direktivets virkeområde.

2) Det slovenske finansdepartementet har anmodet om 
at SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. 
Ljubljana (heretter kalt «SID Bank») oppføres på listen 
over institusjoner som er utelukket fra virkeområdet for 
direktiv 2006/48/EF, som fastsatt i artikkel 2 i nevnte 
direktiv.

3) SID Bank støtter den slovenske regjerings struktur- 
og sosialpolitikk samt andre tiltak ved å tilby bl.a. 
finansielle tjenester, rådgivning og utdanning på områder 
som internasjonal handel og internasjonalt samarbeid, 
økonomiske stimuleringstiltak for små og mellomstore 
bedrifter, forskning og utvikling, regionutvikling samt 
kommersiell og offentlig infrastruktur. Republikken 
Slovenia er eneste aksjeeier i SID Bank og er også 
garantist for alle bankens forpliktelser.

4) SID Bank er en institusjon som driver særlig virksomhet 
i allmennhetens interesse, og er derfor kvalifisert til å 
bli oppført på listen over institusjoner som er utelukket 
fra virkeområdet for direktiv 2006/48/EF i henhold til 
artikkel 2 i nevnte direktiv.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 60 av 10.3.2010, s. 15, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 77/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget 
til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 56.

(1) EUT L 177 av 30.6.2006, s. 1.

5) Direktiv 2006/48/EF bør derfor endres.

6) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse 
fra Den europeiske komité for bankspørsmål —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I artikkel 2 i direktiv 2006/48/EF innsettes følgende nye 
strekpunkt etter syttende strekpunkt:

«— i Slovenia, «SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, 
d.d. Ljubljana».»

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 30. juni 2010 vedta og 
kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 
Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene og en 
sammenligningstabell som viser sammenhengen mellom disse 
bestemmelsene og bestemmelsene i dette direktiv.

Medlemsstatene skal anvende disse bestemmelsene fra 1. juli 
2010.

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

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

KOMMISJONSDIREKTIV	2010/16/EU

av	9.	mars	2010

om	endring	av	 europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	 2006/48/EF	med	hensyn	 til	 utelukkelse	 av	 en	
institusjon	fra	dets	virkeområde(*)

2015/EØS/76/104
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Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 9. mars 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 Formann

______________
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
95/46/EF av 24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i 
forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri 
utveksling av slike opplysninger(1), særlig artikkel 26 nr. 4,

etter samråd med EUs datatilsynsmann og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til direktiv 95/46/EF skal medlemsstatene  
sørge for at overføring av personopplysninger til 
en tredjestat kan finne sted bare dersom den berørte 
tredjestaten sikrer et tilstrekkelig vernenivå for 
opplysningene, og dersom medlemsstatenes lovgivning, 
som er i samsvar med direktivets øvrige bestemmelser, 
overholdes før overføringen finner sted.

2) Medlemsstatene kan imidlertid i henhold til artikkel 26 
nr. 2 i direktiv 95/46/EF gi tillatelse til en overføring 
eller en rekke overføringer av personopplysninger til 
en tredjestat som ikke sikrer et tilstrekkelig vernenivå, 
forutsatt at det stilles visse garantier. Slike garantier kan 
særlig framgå av passende kontraktsvilkår.

3) I henhold til direktiv 95/46/EF skal vurderingen av 
vernenivået for personopplysninger foretas på bakgrunn 
av alle forhold som har innflytelse på overføringen eller på 
en kategori overføringer. Arbeidsgruppen for personvern 
i forbindelse med behandling av personopplysninger, som 
ble nedsatt i henhold til samme direktiv, har utarbeidet 
retningslinjer for hvordan en slik vurdering skal foretas.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 39 av 12.2.2010, s. 5, er om-
handlet i EØS-komiteens beslutning nr. 79/2011 av 1. juli 2011 om endring 
av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle 
tjenester og informasjonssamfunnstjenester), se EØS-tillegget til Den euro-
peiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 63.

(1) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31.

4) Standardkontraktsvilkårene bør gjelde bare for 
vern av opplysninger. Opplysningsoverføreren og 
opplysningsmottakeren står derfor fritt til å innføre andre, 
forretningsmessige vilkår som de anser som relevante 
for kontrakten, såframt slike vilkår ikke er i strid med 
standardkontraktsvilkårene.

5) Denne beslutning bør ikke berøre nasjonale tillatelser 
som medlemsstatene kan gi i samsvar med nasjonale 
bestemmelser om gjennomføring av artikkel 26 nr. 2 
i direktiv 95/46/EF. Den bør bare ha den virkning 
at medlemsstatene ikke kan nekte å anerkjenne 
standardkontraktsvilkårene fastsatt i beslutningen som 
tilstrekkelige garantier, og den bør derfor ikke ha noen 
innvirkning på andre kontraktsvilkår.

6) Kommisjonsvedtak 2002/16/EF av 27. desember 
2001 om standardkontraktsvilkår for overføring av 
personopplysninger til opplysningsbehandlere etablert 
i tredjestater i henhold til direktiv 95/46/EF(2) ble gjort 
for å lette overføringen av personopplysninger fra en 
behandlingsansvarlig etablert i Den europeiske union til 
en databehandler etablert i en tredjestat som ikke har et 
tilstrekkelig vernenivå.

7) Mange erfaringer er gjort siden vedtak 2002/16/
EF ble gjort. Rapporten om gjennomføringen av 
vedtakene om standardkontraktsvilkår for overføring 
av personopplysninger til tredjestater(3) har dessuten 
vist at det er økende interesse for å fremme bruken av 
standardkontraktsvilkår ved internasjonale overføringer 
av personopplysninger til tredjestater som ikke har et 
tilstrekkelig vernenivå. Videre har berørte parter framlagt 
forslag om å ajourføre standardkontraktsvilkårene fastsatt 
i vedtak 2002/16/EF for å ta hensyn til det raskt økende 
omfanget av databehandling i verden, og for å ta opp 
visse spørsmål som ikke var omfattet av vedtaket(4).

(2) EFT L 6 av 10.1.2002, s. 52.
(3) SEC(2006) 95 av 20.1.2006.
(4) Det internasjonale handelskammer (ICC), Japan Business Council in Eu-

rope (JBCE), EU Committee of the American Chamber of Commerce in 
Belgium (Amcham) og Federation of European Direct Marketing Associa-
tions (FEDMA).

KOMMISJONSBESLUTNING

av	5.	februar	2010

om	 standardkontraktsvilkår	 for	 overføring	 av	 personopplysninger	 til	 databehandlere	 etablert	 i	
tredjestater	i	henhold	til	europaparlaments-	og	rådsdirektiv	95/46/EF

[meddelt under nummer K(2010) 593]

(2010/87/EU)(*)

2015/EØS/76/105
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8) Virkeområdet for denne beslutning bør være begrenset til 
å fastslå at de vilkårene som fastsettes i den, kan anvendes 
av en behandlingsansvarlig etablert i Den europeiske 
union for å stille tilstrekkelige garantier i henhold til 
artikkel 26 nr. 2 i direktiv 95/46/EF ved overføring av 
personopplysninger til en databehandler etablert i en 
tredjestat.

9) Denne beslutning bør ikke få anvendelse på overføring 
av personopplysninger fra behandlingsansvarlige 
etablert i Den europeiske union til behandlingsansvarlige 
etablert utenfor Den europeiske union som omfattes 
av kommisjonsvedtak 2001/497/EF av 15. juni 
2001 om standardkontraktsvilkår for overføring av 
personopplysninger til tredjestater i henhold til direktiv 
95/46/EF(1).

10) Denne beslutning bør oppfylle forpliktelsen fastsatt 
i artikkel 17 nr. 3 i direktiv 95/46/EF og bør ikke 
berøre innholdet i de kontrakter eller juridisk bindende 
dokumenter som er utarbeidet i henhold til nevnte 
bestemmelse. Noen av standardkontraktsvilkårene, særlig 
med hensyn til opplysningsoverførerens forpliktelser, 
bør imidlertid tas med for å gjøre det klarere hvilke 
bestemmelser som kan inngå i en kontrakt mellom en 
behandlingsansvarlig og en databehandler.

11) Medlemsstatenes tilsynsmyndigheter spiller en 
nøkkelrolle i denne kontraktsordningen ved at de 
garanterer at personopplysningene blir tilstrekkelig 
vernet etter overføringen. I unntakstilfeller der 
opplysningsoverførere nekter eller ikke er i stand til 
å gi opplysningsmottakeren egnede instrukser, med 
overhengende fare for alvorlig skade for de registrerte, bør 
standardkontraktsvilkårene tillate tilsynsmyndighetene å 
kontrollere opplysningsmottakere og underleverandører 
og eventuelt treffe beslutninger som er bindende 
for opplysningsmottakerne og underleverandørene. 
Tilsynsmyndighetene bør ha myndighet til å forby eller 
innstille en overføring eller en rekke overføringer som er 
basert på standardkontraktsvilkårene, i de unntakstilfeller 
der det er fastslått at en overføring på grunnlag av 
kontraktsvilkår sannsynligvis vil ha betydelig negativ 
innvirkning på de garantier og forpliktelser som skal sikre 
den registrerte tilstrekkelig vern.

12) Standardkontraktsvilkårene bør inneholde tekniske 
og organisatoriske sikkerhetstiltak som garanterer 
et sikkerhetsnivå som står i forhold til farene ved 
behandlingen og arten av de opplysningene som skal 
vernes, og som må anvendes av en databehandler 
etablert i en tredjestat som ikke tilbyr et tilstrekkelig 

(1) EFT L 181 av 4.7.2001, s. 19.

vern. Partene bør fastsette i kontrakten de tekniske og 
organisatoriske tiltak som, når det tas hensyn til gjeldende 
personvernlovgivning, det nåværende utviklingstrinn 
i teknikken og kostnadene ved å iverksette dem, er 
nødvendige for å verne personopplysninger mot utilsiktet 
eller ulovlig tilintetgjøring eller utilsiktet tap, endring, 
ulovlig videreformidling eller tilgang, eller enhver annen 
form for ulovlig behandling.

13) For å lette datastrømmen fra Den europeiske union 
er det ønskelig at databehandlere som leverer 
behandlingstjenester til flere behandlingsansvarlige i Den 
europeiske union, tillates å anvende de samme tekniske 
og organisatoriske sikkerhetstiltak uansett hvilken 
medlemsstat dataoverføringen kommer fra, særlig i de 
tilfeller der opplysningsmottakeren mottar opplysninger 
til videre behandling fra opplysningsoverførerens ulike 
virksomheter i Den europeiske union; i slike tilfeller bør 
lovgivningen i etableringsstaten få anvendelse.

14) Det er hensiktsmessig å fastsette hvilke opplysninger 
partene minst skal oppgi i kontrakten om overføringen. 
Medlemsstatene bør beholde myndigheten til å spesifisere 
hvilke opplysninger partene skal oppgi. Anvendelsen av 
denne beslutning bør revideres i lys av erfaringene som 
gjøres.

15) Opplysningsmottakeren bør behandle de 
overførte personopplysningene bare på vegne av 
opplysningsoverføreren og i samsvar med dennes 
instrukser og de forpliktelser som angis i vilkårene. 
Særlig bør opplysningsmottakeren ikke videreformidle 
personopplysninger til tredjemann uten på forhånd å ha 
innhentet skriftlig samtykke fra opplysningsoverføreren. 
Opplysningsoverføreren bør under hele behandlingen av 
opplysningene instruere opplysningsmottakeren om å 
behandle opplysningene i samsvar med vedkommendes 
instrukser, gjeldende personvernlovgivning og de 
forpliktelser som angis i vilkårene.

16) I rapporten om gjennomføringen av vedtakene 
om standardkontraktsvilkår for overføring av 
personopplysninger til tredjestater anbefales det å 
fastsette egnede standardkontraktsvilkår for videre 
overføring fra en databehandler etablert i en tredjestat 
til en annen databehandler (underleverandør), for å ta 
hensyn til tendenser og praksis i næringslivet, som går i 
retning av en stadig mer globalisert databehandling.
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17) Denne beslutning bør inneholde særlige 
standardkontraktsvilkår for tilfeller der en databehandler 
etablert i en tredjestat (opplysningsmottakeren), setter ut 
sine databehandlingstjenester til andre databehandlere 
(underleverandører) etablert i tredjestater. Den bør 
dessuten omfatte de vilkår som underleverandøren må 
oppfylle for å sikre at de personopplysningene som 
overføres, fortsatt blir vernet selv om de overføres videre 
til en underleverandør.

18) I tillegg bør utsettingen til underleverandør bare 
omfatte behandling som er avtalt i kontrakten mellom 
opplysningsoverføreren og opplysningsmottakeren, 
som inneholder de standardkontraktsvilkår som 
er fastsatt i denne beslutning; for at prinsippet om 
formålsbegrensning fastsatt i direktiv 95/46/EF skal 
overholdes, bør den ikke omfatte annen behandling 
eller andre formål. Dersom underleverandøren ikke 
oppfyller sine databehandlingsforpliktelser i henhold til 
kontrakten, bør dessuten opplysningsmottakeren forbli 
ansvarlig overfor opplysningsoverføreren. Overføringen 
av personopplysninger til databehandlere etablert utenfor 
Den europeiske union bør ikke berøre det faktum at 
behandlingsvirksomheten bør være underlagt gjeldende 
personvernlovgivning.

19) Standardkontraktsvilkårene bør kunne håndheves ikke 
bare av de organisasjoner som er parter i kontrakten, men 
også av de registrerte, særlig dersom disse påføres skade 
som følge av et kontraktsbrudd.

20) Den registrerte bør ha rett til å saksøke og 
eventuelt få erstatning fra opplysningsoverføreren 
som er behandlingsansvarlig for de overførte 
personopplysningene. Den registrerte bør unntaksvis 
også ha rett til å saksøke og eventuelt få erstatning 
fra opplysningsmottakeren dersom denne ikke 
oppfyller sine forpliktelser i henhold til vilkår 3 nr. 2, 
når opplysningsoverføreren faktisk eller rettslig har 
opphørt å eksistere eller har blitt betalingsudyktig. Den 
registrerte bør unntaksvis også ha rett til å saksøke og 
eventuelt få erstatning fra en underleverandør dersom 
både opplysningsoverføreren og opplysningsmottakeren 
faktisk eller rettslig har opphørt å eksistere eller har blitt 
betalingsudyktig. Underleverandørers erstatningsansvar 
bør være begrenset til vedkommendes egen behandling i 
henhold til kontraktsvilkårene.

21) Dersom det oppstår en tvist mellom en registrert som 
påberoper seg vilkåret om begunstiget tredjemann, 

og opplysningsmottakeren, og tvisten ikke kan løses 
ved forlik, bør opplysningsmottakeren tilby den 
registrerte valget mellom mekling og rettssak. For at 
den registrerte virkelig skal kunne velge fritt, må det 
finnes pålitelige og anerkjente ordninger for mekling. 
En valgmulighet bør være mekling som utføres av 
tilsynsmyndighetene for personvern i den medlemsstaten 
der opplysningsoverføreren er etablert, dersom de tilbyr 
slike tjenester.

22) Kontrakten bør være underlagt lovgivningen i den 
medlemsstaten der opplysningsoverføreren er etablert, 
slik at en begunstiget tredjemann har mulighet til å 
håndheve kontrakten. Registrerte personer bør kunne 
la seg representere av sammenslutninger eller andre 
organer dersom de ønsker det og det er tillatt i henhold 
til nasjonal lovgivning. Samme lovgivning bør også 
gjelde for bestemmelsene om vern av opplysninger i 
enhver kontrakt med en underleverandør om utsetting 
av behandling av personopplysninger som overføres 
av opplysningsoverføreren til opplysningsmottakeren i 
henhold til kontraktsvilkårene.

23) Ettersom denne beslutning får anvendelse bare når 
en databehandler etablert i en tredjestat setter ut sine 
databehandlingstjenester til en underleverandør etablert 
i en tredjestat, bør den ikke få anvendelse på situasjoner 
der en databehandler etablert i Den europeiske union 
som behandler personopplysninger på vegne av 
en behandlingsansvarlig etablert i Den europeiske 
union, setter ut sine databehandlingstjenester til en 
underleverandør etablert i en tredjestat. I slike situasjoner 
kan medlemsstatene fritt velge om de vil ta hensyn til at 
prinsippene og garantiene i de standardkontraktsvilkårene 
som er fastsatt i denne beslutning, er blitt brukt for å 
sette ut behandlingen til en underleverandør etablert i 
en tredjestat med det formål å sikre tilstrekkelig vern av 
rettighetene til registrerte som får sine personopplysninger 
overført til en underleverandør for behandling.

24) Arbeidsgruppen for personvern i forbindelse med 
behandling av personopplysninger, som ble nedsatt ved 
artikkel 29 i direktiv 95/46/EF, har avgitt en uttalelse 
om vernenivået fastsatt i standardkontraktsvilkårene i 
vedlegget til denne beslutning, og det er tatt hensyn til 
uttalelsen ved utarbeidingen av denne beslutning.

25) Vedtak 2002/16/EF bør oppheves.

26) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 31 i direktiv 
95/46/EF —
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TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Standardkontraktsvilkårene i vedlegget skal anses som 
tilstrekkelige garantier for personvern og vern av fysiske 
personers grunnleggende rettigheter og friheter samt for 
utøvelsen av tilsvarende rettigheter i henhold til i artikkel 26 
nr. 2 i direktiv 95/46/EF.

Artikkel 2

Denne beslutning gjelder bare spørsmålet om 
standardkontraktsvilkårene for overføring av person-
opplysninger som står oppført i vedlegget, gir tilstrekkelig 
vern. Den berører ikke anvendelsen av andre, nasjonale 
bestemmelser om gjennomføring av direktiv 95/46/EF som 
gjelder behandling av personopplysninger i medlemsstatene.

Denne beslutning får anvendelse på overføring av 
personopplysninger fra behandlingsansvarlige som er etablert 
i Den europeiske union, til mottakere som er etablert utenfor 
Den europeiske unions territorium, og som opptrer bare som 
databehandlere.

Artikkel 3

I denne beslutning menes med:

a) «særlige kategorier opplysninger» opplysningene nevnt i 
artikkel 8 i direktiv 95/46/EF,

b) «tilsynsmyndighet» myndigheten nevnt i artikkel 28 i 
direktiv 95/46/EF,

c) «opplysningsoverfører» den behandlingsansvarlige som 
overfører personopplysningene,

d) «opplysningsmottaker» den databehandleren etablert i en 
tredjestat som samtykker i å motta personopplysninger fra 
opplysningsoverføreren for etter overføringen å behandle 
dem på opplysningsoverførerens vegne i samsvar med 
dennes instrukser og vilkårene i denne beslutning, og 
som ikke er underlagt et system i en tredjestat som gir 
tilstrekkelig vern i henhold til artikkel 25 nr. 1 i direktiv 
95/46/EF,

e) «underleverandør» enhver databehandler som engasjeres  
av opplysningsmottakeren eller en av opplysnings-
mottakerens andre underleverandører, og som samtykker 
i å motta personopplysninger fra opplysningsmottakeren 
eller en av dennes andre underleverandører bare i den 
hensikt å behandle opplysningene på opplysningsførerens 
vegne etter overføringen, i samsvar med opplysnings- 
overførerens instrukser, standardkontraktsvilkårene 
fastsatt i vedlegget og vilkårene i den skriftlige 
underleverandøravtalen,

f) «gjeldende personvernlovgivning» den lovgivning som 
verner fysiske personers grunnleggende rettigheter og 
friheter, og særlig deres personvern i forbindelse med 
behandling av personopplysninger, og som gjelder 
for en behandlingsansvarlig i medlemsstaten der 
opplysningsoverføreren er etablert,

g) «tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak» de tiltak som 
har som mål å verne personopplysninger mot utilsiktet eller 
ulovlig tilintetgjøring eller utilsiktet tap, endring, ulovlig 
videreformidling eller tilgang, særlig når behandlingen 
innebærer overføring av opplysninger i nett, eller mot 
enhver annen form for ulovlig behandling.

Artikkel 4

1.  Uten at det berører deres myndighet til å treffe tiltak for å 
sikre overholdelse av nasjonale bestemmelser vedtatt i henhold 
til kapittel II, III, V og VI i direktiv 95/46/EF, kan vedkommende 
myndigheter i medlemsstatene utøve sin myndighet til å 
forby eller innstille dataoverføringer til tredjestater for å 
verne fysiske personer med hensyn til behandling av deres 
personopplysninger i tilfeller der

a) det er fastslått at den lovgivning som opplysnings-
mottakeren eller en underleverandør er underlagt, 
pålegger vedkommende krav om å fravike gjeldende 
personvernlovgivning, som går lenger enn de begrensninger 
som er nødvendige i et demokratisk samfunn som fastsatt 
i artikkel 13 i direktiv 95/46/EF, og disse kravene kan 
forventes å ha svært negativ innvirkning på de garantier 
som stilles i gjeldende personvernlovgivning og i 
standardkontraktsvilkårene,

b) en vedkommende myndighet har fastslått at 
opplysningsmottakeren eller en underleverandør ikke har 
oppfylt standardkontraktsvilkårene i vedlegget, eller

c) det er stor sannsynlighet for at standardkontraktsvilkårene 
i vedlegget ikke er eller ikke vil bli oppfylt, og fortsatt 
overføring vil kunne medføre en overhengende fare for 
alvorlig skade for de registrerte.

2.  Forbud eller innstilling som vedtas i henhold til nr. 1, skal 
oppheves så snart årsakene til forbudet eller innstillingen ikke 
lenger er til stede.

3. Når medlemsstatene vedtar tiltak i henhold til nr. 1 og 2, 
skal de umiddelbart underrette Kommisjonen, som igjen 
underretter de øvrige medlemsstatene.

Artikkel 5

Kommisjonen skal vurdere anvendelsen av denne beslutning 
på bakgrunn av tilgjengelige opplysninger tre år etter at den 
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er blitt vedtatt. Kommisjonen skal framlegge en rapport om 
resultatene for komiteen nedsatt ved artikkel 31 i direktiv 
95/46/EF. Rapporten skal omfatte alle forhold som kan 
innvirke på vurderingen av om standardkontraktsvilkårene 
i vedlegget er hensiktsmessige, samt alle forhold som tyder 
på at denne beslutning anvendes på en måte som medfører 
forskjellsbehandling.

Artikkel 6

Denne beslutning får anvendelse fra 15. mai 2010.

Artikkel 7

1.  Vedtak 2002/16/EF oppheves med virkning fra 15. mai 
2010.

2.  Kontrakter inngått mellom en opplysningsoverfører og 
en opplysningsmottaker i henhold til vedtak 2002/16/EF før 
15. mai 2010 skal fortsatt ha gyldighet så lenge overføringene 

og databehandlingen som kontrakten gjelder, forblir uendret 
og personopplysninger som omfattes av denne beslutning, 
fortsatt overføres mellom partene. Dersom kontraktspartene 
beslutter å gjøre noen endringer i denne forbindelse eller 
å sette ut behandlingen som kontrakten gjelder, til en 
underleverandør, skal de inngå en ny kontrakt som oppfyller 
standardkontraktsvilkårene i vedlegget.

Artikkel 8

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 5. februar 2010.

 For Kommisjonen

 Jacques BARROT

 Visepresident
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VEDLEGG

STANDARDKONTRAKTSVILKÅR (DATABEHANDLERE)

I henhold til artikkel 26 nr. 2 i direktiv 95/46/EF for overføring av personopplysninger til databehandlere etablert i 
tredjestater som ikke sikrer et tilstrekkelig vern av personopplysninger

Navn på organisasjonen som overfører opplysninger:  .......................................................................................................

Adresse:  ..............................................................................................................................................................................

Telefon:  ....................................... Faks: ................................................... E-post: .............................................................

Andre opplysninger som er nødvendige for å identifisere organisasjonen

.............................................................................................................................................................................................
 (opplysningsoverføreren)

og

Navn på organisasjonen som mottar opplysninger:  ...........................................................................................................

Adresse:  ..............................................................................................................................................................................

Telefon:  ....................................... Faks: ................................................... E-post: .............................................................

Andre opplysninger som er nødvendige for å identifisere organisasjonen

.............................................................................................................................................................................................
 (opplysningsmottakeren)

hver enkelt en «part», til sammen «partene»,

ER BLITT ENIGE om følgende kontraktsvilkår (heretter kalt «vilkårene») for å kunne stille tilstrekkelige garantier 
for personvern og vern av fysiske personers grunnleggende rettigheter og friheter i forbindelse med overføring fra 
opplysningsoverfører til opplysningsmottaker av personopplysninger som angitt i tillegg 1.

Vilkår 1

Definisjoner

I disse vilkårene menes med:

a) «personopplysning», «særlige kategorier opplysninger», «behandle/behandling», «behandlingsansvarlig», 
«opplysningsbehandler», «den registrerte» og «tilsynsmyndighet» det samme som i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av 
personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger(1),

b) «opplysningsoverfører» den behandlingsansvarlige som overfører personopplysningene,

c) «opplysningsmottaker» den opplysningsbehandleren som samtykker i å motta personopplysninger fra 
opplysningsoverføreren for etter overføringen å behandle dem på opplysningsoverførerens vegne i samsvar med 
dennes instrukser og vilkårene, og som ikke er underlagt et system i en tredjestat som gir tilstrekkelig vern i henhold 
til artikkel 25 nr. 1 i direktiv 95/46/EF,

(1) Partene kan i dette vilkåret gjengi de definisjoner og betydninger som er fastsatt i direktiv 95/46/EF, dersom de anser det som mer 
hensiktsmessig at kontrakten står alene.
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d) «underleverandør» enhver databehandler som engasjeres av opplysningsmottakeren eller av en av 
opplysningsmottakerens andre underleverandører, og som samtykker i å motta personopplysninger fra 
opplysningsmottakeren eller av en av dennes andre underleverandører bare i den hensikt å behandle opplysningene 
på opplysningsoverførerens vegne etter overføringen, i samsvar med opplysningsoverførerens instrukser, 
bestemmelsene i vilkårene, og vilkårene i den skriftlige underleverandøravtalen,

e) «gjeldende personvernlovgivning» den lovgivning som verner fysiske personers grunnleggende rettigheter og 
friheter, og særlig deres personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger, og som gjelder for en 
behandlingsansvarlig i medlemsstaten der opplysningsoverføreren er etablert,

f) «tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak» de tiltak som har som mål å verne personopplysninger mot 
utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøring eller utilsiktet tap, endring, ulovlig videreformidling eller tilgang, særlig når 
behandlingen innebærer overføring av opplysninger i nett, eller mot enhver annen form for ulovlig behandling.

Vilkår 2

Opplysninger	om	overføringen

Nærmere opplysninger om overføringen og eventuelt om særlige kategorier personopplysninger, oppgis i tillegg 1, som 
utgjør en integrert del av vilkårene.

Vilkår 3

Vilkår	om	begunstiget	tredjemann

1. I egenskap av begunstiget tredjemann kan den registrerte påberope seg dette vilkåret, vilkår 4 bokstav b)-i), vilkår 5 
bokstav a)-e) og bokstav g)-j), vilkår 6 nr. 1 og 2, vilkår 7, vilkår 8 nr. 2 og vilkår 9-12 overfor opplysningsoverføreren.

2. Den registrerte kan påberope seg dette vilkåret, vilkår 5 bokstav a)-e) og bokstav g), vilkår 6, vilkår 7, vilkår 8 
nr. 2 og vilkår 9-12 overfor opplysningsmottakeren dersom opplysningsoverføreren faktisk eller rettslig har opphørt å 
eksistere, med mindre en rettsetterfølger har påtatt seg alle opplysningsoverførerens rettslige forpliktelser i henhold til 
kontrakt eller i henhold til lovgivning og som følge av dette overtar opplysningsoverførerens rettigheter og forpliktelser; 
i så fall kan den registrerte håndheve dem overfor rettsetterfølgeren.

3. Den registrerte kan påberope seg dette vilkåret, vilkår 5 bokstav a)-e) og bokstav g), vilkår 6, vilkår 7, vilkår 8 
nr. 2 og vilkår 9-12 overfor underleverandøren dersom både opplysningsoverføreren og opplysningsmottakeren faktisk 
eller rettslig har opphørt å eksistere, med mindre en rettsetterfølger har påtatt seg alle opplysningsoverførerens rettslige 
forpliktelser i henhold til kontrakt eller i henhold til lovgivning og som følge av dette overtar opplysningsoverførerens 
rettigheter og forpliktelser; i så fall kan den registrerte håndheve dem overfor rettsetterfølgeren. Underleverandørers 
erstatningsansvar skal være begrenset til vedkommendes egen behandling i henhold til vilkårene.

4. Partene motsetter seg ikke at de registrerte lar seg representere av en sammenslutning eller andre organer dersom 
de ønsker det og det er tillatt i henhold til nasjonal lovgivning.

Vilkår 4

Opplysningsoverføreres	forpliktelser

Opplysningsoverførere samtykker i og garanterer at

a) behandlingen, herunder selve overføringen, av personopplysningene har vært og fortsatt vil bli utført i samsvar med 
relevante bestemmelser i gjeldende personvernlovgivning (og eventuelt er meldt til vedkommende myndigheter 
i den medlemsstaten der opplysningsoverføreren er etablert), og at behandlingen ikke er i strid med relevante 
bestemmelser i den staten,

b) de har instruert og under hele behandlingen av personopplysningene fortsatt vil instruere opplysningsmottakeren om 
å behandle de overførte personopplysningene bare på opplysningsoverførerens vegne og i samsvar med gjeldende 
personvernlovgivning og vilkårene,
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c) opplysningsmottakeren vil gi tilfredsstillende garantier med hensyn til de tekniske og organisatoriske 
sikkerhetstiltakene angitt i tillegg 2 til denne kontrakten,

d) disse sikkerhetstiltakene, etter vurdering av den gjeldende personvernlovgivningens krav, er tilstrekkelige til å verne 
personopplysninger mot utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøring eller utilsiktet tap, endring, ulovlig videreformidling 
eller tilgang, særlig når behandlingen innebærer overføring av opplysninger i nett, eller enhver annen form for 
ulovlig behandling, og at disse tiltakene garanterer et sikkerhetsnivå som står i forhold til farene ved behandlingen 
og arten av de opplysningene som skal vernes, samtidig som det tas hensyn til det nåværende utviklingstrinn i 
teknikken og kostnadene ved å iverksette dem,

e) de vil sikre overholdelse av sikkerhetstiltakene,

f) dersom overføringen omfatter særlige kategorier opplysninger, er den registrerte blitt underrettet eller vil bli 
underrettet før eller så raskt som mulig etter overføringen, om at disse opplysningene kan bli overført til en tredjestat 
som ikke har et tilstrekkelig vernenivå i henhold til direktiv 95/46/EF,

g) de samtykker i å sende den meldingen som er mottatt fra opplysningsmottakeren eller en underleverandør i henhold 
til vilkår 5 bokstav b) og vilkår 8 nr. 3, videre til tilsynsmyndigheten for personvern, dersom de beslutter å fortsette 
overføringen eller oppheve innstillingen,

h) de på anmodning fra den registrerte vil gjøre tilgjengelig et eksemplar av vilkårene, med unntak av tillegg 2, og en 
sammenfattende beskrivelse av sikkerhetstiltakene samt et eksemplar av eventuelle underleverandørkontrakter som 
må inngås i samsvar med vilkårene, med mindre vilkårene eller kontrakten inneholder forretningsopplysninger, som 
opplysningsoverførerne i så fall kan utelate,

i) behandlingen ved eventuell utsetting til underleverandør utføres i samsvar med vilkår 11, av en underleverandør som 
har et minst like høyt vernenivå for personopplysninger og den registrertes rettigheter som opplysningsmottakeren 
i henhold til vilkårene, og

j) de vil sikre overholdelse av vilkår 4 bokstav a)-i).

Vilkår 5

Opplysningsmottakeres	forpliktelser(1)

Opplysningsmottakere samtykker i og garanterer at

a) de vil behandle personopplysningene bare på vegne av opplysningsoverføreren og i samsvar med dennes 
instrukser og vilkårene; dersom de av en eller annen grunn ikke kan gjøre dette, samtykker de i å underrette 
opplysningsoverføreren om dette straks, og opplysningsoverføreren har dermed rett til å innstille overføringen av 
opplysninger og/eller heve kontrakten,

b) de ikke har noen grunn til å tro at den lovgivning de er underlagt, hindrer dem i å følge de instrukser de mottar 
fra opplysningsoverføreren og oppfylle sine forpliktelser i henhold til kontrakten, og at de i tilfelle en endring i 
lovgivningen som sannsynligvis vil ha en betydelig negativ innvirkning på de garantier og forpliktelser vilkårene 
innebærer, straks de får kjennskap til endringen vil underrette opplysningsoverføreren, som dermed har rett til å 
innstille overføringen av opplysninger og/eller heve kontrakten,

c) de har iverksatt de tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak som er angitt i tillegg 2, før behandlingen av de 
overførte personopplysningene,

(1) Obligatoriske krav i den nasjonale lovgivning som får anvendelse på opplysningsmottakeren, og som ikke går utover det som er 
nødvendig i et demokratisk samfunn på grunnlag av en av interessene som er oppført i artikkel 13 nr. 1 i direktiv 95/46/EF, det 
vil si dersom de utgjør et nødvendig tiltak for å verne statens sikkerhet, forsvaret, offentlig sikkerhet, forebygging, etterforskning, 
avsløring og rettslig forfølging av straffbare handlinger eller brudd på yrkesetiske regler i lovregulerte yrker, en stats vesentlige 
økonomiske eller finansielle interesser eller vern av den registrertes interesser eller andres rettigheter og friheter, er ikke i strid med 
standardkontraktsvilkårene. Noen eksempler på slike obligatoriske krav som ikke går utover det som er nødvendig i et demokratisk 
samfunn, er internasjonalt anerkjente sanksjoner, krav om rapportering til skattevesenet og krav om rapportering for å bekjempe 
hvitvasking av penger.
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d) de umiddelbart vil underrette opplysningsoverføreren om

i) enhver rettslig bindende anmodning om videreformidling av personopplysninger fra en myndighet med ansvar 
for håndheving av loven med mindre dette på annen måte er forbudt, som for eksempel et forbud i henhold til 
strafferetten for å sikre fortrolighet ved politietterforskning,

ii) enhver utilsiktet eller ulovlig tilgang og

iii) enhver anmodning som mottas direkte fra de registrerte, og som de ikke besvarer, med mindre de på annen måte 
har fått tillatelse til det,

e) de raskt og på riktig måte vil behandle alle forespørsler fra opplysningsoverføreren i tilknytning til behandlingen 
av personopplysningene som skal overføres, og følge tilsynsmyndighetens råd med hensyn til behandlingen av de 
opplysninger som overføres,

f) de på anmodning fra opplysningsoverføreren vil underlegge sine databehandlingsanlegg kontroll med hensyn 
til den behandlingsvirksomheten som omfattes av vilkårene, som skal utføres av opplysningsoverføreren eller 
et inspeksjonsorgan som skal være sammensatt av uavhengige medlemmer som har de nødvendige faglige 
kvalifikasjoner, og som er underlagt taushetsplikt,

g) de på anmodning fra den registrerte vil gjøre tilgjengelig et eksemplar av vilkårene, eller en eventuell eksisterende 
underleverandørkontrakt, med mindre vilkårene eller kontrakten inneholder forretningsopplysninger, som 
opplysningsoverførerne i så fall kan utelate, med unntak av tillegg 2, som skal erstattes av en sammenfattende 
beskrivelse av sikkerhetstiltakene i de tilfeller der den registrerte ikke kan få et eksemplar av opplysningsoverføreren,

h) de ved eventuell utsetting til underleverandør har underrettet opplysningsoverføreren på forhånd og innhentet 
skriftlig samtykke fra denne,

i) behandlingen hos underleverandøren vil skje i samsvar med vilkår 11,

j) de straks vil sende opplysningsoverføreren et eksemplar av eventuelle underleverandøravtaler de inngår i henhold 
til vilkårene.

Vilkår 6

Erstatningsansvar

1. Partene er enige om at en registrert som har lidd skade som følge av at en part eller underleverandør ikke har 
oppfylt forpliktelsene omhandlet i vilkår 3 eller 11, har rett til erstatning fra opplysningsoverføreren for skaden.

2. Dersom en registrert, i tilfeller der opplysningsmottakeren eller en underleverandør ikke har overholdt sine 
forpliktelser i henhold til vilkår 3 eller 11, ikke er i stand til å reise erstatningskrav mot opplysningsoverføreren i samsvar 
med nr. 1 fordi opplysningsoverføreren faktisk eller rettslig har opphørt å eksistere eller har blitt betalingsudyktig, 
samtykker opplysningsmottakeren i at den registrerte kan reise krav mot opplysningsmottakeren som om denne var 
opplysningsoverføreren, med mindre en rettsetterfølger har påtatt seg alle opplysningsoverførerens rettslige forpliktelser 
i henhold til kontrakt eller i henhold til lovgivning; i så fall kan den registrerte håndheve sine rettigheter overfor 
rettsetterfølgeren.

Opplysningsmottakeren kan ikke unndra seg sitt eget ansvar ved å påberope seg at en underleverandør ikke har oppfylt 
sine forpliktelser.

3. Dersom en registrert, i tilfeller der underleverandøren ikke har oppfylt sine forpliktelser i henhold til vilkår 3 eller 
11, ikke er i stand til å reise erstatningskrav mot opplysningsoverføreren eller opplysningsmottakeren i samsvar med nr. 1 
og 2 fordi både opplysningsoverføreren og opplysningsmottakeren faktisk eller rettslig har opphørt å eksistere eller har 
blitt betalingsudyktig, samtykker underleverandøren i at den registrerte kan reise krav mot underleverandøren med hensyn 
til dennes behandling i henhold til vilkårene som om denne var opplysningsoverføreren eller opplysningsmottakeren, 
med mindre en rettsetterfølger har påtatt seg alle opplysningsoverførerens eller opplysningsmottakerens rettslige 
forpliktelser i henhold til kontrakt eller i henhold til lovgivning; i så fall kan den registrerte håndheve sine rettigheter 
overfor rettsetterfølgeren. Underleverandørers erstatningsansvar skal være begrenset til vedkommendes egen behandling 
i henhold til vilkårene.
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Vilkår 7

Mekling	og	domsmyndighet

1. Opplysningsmottakeren samtykker i at dersom den registrerte påberoper seg bestemmelsen om begunstiget 
tredjemann og/eller krever skadeserstatning i henhold til vilkårene, vil opplysningsmottakeren godta den registrertes 
avgjørelse om å

a) henvise tvisten til mekling som skal foretas av en uavhengig person, eventuelt av tilsynsmyndigheten,

b) bringe tvisten inn for en domstol i den medlemsstaten der opplysningsoverføreren er etablert.

2. Partene er enige om at den registrertes valg ikke vil berøre dennes materielle eller prosessuelle rettigheter med 
hensyn til å kreve erstatning i samsvar med andre bestemmelser i nasjonal eller internasjonal rett.

Vilkår 8

Samarbeid	med	tilsynsmyndigheter

1. Opplysningsoverføreren samtykker i å deponere et eksemplar av denne kontrakten hos tilsynsmyndigheten 
dersom denne anmoder om det, eller dersom slik deponering kreves i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

2. Partene er enige om at tilsynsmyndigheten har rett til å kontrollere opplysningsmottakeren og eventuelle 
underleverandører i samme omfang og på de samme vilkår som gjelder for kontroll hos opplysningsoverføreren i 
samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

3. Opplysningsmottakeren skal straks underrette opplysningsoverføreren dersom opplysningsmottakeren eller 
dennes eventuelle underleverandører omfattes av lovgivning som hindrer at de blir gjenstand for en kontroll i henhold 
til nr. 2. I slike tilfeller skal opplysningsoverføreren ha rett til å treffe tiltakene omhandlet i vilkår 5 bokstav b).

Vilkår 9

Gjeldende	lovgivning

Vilkårene skal være underlagt lovgivningen i den medlemsstaten der opplysningsoverføreren er etablert, i dette tilfelle 

.............................................................................................................................................................................................

Vilkår 10

Endring	av	kontrakten

Partene forplikter seg til ikke å endre ordlyden i vilkårene. Dette hindrer ikke partene i å tilføye forretningsmessige 
vilkår når det er nødvendig, såframt de ikke er i strid med vilkåret.

Vilkår 11

Utsetting	til	underleverandør

1. Opplysningsmottakeren skal ikke sette ut til underleverandør noen behandling som utføres på vegne 
av opplysningsoverføreren i henhold til vilkårene, uten på forhånd å ha innhentet skriftlig samtykke fra 
opplysningsoverføreren. Dersom opplysningsmottakeren setter ut sine forpliktelser i henhold til vilkårene til en 
underleverandør, med samtykke fra opplysningsoverføreren, skal den gjøre det bare etter å ha inngått en skriftlig avtale 
med underleverandøren som pålegger denne de samme forpliktelser som opplysningsmottakeren er pålagt i henhold 
til vilkårene(1).Dersom underleverandøren ikke oppfyller sine forpliktelser med hensyn til personvern i henhold til 
en slik skriftlig avtale, er opplysningsmottakeren fullt ansvarlig overfor opplysningsoverføreren for oppfyllelsen av 
underleverandørens forpliktelser i henhold til en slik avtale.

2. Den skriftlige kontrakten som på forhånd er inngått mellom opplysningsmottakeren og underleverandøren, skal 
også omfatte et vilkår om begunstiget tredjemann som fastsatt i vilkår 3, for tilfeller der den registrerte ikke er i stand 
til å reise erstatningskrav i henhold til vilkår 6 nr. 1 mot opplysningsoverføreren eller opplysningsmottakeren, fordi de 
faktisk eller rettslig har opphørt å eksistere eller har blitt betalingsudyktige, og ingen rettsetterfølger har påtatt seg alle 
opplysningsoverførerens eller opplysningsmottakerens rettslige forpliktelser i henhold til kontrakt eller i henhold til 
lovgivning. Underleverandørers erstatningsansvar skal være begrenset til vedkommendes egen behandling i henhold til 
vilkårene.

3. Bestemmelsene om vern av opplysninger ved utsetting til underleverandør som nevnt i nr. 1, skal være underlagt 
lovgivningen i den medlemsstaten der opplysningsoverføreren er etablert, i dette tilfelle  ...............................................

(1) Dette kravet kan oppfylles ved at også underleverandøren undertegner kontrakten som inngås mellom opplysningsoverføreren og 
opplysningsmottakeren i henhold til denne beslutning.
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4. Opplysningsoverføreren skal føre en liste over underleverandøravtaler som er inngått i henhold til vilkårene og 
meldt av opplysningsmottakeren i henhold til vilkår 5 bokstav j), som skal ajourføres minst en gang i året. Listen skal 
være tilgjengelig for tilsynsmyndighetene for personvern i den medlemsstaten der opplysningsoverføreren er etablert.

Vilkår 12

Forpliktelser	etter	avsluttet	behandling	av	personopplysninger

1. Partene er enige om at når behandlingen av personopplysninger er avsluttet, skal opplysningsmottakeren og 
underleverandøren etter opplysningsoverførerens ønske returnere til opplysningsoverføreren alle personopplysninger 
som er blitt overført, og alle eksemplarer av disse, eller ødelegge alle personopplysningene og bevise overfor 
opplysningsoverføreren at dette er blitt gjort, med mindre opplysningsmottakeren er underlagt lovgivning som 
hindrer vedkommende i å returnere eller ødelegge alle eller deler av de personopplysningene som er blitt overført. 
Opplysningsmottakeren garanterer i så fall at de overførte personopplysningenes fortrolighet vil bli sikret, og at 
opplysningene ikke vil bli aktivt behandlet mer.

2. Opplysningsmottakeren og underleverandøren garanterer at de på anmodning fra opplysningsoverføreren og/eller 
tilsynsmyndigheten vil underlegge databehandlingsanleggene sine en kontroll med hensyn til tiltakene nevnt i nr. 1.

På	vegne	av	opplysningsoverføreren:

Fullt navn:  ..........................................................................................................................................................................

Stilling:  ...............................................................................................................................................................................

Adresse:  ..............................................................................................................................................................................

Andre opplysninger som er nødvendige for å gjøre kontrakten bindende (eventuelt):

(organisasjonens stempel)

Underskrift  ................................................................................................................................

På	vegne	av	opplysningsmottakeren:

Fullt navn:  ..........................................................................................................................................................................

Stilling:  ...............................................................................................................................................................................

Adresse:  ..............................................................................................................................................................................

Andre opplysninger som er nødvendige for å gjøre kontrakten bindende (eventuelt):

(organisasjonens stempel)

Underskrift  ................................................................................................................................

______
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Tillegg 1

til	standardkontraktsvilkårene

Dette tillegg er en del av vilkårene og må fylles ut og underskrives av partene.

Medlemsstatene kan i samsvar med sine nasjonale framgangsmåter angi eller spesifisere ytterligere nødvendige 
opplysninger som skal inngå i dette tillegg.

Opplysningsoverfører

Opplysningsoverføreren er (gi en kort beskrivelse av virksomhet av betydning for overføringen):

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Opplysningsmottaker

Opplysningsmottakeren er (gi en kort beskrivelse av virksomhet av betydning for overføringen):

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Registrerte

De overførte personopplysningene gjelder følgende kategorier registrerte personer (angi nærmere):

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Kategorier	opplysninger

De overførte personopplysningene gjelder følgende kategorier opplysninger (angi nærmere):

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Særlige	kategorier	opplysninger	(eventuelt)

De overførte personopplysningene gjelder følgende særlige kategorier opplysninger (angi nærmere):

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Behandling

De overførte personopplysningene vil gjennomgå følgende grunnleggende behandling (angi nærmere):

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................
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OPPLYSNINGSOVERFØRER

Navn:  .................................................................................................................................................................................

Underskrift etter fullmakt  .................................................................................................................................................

OPPLYSNINGSMOTTAKER

Navn:  .................................................................................................................................................................................

Underskrift etter fullmakt  .................................................................................................................................................

______
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Tillegg 2

til	standardkontraktsvilkårene

Dette tillegg er en del av vilkårene og må fylles ut og underskrives av partene.

Beskrivelse	av	de	 tekniske	og	organisatoriske	 sikkerhetstiltak	 som	gjennomføres	av	opplysningsmottakeren	 i	
samsvar	med	vilkår	4	bokstav	d)	og	vilkår	5	bokstav	c)	(eller	vedlagt	dokument/lovgivning):

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

EKSEMPEL PÅ BESTEMMELSE OM SKADESERSTATNING (VALGFRI)

Erstatningsansvar

Partene er enige om at dersom en av partene holdes ansvarlig for den andre parts overtredelse av vilkårene, vil 
sistnevnte, i den grad denne er erstatningsansvarlig, holde førstnevnte skadesløs med hensyn til alle kostnader, gebyrer, 
skadeserstatningsbeløp, utgifter eller tap førstnevnte part har pådratt seg.

Erstatningen avhenger av:

a) at opplysningsoverføreren straks underretter opplysningsmottakeren om kravet, og

b) at opplysningsmottakeren får mulighet til å samarbeide med opplysningsoverføreren ved forsvaret mot og 
avgjørelsen av kravet(1).

__________________________________

(1) Avsnittet om erstatningsansvar er valgfritt.
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv  
2008/57/EF av 17. juni 2008 om samtrafikkevnen i Fellesskapets 
jernbanesystem(1), særlig artikkel 6 nr. 1,

under henvisning til Det europeiske jernbanebyrås  
anbefalinger av 17. juli 2009 om ensartede ERTMS-regler i 
TSI-er om styring, kontroll og signalering samt drift og trafikk-
styring (ERA/REC/2009-02/INT), om revisjon av vedlegg P 
til TSI-er om drift og trafikkstyring for høyhastighetstog og 
konvensjonelle tog (ERA/REC/2009-03/INT), om revisjon av 
vedlegg T til TSI om drift og trafikkstyring for konvensjonelle 
tog (ERA/REC/2009-04/INT) og om en endring med sikte 
på å oppnå samsvar mellom direktiv 2007/59/EF og TSI-er 
om drift og trafikkstyring med hensyn til bestemmelsene om 
lokomotivføreres kompetanse (ERA/REC/2009-05/INT), og

ut fra følgende betraktninger:

1) Det er ved artikkel 12 i europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 881/2004(2) fastsatt at Det 
europeiske jernbanebyrå (heretter kalt «byrået») skal 
sikre at de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne 
(TSI-ene) tilpasses den tekniske utvikling og 
markedsutviklingen samt de samfunnsmessige kravene, 
og at det skal framlegge forslag for Kommisjonen om de 
endringene i TSI-ene som det anser nødvendige.

2) Ved vedtak K(2007) 3371 av 13. juli 2007 ga 
Kommisjonen et rammemandat til byrået for utøvelse 
av visse former for virksomhet i henhold til rådsdirektiv 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 280 av 26.10.2010, s. 29, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2011 av 1. juli 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 64.

(1) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1.
(2) EUT L 164 av 30.4.2004, s. 1.

96/48/EF av 23. juli 1996 om samtrafikkevnen i det 
transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog(3) 
og europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/16/EF av 
19. mars 2001 om samtrafikkevnen til jernbanesystemet 
for konvensjonelle tog(4). I henhold til vilkårene i dette 
rammemandatet ble byrået anmodet om å revidere TSI-en 
om drift og trafikkstyring for konvensjonelle tog, vedtatt 
ved kommisjonsvedtak 2006/920/EF(5), og den reviderte 
TSI-en om drift og trafikkstyring for høyhastighetstog, 
vedtatt ved kommisjonsvedtak 2008/231/EF(6), samt å 
avgi tekniske uttalelser om vesentlige feil og offentliggjøre 
en liste over påviste mindre feil.

3) Et europeisk togstyringssystem (European Train Control 
System, «ETCS») og et verdensomspennende system for 
mobiltelekommunikasjonstjenester (Global System for 
Mobile communications — Railways: «GSM-R») anses 
som viktige hjelpemidler på veien mot et harmonisert 
transeuropeisk jernbanesystem. Reglene for disse 
systemene må derfor harmoniseres så snart som mulig. 
Som følge av dette prinsippet er ETCS og GSM-R 
spesifisert i TSI-er.

4) Kravene fastsatt i TSI-ene må være sammenhengende og 
entydige. Det betyr også at ulike TSI-er ikke kan henvise 
til tekniske krav på ulike utviklingstrinn. Alle TSI-ene bør 
derfor henvise til identiske tekniske krav.

5) For å harmonisere de relevante reglene i TSI-ene for det 
transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog 
og høyhastighetstog bør reglene som gjelder driftsforhold, 
offentliggjøres som et teknisk dokument på byråets 
nettsted.

(3) EFT L 235 av 17.9.1996, s. 6.
(4) EFT L 110 av 20.4.2001, s. 1.
(5) EUT L 359 av 18.12.2006, s. 1.
(6) EUT L 84 av 26.3.2008, s. 1.

KOMMISJONSBESLUTNING

av	21.	oktober	2010

om	endring	av	vedtak	2006/920/EF	og	2008/231/EF	om	tekniske	spesifikasjoner	for	samtrafikkevne	
som	 gjelder	 delsystemet	 «Drift	 og	 trafikkstyring»	 i	 de	 transeuropeiske	 jernbanesystemene	 for	

konvensjonelle	tog	og	høyhastighetstog

[meddelt under dokument K(2010) 7179]

 (2010/640/EU)(*)

2015/EØS/76/106
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6) TSI-en om drift og trafikkstyring for konvensjonelle tog 
bør inneholde den samme henvisningen som den reviderte 
TSI-en om drift og trafikkstyring for høyhastighetstog.

7) Revisjonen av det tekniske dokumentet «Vedlegg A til TSI 
OPE» bør følge prosessen for endringsstyring (Change 
Control Management process – CCM), som anvendes for 
valideringer av tekniske ERTMS-spesifikasjoner.

8) I henhold til artikkel 32 nr. 1 i direktiv 2008/57/EF skal 
hvert enkelt kjøretøy motta et europeisk kjøretøynummer 
når den første ibruktakingstillatelsen gis. I samsvar med 
kommisjonsvedtak 2007/756/EF av 9. november 2007 
om vedtakelse av en felles spesifikasjon for det nasjonale 
kjøretøyregisteret fastsatt i artikkel 14 nr. 4 og 5 i direktiv 
96/48/EF og 2001/16/EF(1) registreres det europeiske 
kjøretøynummeret i et nasjonalt kjøretøyregister som 
føres og oppdateres av et nasjonalt organ utpekt av den 
berørte medlemsstaten.

(9) Kravene til kjøretøynummer i vedlegg P til TSI-en 
om drift og trafikkstyring (for høyhastighetstog og 
konvensjonelle tog) trenger ikke å revideres, idet det også 
tas hensyn til utviklingen av den rettslige rammen gitt i 
direktiv 2008/57/EF og vedtak 2007/756/EF. Ettersom 
den tekniske utvikling fører til at en rekke tekniske 
koder endrer seg over tid, bør byrået få oppgaven med 
å offentliggjøre og ajourføre slike lister med tekniske 
koder.

10) Kravene til bremsevirkning er et åpent punkt i TSI-
en om drift og trafikkstyring for konvensjonelle tog. 
Driftsforholdene for bremsevirkning bør harmoniseres.

11) Kravene til lokomotivføreres faglige dyktighet 
samt fysiske og psykiske skikkethet er fastsatt i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/59/EF(2). For å 
unngå overlapping og dobbeltarbeid bør TSI-ene om drift 
og trafikkstyring ikke inneholde slike krav.

12) Vedtak 2006/920/EF og 2008/231/EF bør derfor endres.

13) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 29 nr. 1 i 

(1) EUT L 305 av 23.11.2007, s. 30.
(2) EUT L 315 av 3.12.2007, s. 51.

direktiv 2008/57/EF —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Endring	av	vedtak	2006/920/EF

I vedtak 2006/920/EF gjøres følgende endringer:

a) Nye artikler 1a og 1b skal lyde:

«Artikkel 1a

Forvaltning	av	tekniske	koder

1. Det europeiske jernbanebyrå (ERA) skal 
offentliggjøre listene med tekniske koder omhandlet i 
vedlegg P.9, P.10, P.11, P.12 og P.13 på sitt nettsted.

2. Byrået skal holde kodelistene nevnt i nr. 1 à 
jour og underrette Kommisjonen om utviklingen av 
dem. Kommisjonen skal underrette medlemsstatene 
om utviklingen av de nevnte tekniske kodene gjennom 
komiteen nedsatt ved artikkel 29 i direktiv 2008/57/EF.

Artikkel 1b

Inntil 31. desember 2013, dersom et kjøretøy selges 
eller leies i et sammenhengende tidsrom på mer enn 
seks måneder, og dersom alle de tekniske kjennetegnene 
som danner grunnlaget for å ta kjøretøyet i bruk, forblir 
uendret, kan det europeiske kjøretøynummeret endres ved 
å registrere kjøretøyet på nytt og trekke tilbake den første 
registreringen.

Gjelder den nye registreringen en annen medlemsstat 
enn den som kjøretøyet ble registrert i første gang, kan 
registreringsinstansen som er ansvarlig for den nye 
registreringen, be om en kopi av dokumentasjonen knyttet 
til den første registreringen.

En slik endring av det europeiske kjøretøynummeret 
berører ikke artikkel 21-26 i direktiv 2008/57/EF med 
hensyn til framgangsmåtene for godkjenning.

Administrasjonskostnadene knyttet til endring av det 
europeiske kjøretøynummeret skal dekkes av den som 
søker om å få endret kjøretøynummeret.»

b) Vedleggene endres som angitt i vedlegg I.
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Artikkel 2

Endring	av	vedtak	2008/231/EF

I vedtak 2008/231/EF gjøres følgende endringer:

a) Nye artikler 1a og 1b skal lyde:

«Artikkel 1a

Forvaltning	av	tekniske	koder

1. Det europeiske jernbanebyrå (ERA) skal 
offentliggjøre listene med tekniske koder omhandlet i 
vedlegg P.9, P.10, P.11, P.12 og P.13 på sitt nettsted.

2. Byrået skal holde kodelistene nevnt i nr. 1 à 
jour og underrette Kommisjonen om utviklingen av 
dem. Kommisjonen skal underrette medlemsstatene 
om utviklingen av de nevnte tekniske kodene gjennom 
komiteen nedsatt ved artikkel 29 i direktiv 2008/57/EF.

Artikkel 1b

Inntil 31. desember 2013, dersom et kjøretøy selges 
eller leies i et sammenhengende tidsrom på mer enn 
seks måneder, og dersom alle de tekniske kjennetegnene 
som danner grunnlaget for å ta kjøretøyet i bruk, forblir 
uendret, kan det europeiske kjøretøynummeret endres ved 
å registrere kjøretøyet på nytt og trekke tilbake den første 
registreringen.

Gjelder den nye registreringen en annen medlemsstat 
enn den som kjøretøyet ble registrert i første gang, kan 

registreringsinstansen som er ansvarlig for den nye 
registreringen, be om en kopi av dokumentasjonen knyttet 
til den første registreringen.

En slik endring av det europeiske kjøretøynummeret 
berører ikke artikkel 21-26 i direktiv 2008/57/EF med 
hensyn til framgangsmåtene for godkjenning.

Administrasjonskostnadene knyttet til endring av det 
europeiske kjøretøynummeret skal dekkes av den som 
søker om å få endret kjøretøynummeret.»

b) Vedleggene endres som angitt i vedlegg I.

Artikkel 3

Denne beslutning får anvendelse fra 25. oktober 2010.

Nr. 6 i vedlegg I og nr. 5 i vedlegg II får likevel anvendelse fra 
1. januar 2014.

Artikkel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 21. oktober 2010.

 For Kommisjonen

 Siim KALLAS

 Visepresident
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VEDLEGG I

I vedleggene til vedtak 2006/920/EF gjøres følgende endringer:

1) I vedlegget gjøres følgende endringer:

a) Nr. 2.2.1 skal lyde:

«2.2.1. PERSONALE OG TOG

Nr. 4.6 og 4.7 får anvendelse på personale som utfører sikkerhetskritiske oppgaver knyttet til å følge med 
et tog, når dette innebærer å krysse én eller flere grenser mellom stater og å arbeide utenfor det eller de 
områdene som angis som «grense» i netterklæringen til en infrastrukturforvaltning, og som omfattes av dennes 
sikkerhetsgodkjenning.

Nr. «4.6.2 Språkferdighet» får i tillegg anvendelse på lokomotivførere som angitt i nr. 8 i vedlegg VI til direktiv 
2007/59/EF.

Personale anses ikke å passere en grense dersom vedkommende utelukkende arbeider innenfor de «grense»-
områdene som er beskrevet i første avsnitt i dette nummer.

For personale som utfører sikkerhetskritiske oppgaver som å ekspedere tog og gi tillatelse til togbevegelser, 
får gjensidig godkjenning av faglige kvalifikasjoner og helse- og sikkerhetsvilkår mellom medlemsstatene 
anvendelse.

For personale som utfører sikkerhetskritiske oppgaver i forbindelse med siste klargjøring av et tog før det 
skal passere en eller flere grenser, og som arbeider utenfor det eller de «grense»-områdene som er beskrevet i 
første avsnitt i dette nummer, får nr. 4.6 anvendelse med gjensidig godkjenning av helse- og sikkerhetsvilkår 
mellom medlemsstatene. Et tog anses ikke som en tjeneste over landegrensene dersom alle kjøretøyene i toget 
bare passerer landegrensen, men ikke den eller de «grense»-områdene som er beskrevet i første avsnitt i dette 
nummer.

Dette kan sammenfattes i følgende tabeller:

Personale	som	er	 involvert	 i	driften	av	tog	som	passerer	 landegrensene,	når	togene	beveger	seg	forbi	
grenseområdet.

Oppgave Faglige kvalifikasjoner Medisinske krav

Følge med et tog 4.6 4.7

Gi tillatelse til togbevegelser Gjensidig godkjenning Gjensidig godkjenning

Klargjøre tog 4.6 Gjensidig godkjenning

Ekspedere tog Gjensidig godkjenning Gjensidig godkjenning

Personale	som	arbeider	med	tog	som	ikke	krysser	landegrensene,	eller	tog	som	passerer	grensene	fram	
til	grenseområdene

Oppgave Faglige kvalifikasjoner Medisinske krav

Følge med et tog Gjensidig godkjenning Gjensidig godkjenning

Gi tillatelse til togbevegelser Gjensidig godkjenning Gjensidig godkjenning

Klargjøre tog Gjensidig godkjenning Gjensidig godkjenning

Ekspedere tog Gjensidig godkjenning Gjensidig godkjenning

b) i nr. 2.2.2 skal fjerde avsnitt lyde:

 «Følgelig er detaljerte driftsregler for det europeiske togstyringssystemet (ETCS) og det verdensomspennende 
systemet for mobiltelekommunikasjonstjenester — jernbaner (GSM-R) nå spesifisert i vedlegg A til denne 
TSI-en.»
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c) Nr. 4.2.2.6.2 skal lyde:

«4.2.2.6.2.	Bremsevirkning

Infrastrukturforvaltningen skal opplyse jernbaneforetaket om det faktiske kravet til bremsevirkning. Denne 
opplysningen skal om nødvendig omfatte vilkårene for bruk av bremseanlegg som kan tenkes å påvirke 
infrastrukturen, som for eksempel magnetiske bremser, regenerative bremser og virvelstrømsbremser.

For å sikre at toget har tilstrekkelig bremsevirkning, skal jernbaneforetaket utstede bremseregler som 
personalet skal følge.

Reglene om bremsevirkning skal forvaltes innenfor rammene av infrastrukturforvaltningens og 
jernbaneforetakets sikkerhetsstyringssystem.

Ytterligere krav er spesifisert i vedlegg T.»

d) Nr. 4.3.2.6 skal lyde:

«4.3.2.6. Bruk av sanding. Minstekrav til faglige kvalifikasjoner for å føre et tog

Det finnes et grensesnitt mellom på den ene side vedlegg B (avsnitt C1) i denne TSI-en og på den annen side 
nr. 4.2.11 (Kompatibilitet med togdeteksjonssystemer montert langs sporet) og nr. 4.1 i tillegg 1 til vedlegg A 
(som nevnt i nr. 4.3.1.10) til TSI-en for delsystemet «Styring, kontroll og signalering» med hensyn til bruk av 
sanding.»

e) Nr. 4.3.3.11 skal lyde:

«4.3.3.11. Togsammensetning,	vedlegg	L

Det finnes et grensesnitt mellom på den ene side nr. 4.2.2.5 og vedlegg L til denne TSI-en og på den annen 
side nr. 4.2.3.5 (Trykkrefter i lengderetningen) i TSI-en om rullende materiell (godsvogner) med hensyn til 
kjøring av tog, toghåndtering og fordeling av kjøretøyer i toget.

Det kommer et grensesnitt mot framtidige versjoner av TSI-en for rullende materiell som tar for seg 
motorvogner og passasjervogner.»

f) Siste punktum i nr. 4.6.1 skal lyde:

 «Vedlegg J og L inneholder minstekrav til faglige kvalifikasjoner for de enkelte oppgavene.»

g) Punkt C og D i nr. 4.6.3.1 skal lyde:

«C Førstegangsvurdering

– grunnleggende vilkår,

– vurderingsprogram, herunder praktisk demonstrasjon,

– læreres og instruktørers kvalifikasjoner,

– utstedelse av kompetansesertifikat.

D Opprettholdelse av kompetanse

– prinsipper for opprettholdelse av kompetanse,

– metoder som skal følges,

– formalisering av prosessen for opprettholdelse av kompetanse,

– vurderingsprosess.»

h) Nr. 4.6.3.2.3.1 skal lyde:

«4.6.3.2.3.1.	Kunnskap om jernbanestrekninger
Jernbaneforetaket skal fastsette prosessen togpersonalet følger for å oppnå og vedlikeholde kunnskap om 
strekningene som betjenes. Prosessen skal

– bygge på de opplysningene om strekningen som infrastrukturforvaltningen framlegger, og
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– være i samsvar med framgangsmåten beskrevet i nr. 4.2.1 i denne TSI-en.»

i) Nr. 4.7.5.4 oppheves.

j) Nr. 4.7.6 oppheves.

k) Nr. 7.3.2 skal lyde:

«LISTE OVER SÆRTILFELLER

Bevisst utelatt.»

2) Vedlegg A1 og vedlegg A2 erstattes med følgende vedlegg A:

«VEDLEGG A

DRIFTSREGLER	FOR	ERTMS/ETCS	OG	ERTMS/GSM-R

Driftsreglene for ERTMS/ETCS og ERTMS/GSM-R er angitt i det tekniske dokumentet «ETCS and GSM-R rules 
and principles — version 1», offentliggjort på byråets nettsted (www.era.europa.eu).»

3) I tabellene i vedlegg G gjøres følgende endringer:

a) For parameteren «Helse- og sikkerhetsvilkår» slettes dataelementet «Graviditet (lokomotivførere)» i 
kolonnen «Elementer som skal kontrolleres for hver parameter».

b) For parameteren «Helse- og sikkerhetsvilkår» slettes raden som inneholder «Særlige krav til lokomotivførere: 
syn, krav til hørsel og tale, antropometri», sammen med henvisningen til nr. 4.7.6.

4) Vedlegg H oppheves.

5) I vedlegg N utgår siste rad i tabellen (4.7.6 — Særlige krav med hensyn til togframføring).

6) Vedlegg P, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 og P13 erstattes med følgende:

«VEDLEGG P

IDENTIFIKASJON AV KJØRETØYER

1.	Generelle	merknader

I dette vedlegget beskrives det europeiske kjøretøynummeret og tilhørende merking, som skal påføres synlig 
på kjøretøyet for å kunne identifisere kjøretøyet på en entydig og varig måte under drift. Andre numre eller 
merkinger som eventuelt inngraveres i eller påføres permanent på understellet eller kjøretøyets viktigste 
komponenter når det konstrueres, er ikke beskrevet i vedlegget.

2.	Europeisk	kjøretøynummer	og	tilhørende	forkortelser

Hver jernbanevogn får et nummer bestående av 12 sifre (kalt europeisk kjøretøynummer) med følgende struktur:

Gruppe rullende 
materiell

Samtrafikkevne og 
kjøretøytype

[To sifre]

Staten der 
det rullende 

materiellet er 
registrert
[To sifre]

Tekniske 
kjennetegn
[Fire sifre]

Serienummer
[Tre sifre]

Kontrollsiffer
[Ett siffer]

Godsvogner 00 til 09
10 til 19
20 til 29
30 til 39
40 til 49
80 til 89

[nærmere opplysninger 
i vedlegg P.6]

01 til 99
[nærmere 

opplysninger i 
vedlegg P.4]

0000 til 9999
[nærmere 

opplysninger i 
vedlegg P.9]

000 til 999 0 til 9
[nærmere 
opplys-
ninger i 
vedlegg 

P.3]

Passasjervogner 50 til 59
60 til 69
70 til 79

[nærmere opplysninger 
i vedlegg P.7]

0000 til 9999
[nærmere 

opplysninger i 
vedlegg P.10]

000 til 999
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Gruppe rullende 
materiell

Samtrafikkevne og 
kjøretøytype

[To sifre]

Staten der 
det rullende 

materiellet er 
registrert
[To sifre]

Tekniske 
kjennetegn
[Fire sifre]

Serienummer
[Tre sifre]

Kontrollsiffer
[Ett siffer]

Rullende 
trekkraftmateriell 
og enheter i et 
togsett i fast eller 
forehåndsdefinert 
sammensetning

90 til 99
[nærmere opplysninger 

i vedlegg P.8]

0000000 til 8999999
[betydningen av disse sifrene 
er fastsatt av medlemsstatene 

og eventuelt ved bilaterale eller 
multilaterale avtaler]

Spesialkjøretøyer 9000 til 9999
[nærmere 

opplysninger i 
vedlegg P.11]

000 til 999

I en gitt stat er det sjusifrede tallet for tekniske kjennetegn og serienummeret tilstrekkelig for entydig å kunne 
identifisere et kjøretøy i gruppene av passasjervogner og spesialkjøretøyer(1).

Bokstavkoder supplerer nummeret:

a) merking knyttet til samtrafikkevnen (nærmere opplysninger i vedlegg P.5),

b) forkortelse for staten der kjøretøyet er registrert (nærmere opplysninger i vedlegg P.4),

c) kjøre|vers merke (nærmere opplysninger i vedlegg P.1),

d) forkortelser for tekniske kjennetegn (nærmere opplysninger i vedlegg P.12 for godsvogner, vedlegg P.13 for 
passasjervogner).

3.	Tildeling	av	nummer

Det europeiske kjøretøynummeret skal tildeles i samsvar med reglene fastsatt i kommisjonsvedtak 2007/756/EC 
av 9. november 2007 om vedtakelse av en felles spesifikasjon for det nasjonale kjøretøyregisteret fastsatt i artikkel 
14 nr. 4 og 5 i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF.

Det europeiske kjøretøynummeret skal endres når det som følge av tekniske endringer av kjøretøyet ikke gjenspeiler 
samtrafikkevnen eller de tekniske kjennetegnene i henhold til dette vedlegg. Slike tekniske endringer kan gjøre det 
nødvendig med en ny tillatelse for ibruktaking i henhold til artikkel 20-25 i samtrafikkevnedirektivet, direktiv 
2008/57/EF.

______

VEDLEGG P.1

KJØRETØYINNEHAVERS MERKE (VKM)

1.	Definisjon	av	kjøretøyinnehavers	merke	(VKM)

Kjøretøyinnehavers merke (VKM) er en bokstavkode bestående av to til fem bokstaver(2). VKM påføres på hver 
jernbanevogn i nærheten av det europeiske kjøretøynummeret. VKM identifiserer den registrerte innehaveren av 
kjøretøyet i et nasjonalt kjøretøyregister.

Et VKM er entydig og gyldig i alle stater som omfattes av denne TSI-en, og i alle stater som inngår en avtale som 
omfatter anvendelse av systemet for kjøretøynummerering og kjøretøyinnehavermerking som beskrives i denne 
TSI-en.

2. Format	på	kjøretøyinnehavers	merke	(VKM)

VKM angir kjøretøyinnehaverens fulle navn eller en forkortelse av det, om mulig på en gjenkjennelig måte. Alle 
26 bokstaver i det latinske alfabetet kan brukes. Bokstavene i VKM skal være store bokstaver. Bokstaver som 
ikke er de første bokstavene i innehaverens navn, kan være små bokstaver. Ved kontroll av entydighet anses små 
bokstaver å ha samme betydning som store bokstaver.

Bokstavene kan inneholde diakritiske tegn(3). Ved kontroll av entydighet skal det ses bort fra diakritiske tegn som 
brukes sammen med disse bokstavene.

(1) For spesialvogner skal nummeret være entydig i en gitt stat og inneholde det første og de fem siste sifrene for de tekniske egenskap-
ene og serienummeret.

(2) For NMBS/SNCB kan bokstaven B omgitt av en sirkel fortsatt brukes.
(3) Diakritiske tegn er «aksenttegn» som f.eks. i À, Ç, Ö, Č, Ž, Å osv. Spesialbokstaver som f.eks. Ø and Æ vil bli angitt med én enkelt 

bokstav; ved kontroll av entydighet behandles Ø som O og Æ som A.
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For kjøretøyer som eies av innehavere som er bosatt i en stat som ikke bruker det latinske alfabetet, kan en 
oversettelse av VKM med bruk av statens eget alfabet påføres etter VKM, atskilt med en skråstrek («/»). Det ses 
bort fra det oversatte VKM ved databehandling.

3.	Bestemmelser	om	tildeling	av	kjøretøyinnehavermerker	(VKM)

En kjøretøyinnehaver kan få utstedt mer enn ett VKM dersom

– kjøretøyinnehaveren har et formelt navn på mer enn ett språk,

– en kjøretøyinnehaver har gode grunner til å skille mellom ulike kjøretøyparker innenfor sin organisasjon.

Ett enkelt VKM kan utstedes til en gruppe av foretak

– som tilhører én enkelt foretaksstruktur (f.eks. holdingstruktur),

– som tilhører én enkelt foretaksstruktur som har utpekt og gitt fullmakt til én organisasjon i denne strukturen 
til å håndtere alle spørsmål på vegne av alle andre,

– som har gitt én enkelt, frittstående juridisk person fullmakt til å håndtere alle spørsmål på dens vegne; i så fall 
er den juridiske personen innehaveren.

4.	Register	over	VKM	og	framgangsmåte	for	tildeling

VKM-registeret er offentlig og ajourføres løpende.

En søknad om et VKM rettes til søkerens vedkommende nasjonale myndighet og videresendes byrået. Et VKM 
kan ikke brukes før det er offentliggjort av byrået.

Innehaveren av et VKM skal underrette vedkommende nasjonale myndighet når bruken av det opphører, og 
vedkommende nasjonale myndighet skal videresende denne opplysningen til byrået. Et VKM blir deretter 
annullert når innehaveren har bevist at merkingen er endret på alle de berørte kjøretøyene. Merket vil ikke bli 
utstedt på nytt før om ti år, med mindre det gjenutstedes til den opprinnelige innehaveren, eller til en annen 
innehaver på dennes anmodning.

Et VKM kan overføres til en annen innehaver som er rettsetterfølger til den opprinnelige innehaveren. Et VKM 
beholder sin gyldighet når innehaveren endrer navn og det nye navnet ikke ligner på det eksisterende VKM-
merket.

______

VEDLEGG P.2

PÅFØRING AV NUMMERET OG DET TILHØRENDE BOKSTAVMERKET PÅ KAROSSERIET

1.	Generelle	retningslinjer	for	utvendig	merking

De store bokstavene og sifrene som merkingen består av, skal være minst 80 mm høye med sans-serif-
typer i trykkvalitet. En mindre høyde kan brukes bare dersom den eneste muligheten er å sette merket på 
rammebjelkene.

Merkingen skal ikke plasseres høyere enn to meter over skinnenivået.

2.	Godsvogner

Merkingen skal påføres vognkarosseriet på følgende måte:

23 TEN 31 TEN 33 TEN

80 D-RFC 80 D-DB 84 NL-ACTS

7369 553-4 0691 235-2 4796 100-8

Zcs Tanoos Slpss

For godsvogner som ikke har stor nok plass på karosseriet til denne typen merking, særlig flatvogner, skal merkingen 
påføres på følgende måte:
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01  87  3320  644-7

TEN F-SNCF Ks

Når én eller flere registreringsbokstaver med landbetydning påføres på en godsvogn, skal den nevnte nasjonale 
merkingen stå etter den internasjonale bokstavmerkingen og være atskilt fra denne med en bindestrek på følgende 
måte:

01  87  3320  644-7

TEN F-SNCF Ks-xy

3. Peassasjervogner

Nummeret skal påføres hver av kjøretøyets sidevegger på følgende måte:

F-SNCF 61 87 20 - 72 021 – 7

B10 tu

Merket med kjøretøyets registreringsstat og de tekniske kjennetegnene påføres rett foran, etter eller under det 
europeiske kjøretøynummeret.

For passasjervogner med førerhus skal det europeiske kjøretøynummeret også påføres inne i førerhuset.

4.	Lokomotiver,	motorvogner	og	spesialkjøretøyer

Det europeiske kjøretøynummeret skal påføres på hver av trekkvognenes sidevegger på følgende måte:

92 10 1108 062-6

Det europeiske kjøretøynummeret skal også påføres inne i hver av trekkvognenes førerhus.

Innehaveren kan påføre sin egen nummermerking (som vanligvis består av serienummeret supplert med 
en bokstavkode) med tegn som er større enn det europeiske kjøretøynummeret, noe som kan være nyttig med 
henblikk på driften. Det overlates til innehaveren å velge sted for påføring av det egne merket; det europeiske 
kjøretøynummeret skal imidlertid alltid enkelt kunne skilles fra innehaverens egen nummermerking.

______

VEDLEGG P.3

REGLER FOR BESTEMMELSE AV KONTROLLSIFFERET (12. SIFFER)

Kontrollsifferet bestemmes på følgende måte:

– Sifrene på de like plassene i grunntallet (regnet fra høyre) settes lik sine egne desimalverdier.s

– Sifrene på de ulike plassene i grunntallet (regnet fra høyre) ganges med 2.

– Deretter summeres sifrene på de like plassene og alle sifrene som utgjør delresultatene fra de ulike plassene.

– Enerposisjonen i denne summen beholdes.

– Det tallet som må legges til denne enerposisjonen for at summen skal bli 10, utgjør kontrollsifferet; dersom 
enerposisjonen er null, blir kontrollsifferet også null.
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Eksempler

1 — Grunntall 3 3 8 4 4 7 9 6 1 0 0

Multiplikasjonsfaktor 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

6 3 16 4 8 7 18 6 2 0 0

Sum: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52

Enerposisjonen i denne summen er 2.

Kontrollsifferet er derfor 8, og grunntallet blir således registreringsnummeret 33 84 4796 100 - 8.

2 — Grunntall 3 1 5 1 3 3 2 0 1 9 8
Multiplikasjonsfaktor 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

6 1 10 1 6 3 4 0 2 9 16

Sum: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40

Enerposisjonen i denne summen er 0.

Kontrollsifferet er derfor 0, og grunntallet blir således registreringsnummeret 31 51 3320 198 - 0.

______

VEDLEGG P.4

LANDKODER FOR DE STATENE DER KJØRETØYENE ER REGISTRERT (3. OG 4. SIFFER OG 
FORKORTELSE)

Opplysningene om tredjestater er bare til orientering.

Stater Alfabetisk 
landkode(1)

Numerisk 
landkode Stater Alfabetisk 

landkode(1)
Numerisk 
landkode

Albania AL 41 Egypt ET 90

Algerie DZ 92 Estland EST 26

Armenia AM 58 Finland FIN 10

Østerrike A 81 Frankrike F 87

Aserbajdsjan AZ 57 Georgia GE 28

Hviterussland BY 21 Tyskland D 80

Belgia B 88 Hellas GR 73

Bosnia-Hercegovina BIH 49 Ungarn H 55

Bulgaria BG 52 Iran IR 96

Kina RC 33 Irak IRQ (1) 99

Kroatia HR 78 Irland IRL 60

Cuba CU (1) 40 Israel IL 95

Kypros CY Italia I 83

Tsjekkia CZ 54 Japan J 42

Danmark DK 86 Kasakhstan KZ 27
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Stater Alfabetisk 
landkode(1)

Numerisk 
landkode Stater Alfabetisk 

landkode(1)
Numerisk 
landkode

Kirgisistan KS 59 Romania RO 53

Latvia LV 25 Russland RUS 20

Libanon RL 98 Serbia SRB 72

Liechtenstein FL Slovakia SK 56

Litauen LT 24 Slovenia SLO 79

Luxembourg L 82 Sør-Korea ROK 61

Makedonia MK 65 Spania E 71

Malta M Sverige SE 74

Moldova MD (1) 23 Sveits CH 85

Monaco MC Syria SYR 97

Mongolia MGL 31 Tadsjikistan TJ 66

Montenegro ME 62 Tunis TN 91

Marokko MA 93 Tyrkia TR 75

Nederland NL 84 Turkmenistan TM 67

Nord-Korea PRK (1) 30 Ukraina UA 22

Norge N 76 Det forente kongerike GB 70

Polen PL 51 Usbekistan UZ 29

Portugal P 94 Vietnam VN (1) 32

(1) I henhold til det alfabetiske kodesystemet beskrevet i 
tillegg 4 til 1949-konvensjonen og artikkel 45 nr. 4 i 
1968-konvensjonen om veitrafikk.

______

VEDLEGG P.5

BOKSTAVMERKING AV SAMTRAFIKKEVNE

«TEN»: Kjøretøy som oppfyller følgende krav:

– Det er i samsvar med alle relevante TSI-er i kraft på ibruktakingstidspunktet, og det er gitt tillatelse til å ta det 
i bruk i henhold til artikkel 22 nr. 1 i direktiv 2008/57/EF.

– Det er utstyrt med en tillatelse som er gyldig i alle medlemsstater i samsvar med artikkel 23 nr. 1 i direktiv 
2008/57/EF, eller det har alternativt fått enkelttillatelser fra alle medlemsstatene.

«PPV/PPW»: Kjøretøy som oppfyller kravene i PPV/PPW- eller PGW–avtalen (i OSJD-stater)

(i original: PPV/PPW: ППВ (Правила пользования вагонами в международном сообщении; PGW: Правила 
Пользования Грузовыми Вагонами)

Merk:

a) Kjøretøyer merket med TEN tilsvarer kode 0-3 i det første sifferet i samtrafikkoden angitt i vedlegg P.6.

b) Kjøretøyer som ikke har fått driftstillatelse i alle medlemsstater, må ha merking som angir i hvilke medlemsstater 
de har fått tillatelse. Listen over medlemsstater som har gitt tillatelse, bør merkes i samsvar med en av følgende 
tegninger, der D står for medlemsstaten som har gitt den første tillatelsen (i eksempelet : Tyskland), og F står 
for den andre medlemsstaten som har gitt tillatelse (i eksempelet : Frankrike). Medlemsstatene kodes i samsvar 
med vedlegg P.4. Dette kan omfatte kjøretøyer som samsvarer med TSI-ene, og kjøretøyer som ikke gjør det. 
Disse kjøretøyene tilsvarer kode 4-8 i det første sifferet i samtrafikkoden angitt i vedlegg P.6.
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VEDLEGG P.8

TYPER AV RULLENDE TREKKRAFTMATERIELL OG ENHETER I ET TOGSETT MED FAST 
ELLER FORHÅNDSDEFINERT SAMMENSETNING (1. OG 2. SIFFER)

Første siffer er «9».

Dersom annet siffer beskriver type trekkraftmateriell, er følgende koder obligatoriske:

Kode Generell kjøretøytype

0 Diverse

1 Elektrisk lokomotiv

2 Diesellokomotiv

3 Elektrisk motorvognsett (høyhastighet) [motorvogn eller tilhenger]

4 Elektrisk motorvognsett (unntatt høyhastighet) [motorvogn eller tilhenger]

5 Dieselmotorvognsett [motorvogn eller tilhenger]

6 Spesialtilhenger

7 Elektrisk skiftemaskin

8 Dieseldrevet skiftemaskin

9 Spesialkjøretøy

VEDLEGG P.9

MERKING AV GODSVOGNER MED STANDARDNUMMER (5.-8. SIFFER)

I dette vedlegget fastsettes nummermerkingen for godsvognens viktigste tekniske kjennetegn, som offentliggjøres 
på Det europeiske jernbanebyrås nettsted (www.era.europa.eu).

En søknad om ny kode rettes til registreringsenheten (som omhandlet i vedtak 2007/756/EF) og sendes til byrået. 
En ny kode kan ikke brukes før den er offentliggjort av byrået.

______

VEDLEGG P.10

KODER FOR DE TEKNISKE KJENNETEGNENE TIL PASSASJERVOGNER (5. OG 6. SIFFER)

Vedlegg P.10 offentliggjøres på byråets nettsted (www.era.europa.eu).

En søknad om ny kode rettes til registreringsenheten (som omhandlet i vedtak 2007/756/EF) og sendes til byrået. 
En ny kode kan ikke brukes før den er offentliggjort av byrået.

______

VEDLEGG P.11

KODER FOR DE TEKNISKE KJENNETEGNENE TIL SPESIALKJØRETØYER (6.-8. SIFFER)

Vedlegg P.11 offentliggjøres på byråets nettsted (www.era.europa.eu).

En søknad om ny kode rettes til registreringsenheten (som omhandlet i vedtak 2007/756/EF) og sendes til byrået. 
En ny kode kan ikke brukes før den er offentliggjort av byrået.

______
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VEDLEGG P.12

BOKSTAVMERKING AV GODSVOGNER UNNTATT LEDDVOGNER OG VOGNSETT

Vedlegg P.12 offentliggjøres på byråets nettsted (www.era.europa.eu).

En søknad om ny kode rettes til registreringsenheten (som omhandlet i vedtak 2007/756/EF) og sendes til byrået. 
En ny kode kan ikke brukes før den er offentliggjort av byrået.

______

VEDLEGG P.13

BOKSTAVMERKING AV PASSASJERVOGNER

Vedlegg P.13 offentliggjøres på byråets nettsted (www.era.europa.eu).

En søknad om ny kode rettes til registreringsenheten (som omhandlet i vedtak 2007/756/EF) og sendes til byrået. 
En ny kode kan ikke brukes før den er offentliggjort av byrået.»

7) Vedlegg P14 oppheves.

8) Vedlegg T skal lyde:

«VEDLEGG T

BREMSEVIRKNING

Infrastrukturforvaltningens	rolle

Infrastrukturforvaltningen skal underrette jernbaneforetaket om bremsevirkningen som kreves for hver strekning, 
og gi opplysninger om strekningsegenskapene. Infrastrukturforvaltningen skal sørge for at virkningen av 
strekningsegenskapene og marginene langs sporet tas med i kravene til bremsevirkning.

Bremsevirkningen som kreves, skal i prinsippet uttrykkes som bremsetall uttrykt i hundredeler, med mindre 
infrastrukturforvaltningen og jernbaneforetaket er blitt enige om en annen enhet som uttrykk for bremsevirkningen 
(f.eks. oppbremsede tonn, bremsekrefter, retardasjonsverdier, retardasjonsprofiler).

For togsett og faste togsammensetninger skal infrastrukturforvaltningen oppgi bremsevirkningskravene i 
retardasjonsverdier dersom jernbaneforetaket forlanger det.

Jernbaneforetakets	rolle

Jernbaneforetaket skal sikre at hvert tog oppfyller eller overoppfyller infrastrukturforvaltningens krav til 
bremsevirkning. Jernbaneforetaket skal derfor beregne et togs bremsevirkning på grunnlag av togsammensetningen.

Jernbaneforetaket skal ta hensyn til kjøretøyets eller togsettets bremsevirkning når kjøretøyet eller togsettet tas 
i bruk. Marginer knyttet til rullende materiell, som bremsenes pålitelighet og tilgjengelighet, skal vurderes. Ved 
justering av bremsevirkningen for å stanse og sikre et tog må jernbaneforetaket også ta hensyn til opplysningene 
om strekningsegenskaper som har innvirkning på togets atferd.

Bremsevirkningen som framgår av kontrollen av det aktuelle toget (som togsammensetning, bremsetilgjengelighet, 
bremseinnstillinger), skal brukes som inngangsverdi for eventuelle driftsbestemmelser som senere skal gjelde for 
toget.

Bremsevirkning	ikke	oppnådd

Infrastrukturforvaltningen skal utarbeide bestemmelser som skal anvendes dersom et tog ikke oppnår den 
bremsevirkningen som kreves, og skal gjøre disse bestemmelsene tilgjengelige for jernbaneforetakene.

Dersom et tog ikke oppnår den bremsevirkning som kreves for de strekningene toget skal trafikkere, må 
jernbaneforetaket overholde de derav følgende restriksjoner, som f.eks. hastighetsbegrensning.»



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 76/886 17.12.2015

9) Vedlegg U skal lyde:

«VEDLEGG U

LISTE OVER ÅPNE PUNKTER

Nr. 4.2.2 — Togsammensetningsdokument

Vedlegg B (se nr. 4.4 i denne TSI-en) — Andre bestemmelser som muliggjør en sammenhengende drift av de nye 
strukturelt forskjellige delsystemene.

Vedlegg R (se nr. 4.2.3.2. i denne TSI-en) — Identifisering av tog

Vedlegg S (se nr. 4.2.2.1.3 i denne TSI-en) — Togsynlighet — Bakende»

______
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Vedlegg II

[Vedlegg II er publisert i EUT L 280 av 26.10.2010, s. 46-58]
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 550/2004 av 10. mars 2004 om yting av flysikringstjenester 
i Det felles europeiske luftrom (tjenesteytingsforordningen)(1), 
særlig artikkel 15 nr. 4,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 549/2004 av 10. mars 2004 om fastsettelse av 
rammeregler for opprettelse av et felles europeisk luftrom 
(rammeforordningen)(2), særlig artikkel 5 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1794/2006(3) er 
det fastsatt nødvendige tiltak for utarbeiding av en 
avgiftsordning for flysikringstjenester som er forenlig 
med Eurocontrols underveisavgiftssystem. Det er svært 
viktig for gjennomføringen av Det felles europeiske 
luftrom at det utarbeides en felles avgiftsordning for 
flysikringstjenester som ytes gjennom alle faser av 
flygingen. Ordningen bør bidra til å gi brukerne av 
luftrommet større innsyn med hensyn til fastsettelse, 
ilegging og innkreving av avgifter samt bidra til 
kostnadseffektivitet ved yting av flysikringstjenester. Den 
bør også fremme mer effektive flyginger samtidig som et 
best mulig sikkerhetsnivå opprettholdes, og en integrert 
ytelse av tjenester stimuleres.

2) For å sikre at det overordnede målet om å bedre 
flysikringstjenestenes kostnadseffektivitet er 
virkningsfullt, bør avgiftsordningen bidra til økt kostnads- 
og driftseffektivitet i samsvar med og som støtte for den 
europeiske hovedplan for lufttrafikkstyring.

3) Forordning (EF) nr. 1794/2006 bør ajourføres for 
å gjenspeile de økonomiske konsekvensene av 
ytelsesordningen i avgiftsordningen, særlig med hensyn 
til ordningene for kostnads- og trafikkrisikodeling samt 
premieringsordningene beskrevet i kommisjonsforordning 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 333 av 17.12.2010, s. 6, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2011 av 1. juli 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 66.

(1) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 10.
(2) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 1.
(3) EUT L 341 av 7.12.2006, s. 3.

(EU) nr. 691/2010 av 29. juli 2010 om fastsettelse av en 
ytelsesordning for flysikringstjenester og nettfunksjoner 
og om endring av forordning (EF) nr. 2096/2005 om 
fastsettelse av felles krav til yting av flysikringstjenester(4). 
Forordning (EF) nr. 1794/2006 bør derfor endres.

4) Det bør treffes passende tiltak for å sikre en smidig 
overgang til den ajourførte avgiftsordningen.

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for det felles luftrom —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Endringer	av	forordning	(EF)	nr.	1794/2006

I forordning (EF) nr. 1794/2006 gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 1 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1 skal lyde:

 «1. I denne forordning fastsettes de nødvendige 
tiltak for utarbeiding av en felles avgiftsordning for 
flysikringstjenester som er forenlig med Eurocontrols 
underveisavgiftssystem.»

b) Nr. 5 og 6 skal lyde:

 «5. Med forbehold for artikkel 1 nr. 3 tredje punktum 
i kommisjonsforordning (EU) nr. 691/2010(5)kan 
medlemsstatene beslutte ikke å anvende denne 
forordning på flysikringstjenester som ytes i lufthavner 
med færre enn 50 000 kommersielle flybevegelser i 
året, uavhengig av største tillatte startmasse og antall 
passasjerseter.

 Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om 
denne beslutningen. Kommisjonen vil regelmessig 
offentliggjøre en ajourført liste over de lufthavnene 
der medlemsstatene har besluttet ikke å anvende denne 
forordning på flysikringstjenester.

(4) EUT L 201 av 3.8.2010, s. 1.
(5) EUT L 201 av 3.8.2010, s. 1.

KOMMISJONSFORORDNING	(EU)	nr.	1191/2010

av	16.	desember	2010

om	 endring	 av	 forordning	 (EF)	 nr.	 1794/2006	 om	 fastsettelse	 av	 en	 felles	 avgiftsordning	 for	
flysikringstjenester(*)

2015/EØS/76/107
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 6. Med hensyn til flysikringstjenester som ytes 
i lufthavner med færre enn 150 000 kommersielle 
flybevegelser i året, uavhengig av største tillatte 
startmasse og antall passasjerseter, kan medlemsstatene 
før hver referanseperiode nevnt i artikkel 13 nr. 3 
bokstav d) i forordning (EF) nr. 549/2004, beslutte ikke 
å gjøre følgende:

a) beregne faste kostnader i samsvar med artikkel 6 i 
denne forordning,

b) beregne terminalavgifter som fastsatt i artikkel 11 i 
denne forordning,

c) fastsette terminalenhetssatser som fastsatt i artikkel 
13 i denne forordning.

 Første ledd får anvendelse uten at det berører 
anvendelsen av prinsippene nevnt i artikkel 14 og 
15 i forordning (EF) nr. 550/2004, og med forbehold 
for artikkel 1 nr. 3 tredje punktum i forordning (EU) 
nr. 691/2010.

 De medlemsstatene som beslutter ikke å anvende 
bestemmelsene oppført i første ledd, skal foreta en 
detaljert vurdering av i hvilken grad vilkårene fastsatt 
i vedlegg I til denne forordning er oppfylt. Denne 
vurderingen skal omfatte rådføring med representantene 
for brukerne av luftrommet.

 Disse medlemsstatene skal framlegge en detaljert 
rapport for Kommisjonen om vurderingen nevnt i 
tredje ledd. Denne rapporten skal underbygges av 
dokumentasjon, omfatte resultatet av rådføringen 
med brukerne og gi en fullstendig begrunnelse for 
medlemsstatenes konklusjon.

 Etter samråd med den berørte medlemsstat kan 
Kommisjonen beslutte at vilkårene fastsatt i vedlegg I 
til denne forordning, ikke er oppfylt, og kan senest 
innen to måneder etter å ha mottatt rapporten, anmode 
om at medlemsstaten foretar en ny vurdering under 
endrede vilkår.

 Dersom Kommisjonen treffer en slik beslutning, 
skal den angi hvilke deler av vurderingen som skal 
revideres, og skal begrunne dette.

 Dersom Kommisjonen har bedt om en revidert 
vurdering, skal den berørte medlemsstat framlegge 
en rapport om konklusjonene av denne reviderte 
vurderingen innen to måneder etter å ha mottatt 
anmodningen fra Kommisjonen.

 Den endelige rapporten skal offentliggjøres og skal 
gjelde i den aktuelle referanseperioden.»

2) I artikkel 2 skal nye bokstaver lyde:

«h) «faste kostnader» kostnader som er fastsatt på forhånd 
av medlemsstatene som nevnt i artikkel 15 nr. 2 
bokstav a) i forordning (EF) nr. 550/2004,

i) «referanseperiode» referanseperioden for 
ytelsesordningen fastsatt i artikkel 11 nr. 3 bokstav d) i 
forordning (EF) nr. 549/2004,

j) «kommersiell flybevegelse» det samlede antall 
avganger og landinger i kommersiell lufttransport, 
beregnet som et gjennomsnitt over de tre årene forut 
for vedtakelsen av ytelsesplanene nevnt i artikkel 12 i 
forordning (EU) nr. 691/2010,

k) «andre inntekter» inntekter som mottas fra offentlige 
myndigheter eller inntekter fra forretningsvirksomhet, 
og/eller når det gjelder terminalenhetssatser, 
inntekter fra kontrakter eller avtaler mellom ytere av 
flysikringstjenester og lufthavnsoperatører, som er til 
fordel for ytere av flysikringstjenester når det gjelder 
nivået på terminalenhetssatser.»

3) I artikkel 3 skal nr. 1, 2 og 3 lyde:

«1.  Avgiftsordningen skal være underlagt prinsippene 
fastsatt i artikkel 15 i forordning (EF) nr. 550/2004.

2.  De faste kostnadene for underveisflysikrings-
tjenestene skal finansieres ved hjelp av underveisavgifter 
som ilegges brukerne av flysikringstjenestene i samsvar 
med bestemmelsene i kapittel III, og/eller andre inntekter.

3.  De faste kostnadene for terminaltjenestene skal 
finansieres ved hjelp av terminalavgifter som ilegges 
brukerne av flysikringstjenestene i samsvar med 
bestemmelsene i kapittel III, og/eller andre inntekter. Disse 
kan omfatte kryssubsidier gitt i samsvar med unionsretten.»

4) I artikkel 4 skal nr. 3 og 4 lyde:

«3. En underveisavgiftssone skal strekke seg fra bakken 
og opp til og med det øvre luftrom. Medlemsstatene kan 
opprette en særskilt sone for et komplekst terminalområde 
innenfor en avgiftssone.

4. Dersom avgiftssonene strekker seg over mer enn 
én medlemsstats luftrom, noe som kan være en følge 
av at det opprettes en felles avgiftssone i en funksjonell 
luftromsblokk, skal de berørte medlemsstater i den grad det 
er mulig, sikre at denne forordning får ensartet og enhetlig 
anvendelse på det berørte luftrom.
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Dersom det ikke er mulig med enhetlig anvendelse av denne 
forordning på det berørte luftrom, skal medlemsstatene 
underrette brukerne om forskjellene i anvendelsen av 
denne forordning på en tydelig måte, og skal underrette 
Kommisjonen og Eurocontrol om slike forskjeller.»

5) I artikkel 5 skal nr. 2 og 3 lyde:

«2. Medlemsstatene kan ta med følgende kostnader som 
faste kostnader, i samsvar med artikkel 15 nr. 2 bokstav a) 
i forordning (EF) nr. 550/2004, dersom de oppstår i 
forbindelse med yting av flysikringstjenester:

a) kostnader som oppstår hos relevante nasjonale 
myndigheter,

b) kostnader som oppstår hos godkjente organisasjoner 
nevnt i artikkel 3 i forordning (EF) nr. 550/2004,

c) kostnader i forbindelse med internasjonale avtaler.

3. I samsvar med artikkel 15 nr. 3 i forordning 
(EF) nr. 550/2004 og uten at det berører andre 
finansieringskilder, samt i samsvar med unionsretten kan 
en del av inntektene fra avgiftene brukes til å finansiere 
felles prosjekter for nettfunksjoner som er av særlig 
betydning med sikte på å bedre den samlede ytingen av 
lufttrafikkstyring og flysikringstjenester i Europa. I slike 
tilfeller skal medlemsstatene sikre at det finnes omfattende 
og oversiktlige regnskaper for å sikre at brukerne av 
luftrommet ikke ilegges avgifter to ganger. De faste 
kostnadene som finansierer det felles prosjektet, skal 
identifiseres tydelig i samsvar med vedlegg II.»

6) I artikkel 6 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1 skal lyde:

«1. De faste og de faktiske kostnadene skal omfatte 
kostnader som er knyttet til aktuelle tjenester, 
hjelpemidler og virksomheter nevnt i artikkel 5 i 
denne forordning, og som er fastsatt i samsvar med 
regnskapskravene i artikkel 12 i forordning (EF) 
nr. 550/2004.

 Engangsvirkningene som følge av innføringen av 
internasjonale regnskapsstandarder kan spres over et 
tidsrom på høyst 15 år.

 Uten at det berører artikkel 16 og 18 i forordning 
(EU) nr. 691/2010, skal de faste kostnadene fastsettes 
før begynnelsen av hver referanseperiode som del 
av ytelsesplanene nevnt i artikkel 11 i forordning 
(EF) nr. 549/2004 og artikkel 10 nr. 3 bokstav b) i 
forordning (EU) nr. 691/2010 for hvert kalenderår 
i referanseperioden, og både i reelle og nominelle 
verdier. Enhetssatsene skal beregnes på grunnlag 
av kostnadene uttrykt i nominelle verdier. For hvert 
år i referanseperioden skal forskjellen mellom de 

faste kostnadene uttrykt i nominelle verdier før 
referanseperioden, og de faste kostnadene justert på 
grunnlag av den faktiske inflasjonen registrert av 
Kommisjonen (Eurostat) for året, framføres senest i år 
n+2.

Faste kostnader og faktiske kostnader skal uttrykkes 
i nasjonal valuta. Dersom det er opprettet en felles 
avgiftssone med en enkelt enhetssats i en funksjonell 
luftromsblokk, skal de berørte medlemsstater sørge for 
omregning av de nasjonale kostnadene til euro eller den 
nasjonale valutaen i en av de berørte medlemsstatene, 
for å sikre en tydelig beregning av en enkelt enhetssats 
ved anvendelse av artikkel 13 nr. 1 første ledd i 
denne forordning. Medlemsstatene skal underrette 
Kommisjonen og Eurocontrol om dette.»

b) I nr. 2 gjøres følgende endringer:

i) Annet ledd skal lyde:

 «Personalkostnader skal omfatte bruttolønn, 
overtidsbetaling, arbeidsgivernes bidrag til 
trygdeordninger samt kostnader til pensjon og 
andre ytelser. Pensjonsutgifter kan beregnes ved 
hjelp av forsiktige anslag i samsvar med styringen 
av ordningen eller nasjonal lovgivning, etter hva 
som er relevant. Det skal gis nærmere opplysninger 
om disse anslagene i den nasjonale ytelsesplanen.»

ii) Fjerde og femte ledd erstattes med følgende tekst:

 «Avskrivningskostnadene skal gjelde de samlede 
anleggsmidlene som benyttes til flysikringsformål. 
Anleggsmidlene skal avskrives i samsvar med 
forventet levetid ved hjelp av den lineære metoden, 
på grunnlag av kostnadene for de midlene som 
avskrives. Avskrivningen kan beregnes på grunnlag 
av de historiske kostnadene eller nåverdikostnadene. 
Metoden skal ikke endres i avskrivningstiden og 
skal være i samsvar med kostnadene for anvendt 
kapital. Når nåverdikostnader beregnes, skal 
de tilsvarende regnskapstallene for historiske 
kostnader angis for å muliggjøre sammenligning 
og vurdering.

 Kapitalkostnadene skal være lik produktet av

a) summen av gjennomsnittlig netto bokført 
verdi av de anleggsmidlene og de mulige 
justeringene av de samlede midlene fastsatt 
av den nasjonale tilsynsmyndigheten som 
yteren av flysikringstjenester benytter, og 
som er i drift eller under konstruksjon, og av 
gjennomsnittsverdien for netto omløpsmidler, 
bortsett fra rentebærende kontoer, som er 
nødvendige for å yte flysikringstjenester, og
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b) veid gjennomsnitt av gjeldsrenten og 
egenkapitalavkastningen. For ytere av 
flysikringstjenester uten egenkapital skal 
veid gjennomsnitt beregnes på grunnlag av 
en avkastning som anvendes på forskjellen 
mellom de samlede midlene nevnt i bokstav a) 
og gjelden.

 Ekstraordinære poster er engangskostnader i 
forbindelse med yting av flysikringstjenester i løpet 
av samme år.

 Alle justeringer som går utover bestemmelsene i 
internasjonale regnskapsstandarder, skal være angitt 
i den nasjonale ytelsesplanen som skal gjennomgås 
av Kommisjonen, og i de utfyllende opplysningene 
som skal gis i samsvar med vedlegg II.»

c) I nr. 3 skal første ledd lyde:

 «I nr. 2 femte ledd skal veiingen gjøres på grunnlag 
av forholdet mellom finansiering gjennom enten 
gjeld eller egenkapital. Gjeldsrenten skal være lik 
gjennomsnittsrentesatsen for gjelden til yteren av 
flysikringstjenester. Avkastningen på egenkapitalen 
skal beregnes på grunnlag av den faktiske finansielle 
risikoen som yteren av flysikringstjenester tar.»

7) I artikkel 7 nr. 2 skal nytt ledd lyde:

 «Med hensyn til bokstav b) i første ledd skal 
medlemsstatene, før begynnelsen av hver referanseperiode, 
definere kriteriene for hvordan kostnadene skal fordeles 
mellom terminaltjenester og underveistjenester for hver 
lufthavn, og underrette Kommisjonen om dette.»

8) Artikkel 8 skal lyde:

«Artikkel 8

Innsyn	i	kostnader	og	i	avgiftsordningen

1. Medlemsstatene skal innen seks måneder før 
begynnelsen av hver referanseperiode tilby å rådføre 
seg med representanter for brukerne av luftrommet 
om faste kostnader, planlagte investeringer, prognoser 
for tjenesteenheter, avgiftspolitikk og derav følgende 
enhetssatser, og skal bistås av yterne av flysikringstjenester. 
Medlemsstatene skal på en oversiktlig måte gi 
representanter for brukerne av luftrommet, Kommisjonen 
og eventuelt Eurocontrol innsyn i sine nasjonale kostnader 
eller kostnadene til funksjonelle luftromsblokker fastsatt i 
samsvar med artikkel 5, og sine enhetssatser.

I referanseperioden skal medlemsstatene en gang i året 
tilby å rådføre seg med representanter for brukerne av 
luftrommet om eventuelle avvik fra prognosen, særlig med 
hensyn til

a) faktisk trafikk og kostnader i forhold til forventet 
trafikk og faste kostnader,

b) gjennomføringen av risikodelingsordningen fastsatt i 
artikkel 11a,

c) premieringsordningene fastsatt i artikkel 12.

Rådføringen kan organiseres på regionalt plan. 
Representanter for brukerne av luftrommet skal beholde 
retten til å be om ytterligere rådføring. Rådføring med 
brukerne skal også organiseres systematisk etter aktivering 
av en varslingsordning som fører til en revisjon av 
enhetssatsen.

 2. Opplysningene nevnt i nr. 1 skal bygge på 
rapporteringstabellene og de nærmere reglene fastsatt i 
vedlegg II og VI, eller dersom en medlemsstat på nasjonalt 
plan eller for en funksjonell luftromsblokk har truffet 
en beslutning om ikke å beregne faste kostnader eller 
terminalavgifter, eller ikke å fastsette terminalenhetssatser 
i samsvar med artikkel 1 nr. 6, skal opplysningene nevnt i 
nr. 1 bygge på rapporteringstabellene og de nærmere reglene 
fastsatt i vedlegg III. Den relevante dokumentasjonen 
skal stilles til rådighet for representantene for brukerne 
av luftrommet, Kommisjonen, Eurocontrol og nasjonale 
tilsynsmyndigheter tre uker før rådføringssmøtet. For den 
årlige rådføringen nevnt i nr. 1 annet ledd skal den relevante 
dokumentasjonen stilles til rådighet for representantene for 
brukerne av luftrommet, Kommisjonen, Eurocontrol og 
nasjonale tilsynsmyndigheter innen 1. november hvert år.»

9) I artikkel 9 gjøres følgende endringer:

a)  I nr. 1 skal bokstav c) lyde:

«c) flyginger som gjennomføres utelukkende med 
sikte på transport av en regjerende monark og 
dennes nære familie og stats- og regjeringssjefer 
samt ministre når disse er på offisielt oppdrag; 
fritaket skal i alle tilfeller angis med en passende 
statusindikator eller merknad i reiseplanen,»

b) I nr. 4 gjøres følgende endringer:

i) Første ledd oppheves.

ii) I annet ledd skal innledende tekst lyde:

 «Kostnadene for unntatte flyginger skal bestå av:»

10) Artikkel 10 og11 skal lyde:

«Artikkel 10

Beregning	av	underveisavgifter

 1.  Med forbehold for muligheten fastsatt i artikkel 3 
nr. 2 til å finansiere underveisflysikringstjenester ved hjelp 
av andre inntekter skal underveisavgiften for en gitt flyging 
i en bestemt underveisavgiftssone være lik produktet av 
den fastsatte enhetssatsen for denne underveisavgiftssonen 
og underveistjenesteenhetene for denne flygingen.
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 2.  Enhetssatsen og underveistjenesteenhetene skal 
beregnes i samsvar med vedlegg IV.

Artikkel 11

Beregning	av	terminalavgifter

 1.  Med forbehold for muligheten fastsatt i artikkel 3 
nr. 3 til å finansiere terminalflysikringtjenester ved hjelp  
av andre inntekter skal terminalavgiften for en gitt  
flyging i en bestemt terminalavgiftssone være lik  
produktet av den fastsatte enhetssatsen for denne 
terminalavgiftssonen og antallet terminaltjenesteenheter 
for denne flygingen. For avgiftsinnkreving skal inn- 
flyging og avgang telle som en enkelt flyging. Som 
enhet telles enten den innkommende eller den utgående  
flygingen.

 2.  Enhetssatsen og terminaltjenesteenhetene skal 
beregnes i samsvar med vedlegg V.»

11) Ny artikkel 11a skal lyde:

«Artikkel 11a

Risikodeling

 1.  I denne artikkel fastsettes ordningene for trafikk- 
og kostnadsrisikodeling. Den får anvendelse i samsvar 
med prinsippene nevnt i artikkel 11 i forordning (EU) 
nr. 691/2010.

 2.  Følgende kostnader skal ikke være underlagt 
trafikkrisikodeling og skal innkreves uavhengig av 
trafikkutviklingen:

a) de faste kostnadene fastsatt i samsvar med artikkel 5 
nr. 2, med unntak av avtaler om lufttrafikktjenester over 
landegrensene,

b) de faste kostnadene til ytere av værvarslingstjenester,

c) godkjente framføringer fra et tidligere år eller en 
referanseperiode, og bonuser og sanksjoner som 
oppstår som følge av premieringsordninger,

d) for høye eller for lave innkrevinger som følge av 
variasjoner i trafikken, som skal innkreves senest i år 
n+2.

I tillegg kan medlemsstatene gi ytere av flysikringstjenester 
som har fått tillatelse til å yte flysikringstjenester uten 
sertifisering, fritak for de faste kostnadene i forbindelse 
med trafikkrisikodeling i samsvar med artikkel 7 nr. 5 i 
forordning (EF) nr. 550/2004.

 3. Dersom det faktiske antallet tjenesteenheter i et gitt 
år ikke overstiger eller faller under prognosen fastsatt ved 
begynnelsen av referanseperioden med mer enn 2 %, skal 
flysikringstjenesteyterens ekstra inntekt eller inntektstap i 
forhold til faste kostnader, ikke framføres.

 4. Dersom det faktiske antallet tjenesteenheter i et 
gitt år n overstiger prognosen fastsatt ved begynnelsen 
av referanseperioden med mer enn 2 %, skal minst 70 % 
av den ekstra inntekten for den eller de berørte yterne av 
flysikringstjenester, for den delen som overstiger 2 % av 
forskjellen mellom faktiske tjenesteenheter og prognosen 
med hensyn til faste kostnader, tilbakebetales til brukerne 
av luftrommet senest i år n+2.

 Dersom det faktiske antallet tjenesteenheter i et gitt 
år n faller under prognosen fastsatt ved begynnelsen 
av referanseperioden med mer enn 2 %, skal høyst 
70 % av inntektstapet for den eller de berørte yterne av 
flysikringstjenester, for den delen som overstiger 2 % av 
forskjellen mellom faktiske tjenesteenheter og prognosen 
med hensyn til faste kostnader, bæres av brukerne av 
luftrommet i prinsippet senest i år n+2. Medlemsstatene kan 
imidlertid beslutte å spre framføringen av slike inntektstap 
over flere år med henblikk på stabilisering av enhetssatsen.

 5. Fordelingen av trafikkrisikoen nevnt i nr. 4 skal 
fastsettes i den nasjonale ytelsesplanen eller ytelsesplanen 
for funksjonelle luftromsblokker for hele referanseperioden, 
etter rådføringen nevnt i artikkel 8.

 6. Dersom det faktiske antallet tjenesteenheter i et 
gitt år n er lavere enn 90 % av prognosen fastsatt ved 
begynnelsen av referanseperioden, skal det samlede 
beløpet av inntektstapet for den eller de berørte yterne av 
flysikringstjenester, for den delen som overstiger 10 % av 
forskjellen mellom faktiske tjenesteenheter og prognosen 
med hensyn til faste kostnader, bæres av brukerne av 
luftrommet i prinsippet senest i år n+2. Medlemsstatene kan 
imidlertid beslutte å spre framføringen av slike inntektstap 
over flere år med henblikk på stabilisering av enhetssatsen.

 Dersom det faktiske antallet tjenesteenheter i et gitt år n 
overstiger 110 % av prognosen fastsatt ved begynnelsen 
av referanseperioden, skal det samlede beløpet av 
den ekstra inntekten for den eller de berørte yterne av 
flysikringstjenester, for den delen som overstiger 10 % av 
forskjellen mellom faktiske tjenesteenheter og prognosen 
med hensyn til faste kostnader, tilbakebetales til brukerne 
av luftrommet i år n+2.

 7.  Ytere av flysikringstjenester uten egenkapital eller 
med egenkapital som ikke overstiger 5 % av samlet gjeld 
per 31. desember 2011, kan fritas fra trafikkrisikodeling 
i den første referanseperioden for å gjøre det mulig å 
minske den andelen som finansieres ved gjeld. De yterne 
av flysikringstjenester som er fritatt for trafikkrisikodeling, 
skal være angitt i ytelsesplanen som skal gjennomgås av 
Kommisjonen, og i de utfyllende opplysningene som skal 
gis i samsvar med vedlegg II. Medlemsstatene skal beskrive 
og begrunne de tiltakene som er planlagt, for å oppnå en 
lavere andel som finansieres ved gjeld, og en tidsplan for 
disse.



17.12.2015 Nr. 76/893EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

 8.  Følgende prinsipper skal gjelde ved risikodeling av 
kostnader:

a) Dersom de faktiske kostnadene i hele referanse-
perioden er lavere enn de faste kostnadene fastsatt 
ved begynnelsen av referanseperioden, skal den 
berørte yteren av flysikringstjenester, den berørte 
medlemsstaten eller det berørte godkjente organet 
beholde retten til den oppståtte forskjellen.

b) Dersom de faktiske kostnadene i hele referanse-
perioden overstiger de faste kostnadene fastsatt 
ved begynnelsen av referanseperioden, skal den 
berørte yteren av flysikringstjenester, den berørte 
medlemsstaten eller det berørte godkjente organet bære 
kostnadene for den oppståtte forskjellen, med forbehold 
for aktivering av en varslingsordning i samsvar med 
artikkel 18 i forordning (EU) nr. 691/2010.

c) Bokstav a) og b) får ikke nødvendigvis anvendelse på 
den differansen mellom faktiske og faste kostnader som 
kan anses å ligge utenfor ytere av flysikringstjenesters, 
medlemsstaters og godkjente organers kontroll som 
følge av:

i) uforutsette endringer i nasjonale pensjons-
bestemmelser og bestemmelser om pensjons-
regnskap,

ii) uforutsette endringer i nasjonal skatterett,

iii) uforutsette og nye utgiftsposter som ikke dekkes av 
den nasjonale ytelsesplanen, men som er påkrevd i 
lovgivningen,

iv) uforutsette endringer i utgifter eller inntekter som 
stammer fra internasjonale avtaler,

v) betydelige endringer i renter på lån.

 Uten at det berører artikkel 6 nr. 1 tredje ledd, skal en 
liste over ukontrollerbare kostnadsfaktorer fastsettes av 
den nasjonale tilsynsmyndigheten ut fra listen som er 
oppført i nr. i–v) i første ledd, og den skal utgjøre en del av 
ytelsesplanen.

 Dersom de faktiske kostnadene i hele referanseperioden 
er lavere enn de faste kostnadene fastsatt ved begynnelsen 
av referanseperioden, skal den oppståtte differansen 
tilbakeføres til brukerne av luftrommet gjennom framføring 
til den etterfølgende referanseperioden.

 Dersom de faktiske kostnadene i hele referanseperioden 
overstiger de faste kostnadene fastsatt ved begynnelsen 
av referanseperioden, skal den oppståtte differansen 
overlates til brukerne av luftrommet gjennom framføring 
til den etterfølgende perioden. Den berørte nasjonale 
tilsynsmyndigheten skal uttrykkelig samtykke i 
framføringen etter å ha forsikret seg om at:

i) avviket mellom faktiske kostnader og faste kostnader 
faktisk er resultatet av utviklingen som ligger utenfor de 
berørte ytere av flysikringstjenesters, medlemsstaters 
eller godkjente organers kontroll,

ii) avviket i kostnader som skal overlates til brukerne, er 
uttrykkelig identifisert og kategorisert.

 Det framførte beløpet skal være angitt ut fra faktorer og 
være beskrevet i de utfyllende opplysningene som skal gis 
i samsvar med vedlegg VI.»

12) I artikkel 12 skal nr. 1, 2 og 3 lyde:

 «1.  Medlemsstatene kan, på nasjonalt plan eller 
for en funksjonell luftromsblokk og basert på 
åpenhet og likebehandling, fastsette eller godkjenne 
premieringsordninger for å støtte forbedringer i 
ytingen av flysikringstjenester eller redusere luftfartens 
miljøvirkninger, noe som vil føre til endret beregning av 
avgiftene fastsatt i nr. 2 og 3. Disse stimuleringstiltakene 
kan gjelde for ytere av flysikringstjenester eller brukere av 
luftrommet.

 2.  I samsvar med artikkel 11 i forordning (EU) 
nr. 691/2010 kan medlemsstatene, på nasjonalt plan eller 
for en funksjonell luftromsblokk, vedta økonomiske 
stimuleringstiltak for at deres ytere av flysikringstjenester 
skal oppnå ytelsesmålene. Enhetssatsen kan justeres for 
å gi en bonus eller en sanksjon i henhold til det faktiske 
ytelsesnivået til yteren av flysikringstjenester i forhold til 
det relevante målet. Slike bonuser eller sanksjoner skal 
bare aktiveres dersom ytelsesendringene har en betydelig 
virkning på brukerne. Det gjeldende nivået for bonuser og 
sanksjoner skal stå i forhold til de målene som skal nås og 
den ytingen som er oppnådd. Endringene i ytelsesnivå og 
gjeldende nivå for bonuser og sanksjoner skal fastsettes 
etter tilbudet om konsultasjon nevnt i artikkel 8 og angis 
i den nasjonale ytelsesplanen eller i ytelsesplanen for 
funksjonelle luftromsblokker.

 3.  Dersom en medlemsstat bestemmer seg for å anvende 
en premieringsordning på brukere av flysikringstjenester, 
skal den etter tilbudet om konsultasjon nevnt i artikkel 8, 
tilpasse avgiftene slik at premieringsordningen gjenspeiler 
disse brukernes innsats, særlig for å

a) optimalisere bruken av flysikringstjenester,
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b) redusere luftfartens miljøvirkning,

c) redusere de samlede kostnadene for flysikringstjenester 
og øke effektiviteten av dem, særlig ved å redusere 
eller tilpasse avgifter knyttet til bruk av luftbåret utstyr 
som fører til økt kapasitet, eller for å oppveie ulempene 
ved å velge mindre trafikkerte ruter,

d) framskynde gjennomføringen av ATM-kapasitet 
innenfor rammen av SESAR.»

13) I artikkel 13 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1 og 2 skal lyde:

 «1.  Medlemsstatene skal sikre at det årlig fastsettes 
enhetssatser for hver avgiftssone.

 Enhetssatsene skal fastsettes i nasjonal valuta. Dersom 
medlemsstatene som utgjør en del av en funksjonell 
luftromsblokk, beslutter å opprette en felles avgiftssone 
med en enkelt enhetssats, skal denne enhetssatsen 
angis i euro eller i den nasjonale valutaen til en av de 
berørte medlemsstatene. De berørte medlemsstatene 
skal underrette Kommisjonen og Eurocontrol om den 
valutaen som får anvendelse.

 2.  I samsvar med artikkel 11 nr. 4 bokstav e) 
i forordning (EF) nr. 549/2004 og artikkel 18 i  
forordning (EU) nr. 691/2010 kan enhetssatsene 
endres i løpet av året dersom det er aktivert en 
varslingsordning.»

b) Nytt nr. 4 skal lyde:

 «4. For referanseperiodens første år skal enhets-
satsene beregnes på grunnlag av den ytelsesplanen 
som den berørte medlemsstaten eller funksjonelle 
luftromsblokken meddelte per 1. november i året 
forut for begynnelsen av referanseperioden. Dersom 
ytelsesplaner er vedtatt etter 1. november i året forut  
for begynnelsen av referanseperioden, skal 
enhetssatsene om nødvendig beregnes på nytt på 
grunnlag av den endelige vedtatte planen eller de 
gjeldende korrigerende tiltakene.»

14) I artikkel 14 skal nr. 1 lyde:

 1.  Medlemsstatene kan kreve inn avgiftene gjennom 
en enkelt avgift per flyging. Når avgiftene faktureres og 
innkreves regionalt, kan faktureringsvalutaen være euro, 
og en administrativ enhetssats som skal dekke fakturerings- 
og innkrevingskostnadene skal legges til den aktuelle 
enhetssatsen.»

15) Artikkel 15 oppheves.

16) I artikkel 17 skal innledningen i første ledd lyde:

 «Ytere av flysikringstjenester skal lette inspeksjoner 
og undersøkelser, herunder kontroll på stedet, som 
foretas av den nasjonale tilsynsmyndigheten, eller av en 
godkjent organisasjon som opptrer på dennes vegne. De 
bemyndigede personene skal ha rett til:»

17) Ny artikkel 17a skal lyde:

«Artikkel 17a

Gjennomgåelse

 Kommisjonens gjennomgåelse av ytelsesordningen nevnt 
i artikkel 24 i forordning (EU) nr. 691/2010 skal omfatte 
risikodelingsordningen fastsatt i artikkel 11a i denne 
forordning, premieringsordningene fastsatt i samsvar 
med artikkel 12 i denne forordning og deres virkning 
og effektivitet med hensyn til å oppnå de fastsatte 
ytelsesmålene.»

18) Vedlegg I-VI endres i samsvar med vedlegget til denne 
forordning.

Artikkel 2

Overgangsbestemmelser

De medlemsstatene som allerede før 8. juli 2010 hadde 
nasjonale bestemmelser som fastsatte en reduksjon i 
enhetssatsen utover de felles målene for Unionen som er 
fastsatt i samsvar med forordning (EU) nr. 691/2010, kan 
frita sine ytere av flysikringstjenester for artikkel 11a nr. 3 i 
forordning (EF) nr. 1794/2006. Dette fritaket skal gjelde i den 
perioden når enhetssatsen blir nedsatt, men skal ikke forlenges 
utover utgangen av den første referanseperioden i 2014. 
Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og Eurocontrol 
om slike fritak.

Medlemsstatene kan beslutte at bestemmelsene i forordning 
(EF) nr. 1794/2006, som endret ved denne forordning, ikke 
skal anvendes på terminalavgifter fram til 31. desember 
2014. De skal underrette Kommisjonen om dette. Dersom 
medlemsstatene unntar terminalavgifter fra bestemmelsene 
i nevnte forordning, kan de samlede kostnadene ved yting av 
terminalflysikringstjenester innkreves fram til 31. desember 
2014.

Artikkel 3

Ikrafttredelse

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

Den får anvendelse på kostnader, avgifter og enhetssatser for 
flysikringstjenester fra år 2012.



17.12.2015 Nr. 76/895EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

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

Utferdiget i Brussel, 16. desember 2010.

 For Kommisjonen

 President

 José Manuel BARROSO

______
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VEDLEGG

I vedlegg I-VI gjøres følgende endringer:

1) I vedlegg I skal nytt nr. 5 lyde:

«5. Dersom det er mer enn 150 000 kommersielle flybevegelser i året, skal vurderingen nevnt i nr. 1-4 utføres for 
hver enkelt lufthavn.»

2) Vedlegg II skal lyde:

«VEDLEGG II

Innsyn	i	kostnader

1.  RAPPORTERINGSTABELL

Medlemsstatene og yterne av flysikringstjenester skal fylle ut rapporteringstabellen nedenfor for hver 
avgiftssone som de er ansvarlige for, og for hver referanseperiode. Medlemsstatene skal også utarbeide en 
konsolidert rapporteringstabell for hver avgiftssone som de er ansvarlige for.

Det skal fylles ut en konsolidert tabell for alle lufthavner som omfattes av bestemmelsene i denne forordning.

Dersom en avgiftssone strekker seg over mer enn én medlemsstats luftrom, skal medlemsstatene fylle ut 
tabellen i fellesskap i samsvar med de tiltakene som er nevnt i artikkel 4 nr. 4.

De faktiske kostnadene skal fastsettes på grunnlag av reviderte regnskaper. Kostnadene skal fastsettes i samsvar 
med virksomhetsplanen som kreves for sertifikatet, og angis i den valutaen som de er fastsatt i, i samsvar med 
artikkel 6 nr. 1 fjerde ledd.

For å gjøre det lettere for Kommisjonen å utarbeide felles ytelsesmål for Unionen, og uten at det berører 
ytelsesplanene som skal vedtas på nasjonalt plan eller for en funksjonell luftromsblokk, skal medlemsstatene 
samt yterne av flysikringstjenester fylle ut rapporteringstabellen med opprinnelige prognoser atten måneder før 
begynnelsen av en referanseperiode.
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Tabell 1 – Samlede kostnader
Avgiftssonens navn Referanseperiode: N - (N+4)
Organisasjonens navn

Faste kostnader Faktiske kostnader:

Kostnadsfordeling N N+1 N+2 N+3 N+4 N N+1 N+2 N+3 N+4

Kostnadsart (nominell verdi)
Personale
Andre driftskostnader
Avskrivning
Kapitalkostnader
Ekstraordinære poster
Samlede kostnader

I alt  % n/n-1
Personale % n/n-1
Andre driftsk.  % n/n-1

Tjenestetype (nominell verdi)
Lufttrafikkstyring
Kommunikasjon
Navigasjon
Overvåking
Leting og redning
Luftfartsinformasjon
Værvarslingstjenester
Tilsynskostnader
Andre statlige kostnader
Samlede kostnader

I alt  % n/n-1
ATM % n/n-1
CNS  % n/n-1

Tilleggsopplysninger om kapitalkostnader og kostnader til felles prosjekter (nominell verdi)
Gjennomsnittlige eiendeler

Netto bokført verdi anleggsmidler
Justering av samlede eiendeler
Netto omløpsmidler
Samlede eiendeler
Kapitalkostnader %
Kapitalkostnader før skatt %
Avkastning på egenkapital %
Gjennomsnittlig gjeldsrente %

Kostnader til felles prosjekter
Felles prosjekt 1

Tilleggsopplysninger om inflasjon og samlede kostnader i realverdi
Inflasjon %(1)
Samlede kostnader i realverdi(2)

I alt  % n/n-1

Fradrag for kostnader som er tildelt fritatte VFR-flyginger (nominell verdi)
Samlede kostnader
Kostnader til fritatte VFR-flyginger
Samlede kostnader etter fradrag(3)

Kostnader og eiendelsposter angis i millioner i nasjonal valuta – tjenesteenheter i millioner
(1) Forventet inflasjon som brukes til å fastsette faste kostnader i nominelle verdier – faktisk inflasjon ifølge EUROSTAT
(2) Faste kostnader (ytelsesplan) i realverdi – faktiske kostnader i realverdi
(3) Faste kostnader (etter fradrag av VFR-kostnader) rapportert i vedlegg II (nominell verdi)
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2.  UTFYLLENDE OPPLYSNINGER

Medlemsstatene og yterne av flysikringstjenester skal i tillegg gi minst følgende opplysninger:

– en beskrivelse av metoden som er brukt til å fordele kostnadene for hjelpemidler eller tjenester mellom 
ulike flysikringstjenester på grunnlag av listen over hjelpemidler og tjenester som finnes i ICAOs regionale 
flysikringsplan for region Europa (Doc 7754), og en beskrivelse av metoden som er brukt til å fordele de 
nevnte kostnadene mellom ulike avgiftssoner,

– en beskrivelse av og forklaring på metoden som er brukt ved beregning av avskrivningskostnader: 
historiske kostnader eller nåverdikostnader. Dersom nåverdimetoden er benyttet, skal sammenlignbare 
historiske data framlegges,

– en begrunnelse for kapitalkostnadene, herunder eiendelenes bestanddeler, mulige justeringer av samlede 
eiendeler og avkastning på egenkapital,

– en beskrivelse av samlede faste kostnadene for hver lufthavn underlagt bestemmelsene i denne forordning 
for hver terminalavgiftssone, for lufthavner med mindre enn 20 000 flybevegelser med kommersiell 
lufttransport i gjennomsnitt per år i de foregående tre år, kan kostnadene presenteres som samlede 
kostnader,

– en definisjon av kriteriene som brukes til å fordele kostnadene mellom terminal- og underveistjenester for 
hver regulerte lufthavn,

– en fordeling av værvarslingskostnadene mellom direkte kostnader og «meteorologiske kjernekostnader», 
definert som kostnadene for å opprettholde værvarslingshjelpemidler og -tjenester som også tjener 
allmenne værvarslingsformål. Disse omfatter generell analyse og varsling, jord- og atmosfærebaserte 
observasjonssystemer, kommunikasjonssystemer for værvarsling, databehandlingssentraler og støtte til 
grunnforskning, opplæring og administrasjon,

– en beskrivelse av metoden som benyttes for å fordele de samlede værvarslingskostnadene og de 
meteorologiske kjernekostnadene på den sivile luftfarten og mellom avgiftssoner,

– som angitt i nr. 1, atten måneder før begynnelsen av en referanseperiode, en beskrivelse av de rapporterte 
prognosene for kostnader og trafikk,

– hvert år i referanseperioden, en beskrivelse av de rapporterte faktiske kostnadene og forskjellen mellom 
disse og de faste kostnadene.»

3) I vedlegg III skal nr. 1.2 lyde:

«1.2. Utfyllende opplysninger

Yterne av flysikringstjenester skal i tillegg gi minst følgende opplysninger:

– en beskrivelse av kriteriene som er brukt til å fordele kostnadene for hjelpemidler eller tjenester mellom 
ulike flysikringstjenester på grunnlag av listen over hjelpemidler og tjenester som finnes i ICAOs regionale 
flysikringsplan for region Europa (Doc 7754),

– en beskrivelse av og forklaring på forskjellene mellom planlagte og faktiske ikke-fortrolige tall for år (n-1),

– en beskrivelse av og forklaring på ikke-fortrolige planlagte kostnader og investeringer i forhold til forventet 
trafikk i de neste fem årene,

– en beskrivelse av og forklaring på metoden som er benyttet ved beregning av avskrivningskostnader: 
historiske kostnader eller nåverdikostnader,

– en begrunnelse for kapitalkostnadene, herunder eiendelenes bestanddeler, mulige justeringer av samlede 
eiendeler og avkastning på egenkapital.»

4) Vedlegg IV skal lyde: 
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«VEDLEGG IV

Beregning	av	underveistjenesteenheter	og	enhetssatser

1. Beregning av underveistjenesteenheter

1.1. En underveistjenesteenhet beregnes som produktet av avstandsfaktoren og vektfaktoren for det aktuelle 
luftfartøyet.

1.2. Avstandsfaktoren finnes ved å dele antall kilometer i storsirkelen mellom avgiftssonenes inn- og 
innflygingspunkter på 100, i samsvar med sist kjente reiseplan som det aktuelle luftfartøyet har oppgitt med 
sikte på trafikkflytstyring.

1.3. Dersom en flyging har samme inn- og utflygingspunkt i en avgiftssone, skal avstandsfaktoren være lik 
avstanden i storsirkelavstanden mellom disse punktene og det fjernest beliggende punktet i reiseplanen 
multiplisert med to.

1.4. Avstanden som skal vurderes, skal reduseres med 20 kilometer for hver avgang og landing innenfor en 
medlemsstats territorium.

1.5. Vektfaktoren, uttrykt med to desimaler, er lik kvadratroten av kvotienten som fås ved å dele luftfartøyets 
største tillatte sertifiserte avgangsvekt i tonn i henhold til luftdyktighetsbeviset eller et tilsvarende offisielt 
dokument som framvises av luftfartøyoperatøren, med 50. Dersom denne vekten ikke er kjent, skal vekten 
til det tyngste kjente luftfartøyet av samme type benyttes. Dersom et luftfartøy har flere sertifiserte største 
avgangsvekter, skal den største benyttes. Dersom en luftfartøyoperatør anvender to eller flere versjoner av 
samme type luftfartøy, skal gjennomsnittet av den største avgangsvekten for alle operatørens luftfartøyer av 
den nevnte typen benyttes for alle luftfartøyer av den typen. Beregningen av vektfaktoren per luftfartøytype 
og operatør skal gjennomføres minst én gang i året.

2. Beregning av underveisenhetssatser

2.1.  Underveisenhetssatsen skal beregnes før begynnelsen av hvert år i referanseperioden.

2.2. Den beregnes ved å dele det anslåtte antallet samlede underveistjenesteenheter for det aktuelle året på den 
algebraiske summen av følgende elementer:

i) de faste kostnadene i det aktuelle året,

ii) anvendelsen av differansen mellom forventet og faktisk inflasjon som nevnt i artikkel 6 nr. 1,

iii) framføringene som oppstår ved gjennomføringen av trafikkrisikodelingen nevnt i artikkel 11a nr. 2-7,

iv) framføringene fra forrige referanseperiode som oppstår ved gjennomføringen av kostnadsrisikodelingen 
nevnt i artikkel 11a nr. 8,

v) bonuser og sanksjoner som oppstår som følge av de økonomiske stimuleringstiltakene nevnt i artikkel 12 
nr. 2,

vi) for de to første referanseperiodene, for høye eller for lave innkrevinger som oppstår hos medlemsstatene 
til og med 2011,

vii) et fradrag for kostnadene til VFR-flyginger som angitt i artikkel 7 nr. 4.»

5) Vedlegg V skal lyde: 
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«VEDLEGG V

Beregning	av	terminaltjenesteenheter	og	enhetssatser

1. Beregning av terminaltjenesteenheter

1.1. Terminaltjenesteenhetene er lik vektfaktoren for det aktuelle luftfartøyet.

1.2. Vektfaktoren, uttrykt med to desimaler, beregnes ved å dele luftfartøyets største sertifiserte avgangsvekt i 
tonn nevnt i vedlegg IV nr. 1.5, på 50 og opphøye kvotienten i en eksponent på 0,7. I en overgangsperiode 
på fem år etter beregningen av den første terminalenhetssatsen i henhold til denne forordning, skal denne 
eksponenten ligge mellom 0,5 og 0,9.

2. Beregning av terminalenhetssatser

2.1.  Terminalenhetssatsene skal beregnes før begynnelsen av hvert år i referanseperioden.

2.2. Den beregnes ved å dividere det anslåtte antallet samlede terminaltjenesteenheter for det aktuelle året med 
den algebraiske summen av følgende elementer:

i) de faste kostnadene i det aktuelle året,

ii) anvendelsen av differansen mellom forventet og faktisk inflasjon som nevnt i artikkel 6 nr. 1,

iii) framføringene som oppstår ved gjennomføringen av trafikkrisikodelingen nevnt i artikkel 11a nr. 2-7,

iv) framføringene fra forrige referanseperiode som oppstår ved gjennomføringen av kostnadsrisikodelingen 
nevnt i artikkel 11a nr. 8,

v) bonuser og sanksjoner som oppstår som følge av de økonomiske stimuleringstiltakene nevnt i artikkel 12 
nr. 2,

vi) for de to første referanseperiodene, for høye eller for lave innkrevinger som oppstår hos medlemsstatene 
til og med året forut for anvendelsen av denne forordning på terminalavgifter,

vii) et fradrag for kostnadene til VFR-flyginger som angitt i artikkel 7 nr. 4.»

6) Vedlegg VI skal lyde:

«VEDLEGG VI

Avgiftsordning

1. RAPPORTERINGSTABELL

 Medlemsstatene og yterne av flysikringstjenester skal fylle ut rapporteringstabellen nedenfor for hver 
avgiftssone som de er ansvarlige for, og for hver referanseperiode. Medlemsstatene skal også utarbeide en 
konsolidert tabell for hver avgiftssone som de er ansvarlige for.

 Dersom en avgiftssone strekker seg over mer enn én medlemsstats luftrom, skal medlemsstatene fylle ut 
tabellen i fellesskap, i samsvar med de tiltakene som er nevnt i artikkel 4 nr. 4.
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 Tabell 2 – Beregning av enhetssats

Avgiftssonens navn Referanseperiode: N - (N+4)
Organisasjonens navn

Beregning av enhetssats N N+1 N+2 N+3 N+4

1.	Faste	kostnader	i	nominelle	verdier	og	justert	for	inflasjon

Faste kostnader i nominelle verdier – unntatt VFR (rapportert fra vedlegg II)
Faktisk inflasjonssats ifølge EUROSTAT – vedlegg II
Forventet inflasjonssats – vedlegg II
Inflasjonsjustering – artikkel 6 nr. 1: beløp i år n som skal framføres

2.	Forventede	og	faktiske	tjenesteenheter	i	alt

Forventede tjenesteenheter i alt (ytelsesplan)
Faktiske tjenesteenheter i alt
Faktiske/forventede tjenesteenheter i alt (i %)

3.	Kostnader	som	omfattes	av	trafikkrisikodeling	(ANSP)

Faste kostnader i nominelle verdier – unntatt VFR (rapportert fra vedlegg II)
Inflasjonsjustering – artikkel 6 nr. 1: beløp framført til år n
Trafikk – artikkel 11a nr. 2: beløp framført til år n
Trafikkrisikodeling – artikkel 11a nr. 2-7: ekstra inntekt framført til år n
Trafikkrisikodeling – artikkel 11a nr. 2-7: inntektstap framført til år n
Ukontrollerbare kostnader – artikkel 11a nr. 8 bokstav c): beløp framført til år n
Bonus eller sanksjon for ytelse – artikkel 12 nr. 2
For høye (-) eller for lave (+) innkrevinger(1): beløp framført til år n
Sammenlagt for beregningen av enhetssatsen for år n

Trafikkrisikodeling – artikkel 11a nr. 2-7: ekstra inntekt for år n som skal framføres
Trafikkrisikodeling – artikkel 11a nr. 2-7: inntektstap for år n som skal framføres

Parametrer for trafikkrisikodeling

% ekstra inntekt som tilbakebetales til brukerne i år n+2 – artikkel 11a nr. 4 
første ledd
% inntektstap som bæres av brukerne av luftrommet – artikkel 11a nr. 4 annet 
ledd

4.	Kostnader	som	ikke	omfattes	av	trafikkrisikodeling	–	artikkel	11a	nr.	2

Faste kostnader i nominelle verdier – unntatt VFR (rapportert fra vedlegg II)
Inflasjonsjustering – artikkel 6 nr. 1: beløp framført til år n
Trafikk – artikkel 11a nr. 2: beløp framført til år n
Ukontrollerbare kostnader – artikkel 11a nr. 8 bokstav c): beløp framført til år n
For høye (-) eller for lave (+) innkrevinger(1): beløp framført til år n
Sammenlagt for beregningen av enhetssatsen for år n

5.	Andre	inntekter	–	anvendt	enhetssats	(i	nasjonal	valuta)

Inntekter fra andre kilder – artikkel 3
Sluttsum for beregningen av enhetssatsen for år n

Enhetssats for år n (i nasjonal valuta)
ANSP-komponenten av enhetssatsen
MET-komponenten av enhetssatsen
NSA-stat-komponenten av enhetssatsen

Enhetssatsen for år n som ville ha vært anvendt uten andre inntekter

Kostnader, inntekter og andre beløp angis i millioner i nasjonal valuta – tjenesteenheter i millioner
(1) Vedlegg IV-V nr. 2. vi) – for høye / for lave innkrevinger fram til det året denne forordning trer i kraft
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2.  UTFYLLENDE OPPLYSNINGER

 De berørte medlemsstatene skal i tillegg samle inn og gi minst følgende opplysninger:

– en beskrivelse av og begrunnelse for opprettelsen av de forskjellige avgiftssonene, særlig med hensyn til 
terminalavgiftssoner og mulig kryssubsidiering mellom lufthavner,

– en beskrivelse og forklaring av beregningen av de forventede tjenesteenhetene som kan belastes,

– en beskrivelse av politikken for fritak og en beskrivelse av finansieringsmidlene for å dekke de tilknyttede 
kostnadene,

– en beskrivelse av framføringene av de for høye eller for lave innkrevingene som oppstår hos medlemsstatene 
fram til 2011 for underveisavgifter, og til og med året forut for anvendelsen av denne forordning for 
terminalavgifter,

– en beskrivelse av de for lave innkrevingene som framføres i samsvar med artikkel 11a nr. 4 annet ledd,

– en beskrivelse per faktor av beløpene som er framført fra forrige referanseperiode i samsvar med 
artikkel 11a nr. 8 bokstav c),

– en beskrivelse av eventuelle andre inntekter,

– en beskrivelse av formelen som er brukt til å beregne terminalavgifter,

– en beskrivelse og forklaring av stimuleringstiltakene rettet mot brukere av flysikringstjenester.»

____________
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 2111/2005 av 14. desember 2005 om opprettelse 
av en fellesskapsliste over luftfartsselskaper underlagt 
driftsforbud i Den europeiske union og om informasjon 
til lufttransportpassasjerer om identiteten til utførende 
luftfartsselskaper, og om oppheving av artikkel 9 i direktiv 
2004/36/EF(1), særlig artikkel 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 474/2006 av 22. 
mars 2006 ble fellesskapslisten over luftfartsselskaper 
som er underlagt driftsforbud i Den europeiske union, 
omhandlet i kapittel II i forordning (EF) nr. 2111/2005(2), 
opprettet.

2) I samsvar med artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) 
nr. 2111/2005 har noen medlemsstater underrettet 
Kommisjonen om opplysninger som er relevante for 
ajourføringen av fellesskapslisten. Relevante opplysninger 
er også oversendt av tredjestater. På grunnlag av dette bør 
fellesskapslisten ajourføres.

3) Kommisjonen har underrettet alle berørte luftfarts-
selskaper enten direkte eller, dersom det ikke var 
praktisk mulig, gjennom tilsynsmyndighetene om de 
vesentlige fakta og årsaker som ville bli lagt til grunn 
for en beslutning om å pålegge dem driftsforbud i Den 
europeiske union eller endre vilkårene for et driftsforbud 
for et luftfartsselskap som er oppført på fellesskapslisten.

4) Kommisjonen har gitt de berørte luftfartsselskapene 
mulighet til å gjennomgå dokumentene framlagt av 
medlemsstatene, framlegge skriftlige kommentarer 
og innen ti virkedager gi Kommisjonen og 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 170 av 6.7.2010, s. 9, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 67.

(1) EUT L 344 av 27.12.2005, s. 15.
(2) EUT L 84 av 23.3.2006, s. 14.

Flysikkerhetskomiteen nedsatt ved rådsforordning (EØF) 
nr. 3922/91 av 16. desember 1991 om harmonisering av 
tekniske krav og administrative framgangsmåter i sivil 
luftfart(3) en muntlig redegjørelse.

5) Kommisjonen, og i særlige tilfeller enkelte medlemsstater, 
har rådført seg med tilsynsmyndighetene for de berørte 
luftfartsselskapene.

6) Flysikkerhetskomiteen har hørt redegjørelser fra Det 
europeiske flysikkerhetsbyrå (EASA) og Kommisjonen 
om faglige bistandsprosjekter som er gjennomført i stater 
som berøres av forordning (EF) nr. 2111/2005. Komiteen 
er blitt underrettet om at det foreligger ytterligere 
anmodninger om faglig bistand og samarbeid for å 
forbedre de sivile luftfartsmyndighetenes administrative 
og faglige kapasitet med sikte på å løse saker der 
internasjonale standarder ikke er overholdt.

7) Flysikkerhetskomiteen er også blitt underrettet om 
håndhevingstiltak som EASA og medlemsstatene 
har truffet for å sikre kontinuerlig luftdyktighet og 
vedlikehold av luftfartøyer som er registrert i Den 
europeiske union og drevet av luftfartsselskaper som er 
sertifisert av luftfartsmyndighetene i tredjestater.

8) Forordning (EF) nr. 474/2006 bør derfor endres.

 Luftfartsselskaper	i	Den	europeiske	union

9) På bakgrunn av resultater fra SAFA-inspeksjoner på 
bakken av luftfartøyer fra visse luftfartsselskaper i Den 
europeiske union, samt inspeksjoner og undersøkelser 
foretatt av de nasjonale luftfartsmyndighetene på 
særlige områder, har noen medlemsstater truffet visse 
håndhevingstiltak. De har underrettet Kommisjonen og 
Flysikkerhetskomiteen om følgende tiltak: Vedkommende 
myndigheter i Det forente kongerike tilbakekalte 
godkjenningssertifikatet for luftfartsselskap (AOC) for 
luftfartsselskapet Trans Euro Air Limited 6. april 2010 
og opphevet midlertidig godkjenningssertifikatet for MK 
Airlines 12. april 2010; vedkommende myndigheter i 
Spania opphevet midlertidig godkjenningssertifikatet for 
og lisensen til luftfartsselskapet Baleares Link Express 
9. juni 2010; vedkommende myndigheter i Slovakia 
tilbakekalte lisensen til luftfartsselskapet Seagle Air 11. 
desember 2009 og lisensen til Air Slovakia 3. mai 2010.

(3) EFT L 373 av 31.12.1991, s. 4.

KOMMISJONSFORORDNING	(EU)	nr.	590/2010

av	5.	juli	2010

om	 endring	 av	 forordning	 (EF)	 nr.	 474/2006	 om	 opprettelse	 av	 fellesskapslisten	 over	 luftfarts-
selskaper	som	er	underlagt	driftsforbud	i	Fellesskapet(*)

2015/EØS/76/108
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	 Air	Algérie

10) På grunnlag av en analyse av resultatene av SAFAs 
inspeksjoner av luftfartøyer drevet av Air Algérie, 
som har foretatt flyginger til EU etter januar 2009, 
har Kommisjonen hatt samråd med vedkommende 
myndigheter i Algerie 7. desember 2009 og 5. februar 
2010 for å løse problemene knyttet til mangler når 
det gjelder sikkerheten til last om bord, luftfartøyets 
luftdyktighet og drift og flygebesetningens lisenser.

11) I sitt svar av 15. mars 2010 framla vedkommende 
myndigheter i Algerie opplysninger om tiltak som er 
truffet etter inspeksjoner på bakken med sikte på utbedring 
av de påviste tilfellene av manglende overholdelse.

12) Kommisjonen sendte ytterligere anmodninger om 
opplysninger 6. mai 2010. Vedkommende myndigheter 
framla tilleggsopplysninger 27. mai 2010. Etter et 
møte med vedkommende myndigheter i Algerie samt 
med luftfartsselskapet og vedkommende myndigheter 
i Frankrike og EASA 9. juni 2010 forpliktet ved- 
kommende myndigheter i Algerie seg til å framlegge 
utfyllende opplysninger før møtet i Flysikkerhets-
komiteen, herunder en liste over tilsynstiltak som 
denne myndigheten har utført hos Air Algérie. Disse 
opplysningene ble oversendt 18. juni 2010. Nevnte 
myndigheter påtok seg også raskt å framlegge en 
detaljert plan for korrigerende tiltak, herunder en tidsplan 
for kontroll og fullføring. Samtidig med dette og på 
anmodning fra luftfartsselskapet har vedkommende 
myndigheter i Frankrike utarbeidet et initiativ for å øke 
bevisstheten og gi opplæring innenfor rammene av EUs 
SAFA-program.

13) For å sikre kontinuerlig overvåking av luftfartsselskapets 
sikkerhetsnivå anmodet Kommisjonen vedkommende 
myndigheter i Algerie om også å oversende månedlige 
rapporter om sine tilsynstiltak på områdene kontinuerlig 
luftdyktighet, vedlikehold og drift hos Air Algérie, 
herunder rapporter om kontroll av gjennomføringen 
av planen for korrigerende tiltak som skal framlegges. 
Kommisjonen oppfordret vedkommende myndigheter i 
Algerie til fortsatt innsats for å forbedre overholdelsen av 
relevante sikkerhetsstandarder.

14) I mellomtiden skal medlemsstatene kontrollere effektiv 
overholdelse av relevante sikkerhetsstandarder ved å 
prioritere inspeksjoner på bakken av luftfartøyer fra 
dette luftfartsselskapet i henhold til forordning (EF) nr. 
351/2008 for å sikre at antallet inspeksjoner av Air Algérie 
intensiveres og gir grunnlag for en revurdering av denne 
saken i løpet av det neste møtet i Flysikkerhetskomiteen i 
november 2010.

	 Air	Bangladesh

15) Kommisjonen underrettet Flysikkerhetskomiteen 
om resultatene av et faglig bistandsoppdrag utført av 
Det europeiske flysikkerhetsbyrå i Folkerepublikken 
Bangladesh etter ICAOs USOAP-tilsyn i mai 
2009. ICAOs USOAP-tilsyn påviste betydelige 
sikkerhetsproblemer med hensyn til drift, sertifisering 
og overvåking av luftfartøyer som utøves av den sivile 
luftfartsmyndigheten i Bangladesh (CAAB). Under 
dette oppdraget kom det fram at CAAB hadde gjort en 
betydelig innsats på alle nivåer for å gjennomføre en 
plan for korrigerende tiltak og hadde vist betydelig vilje 
til å løse de sikkerhetsproblemene som ICAO-tilsynet 
hadde påpekt. Kommisjonen ser med tilfredshet på 
disse tiltakene, men vil fortsatt nøye overvåke hvilke 
framskritt CAAB gjør med hensyn til gjennomføringen 
av planen for korrigerende tiltak, for å sikre at aktuelle 
sikkerhetsmangler blir utbedret så raskt som mulig.

16) I løpet av oppdraget informerte CAAB gruppen om 
at et luftfartøy av typen B747-269B med registrering 
S2-ADT var fjernet fra registeret i Bangladesh, og at 
luftfartsselskapet Air Bangladesh ikke lenger eksisterte. 
CAAB underrettet offisielt Kommisjonen om dette 16. 
mai 2010.

17) I lys av dette og på grunnlag av de felles kriteriene er 
vurderingen at det forannevnte luftfartsselskapet fjernes 
fra vedlegg B.

	 Blue	Wing	Airlines

18) Det foreligger bekreftede bevis på alvorlige mangler 
når det gjelder luftfartsselskapet Blue Wing Airlines, 
sertifisert i Surinam, slik det framgår av en rekke nyere 
ulykker og mangler som er rapportert etter inspeksjoner 
på bakken utført av medlemsstatene.

19) Blue Wing Airlines var involvert i en ulykke 3. april 2008 
med 19 døde, nok en ulykke 15. oktober 2009 som førte  
til personskader, og en siste ulykke 15. mai 2010 
med 8 døde. Det samlede antallet ulykker med dette 
luftfartsselskapet i de siste to årene gir grunn til alvorlig 
bekymring når det gjelder sikkerheten, og samtidig har  
det vært umulig å dra lærdom av de tidligere 
ulykkene på grunn av manglende offisielle 
ulykkesundersøkelsesrapporter.

20) I tillegg foreligger bekreftede bevis for flere 
tilfeller av alvorlig manglende overholdelse av 
de særlige sikkerhetsstandardene som er fastsatt i 
Chicago-konvensjonen, slik det framgår av de mangler 
som ble observert av vedkommende myndigheter i 
Frankrike ved en nylig inspeksjon på bakken(1) utført 
innenfor rammen av SAFA-programmet.

(1) DGAC/F-2010-818.
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21) Vedkommende myndigheter i Frankrike (DGAC) 
oppfordret vedkommende myndigheter i Surinam og 
Blue Wing Airlines til å framlegge de nødvendige 
garantier for sikkerheten i forbindelse med driften av  
dette luftfartsselskapet. Siden verken svaret fra 
vedkommende myndigheter i Surinam eller svaret fra Blue 
Wing Airlines gjorde det mulig å påvise den underliggende 
årsak til ulykkene og de sikkerhetsmanglene som ble 
observert i inspeksjoner på bakken, besluttet DGAC 
for å hindre at slike ulykker skjer igjen, å pålegge 
ekstraordinære tiltak som forbyr all virksomhet ved Blue 
Wing Airlines over fransk territorium fra 1. juni 2010, og 
underrettet umiddelbart Kommisjonen om dette i henhold 
til artikkel 6 i forordning (EF) nr. 473/2006.

22) Kommisjonen tok umiddelbart initiativ til høring av 
vedkommende myndigheter i Surinam og Blue Wing 
Airlines med sikte på å komme fram til en rask beslutning 
om å utvide de tiltak som Frankrike hadde truffet, til hele 
Den europeiske union på møtet i Flysikkerhetskomiteen. 
Kommisjonen og medlemsstatene lot Blue Wing Airlines 
komme med sine synspunkter, bistått av vedkommende 
myndighet i Surinam 25. juni 2010. Verken svarene fra 
vedkommende myndigheter i Surinam eller svarene fra 
Blue Wing Airlines gjorde det mulig å fastslå årsakene til 
ulykkene eller til sikkerhetsmanglene som ble observert 
i inspeksjoner på bakken, eller hvordan nye ulykker skal 
kunne forebygges.

23) På bakgrunn av luftfartsselskapets tidligere historie, som 
allerede hadde ført til at luftfartsselskapet var underlagt 
driftsforbud i EU(1)(2), antallet av og alvorlighetsgraden 
til dette luftfartsselskapets ulykker, de sikkerhetsmanglene 
som er avdekket, og det faktum at disse har gjentatt seg, 
vurderes situasjonen på grunnlag av de felles kriteriene slik 
at dette luftfartsselskapets fortsatte drift i EU vil utgjøre 
en alvorlig risiko for sikkerheten som ikke kan løses på 
en tilfredsstillende måte ved de tiltak som er truffet av en 
medlemsstat i henhold til artikkel 6 i forordning (EF) nr. 
2111/2005, og at luftfartsselskapet Blue Wing Airlines 
derfor bør oppføres i vedlegg A.

	 Luftfartsselskaper	fra	Albania

24) Etter redegjørelser fra vedkommende myndigheter i 
Albania på møtet i Flysikkerhetskomiteen i mars 2010  
og i henhold til bestemmelsene i forordning nr. 
273/2010(3) har Kommisjonen, bistått av Det 
europeiske flysikkerhetsbyrå (EASA), aktivt fortsatt 
sine høringer med vedkommende myndigheter i 
Albania for å følge opp resultatene av den omfattende 
standardiseringsinspeksjonen av Albania foretatt i 
januar 2010. Sluttrapporten fra denne inspeksjonen, 
offentliggjort 7. mars 2010, avslørte betydelige mangler 
på alle de undersøkte områdene, med behov for 
umiddelbar utbedring.

(1) Betraktning 20)-22) i forordning (EF) nr. 910/2006 av 20. juni 2006, EUT L 
168 av 21.6.2006, s. 17.

(2) Betraktning 7)-8) i forordning (EF) nr. 1400/2007 av 28. november 2007, 
EUT L 311 av 29.11.2007, s. 12.

(3) Betraktning 55)-58) i forordning (EF) nr. 273/2010 av 30. mars 2010, EUT 
L 84 av 31.3.2010, s. 30.

25) EASA informerte om at DGCA hadde framlagt en 
omfattende handlingsplan som ble funnet å være 
akseptabel, og som ble godkjent 29. april 2010. Denne 
planen ser for seg en rekke utbedringstiltak som skal 
gjennomføres trinnvis fram til utgangen av 2011, med 
umiddelbare tiltak for å utbedre sikkerhetsmanglene.

26) Videre har vedkommende myndigheter i Italia påbegynt 
et omfattende samarbeidsprosjekt med vedkommende 
myndigheter i Albania som skal begynne i september 
2010, for å bistå disse myndighetene i å bygge opp sin 
faglige og administrative kompetanse.

27) De høringene som ble gjennomført 28. mai 2010 med 
vedkommende myndigheter i Albania og EASA med 
deltakelse av vedkommende myndigheter i Italia, 
bekreftet at gjennomføringen av denne handlingsplanen 
er i gang og følger tidsplanen. En første serie av tiltak 
er blitt fullført og representerer en viktig endring 
sammenlignet med det tidligere systemet. En uavhengig 
albansk sivil luftfartsmyndighet (ACAA) er opprettet 
og har vært i drift siden mai 2010; den nyetablerte 
myndigheten ACAA trakk tilbake alle tidligere unntak 
som var gitt til bransjen, og fastslo overfor foretakene at 
dersom disse ikke overholdt relevant lovgivning innen 
1. juni 2010, ville de bli utsatt for håndhevingstiltak 
som oppheving, begrensning eller tilbakekalling av de 
godkjenningene de allerede hadde. ACAA ble invitert 
til Flysikkerhetskomiteen for å rapportere om den nye 
sertifiseringen av luftfartsselskaper.

28) ACAA ble hørt av Flysikkerhetskomiteen 21. juni 2010 
og bekreftet at Belle Air og Albanian Airlines var blitt 
sertifisert på nytt i juni 2010 i samsvar med de relevante 
sikkerhetsregler. De informerte også om at Star Airways’ 
godkjenningssertifikatet for luftfartsselskap (AOC) var 
midlertidig opphevet. Videre forpliktet ACAA seg inntil 
videre til ikke å utstede flere godkjenningssertifikater.

29) ACAA oppfordres sterkt til å treffe de nødvendige 
tiltak for fortsatt effektiv og rask gjennomføring av 
handlingsplanen som er avtalt med EASA, og til å 
prioritere utbedringen av de mangler som er påvist, og som 
innebærer sikkerhetsrisikoer dersom de ikke korrigeres 
raskt. ACAA oppfordres særlig til å øke tempoet i sin 
kapasitetsbygging, og til å sikre at det løpende tilsynet 
med sikkerheten hos alle luftfartsselskaper som er 
sertifisert i Albania, gjennomføres i samsvar med 
gjeldende sikkerhetsregler, og at det treffes nødvendige 
håndhevingstiltak.

30) ACAA forpliktet seg til å rapportere jevnlig om de 
framskritt som gjøres i gjennomføringen av planen for 
korrigerende tiltak. Kommisjonen, bistått av EASA 
og med medlemsstatenes støtte, vil fortsatt overvåke 
hvor effektive de tiltakene som treffes av ACAA, er, og 
sikkerhetsnivået til luftfartsselskaper lisensiert i Albania.
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Luftfartsselskaper	fra	Kongeriket	Kambodsja

31) Vedkommende myndigheter i Kambodsja (SSCA) 
informerte om ytterligere framskritt i gjennomføringen 
av deres plan for korrigerende tiltak som er utarbeidet 
for å utbedre de mangler som ble påvist av ICAO under 
tilsynet utført i 2007 innenfor rammen av landets USOAP 
(program for sikkerhetstilsyn).

32) ICAOs samordnings- og valideringsgruppe (ICVM) 
bekreftet 26.-29. oktober 2009 at det har skjedd 
visse framskritt etter at manglende effektivitet i 
gjennomføringen av ICAOs standarder ble fastslått i 
oktober 2009 med 58 %, ned fra 71 % i 2007. Gruppen 
konkluderte imidlertid også med et behov for fortsatt 
effektiv gjennomføring av alle korrigerende tiltak, 
særlig med hensyn til organiseringen av SSCA og dens 
kapasitetsbygging.

33) SSCA rapporterte at de gjenværende luftfarts-
selskapene som er lisensiert i Kambodsja, har fått sine 
godkjenningssertifikater (AOC-er) enten midlertidig 
opphevet eller tilbakekalt. Dette gjelder særlig 
godkjenningssertifikatet til Helicopter Cambodia, 
som utløp 15. oktober 2009 og ikke ble fornyet, 
godkjenningssertifikatet til Sokha Airlines, som 
ble tilbakekalt 27. oktober 2009, og godkjennings-
sertifikatene til Angkor Airways og PMT Air, som 
ble tilbakekalt 21. april 2010. Som følge av dette har  
ICAO strøket punktet om betydelige sikkerhetsproblemer 
med luftfartsselskaper lisensiert i Kongeriket 
Kambodsja(1).

34) SSCA informerte også om at det hos Siem Reap 
International Airways, hvis godkjenningssertifikat er 
midlertidig opphevet, siden januar 2009 har pågått en 
prosess for å fornye sertifiseringen. SSCA uttalte at 
luftfartsselskapet hadde fått en frist på ytterligere 4 
måneder til å fullføre prosessen, og dersom dette ikke 
skjedde, ville selskapets godkjenningssertifikat trekkes 
tilbake. Gitt usikkerheten med hensyn til situasjonen 
i Siem Reap International Airways er vurderingen på 
grunnlag av de felles kriterier at dette luftfartsselskapet 
fremdeles bør være oppført i vedlegg A.

35) Kommisjonen merker seg de håndhevingstiltakene 
som SSCA har truffet, og de framskritt som er gjort i 
gjennomføringen av planen for korrigerende tiltak med 
sikte på å utbedre de mangler ICAO har påvist, og er 
klar til å støtte kapasitetsbyggingen hos vedkommende 
myndigheter i Kongeriket Kambodsja gjennom målrettet 
faglig bistand.

Luftfartsselskaper	 fra	 Den	 demokratiske	 republikk	
Kongo

36) Alle luftfartsselskaper sertifisert i Den demokratiske 
republikk Kongo er underlagt driftsforbud innenfor EU 
og er oppført i vedlegg A. Kommisjonen har mottatt 
opplysninger om at vedkommende myndigheter i 
Den demokratiske republikk Kongo har utstedt et 

(1) Betraktning 12 i forordning (EF) nr. 1131/2008 av 14. november 2008 (EUT 
L 306 av 15.11.2009, s. 48).

godkjenningssertifikat (AOC) til luftfartsselskapet  
Congo Express. Kommisjonen har forhørt seg med 
vedkommende myndigheter i Den demokratiske 
republikk Kongo for å få bekreftet disse opplysningene. 
Disse myndighetene har ikke besvart henvendelsen.

37) Siden det ikke foreligger noen dokumentasjon av 
endringer i kapasiteten til vedkommende myndigheter i 
Den demokratiske republikk Kongo til å sikre tilsyn med 
luftfartsselskaper lisensiert i denne staten i samsvar med 
de relevante sikkerhetsstandardene, anses det på grunnlag 
av de felles kriteriene at Congo Express bør oppføres i 
vedlegg A.

Luftfartsselskaper	fra	Republikken	Gabon

38) På anmodning fra Kommisjonen har Det europeiske 
flysikkerhetsbyrå (EASA) foretatt et besøk med sikte på 
å yte faglig bistand til Republikken Gabon 11.-15. januar 
2010. Av rapporten etter dette besøket, offentliggjort 6. 
april 2010, framgår det at vedkommende myndigheter 
i Gabon (ANAC) arbeider med å utbedre de manglene 
som ble påvist av ICAO i dets tilsyn utført i mai 2007 
innenfor rammen av landets USOAP-program. Rapporten 
legger imidlertid også vekt på behovet for fortsatt 
kapasitetsbygging i ANAC ved tilstrekkelig budsjettering 
og ytterligere rekruttering og opplæring av kvalifiserte 
inspektører samt behovet for å sikre at det fortsatt føres 
tilsyn med luftfartsselskaper lisensiert i Republikken 
Gabon. Rapporten inneholder en plan som er utarbeidet 
i samarbeid med ANAC, der det fastslås hvilke 
korrigerende tiltak som er nødvendige og nyttige for å 
utbedre de mangler som ICAO har påvist. I henhold til 
denne planen er det ikke ventet at de nødvendige tiltakene 
er fullført før begynnelsen av 2011.

39) Vedkommende myndigheter i Gabon (ANAC) har 
anmodet om å få framlegge sine synspunkter for 
Flysikkerhetskomiteen for å presentere de framskritt som 
er gjort så langt, og dette skjedde 21. juni 2010. ANAC 
informerte om at den rettslige rammen på dette området 
er i ferd med å bli revidert med en reform av lovgivningen 
om sivil luftfart som forventes vedtatt innen 31. desember 
2010, og det utarbeides gradvis et omfattende sett med 
luftfartsbestemmelser i Gabon (RAG) som skal tre i kraft 
trinnvis i løpet av 2011. ANAC rapporterte om ytterligere 
framgang i sin kapasitetsbygging med rekruttering av 
ytterligere inspektører, hvorav 7 er i ferd med å kvalifisere 
seg. Videre rapporterte ANAC om framgang i tilsynet 
med luftfartsselskapene og håndhevingen av gjeldende 
sikkerhetsbestemmelser (RACAM), som viser seg ved at 
godkjenningssertifikatet til SCD Aviation ble midlertidig 
opphevet 16. oktober 2009, ved at det er gitt advarsler 
til luftfartsselskapene Air Service, Gabon Airlines, 
National Regional Transport og SN2AG samt pålagt 
bøter til luftfartsselskapene Allegiance og Sky Gabon. 
Antallet og arten av noen av de påviste manglene tilsier 
at ytterligere håndhevingstiltak kan bli nødvendig dersom 
luftfartsselskapene ikke gjennomfører de relevante 
sikkerhetsstandardene.
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40) Afrijet Business Services, som er lisensiert i Gabon, 
anmodet om å bli hørt av Flysikkerhetskomiteen med 
sikte på å få opphevet de gjeldende begrensningene 
som er pålagt luftfartøyet av typen Falcon 900B med 
registreringsmerke TR-AFR, og har inngitt en skriftlig 
redegjørelse om dette. Luftfartsselskapet forsikret at 
driften og vedlikeholdet av nevnte luftfartøy blir utført 
i samsvar med relevante sikkerhetsstandarder, og dette 
ble også bekreftet av ANAC. Følgelig og på grunnlag 
av de felles kriterier er vurderingen at det ikke er noen 
grunn til å legge begrensninger på driften av Afrijet 
Business Services som utføres med luftfartøyet av typen 
Falcon 900B med registreringsmerke TR-AFR, og at 
dette luftfartøyet bør oppføres på listen i vedlegg B over 
de luftfartøyer som luftfartsselskapet har tillatelse til å 
benytte i EU.

41) Så langt er det ikke framlagt for Kommisjonen noen 
dokumentasjon på full gjennomføring av relevante 
utbedringstiltak hos de luftfartsselskapene som omfattes 
av fellesskapslisten, og disse luftfartsselskapenes 
ansvarlige tilsynsmyndigheter. På grunnlag av de felles 
kriterier er derfor vurderingen at disse luftfartsselskapene 
fortsatt bør være underlagt enten driftsforbud (vedlegg A) 
eller driftsbegrensninger (vedlegg B).

42) Kommisjonen ser med tilfredshet på framgangen i 
gjennomføringen av planen for korrigerende tiltak som 
er rettet mot å utbedre de manglene ICAO har påvist, og 
i kapasitetsbyggingen hos vedkommende myndigheter i 
Gabon, og er klar til å bistå, bl.a. med et besøk på stedet 
for å vurdere det som er oppnådd, når den rettslige 
rammen er på plass.

Luftfartsselskaper	fra	Republikken	Indonesia

43) Vedkommende myndigheter i Indonesia (DGCA) har 
rapportert om store framskritt i retning av å utbedre 
alle de mangler som ble påvist av ICAO i tilsynet de 
utførte i februar 2007 innenfor rammen av USOAP. 
ICAOs samordnings- og valideringsgruppe (ICVM) 
bekreftet i august 2009 om vesentlige framskritt, som 
også viste seg ved at mangelen på effektiv gjennomføring 
av ICAO-standarder var redusert til 20 %. DGCA 
rapporterte til ICAO 19. mars 2010 om at de gjenværende 
korrigerende tiltakene var fullført.

44) DGCA informerte om utviklingen av deres 
luftsikkerhetstilsyn, med en stor økning i DGCAs 
budsjett i 2009 og 2010, rekruttering av ytterligere 25 
luftfartsinspektører og 8 kabinsikkerhetsinspektører  
samt utstrakt faglig bistand fra ICAO og fra myndighetene 
for sivil luftfart i Australia og Nederland, noe som 
gjorde det mulig å ytterligere ajourføre bestemmelsene 
om sikkerhet i sivil luftfart (CASR, Civil Aviation 
Safety Regulations) og å styrke tilsynet med flere 
luftfartsselskaper.

45) Vedkommende myndigheter i Indonesia (DGCA) 
anmodet om å få framlegge sine synspunkter for 
Flysikkerhetskomiteen med sikte på å oppheve 
de gjeldende begrensningene som er pålagt de tre 
luftfartsselskapene Indonesia Air Asia, Metro Batavia og 
Lion Air, og inngav skriftlige og muntlige redegjørelser 
om dette 22. juni 2010.

46) Redegjørelsene fra Indonesia Air Asia og fra DGCA 
bekreftet at Indonesia Air Asia ble sertifisert på nytt 
30. september 2009 i samsvar med CASR og at dette 
luftfartsselskapet er underlagt fyllestgjørende tilsyn av 
DGCA. DGCA bekreftet at Indonesia Air Asia fullt ut 
oppfyller de relevante sikkerhetsstandardene. Følgelig 
og på grunnlag av de felles kriteriene er vurderingen at 
Indonesia Air Asia bør fjernes fra vedlegg A.

47) Redegjørelsene fra Metro Batavia og DGCA bekreftet 
at dette luftfartsselskapet også ble sertifisert på nytt 
30. september 2009 i samsvar med CASR, og at dette 
luftfartsselskapet er underlagt fyllestgjørende tilsyn 
av DGCA. DGCA bekreftet at Metro Batavia fullt ut 
oppfyller de relevante sikkerhetsstandardene. Følgelig 
og på grunnlag av de felles kriteriene er vurderingen at 
Metro Batavia bør fjernes fra vedlegg A.

48) Redegjørelsene fra Lion Air avslørte at dette 
luftfartsselskapet, som for tiden har en flåte på 50 
luftfartøyer, har hatt to ulykker og to alvorlige hendelser 
siden 2004. Lion Air kunne imidlertid ikke framlegge 
tilstrekkelige opplysninger om disse ulykkene og 
hendelsene og deres årsaker, og kunne heller ikke vise 
at fyllestgjørende tiltak er truffet for forhindre ytterligere 
gjentakelser, særlig i lys av den betydelige utviklingen 
av flåten som er forventet i årene som kommer. I tillegg 
var det ikke mulig å komme til noen konklusjon om 
fyllestgjørende tilsyn ved DGCA på driftsområdet, slik det 
ble vist ved mangelen på registrerte funn for mer enn 100 
luftfartsinspeksjoner registrert i 2009 og 2010. Følgelig 
og på grunnlag av de felles kriteriene er vurderingen at 
Lion Air fortsatt bør forbli oppført i vedlegg A.

49) Kommisjonen har så langt ikke mottatt noen  
dokumentasjon på full gjennomføring av relevante 
utbedringstiltak hos de andre luftfartsselskapene på 
fellesskapslisten. På grunnlag av de felles kriterier er 
derfor vurderingen at disse luftfartsselskapene fortsatt bør 
være underlagt driftsforbud (vedlegg A).
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50) Kommisjonen ser med tilfredshet på den innsats og de 
framskritt som er gjort av vedkommende myndigheter 
i Indonesia med sikte på en bærekraftig løsning på 
sikkerhetsmanglene.

Luftfartsselskaper	fra	Republikken	Filippinene

51) I forbindelse med forordning nr. 273/2010(1) har 
Kommisjonen aktivt fortsatt høringer med vedkommende 
myndigheter i Filippinene (CAAP) om de tiltak disse har 
truffet for å bedre luftfartssikkerheten i Filippinene og 
overholde relevante sikkerhetsstandarder.

52) Vedkommende myndigheter i Filippinene (CAAP) 
informerte om at de har satt i verk en rekke tiltak, særlig 
en omarbeiding av gjeldende gjennomføringsregler 
og –forskrifter som er forventet ferdig ved utløpet av 
2010, ytterligere kapasitetsbygging i CAAP ved hjelp av 
overføring av kvalifiserte inspektører som for øyeblikket 
arbeider for ICAO på det faglige bistandsprosjektet, som 
forventes ferdigstilt ved utgangen av 2010, og innleie av 
ytterligere personale, nytt tilsyn og ny sertifisering av alle 
luftfartsselskaper, herunder dem som allerede er sertifisert 
av CAAP før mars 2010, samt oppretting av planer for 
kontinuerlig tilsyn for alle luftfartsselskaper og styrking 
av håndhevingstiltak i tilfelle påviste sikkerhetsmangler.

53) CAAP informerte om at de 19. mars 2010 midlertidig 
opphevet godkjenningssertifikatet (AOC-et) til Pacific 
East Asia Cargo Airlines (PEAC), et luftfartsselskap som 
hadde fortsatt sin drift uten å være behørig sertifisert av 
vedkommende myndigheter i Filippinene.

54) Luftfartsselskapet Interisland Airlines Inc., som ble 
sertifisert av CAAP 16. mars 2010, opplevde en 
dødsulykke 21. april 2010 som involverte et luftfartøy 
som var omfattet av selskapets AOC av typen Antonov 
12BP med registreringsmerke UP-AN216. CAAP, 
som etterforsket saken etter ulykken, bestemte seg 23. 
april 2010 for å tilbakekalle godkjenningssertifikatet 
til Interisland Airlines Inc, hvis drift deretter opphørte 
fullstendig. Følgelig og på grunnlag av de felles kriteriene 
er vurderingen at Interisland Airlines Inc bør fjernes fra 
vedlegg A.

55) Philippine Airlines anmodet om bli hørt av 
Flysikkerhetskomiteen for å rapportere om sine 
seneste framskritt, og dette skjedde 22. juni 2010. 
Luftfartsselskapet bekreftet at det var i ferd med å 
gjennomgå et omfattende nytt sertifiseringstilsyn ved 

(1) Betraktning 74-87 i forordning (EF) nr. 273/2010 av 30. mars 2010 (EUT L 
84 av 31.3.2010, s. 33).

CAAP, at alle korrigerende tiltak var behørig utført, og at 
et nytt AOC ble utstedt 17. juni 2010. Ettersom denne nye 
sertifiseringsprosessen ble avsluttet så nylig og  tilhørende 
dokumentasjon framlagt så sent, var det imidlertid ikke 
mulig å verifisere situasjonen på stedet som forventet.

56) Cebu Pacific Airlines anmodet om å bli hørt av 
Flysikkerhetskomiteen for å rapportere om sine 
seneste framskritt, og dette skjedde 22. juni 2010. 
Luftfartsselskapet bekreftet at det var i ferd med å 
gjennomgå et omfattende nytt sertifiseringstilsyn ved 
CAAP, og at de nødvendige korrigerende tiltak var i 
gang, men at flere av disse fremdeles ikke var utført, selv 
om et nytt godkjenningssertifikat ble utstedt allerede 7. 
juni 2010, med driftsspesifikasjoner begrenset til forbud 
mot transport av farlig gods og presisjonsinnflyginger 
i kategori II for ATR-72-flåten. Ettersom tilhørende 
dokumentasjon ble framlagt så sent og det fremdeles 
forelå uutbedrede sikkerhetsproblemer, kunne situasjonen 
imidlertid ikke som forventet verifiseres på stedet.

57) Det alvorlige sikkerhetsproblemet som ICAO påviste 
etter sitt USOAP-tilsyn for Filippinene utført i oktober 
2009 i alle stater som er part i Chicago-konvensjonen, 
og som påvirker sikkerhetstilsynet med luftfartsselskaper 
lisensiert i Filippinene(2), er fortsatt ikke utbedret. CAAP 
informerte om at de framla en omfattende handlingsplan 
for ICAO for å utbedre de manglene som ble påvist 
av denne organisasjonen. CAAP unnlot imidlertid å 
oversende planen for korrigerende tiltak og ICAOs 
vurdering av denne. CAAP informerte også om at 
Filippinene ikke vil være i stand til å søke om en revisjon 
av den gjeldende klassifiseringen hos de amerikanske 
luftfartsmyndighetene FAA før i fjerde kvartal 2010.

58) Kommisjonen anerkjenner den innsats som er gjort av 
vedkommende myndigheter for å reformere systemet 
for sivil luftfart i Filippinene. I påvente av effektiv 
gjennomføring av fyllestgjørende korrigerende tiltak for 
å utbedre de manglene som er påvist av amerikanske FAA 
og ICAO, er imidlertid vurderingen at vedkommende 
myndigheter i Filippinene på dette tidspunkt ennå ikke på 
en effektiv måte er i stand til å gjennomføre og håndheve de 
relevante sikkerhetsstandardene for alle luftfartsselskaper 
som er underlagt deres tilsyn. Derfor og i lys av de felles 
kriteriene er vurderingen at alle luftfartsselskaper som 
er sertifisert i Filippinene, med unntak av Interisland 
Airlines Inc, fortsatt bør være oppført i vedlegg A.

59) Kommisjonen er klar til å støtte Filippinenes innsats 
ved et kontrollbesøk i nært samarbeid med ICAO og 
med deltakelse av medlemsstater og Det europeiske 
flysikkerhetsbyrå, om praktisk mulig før neste 
møte i Flysikkerhetskomiteen, for å kontrollere den 
framgangen som CAAP har gjort, herunder operatørenes 
sikkerhetsnivå.

(2) ICAOs uttalelse OPS/01.
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	 Iran	Air

60) I forbindelse med forordning (EF) nr. 273/2010(1) har 
Kommisjonen, bistått av Det europeiske flysikkerhetsbyrå 
og med støtte fra medlemsstatene, utført et kontrollbesøk 
i Den islamske republikk Iran fra 29. mai til 3. juni 
2010 for å kontrollere om de tiltak som er meddelt av 
vedkommende myndigheter (CAO-IRI) og Iran Air, er 
gjennomført på en tilfredsstillende måte.

61) Under dette besøket kunne CAO-IRI vise at det hadde 
fått på plass et tilsynssystem på luftfartsområdet som 
er i samsvar med hensikten i ICAO-dokument 8335 
— Manual of Procedures for Operations Inspection, 
Certification and Continued Surveillance. I tillegg hadde 
myndigheten rettet opp en tidligere påvist svakhet i 
deres framgangsmåter for tilsynsoppfølging ved å vedta 
et tredelt system for klassifisering av funn som gjør at 
alvorlige sikkerhetsspørsmål kan tas opp umiddelbart. 
Myndigheten viste også at den hadde truffet tiltak rettet 
mot sikkerhetsproblemer hos iranske luftfartsselskaper, 
særlig hos Iran Air.

62) På området luftdyktighet og vedlikehold var det imidlertid 
flere åpenbare svakheter i CAO-IRIs tilsyn med Iran 
Air, herunder mangel på en detaljert gjennomgåelse av 
vedlikeholdsprogrammene og listene med minstekrav til 
utstyr, noe som fører til at myndigheten ikke oppdager 
feil som er gjort av luftfartsselskapet.

63) I tillegg kunne CAO-IRI ikke framlegge en konsolidert 
liste over hendelser som hadde funnet sted i forbindelse 
med flygingene til Iran Air, og var derfor ikke i stand til 
å bedømme luftfartsselskapets allmenne sikkerhetsnivå. 
CAO-IRI kunne imidlertid vise at de hadde utført 
nærmere undersøkelser av alle betydelige hendelser og 
deretter kommet med anbefalinger.

64) Kontrollbesøket merket seg at CAO-IRI har vist sterk 
vilje til å ta i bruk moderne sikkerhetsstyringsteknikker, 
samt at betydelige framskritt er gjort i de siste seks 
månedene. Gruppen merket seg også CAIO-IRIs åpne, 
samarbeidsvillige og konstruktive tilnærmingsmåte i 
dets behandling av mangler som deres framgangsmåter 
påviste.

65) Når det gjelder Iran Air, peker rapporten på 
betydelige mangler i håndteringen av luftdyktighet 
og vedlikehold. Særlig er det gjort grunnleggende 
feil i vedlikeholdsprogrammene, noe som fører 
til betydelige utelatelser fra programmene når det 
gjelder sikkerhetstilknyttet utstyr i flåten av Airbus 
A-320 og fraktflyet Boeing 747-200. Videre kunne 
vedlikeholdssystemet for flåten av Airbus A-320 ikke 
sikre at utsatte punkter ble utbedret innenfor de angitte 
tidsrammene. I tillegg fant det ikke sted noen overvåking 
av flygedata på flåten av Airbus A-320, og graden av 
datainnsamling for de andre flåtene av luftfartøyer var 

(1) Betraktning 49 i forordning (EF) nr. 273/2010 av 30. mars 2010 (EUT L 84 
av 31.3.2010, s. 29).

svært lav. Videre konkluderer rapporten med at selskapet 
ikke tar tak i grunnleggende spørsmål når det gjelder sine 
luftfartøyers kontinuerlige luftdyktighet. Dette er særlig 
åpenbart i håndteringen av luftfartøyene Airbus A320 og 
Boeing 727 og 747.

66) Rapporten bemerker imidlertid også klare forbedringer i 
kvalitetsstyringssystemet og sikkerhetsstyringsprosessene 
til Iran Air, særlig i bruken av luftfartsselskapets 
sikkerhetsrevisjoner (Line Oriented Safety Audits) og ved 
at det er opprettet et høytstående sikkerhetsråd (High Safety 
Council), ledet av selskapets administrerende direktør som 
har som oppgave å samordne og føre tilsyn med aktiviteter 
rettet mot gjennomføring av solide sikkerhetsstandarder 
i driftsavdelingene. Videre merker den seg den åpne og 
samarbeidsvillige tilnærmingsmåten til å løse de påviste 
sikkerhetsproblemene og luftfartsselskapets vilje til å ta i 
bruk moderne sikkerhetsstyringsteknikker.

67) Iran Air ga en redegjørelse for Flysikkerhetskomiteen og 
opplyste samtidig om en plan for korrigerende tiltak rettet 
mot de observasjonene som ble gjort under besøket på 
stedet.

68) Resultatene av inspeksjoner på bakken utført av 
medlemsstatene i regi av SAFA-programmet i de siste 
14 månedene viser en stadig bedring, men resultatene for 
A-320-luftfartøyene er merkbart dårligere enn for andre 
av luftfartsselskapets luftfartøyer.

69) Som et resultat av de verifiserte manglene for kontinuerlig 
luftdyktighet og vedlikehold samt resultatene av 
SAFA-inspeksjonene er vurderingen at på grunnlag 
av de felles kriteriene bør alle luftfartøyer av typen 
A-320, Boeing B-727, B-747 serie -100, Boeing B-747 
serie -200 og Boeing B-747-SP på luftfartsselskapets 
godkjenningssertifikat ikke tillates å drive i Den 
europeiske union, og disse luftfartøyene bør følgelig 
oppføres i vedlegg B. Luftfartsselskapet bør tillates å fly 
inn i Den europeiske union forutsatt at dets operasjoner 
er strengt begrenset til deres nåværende nivå (hyppighet 
og bestemmelsessteder) med det luftfartøyet som tillates i 
henhold til vedlegg B.

70) Kommisjonen vil fortsatt nøye overvåke prestasjonene til 
Iran Air. Gitt den nåværende situasjonen når det gjelder 
tilsyn som utøves av vedkommende myndigheter i Iran, 
henstiller imidlertid Flysikkerhetskomiteen sterkt til 
Kommisjonen om å intensivere sine høringer med disse 
myndighetene med sikte på å kunne sørge for bærekraftige 
løsninger på de påviste sikkerhetsmanglene, og 
Kommisjonen anmoder derfor CAO-IRI om å oversende 
månedlige rapporter om verifisering av gjennomføringen 
av planen for korrigerende tiltak og gi opplysninger om all 
tilsynsvirksomhet på området kontinuerlig luftdyktighet, 
vedlikehold og drift utført av CAO-IRI hos Iran Air.
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71) Medlemsstatene skal fortsatt kontrollere om Iran Air 
overholder de relevante sikkerhetsstandardene, ved å 
prioritere inspeksjoner på bakken av luftfartøyer som 
tilhører dette luftfartsselskapet, i henhold til forordning 
(EF) nr. 351/2008.

	 Luftfartsselskaper	fra	Den	russiske	føderasjon

72) Vedkommende myndigheter i Den russiske føderasjon 
meddelte Flysikkerhetskomiteen på dens møte 22. juni 
2010 at de hadde truffet en rekke tiltak for å bedre tilsynet 
med visse luftfartsselskaper etter opplysninger mottatt 
av Kommisjonen 6. mai som følge av inspeksjoner på 
bakken, om et økende antall mangler som innvirker på 
sikkerheten.

73) De informerte særlig om at luftfartsselskapet YAK 
Service etter deres beslutning av 18. mai 2010 ikke hadde  
tillatelse til å operere i luftrommet til stater tilsluttet 
Den europeiske konferanse for sivil luftfart (ECAC). 
Dersom denne beslutningen ikke blir håndhevet, 
forbeholder imidlertid Kommisjonen seg retten til å treffe 
hensiktsmessige tiltak i samsvar med forordning (EF) nr. 
2111/2005 med hensyn til dette luftfartsselskapet.

74) Som i tidligere ajourføringer av forordning (EF) nr. 
474/2006 underrettet vedkommende myndigheter i Den 
russiske føderasjon Flysikkerhetskomiteen om at de 
som en del av en prosess for kontinuerlig tilsyn med 
luftdyktigheten til luftfartøyer i deres register har endret 
sin beslutning av 25. april 2008, der de utelukket 13 
russiske luftfartsselskaper fra flyginger i  Den europeiske 
union i luftfartsselskapene godkjenningssertifikater 
(AOC). Disse luftfartøyene var ikke utstyrt for å kunne 
utføre internasjonale flyginger i henhold til ICAOs 
standarder (ikke utstyrt med TAWS/E-GPWS), og/eller 
deres luftdyktighetsbevis var utløpt og/eller var ikke 
blitt fornyet. Flysikkerhetskomiteen mottok derfor en 
liste over alle luftfartøyer med godkjenningssertifikat for 
luftfartsselskap i Russland sammen med tilhørende utstyr. 
Basert på disse opplysningene ble følgende luftfartøyer 
utelukket fra drift inn til, innenfor og ut av Den europeiske 
union fordi de ikke hadde det utstyr som kreves av ICAO 
vedlegg 6:

a) Aircompany Yakutia: Antonov AN-140: RA-41250; 
AN-24RV: RA-46496, RA-46665, RA-47304, RA-
47352, RA-47353, RA-47360; AN-26: RA-26660; 
AN-24-RB: RA-46470, RA-46496, RA-46510, 
RA-46665, RA-47304, RA-47352, RA-47353, RA-
47360, RA-47363.

b) Atlant Soyuz: Tupolev TU-154M: RA-85672 og RA-
85682, begge luftfartøyer blir for øyeblikket drevet 
av andre luftfartsselskaper som er sertifisert i Den 
russiske føderasjon.

c) Gazpromavia: Tupolev TU-154M: RA-85625 og RA-
85774; Yakovlev Yak-40: RA-87511 og RA-88186; 
Yak-40K: RA-21505, RA-98109 og RA-88300; Yak-
42D: RA-42437; alle (22) helikoptre av typen Kamov 
Ka-26 (ukjent registrering); alle (49) helikoptre av 

typen Mi-8 (ukjent registrering); alle (11) helikoptre 
av typen Mi-171 (ukjent registrering); alle (8) 
helikoptre av typen Mi-2 (ukjent registrering); alle 
(1) helikoptre av typen EC-120B: RA-04116.

d) Kavminvodyavia: Tupolev TU-154B: RA-85494 og 
RA-85457.

e) Krasnoyarsky Airlines: Luftfartøyet av typen TU-
154M RA-85682, tidligere på godkjenningssertifikatet 
til Krasnoyarsky Airlines som ble trukket tilbake 
i 2009, blir for øyeblikket drevet av et annet 
luftfartsselskap sertifisert i Den russiske føderasjon.

f) Kuban Airlines: Yakovlev Yak-42: RA-42331, RA-
42336, RA-42350, RA-42538 og RA-42541.

g) Orenburg Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85602; 
alle luftfartøyer av typen TU-134 (ukjent registrering); 
alle luftfartøyer av typen Antonov An-24 (ukjent 
registrering); alle luftfartøyer av typen An-2 (ukjent 
registrering); alle helikoptre av typen Mi-2 (ukjent 
registrering); alle helikoptre av typen Mi-8 (ukjent 
registrering).

h) Siberia Airlines: Tupolev – ingen luftfartøyer.

i) Tatarstan Airlines: Yakovlev Yak-42D: RA-42374, 
RA-42433; alle luftfartøyer av typen Tupolev TU-
134A, herunder RA-65065 og RA-65102; alle 
luftfartøyer av typen Antonov AN-24RV, herunder 
RA-46625 og RA-47818; luftfartøyet av typen 
AN24RV med registreringsmerke RA-46625 og 
RA-47818 drives for øyeblikket av et annen russisk 
luftfartsselskap.

j) Ural Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85508 
(luftfartøyene RA-85319, RA-85337, RA-85357, 
RA-85375, RA-85374 og RA-85432 er for øyeblikket 
ikke i drift av økonomiske årsaker).

k) UTAir: Tupolev TU-154M: RA-85733, RA-85755, 
RA-85806, RA-85820; alle (25) luftfartøyer av 
typen TU-134: RA-65024, RA-65033, RA-65127, 
RA-65148, RA-65560, RA-65572, RA-65575, RA-
65607, RA-65608, RA-65609, RA-65611, RA-65613, 
RA-65616, RA-65620, RA-65622, RA-65728, RA-
65755, RA-65777, RA-65780, RA-65793, RA-65901, 
RA-65902 og RA-65977; luftfartøyene RA-65143 og 
RA-65916 drives av et annet russisk luftfartsselskap; 
alle (1) luftfartøyer av typen TU-134B: RA-65726; 
alle (10) luftfartøyer av typen Yakovlev Yak-40: RA-
87348 (for øyeblikket ikke i drift av økonomiske 
årsaker), RA-87907, RA-87941, RA-87997, RA-
88209, RA-88227 og RA-88280; alle helikoptre av 
typen Mil-26: (ukjent registrering); alle helikoptre av 
typen Mil-10: (ukjent registrering); alle helikoptre av 
typen Mil-8 (ukjent registrering); alle helikoptre av 
typen AS-355 (ukjent registrering); alle helikoptre av 
typen BO-105 (ukjent registrering); luftfartøyet av 
typen AN-24B: RA-46388, luftfartøyet RA-46267 
og RA-47289 og luftfartøyet av typen AN-24RV RA-
46509, RA-46519 og RA-47800 drives av et annet 
russisk luftfartsselskap.
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l) Rossija (STC Russia): Tupolev TU-134: RA-65979, 
luftfartøyene RA-65904, RA-65905, RA-65911, RA-
65921 og RA-65555 blir drevet av et annet russisk 
luftfartsselskap; Ilyushin IL-18: RA-75454 drives av 
et annet russisk luftfartsselskap; Yakovlev Yak-40: 
RA-87203, RA-87968, RA-87971, RA-87972 og 
RA-88200 drives av et annet russisk luftfartsselskap.

75) For å bedre samarbeidet med Kommisjonen og 
medlemsstatene anmodet Flysikkerhetskomiteen 
vedkommende myndigheter i Den russiske føderasjon 
om å utpeke et kontaktorgan for all kommunikasjon 
med medlemmene av Flysikkerhetskomiteen for saker 
som gjelder resultater av inspeksjoner på bakken 
utført på russiske luftfartsselskaper ved lufthavner i 
EU, og de tilsvarende inspeksjonene som utføres på 
luftfartsselskaper i EU ved lufthavner i Den russiske 
føderasjon, samt å arbeide for større åpenhet ved 
utveksling av sikkerhetsdata.

76) Videre og innenfor rammen av bedre samarbeid og for 
å sikre rettssikkerheten og hensiktsmessig håndheving 
av tiltak som er truffet for å utelukke luftfartsselskaper 
og luftfartøyer som ikke overholder de relevante 
sikkerhetsstandardene, ble det avtalt at vedkommende 
myndigheter i Den russiske føderasjon sammen med 
Kommisjonen og medlemsstatene før neste møte 
i Flysikkerhetskomiteen skal revidere den felles 
beslutningen til Europakommisjonen og de nevnte 
myndighetene av 24. april 2008. Flysikkerhetskomiteen 
sa seg klar til å evaluere de framskritt som er gjort, på 
sitt neste møte og, der dette er hensiktsmessig, anmode 
Kommisjonen om å framlegge de nødvendige tiltakene 
innenfor rammen av forordning (EF) nr. 2111/2005.

77) I mellomtiden skal medlemsstatene fortsatt kontrollere 
effektiv overholdelse av relevante sikkerhetsstandarder 
ved å prioritere inspeksjoner på bakken av luftfartøyer fra 
dette luftfartsselskapet i henhold til forordning (EF) nr. 
351/2008, for å sikre at antallet inspeksjoner av russiske 

 luftfartsselskaper vil intensiveres for å gi grunnlag for en 
revurdering av deres sak i løpet av tiden fram til neste 
møte i Flysikkerhetskomiteen i november 2010.

	 Generelle	betraktninger	om	øvrige	luftfartsselskaper	i	
vedlegg	A	og	B

78) Til tross for særlige anmodninger fra Kommisjonen har 
det så langt ikke kommet inn noen dokumentasjon av den 
fullstendige gjennomføringen av egnede utbedringstiltak 
hos de øvrige luftfartsselskapene som er oppført på 
EUs liste av 30. mars 2010, eller hos de ansvarlige 
tilsynsmyndighetene for disse luftfartsselskapene. På 
grunnlag av de felles kriteriene er derfor vurderingen 
at disse luftfartsselskapene fortsatt bør være underlagt 
enten driftsforbud (vedlegg A) eller driftsbegrensninger 
(vedlegg B).

79) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Flysikkerhetskomiteen —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 474/2006 gjøres følgende endringer:

1. Vedlegg A erstattes med teksten i vedlegg A til denne 
forordning.

2. Vedlegg B erstattes med teksten i vedlegg B til denne 
forordning.

Artikkel 2

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

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

Utferdiget i Brussel, 5. juli 2010.

 For Kommisjonen  
 på vegne av presidenten

 Dacian CIOLOŞ

 Medlem av Kommisjonen

___________
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 170 av 6.7.2010, s. 18-30.]
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 89/665/EØF av 21. desember 
1989 om samordning av lover og forskrifter om gjennomføring 
av klagebehandling i forbindelse med tildeling av offentlige 
varekjøps- samt bygge- og anleggskontrakter(1), særlig 
artikkel 3a,

under henvisning til 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(2), 
særlig artikkel 3a,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv  
2004/17/EF av 31. mars 2004 om samordning av 
framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter innenfor vann-  
og energiforsyning, transport og posttjenester(3), særlig 
artikkel 44 nr. 1,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv  
2004/18/EF av 31. mars 2004 om samordning av 
framgangsmåtene ved tildeling av offentlige bygge- og 
anleggskontrakter, kontrakter om offentlige varekjøp og 
kontrakter om offentlig tjenesteyting(4), særlig artikkel 
36 nr. 1,

etter samråd med Den rådgivende komité for offentlige 
kontrakter og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF, endret 
ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/66/EF(5), kan 
medlemsstatene fastsette en forkortet frist for å anmode 
om at en offentlig kontrakt skal kjennes uten virkning, 
dersom oppdragsgiveren har kunngjort tildeling av en 
kontrakt i samsvar med henholdsvis direktiv 2004/17/EF 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 313 av 28.11.2009, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg XVI (Offentlige innkjøp), se EØS-tillegget 
til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 68.

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 33.
(2) EFT L 76 av 23.3.1992, s. 14.
(3) EUT L 134 av 30.4.2004, s. 1.
(4) EUT L 134 av 30.4.2004, s. 114.
(5) EUT L 335 av 20.12.2007, s. 31.

eller direktiv 2004/18/EF uten på forhånd å ha kunngjort 
konkurranse, forutsatt at kunngjøringen av tildelingen 
inneholder en begrunnelse for beslutningen om å tildele 
kontrakten uten forutgående kunngjøring av konkurranse 
i Den europeiske unions tidende.

2) Standardskjemaene for kunngjøringer av tildeling 
av kontrakter er fastsatt i vedlegg III og VI til 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1564/2005 av 
7. september 2005 om fastsettelse av standardskjemaer 
for offentliggjøring av kunngjøringer innenfor rammen 
av framgangsmåtene for tildeling av offentlige kontrakter 
i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/
EF og 2004/18/EF(6). For å sikre full virkning av direktiv 
89/665/EØF og 92/13/EØF, endret ved direktiv 2007/66/
EF, bør standardskjemaene for slike kunngjøringer 
tilpasses slik at oppdragsgivere kan føre inn begrunnelsen 
nevnt i artikkel 2f i direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF i 
skjemaene.

3) I henhold til direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF skal det 
brukes en frivillig intensjonskunngjøring for på frivillig 
grunnlag å sikre innsynsmulighet før kontraktstildeling. 
Det er nødvendig å fastsette et standardskjema for slike 
kunngjøringer.

4) Forordning (EF) nr. 1564/2005 bør derfor endres —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 1564/2005 gjøres følgende endringer:

1. Ny tittel skal lyde:

«Kommisjonsforordning (EF) nr. 1564/2005 av 
7. september 2005 om fastsettelse av standardskjemaer 
for offentliggjøring av kunngjøringer i forbindelse med 
offentlige kontrakter».

(6) EUT L 257 av 1.10.2005, s. 1.

KOMMISJONSFORORDNING	(EF)	nr.	1150/2009

av	10.	november	2009

om	endring	av	forordning	(EF)	nr.	1564/2005	med	hensyn	til	standardskjemaene	for	offentliggjøring	
av	kunngjøringer	 innenfor	rammen	av	 framgangsmåtene	ved	 tildeling	av	offentlige	kontrakter	 i	

henhold	til	rådsdirektiv	89/665/EØF	og	92/13/EØF(*)

2015/EØS/76/109



Nr. 76/914 17.12.2015EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

2. Etter første henvisning innsettes følgende henvisninger til 
rettslige grunnlag:

 «under henvisning til rådsdirektiv 89/665/EØF av 
21. desember 1989 om samordning av lover og forskrifter 
om gjennomføring av klagebehandling i forbindelse 
med tildeling av offentlige varekjøps- samt bygge- og 
anleggskontrakter(*), særlig artikkel 3a,

 under henvisning til 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(**), særlig artikkel 3a,

 _________________________

 (*) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 33.
 (**) EFT L 76 av 23.3.1992, s. 14.»

3. Ny artikkel 2a skal lyde:

 «Artikkel 2a

 Oppdragsgivere skal fra ikrafttredelsesdatoen for de 
respektive nasjonale tiltak for å innarbeide europa-

 parlaments- og rådsdirektiv 2007/66/EF(*) i nasjonal 
lovgivning, og senest fra 21. desember 2009, ved 
offentliggjøring i Den europeiske unions tidende av 
kunngjøringene nevnt i artikkel 3a i direktiv 89/665/EØF 
og 92/13/EØF, bruke standardskjemaet fastsatt i vedlegg 
XIV til denne forordning.

 _________________________
 (*) EUT L 335 av 20.12.2007, s. 31.»

4. Vedlegg III erstattes med teksten i vedlegg I til denne 
forordning.

5. Vedlegg VI erstattes med teksten i vedlegg II til denne 
forordning.

6. Teksten i vedlegg III til denne forordning innsettes som 
vedlegg XIV.

Artikkel 2

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

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

Utferdiget i Brussel, 10. november 2009.

 For Kommisjonen

 Charlie McCREEVY

 Medlem av Kommisjonen

_________
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 313 av 28.11.2009, s. 5-35.]
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv  
2004/17/EF av 31. mars 2004 om samordning av 
framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter innenfor vann- 
og energiforsyning, transport og posttjenester(1), særlig 
artikkel 69,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv  
2004/18/EF av 31. mars 2004 om samordning av 
framgangsmåtene ved tildeling av offentlige bygge- og 
anleggskontrakter, kontrakter om offentlige varekjøp og 
kontrakter om offentlig tjenesteyting(2), særlig artikkel 78,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv  
2009/81/EF av 13. juli 2009 om samordning av framgangs-
måtene ved oppdragsgiveres eller offentlige oppdragsgiveres 
tildeling av visse bygge- og anleggskontrakter, varekontrakter 
og tjenestekontrakter på forsvars- og sikkerhetsområdet og 
om endring av direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF(3), særlig 
artikkel 68,

etter samråd med Den rådgivende komité for offentlige 
kontrakter og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved beslutning 94/800/EF av 22. desember 1994 om 
inngåelse på vegne av Det europeiske fellesskap, på 
områder som faller inn under dets myndighet, av avtalene 
som ble oppnådd i Uruguay-rundens multilaterale 
forhandlinger (1986–1994)(4), godkjente Rådet avtalen 
om offentlige innkjøp (heretter kalt «avtalen»). Avtalen 
bør anvendes på alle kontrakter med en verdi som minst 
tilsvarer de beløp (heretter kalt «terskelverdier») som er 
fastsatt i avtalen, uttrykt i spesielle trekkrettigheter.

2) Et av målene med direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF 
er at oppdragsgivere og offentlige oppdragsgivere som 
anvender direktivene, samtidig skal kunne overholde 
forpliktelsene fastsatt i avtalen. For å oppnå dette er det 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 314 av 1.12.2009, s. 64, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg XVI (Offentlige innkjøp), se EØS-tillegget 
til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 68.

(1) EUT L 134 av 30.4.2004, s. 1.
(2) EUT L 134 av 30.4.2004, s. 114.
(3) EUT L 216 av 20.8.2009, s. 76.
(4) EFT L 336 av 23.12.1994, s. 1.

nødvendig å tilpasse de terskelverdiene som er fastsatt 
ved disse direktivene for offentlige kontrakter som også 
omfattes av avtalen, slik at de tilsvarer motverdien i euro 
av terskelverdiene fastsatt i avtalen, avrundet ned til 
nærmeste tusen.

3) Av konsekvenshensyn bør også terskelverdiene fastsatt 
i direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF som ikke omfattes 
av avtalen, tilpasses. Samtidig bør terskelverdiene 
fastsatt ved direktiv 2009/81/EF tilpasses de endrede 
terskelverdiene fastsatt i artikkel 16 i direktiv 2004/17/
EF.

4) Direktiv 2004/17/EF, 2004/18/EF og 2009/81/EF bør 
derfor endres —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I direktiv 2004/17/EF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 16 gjøres følgende endringer:

a) I bokstav a) erstattes beløpet «412 000 euro» med 
«387 000 euro».

b) I bokstav b) erstattes beløpet «5 150 000 euro» med 
«4 845 000 euro».

2. I artikkel 61 gjøres følgende endringer:

a) I nr. 1 erstattes beløpet «412 000 euro» med «387 000 
euro».

b) I nr. 2 erstattes beløpet «412 000 euro» med «387 000 
euro».

Artikkel 2

I direktiv 2004/18/EF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 7 gjøres følgende endringer:

a) I bokstav a) erstattes beløpet «133 000 euro» med 
«125 000 euro».

KOMMISJONSFORORDNING	(EF)	nr.	1177/2009

av	30.	november	2009

om	 endring	 av	 europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	 2004/17/EF,	 2004/18/EF	 og	 2009/81/EF	 med	
hensyn	til	terskelverdiene	som	skal	anvendes	ved	tildeling	av	kontrakter(*)

2015/EØS/76/110
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b) I bokstav b) erstattes beløpet «206 000 euro» med 
«193 000 euro».

c) I bokstav c) erstattes beløpet «5 150 000 euro» med 
«4 845 000 euro».

2. I artikkel 8 første ledd gjøres følgende endringer:

a) I bokstav a) erstattes beløpet «5 150 000 euro» med 
«4 845 000 euro».

b) I bokstav b) erstattes beløpet «206 000 euro» med 
«193 000 euro».

3. I artikkel 56 erstattes beløpet «5 150 000 euro» med 
«4 845 000 euro».

4. I artikkel 63 nr. 1 første ledd erstattes beløpet «5 150 000 
euro» med «4 845 000 euro».

5. I artikkel 67 nr. 1 gjøres følgende endringer:

a) I bokstav a) erstattes beløpet «133 000 euro» med 
«125 000 euro».

b) I bokstav b) erstattes beløpet «206 000 euro» med 
«193 000 euro».

c) I bokstav c) erstattes beløpet «206 000 euro» med 
«193 000 euro».

Artikkel 3

I artikkel 8 i direktiv 2009/81/EF gjøres følgende endringer:

1. I bokstav a) erstattes beløpet «412 000 euro» med «387 000 
euro».

2. I bokstav b) erstattes beløpet «5 150 000 euro» med 
«4 845 000 euro».

Artikkel 4

Denne forordning trer i kraft 1. januar 2010.

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

Utferdiget i Brussel, 30. november 2009.

 For Kommisjonen

 Charlie McCREEVY

 Medlem av Kommisjonen

______________________
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 95,

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) Rådsdirektiv 89/665/EØF av 21. desember 
1989 om samordning av lover og forskrifter om 
gjennomføring av klagebehandling i forbindelse 
med tildeling av offentlige varekjøps- samt bygge- 
og anleggskontrakter(4) 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 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 335 av 20.12.2007, s. 31, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg XVI (Offentlige innkjøp), se EØS-tillegget 
til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 68.

(1) EUT C 93 av 27.4.2007, s. 16.
(2) EUT C 146 av 30.6.2007, s. 69.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 21. juni 2007 (ennå ikke offentliggjort i EUT) 

og rådsbeslutning av 15. november 2007.
(4) 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).

energiforsyning, transport og telekommunikasjon(5) 
gjelder klagebehandling i forbindelse med kontrakter 
tildelt av offentlige oppdragsgivere omhandlet i artikkel 
1 nr. 9 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/18/EF 
av 31. mars 2004 om samordning av framgangsmåtene 
ved tildeling av offentlige bygge- og anleggskontrakter, 
kontrakter om offentlig varekjøp og kontrakter om 
offentlig tjenesteyting(6), og av oppdragsgivere 
omhandlet i artikkel 2 i 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(7). 
Formålet med direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF er å 
sikre en effektiv anvendelse av direktiv 2004/18/EF og 
2004/17/EF.

2) Direktiv 89/665/EØF og direktiv 92/13/EØF får derfor 
anvendelse bare på kontrakter som faller inn under 
virkeområdet for direktiv 2004/18/EF og direktiv 
2004/17/EF som fortolket av De europeiske fellesskaps 
domstol, uansett hvilke konkurranseframgangsmåter 
eller midler for utlysing av konkurranse som benyttes, 
herunder prosjektkonkurranser, kvalifikasjonsordninger 
og dynamiske innkjøpsordninger. I henhold til 
Domstolens rettspraksis bør medlemsstatene sørge for 
at det kan treffes effektive og hurtige rettslige tiltak mot 
beslutninger truffet av offentlige oppdragsgivere og 
oppdragsgivere om hvorvidt en bestemt kontrakt omfattes 
av virkeområdet for direktiv 2004/18/EF og direktiv 
2004/17/EF med hensyn til personer og saksforhold.

3) Samråd med de berørte parter samt Domstolens 
rettspraksis har vist at det er visse svakheter i 
medlemsstatenes klageordninger. På grunn av disse 
svakhetene, er det ikke alltid mulig ved hjelp av 

(5) EFT L 76 av 23.3.1992, s. 14. Direktivet sist endret ved direktiv 2006/97/EF 
(EUT L 363 av 20.12.2006, s. 107).

(6) EUT L 134 av 30.4.2004, s. 114. Direktivet sist endret ved direktiv 
2006/97/EF.

(7) EUT L 134 av 30.4.2004, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 
2006/97/EF.

EUROPAPARLAMENTS-	OG	RÅDSDIREKTIV	2007/66/EF

av	11.	desember	2007

om	endring	av	rådsdirektiv	89/665/EØF	og	92/13/EØF	med	hensyn	til	forbedring	av	effektiviteten	
av	klagebehandlingen	ved	tildeling	av	offentlige	kontrakter(*)

2015/EØS/76/111
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ordningene i direktiv 89/665/EØF og direktiv 92/13/EØF 
å sikre at fellesskapsbestemmelsene overholdes, særlig på 
et tidspunkt da overtredelsene fortsatt kan rettes opp. De 
garantier for innsyn og likebehandling som søkes oppnådd 
med de nevnte direktivene bør derfor styrkes for å sikre at 
Fellesskapet som helhet kan dra full nytte av de positive 
virkningene av den moderniseringen og forenklingen 
av reglene for offentlige innkjøp som ble oppnådd ved 
direktiv 2004/18/EF og direktiv 2004/17/EF. For å oppnå 
de resultatene som Fellesskapets lovgivere ønsket, bør 
derfor direktiv 89/665/EØF og direktiv 92/13/EØF endres 
ved at nødvendige presiseringer tilføyes.

4) Blant svakhetene som ble notert, var særlig mangelen 
på en frist som muliggjør en effektiv klagebehandling 
i tidsrommet fra beslutningen om å tildele en kontrakt 
treffes, til den aktuelle kontrakten inngås. Dette 
fører noen ganger til at offentlige oppdragsgivere og 
oppdragsgivere svært raskt foretar undertegningen av 
kontrakten, fordi de ønsker å gjøre virkningene av den 
omstridte tildelingsbeslutningen ugjenkallelige. For å 
rette opp denne svakheten, som er en alvorlig hindring for 
effektivt rettslig vern av de berørte anbyderne, nemlig de 
anbyderne som ennå ikke er blitt endelig utelukket, er det 
nødvendig å fastsette en minste karensperiode innenfor 
hvilken inngåelse av den aktuelle kontrakten utsettes, 
uavhengig av om inngåelsen finner sted på tidspunktet for 
undertegning av kontrakten eller ikke.

5) Ved fastsettelse av den minste varigheten av karens- 
perioden bør det tas hensyn til ulike kommunikasjons-
midler. Ved bruk av raske kommunikasjonsmidler 
kan det fastsettes en kortere periode enn for andre 
kommunikasjonsmidler. I dette direktiv fastsettes bare 
minstekarensperioder. Medlemsstatene står fritt til 
å innføre eller opprettholde perioder som overstiger 
minsteperiodene. Medlemsstatene står også fritt til å 
bestemme hvilken frist som skal gjelde dersom ulike 
kommunikasjonsmidler benyttes samtidig.

6) Karensperioden bør gi de berørte anbyderne tilstrekkelig 
tid til å undersøke kontraktstildelingsbeslutningen, 
og til å vurdere om det er hensiktsmessig å innlede 
en klagebehandling. Når anbyderne underrettes om 
tildelingsbeslutningen, bør de få tilgang til de relevante 
opplysningene de trenger for å innlede en effektiv 
klagebehandling. Det samme gjelder på tilsvarende måte 
for kandidater dersom den offentlige oppdragsgiveren 
eller oppdragsgiveren ikke i god tid har gitt dem 
opplysninger om avslaget på søknaden deres.

7) Slike relevante opplysninger omfatter særlig et 
sammendrag av de relevante årsakene som fastsatt i 
artikkel 41 i direktiv 2004/18/EF og artikkel 49 i direktiv 

2004/17/EF. Ettersom varigheten av karensperioden 
varierer fra medlemsstat til medlemsstat, er det også viktig 
å underrette de berørte anbyderne og kandidatene om den 
faktiske fristen de har til å innlede en klagebehandling.

8) Denne typen minstekarensperiode får ikke anvendelse 
dersom direktiv 2004/18/EF eller direktiv 2004/17/
EF ikke inneholder krav om forhåndskunngjøring av 
konkurranse i Den europeiske unions tidende, særlig i 
tilfeller av ekstrem hast som fastsatt i artikkel 31 nr. 1 
bokstav c) i direktiv 2004/18/EF eller i artikkel 40 nr. 3 
bokstav d) i direktiv 2004/17/EF. I slike tilfeller er det 
tilstrekkelig å sørge for effektive framgangsmåter for 
klagebehandling etter at kontrakten er inngått. Tilsvarende 
er en karensperiode ikke nødvendig dersom den eneste 
berørte anbyderen er den som får kontrakten, og det ikke 
finnes noen berørte kandidater. I slike tilfeller har ingen 
andre personer i anbudsprosedyren interesse av å motta 
underretningen og til å utnytte en karensperiode med sikte 
på en effektiv klagebehandling.

9) I forbindelse med kontrakter som er basert på en 
rammeavtale eller en dynamisk innkjøpsordning, kan 
en obligatorisk karensperiode dessuten påvirke de 
effektivitetsgevinstene som etterstrebes med de nevnte 
anbudsprosedyrene. Medlemsstatene bør derfor, i stedet 
for å innføre en obligatorisk karensperiode, kunne 
fastsette at sanksjonen «uten virkning» er en effektiv 
sanksjon i samsvar med artikkel 2d i både direktiv 89/665/
EØF og 92/13/EØF for overtredelser av artikkel 32 nr. 4 
annet ledd annet strekpunkt, og i artikkel 33 nr. 5 og 6 i 
direktiv 2004/18/EF og artikkel 15 nr. 5 og 6 i direktiv 
2004/17/EF.

10) I tilfellene omhandlet i artikkel 40 nr. 3 bokstav i) i 
direktiv 2004/17/EF er det for kontrakter basert på en 
rammeavtale ikke krav om forhåndskunngjøring av 
konkurranse i Den europeiske unions tidende. I slike 
tilfeller bør en karensperiode ikke være obligatorisk.

11) Når en medlemsstat krever at en person som ønsker å 
innlede en klagebehandling, underretter den offentlige 
oppdragsgiveren eller oppdragsgiveren om dette, må 
det gjøres klart at dette ikke påvirker karensperioden 
eller andre frister for innlevering av klage. Videre, når 
en medlemsstat krever at den berørte personen først 
innleverer en klage til den offentlige oppdragsgiveren 
eller oppdragsgiveren, bør vedkommende få en rimelig 
minstefrist til å henvise saken til vedkommende 
klageinstans før kontrakten inngås, i tilfelle den nevnte 
personen skulle ønske å framsette innsigelser mot svaret 
eller mangelen på svar fra den offentlige oppdragsgiveren 
eller oppdragsgiveren.
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12) Dersom en klage innleveres like før utløpet av 
minstekarensperioden, bør det ikke føre til at den 
instansen som er ansvarlig for klagebehandlingen, ikke 
får den nødvendige minstetiden til å reagere, særlig med 
hensyn til å utvide karensperioden for kontraktsinngåelse. 
Det er derfor nødvendig å fastsette en uavhengig 
minstekarensperiode, som ikke utløper før klageinstansen 
har tatt stilling til søknaden. Dette bør ikke hindre 
klageinstansen i å forhåndsvurdere om klagen som sådan 
kan behandles. Medlemsstatene kan fastsette at denne 
fristen skal utløpe enten når klageinstansen har tatt 
stilling til om midlertidige tiltak bør anvendes, herunder 
ytterligere utsettelse av kontraktsinngåelsen, eller når 
klageinstansen har tatt stilling til sakens fakta, særlig 
anmodningen om å oppheve en ulovlig beslutning.

13) For å bekjempe ulovlig direktetildeling av kontrakter, 
som Domstolen har kalt det alvorligste bruddet på 
fellesskapsretten på området offentlig innkjøp fra 
en offentlig oppdragsgivers eller en oppdragsgivers 
side, bør det fastsettes effektive, forholdsmessige og 
avskrekkende sanksjoner. En kontrakt som er resultat 
av en ulovlig direktetildeling, bør derfor i prinsippet 
kjennes uten virkning. Sanksjonen «uten virkning» bør 
ikke inntre automatisk, men bør fastslås av en uavhengig 
klageinstans eller være resultatet av en beslutning truffet 
av en slik instans.

14) Sanksjonen «uten virkning» er den mest effektive 
måten å gjenopprette konkurransen og skape nye 
forretningsmuligheter på for de markedsdeltakerne som 
ulovlig er blitt fratatt sine muligheter til å konkurrere. 
Direktetildeling i henhold til dette direktiv bør omfatte alle 
kontraktstildelinger som gjøres uten forhåndskunngjøring 
av konkurranse i Den europeiske unions tidende i henhold 
til direktiv 2004/18/EF. Dette tilsvarer en framgangsmåte 
uten forutgående utlysing av konkurranse i henhold til 
direktiv 2004/17/EF.

15) Direktetildeling i henhold til dette direktiv kan være 
begrunnet når unntakene i artikkel 10-18 i direktiv 
2004/18/EF får anvendelse, ved anvendelse av artikkel 
31, artikkel 61 eller artikkel 68 i direktiv 2004/18/EF, ved 
tildeling av en tjenestekontrakt i samsvar med artikkel 
21 i direktiv 2004/18/EF eller en lovlig tildeling av en 
kontrakt i egenregi i henhold til Domstolens tolkning.

16) Det samme gjelder kontrakter som oppfyller vilkårene for 
unntak eller en særlig ordning i samsvar med artikkel 5 
nr. 2, artikkel 18-26, artikkel 29 og 30 eller artikkel 62 i 
direktiv 2004/17/EF, tilfeller som omfatter anvendelse av 
artikkel 40 nr. 3 i direktiv 2004/17/EF, eller tildeling av 

en tjenestekontrakt i samsvar med artikkel 32 i direktiv 
2004/17/EF.

17) En klagebehandling bør minst være tilgjengelig for alle 
personer som har eller har hatt en interesse av å oppnå 
en særskilt kontrakt, og som har blitt, eller risikerer å bli, 
skadelidende på grunn av en påstått overtredelse.

18) For å hindre alvorlige overtredelser av karensplikten 
og automatisk utsettelse, som er forutsetninger for en 
effektiv klagebehandling, bør effektive sanksjoner 
anvendes. Kontrakter som er inngått i strid med kravet 
om karensperiode eller automatisk utsettelse, bør 
derfor i prinsippet kjennes uten virkning dersom de 
kombineres med overtredelser av direktiv 2004/18/
EF eller direktiv 2004/17/EF på en måte som gjør at de 
nevnte overtredelsene har påvirket mulighetene for den 
anbyderen som innleverer en klage, til å få kontrakten.

19) Ved andre overtredelser av formelle krav kan 
medlemsstatene anse at prinsippet om «uten virkning» 
er uhensiktsmessig. I slike tilfeller bør medlemsstatene 
ha rett til å fastsette alternative sanksjoner. Alternative 
sanksjoner bør begrenses til ilegging av overtredelsesgebyr 
som skal betales til en instans som er uavhengig av den 
offentlige oppdragsgiveren eller oppdragsgiveren, eller til 
avkortning av kontrakten. Det er opp til medlemsstatene å 
bestemme detaljene for alternative sanksjoner og reglene 
for deres anvendelse.

20) Dette direktiv bør ikke utelukke anvendelsen av strengere 
sanksjoner i samsvar med nasjonal lovgivning.

21) Målet som skal nås når medlemsstatene fastsetter regler 
som sikrer at en kontrakt skal kjennes uten virkning, er 
at partenes rettigheter og plikter i henhold til kontrakten, 
ikke lenger skal håndheves og oppfylles. Følgene av at en 
kontrakt kjennes uten virkning, bør fastsettes i nasjonal 
lovgivning. Derfor kan nasjonal lovgivning for eksempel 
inneholde bestemmelser om tilbakevirkende oppheving 
av alle avtaleforpliktelser (ex tunc), eller motsatt begrense 
virkeområdet for opphevingen til de forpliktelser som 
fortsatt må oppfylles (ex nunc). Dette bør ikke føre til 
fravær av virkningsfulle sanksjoner dersom forpliktelsene 
som følger av en kontrakt, allerede er fullstendig 
eller nesten fullstendig oppfylt. I slike tilfeller bør 
medlemsstatene fastsette alternative sanksjoner der det 
tas hensyn til i hvilken grad en kontrakt fortsatt er i kraft i 
samsvar med nasjonal lovgivning. Tilsvarende må følgene 
for tilbakebetaling av eventuelle betalte beløp, samt 
alle andre mulige former for tilbakebetaling, herunder 
tilbakebetaling i penger i tilfeller der tilbakebetaling i 
naturalier ikke er mulig, fastsettes i nasjonal lovgivning.
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22) For å sikre at sanksjonene som anvendes er 
forholdsmessige, kan medlemsstatene imidlertid gi 
den instansen som er ansvarlig for klagebehandlingen, 
muligheten til å unnlate å sette kontrakten i fare, eller til å 
godkjenne noen av eller alle dens midlertidige virkninger, 
når særlige omstendigheter ved den aktuelle saken krever 
at visse tvingende hensyn knyttet til en allmenn interesse 
respekteres. I slike tilfeller bør det i stedet anvendes 
alternative sanksjoner. En klageinstans som er uavhengig 
av den offentlige oppdragsgiveren eller oppdragsgiveren, 
bør undersøke alle relevante forhold for å fastslå om 
tvingende hensyn knyttet til en allmenn interesse krever 
at kontraktens virkning opprettholdes.

23) I unntakstilfeller tillates bruk av konkurranse med 
forhandling uten forhåndskunngjøring av konkurranse, 
som definert i artikkel 31 i direktiv 2004/18/EF eller 
artikkel 40 nr. 3 i direktiv 2004/17/EF, umiddelbart 
etter oppheving av kontrakten. Dersom de gjenværende 
kontraktsforpliktelsene på dette stadiet, av tekniske 
eller andre tvingende grunner, bare kan oppfylles av de 
markedsdeltakerne som ikke er blitt tildelt kontrakten, 
kan anvendelsen av tvingende hensyn godtas.

24) Økonomiske interesser i at en kontrakt har virkning 
kan bare anses som tvingende hensyn dersom det at 
kontrakten er uten virkning i særlige tilfeller ville få 
uforholdsmessige følger. Økonomiske interesser som er 
direkte knyttet til kontrakten, bør imidlertid ikke være 
tvingende hensyn.

25) Behovet for over tid å ivareta rettssikkerheten for 
beslutninger truffet av offentlige oppdragsgivere og 
oppdragsgivere, krever videre at det fastsettes en rimelig 
minste foreldelsesfrist for klager der klageren prøver å få 
medhold i at kontrakten er uten virkning.

26) For å unngå rettslig usikkerhet som følge av sanksjonen 
«uten virkning», bør medlemsstatene fastsette at det 
gjøres unntak fra at en kontrakt kjennes uten virkning 
i de tilfeller der den offentlige oppdragsgiveren eller 
oppdragsgiveren mener at direkte tildeling av en 
kontrakt uten forhåndskunngjøring av konkurranse i 
Den europeiske unions tidende, er tillatt i samsvar med 
direktiv 2004/18/EF og 2004/17/EF, og der den nevnte 
oppdragsgiveren har anvendt en minstekarensperiode 
som muliggjør effektive rettslige tiltak. Den frivillige 
kunngjøringen som utløser denne karensperioden, 
innebærer ikke en utvidelse av de forpliktelser som følger 
av direktiv 2004/18/EF eller direktiv 2004/17/EF.

27) Ettersom dette direktiv bidrar til å styrke den 
nasjonale klagebehandling, særlig i tilfeller av ulovlig 
direktetildeling, bør markedsdeltakerne oppmuntres 

til å gjøre bruk av de nye ordningene. Av hensyn til 
rettssikkerheten bør en kontrakt kunne kjennes uten 
virkning bare for et bestemt tidsrom. Disse fristene bør 
respekteres.

28) Styrking av effektiviteten av den nasjonale klage-
behandlingen bør oppmuntre berørte parter til å gjøre 
større bruk av mulighetene til å klage ved hjelp av en 
midlertidig forføyning før kontraktsinngåelse. Under 
disse omstendigheter bør opprettingsmekanismen igjen 
rettes mot alvorlige overtredelser av fellesskapsretten på 
området offentlig innkjøp.

29) Den frivillige attesteringsordningen fastsatt ved direktiv 
92/13/EØF som gir oppdragsgiverne muligheten til, ved 
hjelp av jevnlige undersøkelser, å få vurdert om deres 
framgangsmåter for tildeling er i samsvar med reglene, 
har nesten ikke vært benyttet. Den kan derfor ikke 
oppfylle sitt formål, som er å forhindre et betydelig antall 
overtredelser av fellesskapsretten på området offentlig 
innkjøp. På den annen side kan kravet om å sikre at 
det opprettholdes akkrediterte organer for dette formål, 
som ble pålagt medlemsstatene ved direktiv 92/13/
EØF, utgjøre en administrativ kostnad som ikke lenger 
kan forsvares, i lys av mangelen på et reelt behov fra 
oppdragsgivernes side. Attesteringsordningen bør derfor 
oppheves.

30) Tilsvarende har meklingsordningen fastsatt ved direktiv 
92/13/EØF ikke brakt for dagen noen reell interesse hos 
markedsdeltakerne. Dette skyldes ikke bare at ordningen i 
seg selv ikke gjør det mulig å oppnå bindende midlertidige 
tiltak for i tide å forebygge en ulovlig kontraktsinngåelse, 
men også ordningens art, som ikke umiddelbart lar seg 
forene med overholdelse av de særlig korte tidsfristene 
som gjelder for klager der målet er midlertidige tiltak og 
tilsidesettelse av ulovlige beslutninger. I tillegg er den 
mulige effektive virkningen av meklingsordningen blitt 
ytterligere svekket av vanskeligheter forbundet med å 
utarbeide en fullstendig og tilstrekkelig omfattende liste 
over uavhengige forliksinstitusjoner i hver medlemsstat, 
institusjoner som er tilgjengelige til enhver tid, og som er 
i stand til å håndtere meklingsforespørsler på svært kort 
varsel. Meklingsordningen bør derfor oppheves.

31) Kommisjonen bør ha myndighet til å anmode 
medlemsstatene om å sende den opplysninger om 
nasjonal klagebehandling, avhengig av formålet som 
skal oppnås, og til å kontakte Den rådgivende komité 
for offentlige kontrakter når opplysningenes omfang og 
art skal bestemmes. Virkningene av de endringer som 
innføres ved dette direktiv, vil nemlig bare kunne vurderes 
korrekt etter en lengre anvendelsesperiode dersom slike 
opplysninger blir gjort tilgjengelige.
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32) Kommisjonen bør overvåke medlemsstatenes framskritt 
og avlegge rapport til Europaparlamentet og Rådet om 
virkningene av dette direktiv senest tre år etter fristen for 
gjennomføring av direktivet.

33) De tiltak som er nødvendig for gjennomføringen av 
direktiv 89/665/EØF og direktiv 92/13/EØF, 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).

34) Ettersom målene for dette direktiv, som er å forbedre 
effektiviteten av klagebehandlingen med hensyn til 
tildeling av kontrakter som faller inn under virkeområdet 
for direktiv 2004/18/EF og 2004/17/EF, ikke kan nås i 
tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor bedre kan 
nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i 
samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens 
artikkel 5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet 
fastsatt i nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger 
enn det som er nødvendig for å nå disse målene, samtidig 
som prinsippet om selvstendighet i medlemsstatenes 
saksbehandling overholdes.

35) I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle avtalen 
om bedre regelverksutforming(2) bør medlemsstatene, 
for eget formål og i Fellesskapets interesse, utarbeide 
og offentliggjøre egne tabeller som så langt det er 
mulig viser sammenhengen mellom dette direktiv og 
innarbeidingstiltakene.

36) Dette direktiv er forenlig med de grunnleggende 
rettigheter og de prinsipper som er anerkjent særlig i Den 
europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter. 
Målet for dette direktiv er særlig å sikre retten til effektiv 
klageadgang og rettferdig rettergang i samsvar med 
paktens artikkel 47 første og andre ledd.

37) Direktiv 89/665/EØF og direktiv 92/13/EØF bør derfor 
endres —

(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. Beslutningen endret ved beslutning 2006/512/
EF (EUT L 200 av 22.7.2006, s. 11).

(2) EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1.

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Endringer	av	direktiv	89/665/EØF

I direktiv 89/665/EØF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 1 og 2 skal lyde:

«Artikkel 1

Klagebehandlingens	virkeområde	og	tilgjengelighet

1. Dette direktiv får anvendelse på kontrakter  
omhandlet i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/18/
EF av 31. mars 2004 om samordning av framgangsmåter 
ved tildeling av offentlige bygge- og anleggskontrakter, 
kontrakter om offentlig varekjøp og offentlig 
tjenesteyting(*), med mindre slike kontrakter er unntatt i 
samsvar med artikkel 10-18 i nevnte direktiv.

Kontrakter i henhold til dette direktiv omfatter offentlige 
kontrakter, rammeavtaler, offentlige bygge- og 
anleggskonsesjoner og dynamiske innkjøpsordninger.

Medlemsstatene skal, med hensyn til kontrakter som faller 
inn under virkeområdet for direktiv 2004/18/EF, treffe 
de nødvendige tiltak for å sikre at det effektivt og særlig 
så raskt som mulig kan klages på beslutninger truffet av 
de offentlige oppdragsgivere i samsvar med vilkårene 
fastsatt i artikkel 2-2f i dette direktiv, med den begrunnelse 
at slike beslutninger er i strid med fellesskapsretten på 
området offentlig innkjøp, eller med nasjonale regler som 
innarbeider nevnte rett i nasjonal lovgivning.

2. Medlemsstatene skal sikre at foretak som påberoper 
seg skade i forbindelse med tildelingen av en kontrakt, ikke 
forskjellsbehandles som følge av den sondring som gjøres 
i dette direktiv mellom nasjonale regler som innarbeider 
fellesskapsretten og andre nasjonale bestemmelser.

3. Medlemsstatene skal sikre at klagebehandlingen, 
i henhold til nærmere regler som medlemsstatene kan 
fastsette, minst er tilgjengelig for enhver person som har, 
eller har hatt, en interesse av å bli tildelt en bestemt kontrakt, 
og som har blitt, eller risikerer på bli, skadelidende som 
følge av en påstått overtredelse.
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4. Medlemsstatene kan kreve at den personen 
som ønsker å gjøre bruk av en klagebehandling, har 
underrettet den offentlige oppdragsgiveren om den påståtte 
overtredelsen, og om at han/hun har til hensikt å innlevere 
en klage, forutsatt at dette ikke berører karensperioden i 
samsvar med artikkel 2a nr. 2 eller andre frister for søknad 
om klagebehandling i samsvar med artikkel 2c.

5. Medlemsstatene kan kreve at den berørte personen 
først søker om å få behandlet klagen hos den offentlige 
oppdragsgiveren. I så fall skal medlemsstatene sikre at 
innleveringen av en slik søknad om klagebehandling, 
fører til en umiddelbar utsettelse av muligheten for å inngå 
kontrakten.

Medlemsstatene skal ta stilling til hvilke hensiktsmessige 
kommunikasjonsmidler, herunder faks eller elektroniske 
hjelpemidler, som skal benyttes i forbindelse med søknaden 
om klagebehandling fastsatt i første ledd.

Utsettelsen omhandlet i første ledd opphører ikke før 
utløpet av en frist på minst ti kalenderdager regnet fra dagen 
som følger etter datoen da den offentlige oppdragsgiveren 
sendte et svar, dersom faks eller elektroniske hjelpemidler 
benyttes, eller, dersom andre kommunikasjonsmidler 
benyttes, før utløpet av en frist på enten minst 15 
kalenderdager regnet fra dagen som følger etter datoen da 
den offentlige oppdragsgiveren sendte et svar, eller minst ti 
kalenderdager regnet fra dagen som følger etter datoen da 
et svar ble mottatt.

Artikkel 2

Krav	til	klagebehandlingen

1. Medlemsstatene skal sikre at tiltakene som treffes 
med hensyn til klagebehandlingen nevnt i artikkel 1, 
inneholder bestemmelser som gir myndighet til å

a) treffe, ved første anledning og ved hjelp av midlertidige 
forføyninger, midlertidige tiltak som har som mål å 
rette opp den påståtte overtredelsen eller forebygge 
ytterligere skade på berørte interesser, herunder tiltak 
for å utsette eller sikre utsettelse av tildelingen av en 
offentlig kontrakt eller gjennomføringen av eventuelle 
beslutninger truffet av den offentlige oppdragsgiveren,

b) enten sette til side eller sørge for å sette til side 
beslutninger som er truffet ulovlig, herunder fjerning 
av diskriminerende tekniske, økonomiske eller 
finansielle spesifikasjoner i anbudsinnbydelsen, 
i kontraktsdokumentene eller eventuelle andre 
dokumenter i forbindelse med kontraktstildelingen,

c) gi skadeserstatning til personer som har lidd skade som 
følge av en overtredelse.

2. Myndigheten nevnt i nr. 1 og artikkel 2d og 2e 
kan gis til egne organer med ansvar for ulike deler av 
klagebehandlingen.

3. Når et førsteinstansorgan, som er uavhengig av 
den offentlige oppdragsgiveren, vurderer en beslutning 
om kontraktstildeling, skal medlemsstatene sikre at den 
offentlige oppdragsgiveren ikke kan inngå kontrakten 
før klageinstansen har tatt stilling til søknaden om enten 
midlertidige tiltak eller klagebehandling. Utsettelsen skal 
ikke opphøre før karensperioden omhandlet i artikkel 2a nr. 
2 og artikkel 2d nr. 4 og 5 er utløpt.

4. Med mindre det er fastsatt i nr. 3 og artikkel 1 nr. 
5, trenger ikke klagebehandlingen nødvendigvis å ha en 
automatisk utsettende virkning på de kontraktstildelingene 
som er knyttet til den.

5. Medlemsstatene kan fastsette at instansen som 
er ansvarlig for klagebehandlingen, kan ta hensyn til 
de sannsynlige følgene av midlertidige tiltak for alle 
interesser, også allmenninteresser, som sannsynligvis vil 
bli skadelidende, og kan beslutte å ikke treffe slike tiltak 
dersom de negative følgene av tiltakene blir større enn 
fordelene.

En beslutning om å ikke innvilge midlertidige tiltak, skal 
ikke ha innvirkning på eventuelle andre krav fra personen 
som ber om slike tiltak.

6. Medlemsstatene kan fastsette at dersom 
skadeserstatning kreves fordi en beslutning ble truffet 
ulovlig, må den omstridte avgjørelsen først settes til side av 
en dertil bemyndiget instans.

7. Unntatt når det er fastsatt i artikkel 2d-2f, skal 
virkningene av myndighetsutøvelsen omhandlet i nr. 1 i 
denne artikkel på en kontrakt som inngås etter at den er 
tildelt, fastsettes i nasjonal lovgivning.

Videre kan en medlemsstat, etter at en kontrakt er inngått i 
samsvar med artikkel 1 nr. 5 og nr. 3 i denne artikkel eller 
i samsvar med artikkel 2a-2f, fastsette at myndigheten til 
den instansen som er ansvarlig for klagebehandlingen, skal 
begrenses til tildeling av skadeserstatninger til personer 
som har lidd skade som følge av en overtredelse, unntatt 
når en beslutning må settes til side før skadeserstatningene 
tildeles.
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8. Medlemsstatene skal sikre at beslutninger truffet 
av instanser med ansvar for klagebehandling, kan 
gjennomføres effektivt.

9. Dersom de instanser som er ansvarlige for 
klagebehandlingen, ikke er rettsinstanser, skal deres 
beslutninger alltid begrunnes skriftlig. I slike tilfeller 
skal det dessuten fastsettes tiltak som garanterer at 
påstått ulovlige tiltak som klageinstansen har truffet, eller 
påståtte forsømmelser i utøvelsen av den myndighet som 
er gitt klageinstansen, 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 av både den 
offentlige oppdragsgiveren og av klageinstansen.

Medlemmene av en slik uavhengig instans skal, med 
hensyn til den myndigheten som er ansvarlig for deres 
utpeking, funksjonstid og avgang, utpekes og avsettes på 
samme vilkår som domstolens medlemmer. Minstekravet 
er at formannen for denne uavhengige instansen skal 
ha de samme juridiske og faglige kvalifikasjonene som 
domstolens medlemmer. Den uavhengige instansen skal 
treffe sine beslutninger etter en framgangsmåte som tilsier 
at begge sider blir hørt, og disse beslutningene skal, ved 
metoder fastsatt av hver enkelt medlemsstat, være rettslig 
bindende.

__________________

(*) EUT L 134 av 30.4.2004, s. 114. Direktivet sist endret 
ved rådsdirektiv 2006/97/EF (EUT L 363 av 20.12.2006, 
s.107).» 

2. Følgende artikler skal tilføyes:

«Artikkel 2a

Karensperiode

1. Medlemsstatene skal sikre at personene nevnt i 
artikkel 1 nr. 3 har tilstrekkelig tid til på en effektiv måte å 
behandle beslutningene om kontraktstildelinger som treffes 
av offentlige oppdragsgivere, ved å vedta de bestemmelser 
som kreves, samtidig som minstevilkårene fastsatt i nr. 2 i 
denne artikkel og i artikkel 2c overholdes.

2. En kontrakt kan ikke inngås som en følge av 
beslutningen om å tildele en kontrakt som faller inn under 
virkeområdet for direktiv 2004/18/EF, før utløpet av en frist 
på minst ti kalenderdager regnet fra dagen som følger etter 
datoen da beslutningen om kontraktstildelingen ble sendt 
til de berørte anbyderne og kandidatene, dersom faks eller 
elektroniske hjelpemidler benyttes, eller, dersom andre 
kommunikasjonsmidler benyttes, før utløpet av en frist på 
enten minst 15 kalenderdager regnet fra dagen som følger 
etter datoen da beslutningen om kontraktstildelingen ble 
sendt til de berørte anbyderne eller kandidatene, eller minst 

ti kalenderdager regnet fra dagen som følger etter datoen da 
beslutningen om kontraktstildelingen ble mottatt.

Anbydere skal anses for å være berørt dersom de ennå ikke 
er endelig utelukket. En utelukkelse er endelig dersom de 
berørte anbyderne har fått melding om den, og den enten 
er blitt ansett for lovlig av en uavhengig klageinstans eller 
ikke lenger kan gjøres til gjenstand for en klagebehandling.

Kandidater skal anses for å være berørt dersom den 
offentlige oppdragsgiveren ikke har gjort tilgjengelig 
opplysninger om avslaget på søknaden deres før de 
berørte anbyderne ble underrettet om beslutningen om 
kontraktstildeling.

Meldingen om tildelingsbeslutningen til hver av de berørte 
anbyderne og kandidatene skal være vedlagt følgende:

– et sammendrag av de relevante årsakene, som fastsatt i 
artikkel 41 nr. 2 i direktiv 2004/18/EF, med forbehold 
for bestemmelsene i artikkel 41 nr. 3 i nevnte direktiv, 
og

– en presis angivelse av den nøyaktige karensperioden 
i henhold til bestemmelsene i nasjonal lovgivning der 
dette nummer er innarbeidet.

Artikkel 2b

Unntak	fra	karensperioden

Medlemsstatene kan fastsette at fristene omhandlet i 
artikkel 2a nr. 2 i dette direktiv, ikke får anvendelse i 
følgende tilfeller:

a) dersom det i direktiv 2004/18/EF ikke kreves 
forhåndskunngjøring av konkurranse i Den europeiske 
unions tidende,

b) dersom den eneste berørte anbyderen i henhold til 
artikkel 2a nr. 2 i dette direktiv er den som tildeles 
kontrakten, og det ikke finnes noen berørte kandidater,

c) dersom det dreier seg om en kontrakt basert på en 
rammeavtale som fastsatt i artikkel 32 i direktiv 
2004/18/EF, og dersom det dreier seg om en særskilt 
kontrakt basert på en dynamisk innkjøpsordning som 
fastsatt i artikkel 33 i nevnte direktiv.
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Dersom det gjøres bruk av dette unntaket, skal 
medlemsstatene sikre at kontrakten er uten virkning i 
samsvar med artikkel 2d og 2f i dette direktiv når

– det foreligger en overtredelse av artikkel 32 nr. 4 annet 
ledd annet strekpunkt, eller av artikkel 33 nr. 5 eller 6 i 
direktiv 2004/18/EF, og

– kontraktssummen anslås å være lik eller overstige 
terskelverdiene i artikkel 7 i direktiv 2004/18/EF.

Artikkel 2c

Frister	for	søknad	om	klagebehandling

Dersom en medlemsstat fastsetter at en søknad om 
klagebehandling av en beslutning truffet av en offentlig 
oppdragsgiver som ledd i, eller i forbindelse med, en 
kontraktstildeling som faller inn under virkeområdet 
for direktiv 2004/18/EF, må framsettes før utløpet av en  
nærmere angitt frist, skal denne fristen være minst 
ti kalenderdager regnet fra dagen som følger etter 
datoen da den offentlige oppdragsgiverens beslutning 
ble sendt til anbyderen eller kandidaten, dersom faks 
eller elektroniske hjelpemidler benyttes, eller, dersom 
andre kommunikasjonsmidler benyttes, enten minst 15 
kalenderdager regnet fra dagen som følger etter datoen da 
den offentlige oppdragsgiverens beslutning ble sendt til 
anbyderen eller kandidaten, eller minst ti kalenderdager 
regnet fra dagen som følger etter datoen da den offentlige 
oppdragsgiverens beslutning ble mottatt. Meldingen 
om den offentlige oppdragsgiverens beslutning til hver 
av anbyderne eller kandidatene skal være vedlagt et 
sammendrag av de relevante begrunnelsene. Dersom en 
søknad om klagebehandling med hensyn til beslutninger 
omhandlet i artikkel 2 nr. 1 bokstav b) i dette direktiv som 
ikke må meddeles særskilt, skal tidsfristen være minst ti 
kalenderdager fra datoen da den aktuelle beslutningen ble 
kunngjort.

Artikkel 2d

Sanksjonen	«uten	virkning»

1. Medlemsstatene skal sikre at en klageinstans, som 
er uavhengig av den offentlige oppdragsgiveren, kjenner 
en kontrakt uten virkning, eller at kontraktens manglende 
virkning er en følge av en beslutning truffet av en slik 
klageinstans, i følgende tilfeller:

a) dersom den offentlige oppdragsgiveren har tildelt en 
kontrakt uten forhåndskunngjøring av konkurranse i 
Den europeiske unions tidende, uten at dette er tillatt i 
samsvar med direktiv 2004/18/EF,

b) ved overtredelse av artikkel 1 nr. 5, artikkel 2 nr. 
3 eller artikkel 2a nr. 2 i dette direktiv, dersom 
overtredelsen har fratatt anbyderen som søker om 
klagebehandling, muligheten til å be om rettslige 
tiltak forut for kontraktsinngåelsen når overtredelsen 
kombineres med en overtredelse av direktiv 2004/18/
EF, dersom den nevnte overtredelsen har innvirket på 
anbyderens sjanser til å søke om klagebehandling for å 
få kontrakten,

c) i tilfellene omhandlet i artikkel 2b bokstav c) annet 
ledd i dette direktiv, dersom medlemsstatene har gjort 
bruk av unntaket fra karensperioden for kontrakter 
som er basert på en rammeavtale og en dynamisk 
innkjøpsordning.

2. Følgene av at en kontrakt kjennes uten virkning, skal 
fastsettes i nasjonal lovgivning.

Nasjonal lovgivning kan inneholde bestemmelser om at alle 
kontraktsforpliktelser skal oppheves med tilbakevirkende 
kraft, eller at opphevingen bare skal omfatte forpliktelser 
som ennå ikke er oppfylt. I sistnevnte tilfelle skal 
medlemsstatene sørge for at andre sanksjoner i henhold til 
artikkel 2e nr. 2, får anvendelse.

3. Medlemsstatene kan fastsette at den av den 
offentlige oppdragsgiveren uavhengige klageinstansen 
ikke kan kjenne en kontrakt uten virkning, selv om 
den er blitt ulovlig tildelt av årsakene omhandlet i nr. 1, 
dersom klageinstansen, etter å ha undersøkt alle relevante 
forhold, finner at tvingende hensyn knyttet til en allmenn 
interesse krever at kontraktens virkning bør opprettholdes. 
I slike tilfeller skal medlemsstatene fastsette alternative 
sanksjoner i henhold til artikkel 2e nr. 2, som skal anvendes 
i stedet.

Økonomiske interesser i at kontrakten har virkning kan 
bare anses som tvingende hensyn dersom det at kontrakten 
er uten virkning i særlige tilfeller ville få uforholdsmessige 
følger.

Økonomiske interesser som er direkte knyttet til den 
berørte kontrakten, bør imidlertid ikke være tvingende 
allmenne hensyn. Økonomiske interesser direkte knyttet 
til kontrakten omfatter blant annet kostnader ved forsinket 
gjennomføring av kontrakten, kostnader ved innledning 
av en ny framgangsmåte ved tildeling av kontrakter, 
kostnader ved bytte av markedsdeltaker for gjennomføring 
av kontrakten og kostnader ved juridiske forpliktelser som 
følger av at kontrakten er uten virkning.
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4. Medlemsstatene skal fastsette at nr. 1 bokstav a) i 
denne artikkel ikke får anvendelse dersom

– den offentlige oppdragsgiveren anser at tildelingen av 
en kontrakt uten forhåndskunngjøring av konkurranse i 
Den europeiske unions tidende, er tillatt i samsvar med 
direktiv 2004/18/EF,

– den offentlige oppdragsgiveren i Den europeiske 
unions tidende har kunngjort en melding som beskrevet 
i artikkel 3a i dette direktiv, der den gir uttrykk for at 
den har til hensikt å inngå kontrakten, og

– kontrakten ikke er blitt inngått før utløpet av en frist på 
minst ti kalenderdager regnet fra dagen som følger etter 
datoen da denne meldingen ble kunngjort.

5. Medlemsstatene skal fastsette at nr. 1 bokstav c) i 
denne artikkel ikke får anvendelse dersom

– den offentlige oppdragsgiveren anser at tildelingen av 
en kontrakt er i samsvar med artikkel 32 nr. 4 annet 
ledd annet strekpunkt, eller med artikkel 33 nr. 5 og 6 i 
direktiv 2004/18/EF,

– den offentlige oppdragsgiveren har sendt en beslutning 
om kontraktstildeling, sammen med et sammendrag 
av årsakene nevnt i artikkel 2a nr. 2 fjerde ledd første 
strekpunkt, til de berørte anbyderne, og,

– kontrakten ikke er inngått før utløpet av en frist på 
minst ti kalenderdager regnet fra dagen som følger 
etter datoen da beslutningen om kontraktstildelingen 
ble sendt til de berørte anbyderne, dersom faks eller 
elektroniske hjelpemidler benyttes, eller, dersom 
andre kommunikasjonsmidler benyttes, før utløpet 
av en frist på enten minst 15 kalenderdager regnet 
fra dagen som følger etter datoen da beslutningen om 
kontraktstildelingen ble sendt til de berørte anbyderne, 
eller minst ti kalenderdager regnet fra dagen som følger 
etter datoen da beslutningen om kontraktstildelingen 
ble mottatt.

Artikkel 2e

Overtredelser	av	dette	direktiv	og	alternative	
sanksjoner	

1. I tilfelle av en overtredelse av artikkel 1 nr. 5, 
artikkel 2 nr. 3 eller artikkel 2a nr. 2 som ikke omfattes av 
artikkel 2d nr. 1 bokstav b), skal medlemsstatene fastsette 
at kontrakten er uten virkning i samsvar med artikkel 2d 
nr. 1-3, eller fastsette andre sanksjoner. Medlemsstatene 
kan fastsette at den av den offentlige oppdragsgiveren 

uavhengige klageinstansen, etter å ha vurdert alle relevante 
forhold, skal treffe beslutning om kontrakten skal kjennes 
uten virkning, eller om alternative sanksjoner skal pålegges.

2. De alternative sanksjonene skal være virkningsfulle, 
stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. 
Alternative sanksjoner skal være

– overtredelsesgebyrer som ilegges den offentlig 
oppdragsgiveren, eller,

– forkorting av kontraktens varighet.

Medlemsstatene kan gi klageinstansen stor frihet til å utøve 
skjønn, slik at den kan ta hensyn til alle relevante faktorer, 
herunder overtredelsens alvorlighetsgrad, den offentlige 
oppdragsgiverens atferd og, i tilfellene omhandlet i artikkel 
2d nr. 2, i hvilken grad kontrakten fortsatt er i kraft.

Tildeling av skadeserstatninger utgjør ikke en 
hensiktsmessig sanksjon i henhold til dette nummer.

Artikkel 2f

Frister

1. Medlemsstatene kan fastsette at en klage i samsvar 
med artikkel 2d nr. 1, skal innleveres

a) før utløpet av minst 30 kalenderdager regnet fra dagen 
som følger etter datoen da

– den offentlige oppdragsgiveren offentliggjorde en 
kunngjøring om tildeling av kontrakt i samsvar 
med artikkel 35 nr. 4, 36 og 37 i direktiv 2004/18/
EF, forutsatt at denne meldingen inneholder en 
begrunnelse for den offentlige oppdragsgiverens 
beslutning om å tildele kontrakten uten 
forhåndskunngjøring av konkurranse i Den 
europeiske unions tidende, eller

– den offentlige oppdragsgiveren underrettet de 
berørte anbyderne og kandidatene om inngåelsen 
av kontrakten, forutsatt at denne underretningen 
inneholder et sammendrag av de relevante årsakene 
fastsatt i artikkel 41 nr. 2 i direktiv 2004/18/EF, 
med forbehold for bestemmelsene i artikkel 41 nr. 
3 i nevnte direktiv; dette alternativet gjelder også 
for tilfellene omhandlet i artikkel 2b bokstav c) i 
dette direktiv,

b) og uansett før utløpet av en frist på minst seks måneder 
regnet fra dagen som følger etter datoen da kontrakten 
ble inngått.
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2. I alle andre tilfeller, herunder søknader om 
klagebehandling i samsvar med artikkel 2e nr. 1, skal 
søknadsfristene for en klagebehandling fastsettes i henhold 
til nasjonal lovgivning, med forbehold for bestemmelsene i 
artikkel 2c.»

3. Artikkel 3 skal lyde:

«Artikkel 3

Opprettingsmekanisme

1. Kommisjonen kan gjøre bruk av framgangsmåten 
fastsatt i nr. 2-5 når den, før en kontrakt inngås, mener at 
det er begått en alvorlig overtredelse av fellesskapsretten 
på området offentlig innkjøp i forbindelse med en 
kontraktstildeling som faller inn under virkeområdet for 
direktiv 2004/18/EF.

2. Kommisjonen skal underrette den berørte 
medlemsstaten om hvorfor den mener at en alvorlig 
overtredelse er begått, og anmode om at overtredelsen 
rettes opp ved hjelp av hensiktsmessige metoder.

3. Den berørte medlemsstaten skal innen 21 
kalenderdager etter at den mottok underretningen nevnt i 
nr. 2, sende Kommisjonen

a) sin bekreftelse på at overtredelsen er rettet opp,

b) en forklaring på hvorfor en oppretting ikke er blitt 
gjort, eller

c) en melding om at kontraktstildelingen er utsatt enten på 
den offentlige oppdragsgiverens eget initiativ, eller på 
grunnlag av den myndighet som er angitt i artikkel 2 nr. 
1 bokstav a).

4. En forklaring i henhold til nr. 3 bokstav b) kan 
blant annet vise til at den påståtte overtredelsen allerede 
er gjenstand for domstolsbehandling eller andre former for 
klagebehandling, eller en klagebehandling som omhandlet 
i artikkel 2 nr. 9. I slike tilfeller skal medlemsstaten 
underrette Kommisjonen om resultatet den nevnte 
behandlingen så snart det blir kjent.

5. Dersom det er gitt melding om at en kontrakts-
tildeling er blitt utsatt i samsvar med nr. 3 bokstav c),  
skal medlemsstatene underrette Kommisjonen når 
utsettelsen oppheves, eller når en annen kontrakt- 
stildeling, som helt eller delvis gjelder det samme 
anvendelsesområdet, innledes. Den nevnte underretningen 

skal inneholde en bekreftelse på at den påståtte 
overtredelsen er blitt rettet opp, eller en forklaring på 
hvorfor en oppretting ikke er blitt gjort.»

4. Følgende artikler skal tilføyes:

«Artikkel 3a

Innhold	i	en	frivillig	intensjonskunngjøring

Meldingen omhandlet i artikkel 2d nr. 4 annet strekpunkt, 
der formatet skal vedtas av Kommisjonen etter 
framgangsmåten med rådgivende komité omhandlet i 
artikkel 3b nr. 2, skal inneholde følgende opplysninger:

a) navn på og kontaktopplysninger for den offentlige 
oppdragsgiveren,

b) en beskrivelse av formålet med kontrakten,

c) en begrunnelse for den offentlige oppdragsgiverens 
beslutning om å tildele kontrakten uten forhånds-
kunngjøring av konkurranse i Den europeiske unions 
tidende,

d) navn på og kontaktopplysninger for den markeds-
deltakeren som det besluttes å tildele kontrakten til, og

e) eventuelt andre opplysninger som den offentlige 
oppdragsgiveren anser som nyttige.

«Artikkel 3b

Komitéframgangsmåte

1. Kommisjonen skal bistås av Den rådgivende 
komité for offentlige kontrakter nedsatt ved artikkel 1 i 
rådsbeslutning 71/306/EØF av 26. juli 1971(*) (heretter 
kalt «komiteen»).

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 3 og 
7 i rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om 
fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den 
gjennomføringsmyndighet som er gitt Kommisjonen(**) 
anvendelse, samtidig som det tas hensyn til beslutningens 
artikkel 8.

________________________
(*) EFT L 185 av 16.8.1971, s. 15. Beslutningen endret ved 

beslutning 77/63/EØF (EFT L 13 av 15.1.1977, s. 15).
(**)  EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. Beslutningen endret ved 

beslutning 2006/512/EF (EUT L 200 av 22.7.2006, s. 11).»
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5. Artikkel 4 skal lyde:

«Artikkel 4

Gjennomføring

1. Kommisjonen kan, etter samråd med komiteen, 
anmode medlemsstatene om å få tilsendt opplysninger om 
den nasjonale klagebehandlingens virkemåte.

2. Medlemsstatene skal hvert år oversende 
Kommisjonen teksten til alle beslutninger som deres 
klageinstanser treffer i samsvar med artikkel 2d nr. 3, 
sammen med en begrunnelse for beslutningene.»

6. Ny artikkel skal lyde:

«Artikkel 4a

Gjennomgåelse

Kommisjonen skal senest 20. desember 2012 gjennomgå 
gjennomføringen av dette direktiv og avgi rapport til 
Europaparlamentet og Rådet om dets virkning, særlig med 
hensyn til alternative sanksjoner og frister.»

Artikkel 2

Endringer	av	direktiv	92/13/EØF

I direktiv 92/13/EØF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 1 skal lyde:

«Artikkel 1

Klagebehandlingens	virkeområde	og	tilgjengelighet

1. Dette direktiv får anvendelse på kontrakter 
omhandlet i 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(*), med mindre slike kontrakter 
er utelukket i samsvar med artikkel 5 nr. 2, artikkel 18-26, 
artikkel 29 og 30 eller artikkel 62 i nevnte direktiv.

Kontrakter i henhold til dette direktiv omfatter 
varekontrakter, bygge- og anleggskontrakter og 
tjenestekontrakter, rammeavtaler, og dynamiske 
innkjøpsordninger.

Medlemsstatene skal, med hensyn til kontrakter som faller 
inn under virkeområdet for direktiv 2004/17/EF, iverksette 

nødvendige tiltak for på sikre at beslutninger truffet av 
offentlige oppdragsgiverne kan påklages effektivt, og 
særlig så raskt som mulig i samsvar med vilkårene fastsatt 
i artikkel 2-2f i dette direktiv, forutsatt at slike beslutninger 
innebærer overtredelser av fellesskapsretten på området 
offentlig innkjøp, eller overtredelser av nasjonale 
bestemmelser etter innarbeiding av nevnte rett i nasjonal 
lovgivning.

2. Medlemsstatene skal sikre at foretak som kan komme 
til å påberope seg skade i forbindelse med tildelingen av 
en kontrakt, ikke forskjellsbehandles som følge av den 
sondring som gjøres i dette direktiv mellom nasjonale 
regler som innarbeider fellesskapsretten og andre nasjonale 
bestemmelser.

3. Medlemsstatene skal sikre at klagebehandlingen, 
i henhold til nærmere regler som medlemsstatene kan 
fastsette, minst er tilgjengelig for enhver person som har, 
eller har hatt, en interesse av å bli tildelt en bestemt kontrakt, 
og som har blitt, eller risikerer på bli, skadelidende som 
følge av en påstått overtredelse.

4. Medlemsstatene kan kreve at den personen 
som ønsker å gjøre bruk av en klagebehandling, har 
underrettet den offentlige oppdragsgiveren om den påståtte 
overtredelsen, og om at han/hun har til hensikt å innlevere 
en klage, forutsatt at dette ikke berører karensperioden i 
samsvar med artikkel 2a nr. 2 eller andre frister for søknad 
om klagebehandling i samsvar med artikkel 2c.

5. Medlemsstatene kan kreve at den berørte personen 
først søker om å få behandlet klagen hos den offentlige 
oppdragsgiveren. I så fall skal medlemsstatene sikre at 
innleveringen av en slik søknad om klagebehandling, 
fører til en umiddelbar utsettelse av muligheten for å inngå 
kontrakten.

Medlemsstatene skal ta stilling til hvilke hensiktsmessige 
kommunikasjonsmidler, herunder faks eller elektroniske 
hjelpemidler, som skal benyttes i forbindelse med søknaden 
om klagebehandling fastsatt i første ledd.

Utsettelsen omhandlet i første ledd skal ikke opphøre før 
utløpet av en frist på minst ti kalenderdager regnet fra dagen 
som følger etter datoen da oppdragsgiveren sendte et svar, 
dersom faks eller elektroniske hjelpemidler benyttes, eller, 
dersom andre kommunikasjonsmidler benyttes, før utløpet 
av en frist på enten minst 15 kalenderdager regnet fra dagen 
som følger etter datoen da oppdragsgiveren sendte et svar, 
eller minst ti kalenderdager regnet fra dagen som følger 
etter datoen da et svar ble mottatt.

_________________________
(*) 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).»
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2. I artikkel 2 gjøres følgende endringer:

a) tittelen «Krav til klagebehandlingen» skal innsettes,

b) nr. 2-4 skal lyde:

«2. Myndigheten nevnt i nr. 1 og artikkel 2d og 2e 
kan gis til egne organer med ansvar for ulike deler av 
klagebehandlingen.

3. Når et førsteinstansorgan, som er uavhengig 
av oppdragsgiveren, vurderer en beslutning om 
kontraktstildeling, skal medlemsstatene sikre at 
oppdragsgiveren ikke kan inngå kontrakten før 
klageinstansen har tatt stilling til søknaden om enten 
midlertidige tiltak eller klagebehandling. Utsettelsen 
skal ikke opphøre før karensperioden omhandlet i 
artikkel 2a nr. 2 og artikkel 2d nr. 4 og 5 er utløpt.

3a. Med mindre det er fastsatt i nr. 3 og artikkel 1 
nr. 5, trenger ikke klagebehandlingen nødvendigvis 
å ha en automatisk utsettende virkning på de 
kontraktstildelinger som er knyttet til den.

4. Medlemsstatene kan fastsette at den instansen 
som er ansvarlig for klagebehandlingen, kan ta hensyn 
til de sannsynlige følgene av midlertidige tiltak for alle 
interesser, også allmenninteresser, som sannsynligvis 
vil bli skadelidende, og kan beslutte å ikke treffe slike 
tiltak dersom de negative følgene av tiltakene blir 
større enn fordelene.

En beslutning om ikke å innvilge midlertidige tiltak, 
skal ikke ha innvirkning på eventuelle andre krav fra 
personen som ber om slike tiltak.»

c) Nr. 6 skal lyde:

«6. Unntatt når det er fastsatt i artikkel 2d-2f, skal 
virkningene av myndighetsutøvelsen omhandlet i nr. 1 
i denne artikkel på en kontrakt som inngås etter at den 
er tildelt, fastsettes i nasjonal lovgivning.

Videre kan en medlemsstat, etter at en kontrakt er 
inngått i samsvar med artikkel 1 nr. 5 og nr. 3 i denne 

artikkel eller artikkel 2a-2f, fastsette at myndigheten til 
den instansen som er ansvarlig for klagebehandlingen, 
skal begrenses til tildeling av skadeserstatninger 
til personer som er påført skade som følge av en 
overtredelse, unntatt når en beslutning må settes til side 
før skadeserstatningene tildeles.»

d) I nr. 9 første ledd skal ordene «domstol som definert i 
traktatens artikkel 177» erstattes av ordene «domstol 
som definert i traktatens artikkel 234.»

3. Følgende artikler skal tilføyes:

«Artikkel 2a

Karensperiode

1. Medlemsstatene skal sikre at personene nevnt i 
artikkel 1 nr. 3 har tilstrekkelig tid til på en effektiv måte å 
behandle beslutningene om kontraktstildelinger truffet av 
oppdragsgivere, ved å vedta de bestemmelser som kreves, 
samtidig som minstevilkårene fastsatt i nr. 2 i denne artikkel 
og i artikkel 2c overholdes.

2. En kontrakt kan ikke inngås som en følge av 
beslutningen om å tildele en kontrakt som faller inn under 
virkeområdet for direktiv 2004/17/EF, før utløpet av en frist 
på minst ti kalenderdager regnet fra dagen som følger etter 
datoen da beslutningen om kontraktstildelingen ble sendt 
til de berørte anbyderne og kandidatene, dersom faks eller 
elektroniske hjelpemidler benyttes, eller, dersom andre 
kommunikasjonsmidler benyttes, før utløpet av en frist på 
enten minst 15 kalenderdager regnet fra dagen som følger 
etter datoen da beslutningen om kontraktstildelingen ble 
sendt til de berørte anbyderne eller kandidatene, eller minst 
ti kalenderdager regnet fra dagen som følger etter datoen da 
beslutningen om kontraktstildelingen ble mottatt.

Anbydere skal anses for å være berørt dersom de ennå ikke 
er endelig utelukket. En utelukkelse er endelig dersom de 
berørte anbyderne har fått melding om den, og den enten 
er blitt ansett for lovlig av en uavhengig klageinstans eller 
ikke lenger kan gjøres til gjenstand for en klagebehandling.

Kandidater skal anses for å være berørt dersom 
oppdragsgiveren ikke har tilgjengeliggjort opplysninger 
om avslaget på søknaden deres før de berørte anbyderne 
ble underrettet om beslutningen om kontraktstildeling.
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Meldingen om tildelingsbeslutningen til hver av de berørte 
anbyderne og kandidatene skal være vedlagt følgende:

– et sammendrag av de relevante årsakene, som fastsatt i 
artikkel 49 nr. 2 i direktiv 2004/17/EF, og

– en presis angivelse av den nøyaktige karensperioden 
i henhold til bestemmelsene i nasjonal lovgivning der 
dette nummer er innarbeidet.

Artikkel 2b

Unntak	fra	karensperioden

Medlemsstatene kan fastsette at fristene omhandlet i 
artikkel 2a nr. 2 i dette direktiv, ikke får anvendelse i 
følgende tilfeller:

a) dersom det i direktiv 2004/17/EF ikke kreves 
forhåndskunngjøring av konkurranse i Den europeiske 
unions tidende,

b) dersom den eneste berørte anbyderen i henhold til 
artikkel 2a nr. 2 i dette direktiv er den som tildeles 
kontrakten, og det ikke er noen berørte kandidater,

c) i forbindelse med særskilte kontrakter basert på en 
dynamisk innkjøpsordning som fastsatt i artikkel 15 i 
direktiv 2004/17/EF.

Dersom det gjøres bruk av dette unntaket, skal 
medlemsstatene sikre at kontrakten kjennes uten virkning i 
samsvar med artikkel 2d og 2f i dette direktiv når

– det foreligger en overtredelse av artikkel 15 nr. 5 eller 6 
i direktiv 2004/17/EF, og

– kontraktssummen anslås å være lik eller overstige 
terskelverdiene i artikkel 16 i direktiv 2004/17/EF.

Artikkel 2c

Frister	for	søknad	om	klagebehandling

Dersom en medlemsstat fastsetter at en søknad om 
klagebehandling av en beslutning truffet av en oppdragsgiver 
som ledd i, eller i forbindelse med, en kontraktstildeling 
som faller inn under virkeområdet for direktiv 2004/17/
EF, må framsettes før utløpet av en nærmere angitt frist, 

skal denne fristen være minst ti kalenderdager regnet 
fra dagen som følger etter datoen da oppdragsgiverens 
beslutning ble sendt til anbyderen eller kandidaten, dersom 
faks eller elektroniske hjelpemidler benyttes, eller, dersom 
andre kommunikasjonsmidler benyttes, enten minst 15 
kalenderdager regnet fra dagen som følger etter datoen da 
oppdragsgiverens beslutning ble sendt til anbyderen eller 
kandidaten, eller minst ti kalenderdager regnet fra dagen 
som følger etter datoen da oppdragsgiverens beslutning 
ble mottatt. Meldingen om oppdragsgiverens beslutning 
til hver av anbyderne eller kandidatene skal være vedlagt 
et sammendrag av de relevante begrunnelsene. Dersom en 
søknad om klagebehandling med hensyn til beslutninger 
omhandlet i artikkel 2 nr. 1 bokstav b) i dette direktiv 
ikke må meddeles særskilt, skal tidsfristen være minst ti 
kalenderdager fra datoen da den aktuelle beslutningen ble 
kunngjort.

Artikkel 2d

Sanksjonen	«uten	virkning»

1. Medlemsstatene skal sikre at en klageinstans, som 
er uavhengig av oppdragsgiveren, kjenner en kontrakt 
uten virkning, eller at kontraktens manglende virkning er 
en følge av en beslutning truffet av en slik klageinstans, i 
følgende tilfeller:

a) dersom oppdragsgiveren har tildelt en kontrakt uten 
forhåndskunngjøring av konkurranse i Den europeiske 
unions tidende, uten at dette er tillatt i samsvar med 
direktiv 2004/17/EF,

b) ved overtredelse av artikkel 1 nr. 5, artikkel 2 nr. 
3 eller artikkel 2a nr. 2 i dette direktiv, dersom 
overtredelsen har fratatt anbyderen som søker om 
klagebehandling, muligheten til å be om rettslige 
tiltak forut for kontraktsinngåelsen når overtredelsen 
kombineres med en overtredelse av direktiv 2004/17/
EF, dersom den nevnte overtredelsen har innvirket på 
anbyderens sjanser til å søke om klagebehandling for å 
få kontrakten,

c) i tilfellene omhandlet i artikkel 2b bokstav c) annet ledd 
i dette direktiv, dersom medlemsstatene har gjort bruk 
av unntaket fra karensperioden for kontrakter basert på 
en dynamisk innkjøpsordning.

2. Følgene av at en kontrakt kjennes uten virkning, skal 
fastsettes i nasjonal lovgivning.

Nasjonal lovgivning kan inneholde bestemmelser om at alle 
kontraktsforpliktelser skal oppheves med tilbakevirkende 
kraft, eller at opphevingen bare skal omfatte forpliktelser 
som ennå ikke er oppfylt. I sistnevnte tilfelle skal 
medlemsstatene sørge for at andre sanksjoner i henhold til 
artikkel 2e nr. nr. 2, får anvendelse.
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3. Medlemsstatene kan fastsette at den av 
oppdragsgiveren uavhengige klageinstansen ikke kan 
kjenne en kontrakt uten virkning, selv om den er blitt 
ulovlig tildelt av årsakene omhandlet i nr. 1, dersom 
klageinstansen, etter å ha undersøkt alle relevante forhold, 
finner at tvingende hensyn knyttet til en allmenn interesse 
krever at kontraktens virkning bør opprettholdes. I slike 
tilfeller skal medlemsstatene fastsette alternative sanksjoner 
i henhold til artikkel 2e nr. 2, som skal anvendes i stedet.

Økonomiske interesser i at kontrakten har virkning kan 
bare anses som tvingende hensyn dersom det at kontrakten 
er uten virkning i særlige tilfeller ville få uforholdsmessige 
følger.

Økonomiske interesser som er direkte knyttet til kontrakten, 
bør imidlertid ikke være tvingende hensyn knyttet til en 
allmenn interesse. Økonomiske interesser direkte knyttet 
til kontrakten omfatter blant annet kostnader ved forsinket 
gjennomføring av kontrakten, kostnader ved innledning 
av en ny framgangsmåte ved tildeling av kontrakter, 
kostnader ved bytte av markedsdeltaker for gjennomføring 
av kontrakten og kostnader ved juridiske forpliktelser som 
følger av at kontrakten er uten virkning.

4. Medlemsstatene skal fastsette at nr. 1 bokstav a) i 
denne artikkel ikke får anvendelse dersom

– oppdragsgiveren anser at tildelingen av en kontrakt 
uten forhåndskunngjøring av konkurranse i Den 
europeiske unions tidende, er tillatt i samsvar med 
direktiv 2004/17/EF,

– oppdragsgiveren i Den europeiske unions tidende har 
kunngjort en melding som beskrevet i artikkel 3a i dette 
direktiv, der den gir uttrykk for at den har til hensikt å 
inngå kontrakten, og,

– kontrakten ikke er blitt inngått før utløpet av en frist på 
minst ti kalenderdager regnet fra dagen som følger etter 
datoen da denne meldingen ble kunngjort.

5. Medlemsstatene skal fastsette at nr. 1 bokstav c) i 
denne artikkel ikke får anvendelse dersom

– oppdragsgiveren anser at tildelingen av en kontrakt 
er i samsvar med artikkel 15 nr. 5 og 6 i direktiv  
2004/17/EF,

– oppdragsgiveren har sendt en beslutning om 
kontraktstildeling, sammen med et sammendrag av 
årsakene nevnt i artikkel 2a nr. 2 første strekpunkt 
fjerde ledd, til de berørte anbyderne, og,

– kontrakten ikke er inngått før utløpet av en frist på 
minst ti kalenderdager regnet fra dagen som følger 
etter datoen da beslutningen om kontraktstildelingen 
ble sendt til de berørte anbyderne, dersom faks eller 
elektroniske hjelpemidler benyttes, eller, dersom 
andre kommunikasjonsmidler benyttes, før utløpet 
av en frist på enten minst 15 kalenderdager regnet 
fra dagen som følger etter datoen da beslutningen om 
kontraktstildelingen ble sendt til de berørte anbyderne, 
eller minst ti kalenderdager regnet fra dagen som følger 
etter datoen da beslutningen om kontraktstildelingen 
ble mottatt.

Artikkel 2e

Overtredelser	av	dette	direktiv	og	alternative	sanksjoner	

1. I tilfelle av en overtredelse av artikkel 1 nr. 5, artikkel 
2 nr. 3 eller artikkel 2a nr. 2 som ikke omfattes av artikkel 
2d nr. 1 bokstav b), skal medlemsstatene innføre sanksjonen 
«uten virkning» i samsvar med artikkel 2d nr. 1-3, eller 
alternative sanksjoner. Medlemsstatene kan fastsette at den 
av oppdragsgiveren uavhengige klageinstansen, etter å ha 
vurdert alle relevante forhold, skal avgjøre om kontrakten 
skal kjennes uten virkning, eller om alternative sanksjoner 
skal pålegges.

2. De alternative sanksjonene skal være virkningsfulle, 
stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. 
Alternative sanksjoner skal være

– bøter som ilegges oppdragsgiveren, eller,

– forkorting av kontraktens varighet.

Medlemsstatene kan gi klageinstansen stor frihet til å utøve 
skjønn, slik at den kan ta hensyn til alle faktorer, herunder 
overtredelsens alvorlighetsgrad, oppdragsgiverens atferd 
og, i tilfellene omhandlet i artikkel 2d nr. 2, i hvilken grad 
kontrakten fortsatt er i kraft.

Tildeling av skadeserstatninger utgjør ikke en 
hensiktsmessig sanksjon i henhold til dette nummer.
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Artikkel 2f

Frister

1. Medlemsstatene kan fastsette at en klage i samsvar 
med artikkel 2d nr. 1, skal innleveres

a) før utløpet av minst 30 kalenderdager regnet fra dagen 
som følger etter datoen da

– oppdragsgiveren kunngjorde en melding om 
kontraktstildeling i samsvar med artikkel 43 og 44 
i direktiv 2004/17/EF, forutsatt at denne meldingen 
inneholder en begrunnelse for oppdragsgiverens 
beslutning om å tildele kontrakten uten 
forhåndskunngjøring av konkurranse i Den 
europeiske unions tidende, eller

– oppdragsgiveren underrettet de berørte anbyderne 
og kandidatene om inngåelsen av kontrakten, 
forutsatt at denne underretningen inneholder et 
sammendrag av de relevante årsakene som fastsatt 
i artikkel 49 nr. 2 i direktiv 2004/17/EF; dette 
alternativet gjelder også for tilfellene omhandlet i 
artikkel 2b bokstav c) i dette direktiv,

b) og uansett før utløpet av en frist på minst seks måneder 
regnet fra dagen som følger etter datoen da kontrakten 
ble inngått.

2. I alle andre tilfeller, herunder søknader om 
klagebehandling i samsvar med artikkel 2e nr. 1, skal 
søknadsfristene for en klagebehandling fastsettes i henhold 
til nasjonal lovgivning, med forbehold for bestemmelsene i 
artikkel 2c.»

4. Artikkel 3-7 skal lyde:

«Artikkel 3a

Innhold	i	en	frivillig	intensjonskunngjøring

Meldingen omhandlet i artikkel 2d nr. 4 annet strekpunkt, 
der formatet skal vedtas av Kommisjonen etter 
framgangsmåten med rådgivende komité omhandlet i 
artikkel 3b nr. 2, skal inneholde følgende opplysninger:

a) navn på og kontaktopplysninger for den offentlige 
oppdragsgiveren,

b) en beskrivelse av formålet med kontrakten,

c) en begrunnelse for oppdragsgiverens beslutning om 
å tildele kontrakten uten forhåndskunngjøring av 
konkurranse i Den europeiske unions tidende,

d) navn på og kontaktopplysninger for den 
markedsdeltakeren som det besluttes å tildele 
kontrakten til, og

e) eventuelt andre opplysninger som oppdragsgiveren 
anser som nyttige.

Artikkel 3b

Komitéframgangsmåte

1. Kommisjonen skal bistås av Den rådgivende 
komité for offentlige kontrakter nedsatt ved artikkel 1 i 
rådsbeslutning 71/306/EØF av 26. juli 1971(*) (heretter 
kalt «komiteen»).

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 3 og 
7 i rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om 
fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den 
gjennomføringsmyndighet som er gitt Kommisjonen(**) 
anvendelse, samtidig som det tas hensyn til beslutningens 
artikkel 8.

________________________
(*) EFT L 185 av 16.8.1971, s. 15. Beslutningen endret ved 

beslutning 77/63/EØF (EFT L 13 av 15.1.1977, s. 15).
(**)  EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. Beslutningen endret ved 

beslutning 2006/512/EF (EUT L 200 av 22.7.2006, s. 11).»

5. Artikkel 8 skal lyde:

«Artikkel 8

Opprettingsmekanisme

1. Kommisjonen kan gjøre bruk av framgangsmåten 
fastsatt i nr. 2-5 når den, før en kontrakt inngås, mener at 
det er begått en alvorlig overtredelse av fellesskapsretten 
på innkjøpsområdet i forbindelse med en kontraktstildeling 
som faller inn under virkeområdet for direktiv 2004/17/EF, 
eller som har sammenheng med artikkel 27 bokstav a) i 
nevnte direktiv, når det dreier seg om oppdragsgivere som 
omfattes av den nevnte bestemmelsen.

2. Kommisjonen skal underrette den berørte 
medlemsstaten om hvorfor den mener at en alvorlig 
overtredelse er begått, og anmode om at overtredelsen 
rettes opp ved hjelp av hensiktsmessige metoder.

3. Den berørte medlemsstaten skal innen 21 
kalenderdager etter at den mottok underretningen nevnt i 
nr. 2, sende Kommisjonen

a) sin bekreftelse på at overtredelsen er rettet opp,
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b) en forklaring på hvorfor en oppretting ikke er blitt 
gjort, eller

c) en melding om at kontraktstildelingen er blitt utsatt 
enten på oppdragsgiverens eget initiativ, eller på 
grunnlag av den myndighet som er angitt i artikkel 2 nr. 
1 bokstav a).

4. En forklaring i henhold til nr. 3 bokstav b) kan blant 
annet vise til at den påståtte overtredelsen allerede er 
gjenstand for domstolsbehandling eller en klagebehandling 
som omhandlet i artikkel 2 nr. 9. I slike tilfeller skal 
medlemsstaten underrette Kommisjonen om resultatet av 
den nevnte behandlingen så snart det blir kjent.

5. Dersom det er gitt melding om at en kontraktstildeling 
er blitt utsatt i samsvar med nr. 3 bokstav c), skal den berørte 
medlemsstaten underrette Kommisjonen når utsettelsen 
oppheves, eller når en annen kontraktsframgangsmåte, som 
helt eller delvis gjelder det samme anvendelsesområdet, 
innledes. Den nye underretningen skal inneholde en 
bekreftelse på at den påståtte overtredelsen er rettet opp, 
eller en forklaring på hvorfor en oppretting ikke er blitt 
gjort.»

6. Artikkel 9-12 skal lyde:

«Artikkel 12

Gjennomføring

1. Kommisjonen kan, etter samråd med komiteen, 
anmode medlemsstatene om at de sender den opplysninger 
om den nasjonale klagebehandlingens virkemåte.

2. Medlemsstatene skal hvert år oversende 
Kommisjonen teksten til alle beslutninger som deres 
klageinstanser treffer i samsvar med artikkel 2d nr. 3, 
sammen med en begrunnelse for beslutningene.»

Artikkel 12a

Gjennomgåelse

Kommisjonen skal senest 20. desember 2012 gjennomgå 
gjennomføringen av dette direktiv og avgi rapport til 

Europaparlamentet og Rådet om dets virkning, særlig med 
hensyn til alternative sanksjoner og frister.»

7. Vedlegget skal slettes.

Artikkel 3

Innarbeiding	i	nasjonal	lovgivning

1. Medlemsstatene skal innen 20. desember 2009 sette i kraft 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen 
teksten til disse lover og forskrifter.

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

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

Artikkel 4

Ikrafttredelsesdato

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

Artikkel 5

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 11. desember 2007.

 For Europaparlamentet For Rådet

 H.-G. PÖTTERING M. LOBO ANTUNES

 President Formann
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNIONEN HAR —

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 
unionen, særleg artikkel 157 nr. 3,

med tilvising til framlegget frå Europakommisjonen,

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

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og

ut frå desse synsmåtane:

1) Ved rådsdirektiv 86/613/EØF av 11. desember 1986 
om gjennomføring av prinsippet om lik behandling 
av menn og kvinner i selvstendig næringsvirksomhet, 
herunder landbruk, og om vern av kvinner i selvstendig 
næringsvirksomhet i forbindelse med svangerskap 
og fødsel(3) er det sikra at prinsippet om lik 
handsaming av menn og kvinner som driv sjølvstendig 
næringsverksemd eller tek del i slik verksemd, vert 
gjennomført i medlemsstatane. Direktiv 86/613/EØF 
har ikkje vore særleg effektivt med tanke på sjølvstendig 
næringsdrivande og ektefellane deira, og verkeområdet 
for direktivet bør vurderast på nytt, ettersom kjønnsbasert 
skilnadshandsaming og trakassering òg finn stad på andre 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 180 av 15.7.2010, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 84/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplas-
sen, arbeidsrett og lik behandling av menn og kvinner), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 70.

(1) TEU C 228 av 22.9.2009, s. 107.
(2) Felles haldning frå Europaparlamentet av 6. mai 2009 (enno ikkje offentleg-

gjord i TEU), haldning frå Rådet i første handsaming av 8. mars 2010 (TEU 
C 123 E av 12.5.2010, s. 5), haldning frå Europaparlamentet av 18. mai 
2010.

(3) TEF L 359 av 19.12.1986, s. 56.

område enn i lønna arbeid. Av omsyn til klarleiken bør 
direktiv 86/613/EØF bytast ut med dette direktivet.

2) I meldinga si av 1. mars 2006 om eit vegkart for likestilling 
mellom kvinner og menn slo Kommisjonen fast at for å 
betre styringsmåtane med omsyn til likestilling mellom 
kvinner og menn, vil han revidere det eksisterande 
EU-regelverket på likestillingsområdet som ikkje var 
omfatta av omarbeidinga i 2005, med sikte på å ajourføre, 
modernisere og om naudsynt omarbeide dette. Direktiv 
86/613/EØF var ikkje omfatta av denne omarbeidinga.

3) I konklusjonane sine av 5. og 6. desember 2007 om 
balanserte roller for kvinner og menn med omsyn til 
arbeid, vekst og sosial utjamning kom Rådet med ei 
oppmoding til Kommisjonen om å vurdere behovet for 
eventuelt å revidere direktiv 86/613/EØF for å sikre 
sjølvstendig næringsdrivande og deira medhjelpande 
ektefellar rettar som er knytte til foreldrerolla.

4) Europaparlamentet har konsekvent oppmoda 
Kommisjonen om å revidere direktiv 86/613/
EØF, særleg for å styrkje vernet for sjølvstendig 
næringsdrivande kvinner under svangerskap og fødsel 
og for å betre situasjonen for ektefellane til sjølvstendig 
næringsdrivande.

5) Europaparlamentet har alt gjeve uttrykk for haldninga si 
på dette området i resolusjonen sin av 21. februar 1997 
om situasjonen til dei sjølvstendig næringsdrivande sine 
medhjelpande ektefellar(4).

6) I meldinga si av 2. juli 2008 om ein ny sosial dagsorden 
og om høve, tilgang og solidaritet i Europa i det 21. 
hundreåret stadfesta Kommisjonen behovet for å 
gjere tiltak med omsyn til kjønnsskilnadene innanfor 
entreprenørskap og for å gjere det lettare å kombinere 
privatliv og arbeidsliv.

(4) TEF C 85 av 17.3.1997, s. 186.

EUROPAPARLAMENTS-	OG	RÅDSDIREKTIV	2010/41/EU

av	7.	juli	2010

om	gjennomføring	 av	prinsippet	 om	 lik	handsaming	 av	menn	og	kvinner	 som	driv	 sjølvstendig	
næringsverksemd,	og	om	oppheving	av	rådsdirektiv	86/613/EØF(*)

2015/EØS/76/112
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7) Det finst alt ei rekkje juridiske verkemiddel for 
gjennomføring av prinsippet om lik handsaming 
som omfattar sjølvstendig næringsdrivande, særleg 
rådsdirektiv 79/7/EØF av 19. desember 1978 om gradvis 
gjennomføring av prinsippet om lik behandling av menn 
og kvinner i trygdespørsmål(1) og europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2006/54/EF av 5. juli 2006 om gjennomføring 
av prinsippet om like høve for og lik handsaming av 
menn og kvinner ved tilsetjing og i arbeidstilhøve(2). 
Dette direktivet bør difor ikkje nyttast på dei områda som 
alt er omfatta av andre direktiv.

8) Dette direktivet rører ikkje ved medlemsstatane si 
avgjerdsmakt til å organisere ordningane sine for sosial 
stønad. Einekompetansen til medlemsstatane med omsyn 
til organiseringa av ordningane sine for sosial stønad 
omfattar mellom anna avgjerder om å innføre, finansiere 
og forvalte slike ordningar og tilhøyrande institusjonar, i 
tillegg til avgjerder om innhaldet i ytingar og formidlinga 
av desse, nivået for ytingane og vilkåra for tilgang.

9) Dette direktivet bør nyttast på sjølvstendig 
næringsdrivande og ektefellane deira eller, dersom og 
i den grad det er i samsvar med nasjonal lovgjeving, 
livspartnarane deira, såframt desse jamleg tek del i 
forretningsverksemda på dei vilkåra som er fastsette 
ved nasjonal lovgjeving. For å betre situasjonen for 
ektefellane til sjølvstendig næringsdrivande og, dersom 
og i den grad det er i samsvar med nasjonal lovgjeving, 
livspartnarane deira, bør arbeidet deira sannkjennast.

10) Dette direktivet bør ikkje nyttast på område som er 
omfatta av andre direktiv som gjennomfører prinsippet om 
lik handsaming av menn og kvinner, særleg rådsdirektiv 
2004/113/EF av 13. desember 2004 om gjennomføring 
av prinsippet om lik handsaming av kvinner og menn når 
det gjeld tilgang til og levering av varer og tenester(3). 
Mellom anna skal artikkel 5 i direktiv 2004/113/EF 
om forsikring og liknande finansielle tenester framleis 
nyttast.

11) For å førebyggje skilnadshandsaming på grunnlag av 
kjønn bør dette direktivet nyttast både på direkte og 
indirekte skilnadshandsaming. Trakassering og seksuell 
trakassering bør reknast som skilnadshandsaming og 
difor vere forbode.

12) Dette direktivet bør ikkje røre ved dei rettane og pliktene 
som følgjer av sivilstand eller familiesituasjon slik det er 
definert i nasjonal lovgjeving.

13) Prinsippet om lik handsaming bør omfatte tilhøva mellom 
sjølvstendig næringsdrivande og tredjemenn innanfor 

(1) TEF L 6 av 10.1.1979, s. 24.
(2) TEU L 204 av 26.7.2006, s. 23.
(3) TEU L 373 av 21.12.2004, s. 37.

verkeområdet for dette direktivet, men bør ikkje omfatte 
tilhøve mellom den sjølvstendig næringsdrivande og hans 
eller hennar ektefelle eller livspartnar.

14) Når det gjeld sjølvstendig næringsdrivande tyder 
prinsippet om lik handsaming at det ikkje må finne stad 
skilnadshandsaming på grunnlag av kjønn, t.d. i samband 
med start, utrusting eller utviding av forretningsverksemd, 
eller igangsetjing eller utviding av alle andre former for 
sjølvstendig verksemd.

15) I medhald av artikkel 157 nr. 4 i traktaten om verkemåten 
til Den europeiske unionen kan medlemsstatane halde ved 
lag eller gjere tiltak som gjev særlege føremoner som har 
til føremål å gjere det lettare for det underrepresenterte 
kjønnet å drive sjølvstendig verksemd eller å førebyggje 
eller vege opp for ulemper i yrkeskarrieren. I prinsippet 
bør difor t.d. positiv særhandsaming som tek sikte på 
å oppnå likestilling i praksis mellom menn og kvinner, 
ikkje reknast som eit brot på det juridiske prinsippet om 
lik handsaming av menn og kvinner.

16) Det er naudsynt å sikre at vilkåra for å danne eit selskap 
mellom ektefellar, eller mellom livspartnarar dersom og i 
den grad det er i samsvar med nasjonal lovgjeving, ikkje 
er strengare enn vilkåra for å danne eit selskap mellom 
andre personar.

17) Med sikte på deltakinga deira i verksemda til 
familieføretaket bør ektefellane til sjølvstendig 
næringsdrivande, eller livspartnarane deira dersom og i 
den grad dette er i samsvar med nasjonal lovgjeving, òg 
ha rett til ytingar som er knytte til sosial stønad dersom dei 
har tilgang til ei ordning for sosial stønad. Medlemsstatane 
bør påleggjast å gjere dei tiltaka som er naudsynte for å 
organisere slik sosial stønad i samsvar med nasjonal 
lovgjeving. Det er særleg opp til medlemsstatane å 
avgjere om slik sosial stønad bør innførast på obligatorisk 
eller frivillig grunnlag. Medlemsstatane kan fastsetje 
at denne sosiale stønaden kan stå i høve til deltakinga i 
verksemda til den sjølvstendig næringsdrivande og/eller 
til nivået for ytingane.

18) Ettersom gravide sjølvstendig næringsdrivande og  
gravide ektefellar og, dersom og i den grad det er i 
samsvar med nasjonal lovgjeving, gravide livspartnarar, 
er økonomisk og fysisk sårbare, er det naudsynt å gje 
dei rett til ytingar ved svangerskap og fødsel. Medlems-
statane kan halde ved lag retten til å organisere slike 
ytingar, medrekna fastsetjing av nivået for ytingar og  
alle ordningane som gjeld ytingar og betaling, på det 
vilkåret at minstekrava i dette direktivet vert oppfylte. 
Dei kan særleg fastsetje kor lenge før og/eller etter 
nedkomsten retten til ytingar ved svangerskap og fødsel 
skal gjelde.



Nr. 76/936 17.12.2015EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

19) Sjølvstendig næringsdrivande kvinner og kvinner som 
er ektefellar til sjølvstendig næringsdrivande eller, 
dersom og i den grad det er i samsvar med nasjonal 
lovgjeving, livspartnarane deira, har rett til ytingar ved 
svangerskap og fødsel i ein periode som er like lang 
som lengda på den svangerskaps- og fødselspermisjonen 
som lønstakarar no har på unionsplan. Dersom lengda 
på svangerskaps- og fødselspermisjonen for lønstakarar 
vert endra på unionsplan, bør Kommisjonen melde frå om 
dette til Europaparlamentet og Rådet og vurdere om det 
eventuelt er naudsynt å endre lengda på den perioden då 
sjølvstendig næringsdrivande kvinner og kvinner som er 
ektefellar og livspartnarar slik det er nemnt i artikkel 2, 
har rett til ytingar ved svangerskap og fødsel.

20) For å ta omsyn til dei særlege tilhøva ved sjølvstendig 
verksemd bør sjølvstendig næringsdrivande kvinner og 
kvinner som er ektefellar til sjølvstendig næringsdrivande 
eller, dersom og i den grad det er i samsvar med nasjonal 
lovgjeving, livspartnarane deira, få tilgang til alle 
eksisterande ordningar for mellombels avløysing som 
gjer det mogleg for dei å avbryte yrkesverksemda si som 
følgje av svangerskap eller fødsel, eller til eventuelle 
nasjonale sosialtenester som ligg føre. Tilgangen til 
desse tenestene kan vere eit alternativ til eller ein del av 
ytingane ved svangerskap og fødsel.

21) Personar som har vore utsette for skilnadshandsaming 
på grunnlag av kjønn, bør ha eit høveleg rettsleg vern. 
For å gje betre vern bør samanslutningar, organisasjonar 
og andre rettssubjekt få avgjerdsmakt til å ta del i 
sakshandsaminga, slik medlemsstatane avgjer, anten på 
vegner av eller til støtte for eit offer, utan at dette påverkar 
dei nasjonale rettargangsreglane om representasjon og 
forsvar i retten.

22) Sjølvstendig næringsdrivande kvinner og kvinner som 
er ektefellar til sjølvstendig næringsdrivande eller, 
dersom og i den grad det er i samsvar med nasjonal 
lovgjeving, livspartnarane deira, bør få styrkt vernet mot 
skilnadshandsaming på grunnlag av kjønn ved at kvar 
medlemsstat har på plass eitt eller fleire organ som har 
kompetanse til å analysere dei aktuelle problema, granske 
moglege løysingar og gje konkret hjelp til ofra. Organet 
eller organa kan vere dei same som dei som har ansvaret 
på nasjonalt plan for gjennomføringa av prinsippet om lik 
handsaming.

23) I dette direktivet er det fastsett minstekrav, noko som gjer 
det mogleg for medlemsstatane å innføre eller halde ved 
lag meir gunstige føresegner.

24) Ettersom målet for dette direktivet, som er å sikre eit 
felles høgt nivå for vern mot skilnadshandsaming i alle 
medlemsstatane, ikkje kan nåast i tilstrekkeleg grad av 
medlemsstatane, og difor betre kan nåast på unionsplan, 
kan Unionen gjere tiltak i samsvar med nærleiksprinsippet 

slik det er fastsett i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske 
unionen. I samsvar med prinsippet om rimeleg samhøve, 
slik det er fastsett i den nemnde artikkelen, går ikkje dette 
direktivet lenger enn det som er naudsynt for å nå dette 
målet —

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1

Føremål

1.  I dette direktivet er det fastsett ei ramme for gjennomføring 
i medlemsstatane av prinsippet om lik handsaming av menn og 
kvinner som driv sjølvstendig næringsverksemd eller tek del i 
slik verksemd, på dei områda som ikkje er omfatta av direktiv 
2006/54/EF og 79/7/EØF.

2.  Gjennomføringa av prinsippet om lik handsaming av 
menn og kvinner når det gjeld tilgang til og levering av varer 
og tenester, skal framleis omfattast av direktiv 2004/113/EF.

Artikkel 2

Verkeområde

Dette direktivet omfattar

a) sjølvstendig næringsdrivande, dvs. alle personar som har 
eige inntektsgjevande arbeid, på dei vilkåra som er fastsette 
i nasjonal lovgjeving,

b) ektefellane til sjølvstendig næringsdrivande eller, dersom 
og i den grad det er i samsvar med nasjonal lovgjeving, 
livspartnarane deira, som ikkje er lønstakarar eller 
handelspartnarar, som jamleg tek del i verksemda til 
den sjølvstendig næringsdrivande og utfører dei same 
arbeidsoppgåvene eller utfyllande arbeidsoppgåver, på dei 
vilkåra som er fastsette i nasjonal lovgjeving.

Artikkel 3

Definisjonar

I dette direktivet tyder:

a) «direkte skilnadshandsaming» at ein person på grunnlag av 
kjønn får ei mindre gunstig handsaming enn det ein annan 
får, har fått eller ville ha fått i ein tilsvarande situasjon,

b) «indirekte skilnadshandsaming» at ei føresegn, eit 
kriterium eller ein praksis som alle verkar nøytrale å sjå 
til, kan vere til særleg ulempe for personar av eitt kjønn 
sett i høve til personar av det andre kjønnet, med mindre 
føresegna, kriteriet eller praksisen kan grunngjevast med 
objektive faktorar ut frå eit legitimt mål, og midla til å nå 
dette målet er føremålstenlege og naudsynte,
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c) «trakassering» at uønskt åtferd som har samband med 
kjønnet til ein person, finn stad og har som føremål eller 
verknad å krenkje verdet til denne personen og skape eit 
trugande, fiendtleg, nedverdigande, audmjukande eller 
utriveleg miljø,

d) «seksuell trakassering» alle former for uønskt verbal, 
ikkje-verbal eller fysisk åtferd av seksuell art som har som 
føremål eller verknad å krenkje verdet til ein person og 
skape eit trugande, fiendtleg, nedverdigande, audmjukande 
eller utriveleg miljø.

Artikkel 4

Prinsippet	om	lik	handsaming

1.  Prinsippet om lik handsaming inneber at det ikkje må 
finne stad noka form for skilnadshandsaming på grunnlag 
av kjønn i offentleg eller privat sektor, anten direkte eller 
indirekte, t.d. i samband med start, utrusting eller utviding av 
forretningsverksemd, eller igangsetjing eller utviding av alle 
andre former for sjølvstendig verksemd.

2.  På dei områda som er omfatta av nr. 1, skal trakassering 
og seksuell trakassering reknast som skilnadshandsaming på 
grunnlag av kjønn, og difor vere forbode. Det at ein person 
avviser eller lèt vere å reagere mot slik åtferd, kan ikkje nyttast 
som grunnlag for ei avgjerd som gjeld denne personen.

3.  På dei områda som er omfatta av nr. 1, skal ein instruks 
om skilnadshandsaming av personar på grunnlag av kjønn 
reknast som skilnadshandsaming.

Artikkel 5

Positiv	særhandsaming
For å sikre full likestilling i praksis mellom menn og kvinner i 
arbeidslivet kan medlemsstatane halde ved lag eller gjere tiltak 
slik det er definert i artikkel 157 nr. 4 i traktaten om verkemåten 
til Den europeiske unionen, t.d. med sikte på å fremje initiativ 
til entreprenørskap blant kvinner.

Artikkel 6

Skiping	av	eit	selskap

Utan at det rører ved dei særlege vilkåra for tilgang til visse 
former for verksemd som gjeld likeins for begge kjønn, skal 
medlemsstatane gjere dei tiltaka som er naudsynte for å sikre at 
vilkåra for å skipe eit selskap mellom ektefellar eller, dersom 
og i den grad det er i samsvar med nasjonal lovgjeving, mellom 
livspartnarar, ikkje er meir restriktive enn vilkåra for å skipe eit 
selskap mellom andre personar.

Artikkel 7

Sosial	stønad

1.  Der det finst ei ordning for sosial stønad for sjølvstendig 
næringsdrivande i ein medlemsstat, skal denne medlemsstaten 

gjere dei tiltaka som er naudsynte for å sikre at ektefellar og 
livspartnarar slik det er nemnt i artikkel 2 bokstav b), kan få 
sosial stønad i samsvar med nasjonal lovgjeving.

2.  Medlemsstatane kan avgjere om den sosiale stønaden 
som er nemnd i nr. 1, skal gjevast på obligatorisk eller frivillig 
grunnlag.

Artikkel 8

Ytingar	ved	svangerskap	og	fødsel

1.  Medlemsstatane skal gjere dei tiltaka som er naudsynte 
for å sikre at sjølvstendig næringsdrivande kvinner og 
kvinner som er ektefellar og livspartnarar slik det er nemnt i 
artikkel 2, i samsvar med nasjonal lovgjeving kan få tilgang 
til tilstrekkelege ytingar ved svangerskap og fødsel, slik at det 
er mogleg for dei å avbryte yrkesverksemda si som følgje av 
svangerskap eller fødsel i minst 14 veker.

2.  Medlemsstatane kan avgjere om ytinga ved svangerskap 
og fødsel som er nemnd i nr. 1, skal gjevast på obligatorisk eller 
frivillig grunnlag.

3.  Ytinga som er nemnd i nr. 1, skal reknast som tilstrekkeleg 
dersom ho sikrar ei inntekt som minst svarar til

a) den ytinga som den aktuelle personen ville ha fått ved eit 
avbrot i verksemda si av helsemessige grunnar, og/eller

b) det gjennomsnittlege tapet av inntekt eller forteneste 
jamført med ein samanliknbar tidlegare periode innanfor 
ei eventuell grense som er fastsett i medhald av nasjonal 
lovgjeving, og/eller

c) eventuelle andre familieytingar som er fastsette ved 
nasjonal lovgjeving, innanfor ei eventuell grense som er 
fastsett i medhald av nasjonal lovgjeving.

4.  Medlemsstatane skal gjere dei tiltaka som er naudsynte for 
å sikre at sjølvstendig næringsdrivande kvinner og kvinner som 
er ektefellar og livspartnarar slik det er nemnt i artikkel 2, kan 
få tilgang til alle eksisterande tenester som tilbyr mellombels 
avløysing, eller til eventuelle nasjonale sosialtenester som ligg 
føre. Medlemsstatane kan fastsetje at tilgang til disse tenestene 
er eit alternativ til eller ein del av dei ytingane som er nemnde 
i nr. 1 i denne artikkelen.

Artikkel 9

Forsvar	av	rettar

1.  Medlemsstatane skal syte for at alle som meiner at dei 
har lidd tap eller skade fordi prinsippet om lik handsaming 
ikkje er vorte nytta i deira tilfelle, har høve til rettargang 
eller forvaltingsmessig handsaming, medrekna mekling der 
medlemsstatane finn at det er føremålstenleg, for å sikre at 
pliktene i medhald av dette direktivet vert handheva, sjølv etter 
at tilhøvet der skilnadshandsaminga skal ha funne stad, har teke 
slutt.
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2.  Medlemsstatane skal syte for at samanslutningar, 
organisasjonar og andre rettssubjekt som i samsvar med 
dei kriteria som er fastsette i nasjonal lovgjeving, har ei 
rettkomen interesse av å sikre at føresegnene i dette direktivet 
vert etterlevde, kan gå inn anten på vegner av eller til støtte 
for klagaren og med godkjenning frå han eller henne, i all 
rettargang eller forvaltingsmessig handsaming for å sikre at 
pliktene i medhald av dette direktivet vert handheva.

3.  Nr. 1 og 2 skal ikkje røre ved dei nasjonale reglane for 
fristar for å reise søksmål som er knytte til prinsippet om lik 
handsaming.

Artikkel 10

Skadebot	eller	godtgjering

Medlemsstatane skal innføre i den nasjonale rettsskipnaden 
sin dei tiltaka som er naudsynte for å sikre faktisk og 
verknadsfull skadebot eller godtgjering etter nærmare reglar 
som medlemsstatane fastset, for det tapet eller den skaden 
som ein person er påført som følgje av skilnadshandsaming på 
grunnlag av kjønn, og slik skadebot eller godtgjering skal vere 
avskrekkande og stå i høve til det tapet eller den skaden som er 
lidd. Det skal ikkje fastsetjast noka øvre grense på førehand for 
slik skadebot eller godtgjering.

Artikkel 11

Likestillingsorgan

1.  Medlemsstatane skal gjere dei tiltaka som er naudsynte 
for å sikre at det i samsvar med artikkel 20 i direktiv 2006/54/
EF vert peikt ut eitt eller fleire organ som skal fremje, 
analysere, overvake og støtte lik handsaming av alle personar 
som er omfatta av dette direktivet, utan skilnadshandsaming på 
grunnlag av kjønn.

2.  Medlemsstatane skal syte for at dei organa som er nemnde 
i nr. 1, òg har til oppgåve å

a) gje hjelp til offer for skilnadshandsaming på ein uavhengig 
måte i samband med klager på skilnadshandsaming, utan 
at det rører ved rettane til offer og til samanslutningar, 
organisasjonar eller andre rettssubjekt som er nemnde i 
artikkel 9 nr. 2,

b) gjennomføre uavhengige granskingar om 
skilnadshandsaming,

c) offentleggjere uavhengige rapportar om og gje tilrådingar i 
spørsmål om skilnadshandsaming,

d) utveksle tilgjengelege opplysningar på høveleg nivå med 
tilsvarande europeiske organ, t.d. Det europeiske instituttet 
for likestilling mellom menn og kvinner.

Artikkel 12

Integrering	av	likestillingsaspektet

Medlemsstatane skal på ein aktiv måte ta omsyn til målet 
om likestilling mellom menn og kvinner ved utarbeidinga og 
gjennomføringa av lover og forskrifter, politikk og verksemd 
på dei områda som er nemnde i dette direktivet.

Artikkel 13

Spreiing	av	opplysningar

Medlemsstatane skal syte for at dei føresegnene som vert 
vedtekne i medhald av dette direktivet, saman med dei relevante 
føresegnene som alt har teke til å gjelde, på best eigna måte vert 
gjorde kjende i heile territoriet deira for alle dei personane som 
det gjeld.

Artikkel 14

Vernenivå

Medlemsstatane kan innføre eller halde ved lag føresegner som 
er meir gunstige for vernet av prinsippet om lik handsaming av 
menn og kvinner, enn dei føresegnene som er fastsette i dette 
direktivet.

Gjennomføringa av dette direktivet skal under ingen omstende 
vere eit grunnlag for å redusere det nivået for vern mot 
skilnadshandsaming som alt finst i medlemsstatane på dei 
områda som er omfatta av dette direktivet.

Artikkel 15

Rapportering

1.  Medlemsstatane skal innan 5. august 2015 sende 
Kommisjonen alle tilgjengelege opplysningar om bruken av 
dette direktivet.

Kommisjonen skal utarbeide ein samandragsrapport som skal 
leggjast fram for Europaparlamentet og Rådet seinast 5. august 
2016. I denne rapporten bør det takast omsyn til eventuelle 
endringar i den nasjonale rettsskipnaden med omsyn til 
lengda på svangerskaps- og fødselspermisjon for lønstakarar. 
Rapporten skal eventuelt følgjast av framlegg til endring av 
dette direktivet.

2.  Rapporten frå Kommisjonen skal ta omsyn til synspunkta 
frå dei partane som det gjeld.

Artikkel 16

Gjennomføring

1.  Medlemsstatane skal innan 5. august 2012 setje i kraft 
dei lovene og forskriftene som er naudsynte for å rette seg etter 
dette direktivet. Dei skal straks sende Kommisjonen teksta til 
desse føresegnene.
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Når desse føresegnene vert vedtekne av medlemsstatane, skal 
dei ha ei tilvising til dette direktivet, eller det skal visast til 
direktivet når dei vert kunngjorde. Medlemsstatane fastset 
korleis tilvisinga skal gjerast.

2.  For å ta omsyn til særlege vanskar kan medlemsstatane 
om naudsynt få ein ytterlegare frist på to år til og med 5. august 
2014 for å oppfylle krava i artikkel 7 og for å oppfylle krava 
i artikkel 8 med omsyn til kvinner som er ektefellar og 
livspartnarar slik det er nemnt i artikkel 2 bokstav b).

3.  Medlemsstatane skal sende Kommisjonen teksta til dei 
viktigaste internrettslege føresegnene som dei vedtek på det 
området som dette direktivet omfattar.

Artikkel 17

Oppheving

Direktiv 86/613/EØF vert oppheva med verknad frå 5. august 
2012.

Tilvisingar til det oppheva direktivet skal forståast som 
tilvisingar til dette direktivet.

Artikkel 18

Iverksetjing

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

Artikkel 19

Adressatar

Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Strasbourg, 7. juli 2010.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BUZEK O. CHASTEL

 President Formann
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 175 nr. 1,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

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

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) I europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/12/EF av 5. 
april 2006 om avfall(4) fastsettes den rettslige rammen for 
håndtering av avfall i Fellesskapet. Direktivet definerer 
de viktigste begrepene som avfall, gjenvinning og 
sluttbehandling og iverksetter de grunnleggende kravene 
for håndtering av avfall, særlig en forpliktelse om at 
virksomheter eller foretak som utfører avfallshåndtering, 
skal ha en tillatelse eller være registrert, samt en 
forpliktelse for medlemsstatene om at de skal utarbeide 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 312 av 22.11.2008, s. 3, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2011 av 1. juli 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den eu-
ropeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 71.

(1) EUT C 309 av 16.12.2006, s. 55.
(2) EUT C 229 av 22.9.2006, s. 1.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 13. februar 2007 (EUT C 287 E av 29.11.2007, 

s. 135), Rådets felles holdning av 20. desember 2007 (EUT C 71 E av 
18.3.2008, s. 16) og Europaparlamentets holdning av 17. juni 2008 (ennå 
ikke offentliggjort i EUT). Rådsbeslutning av 20. oktober 2008.

(4) EUT L 114 av 27.4.2006, s. 9.

avfallshåndteringsplaner. I direktivet fastsettes også de 
viktigste prinsippene som for eksempel en forpliktelse 
om å håndtere avfall på en måte som ikke har en negativ 
innvirkning på miljøet eller menneskers helse, en 
oppfordring om å anvende avfallshåndteringshierarkiet 
og, i samsvar med prinsippet om at forurenser betaler, et 
krav om at kostnadene ved sluttbehandling av avfall skal 
dekkes av avfallsbesitteren, av tidligere besittere eller 
av den eller de som framstiller produktet som avfallet 
stammer fra.

2) I europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1600/2002/EF 
av 22. juli 2002 om fastsettelse av Fellesskapets sjette 
miljøhandlingsprogram(5) oppfordres det til å utvikle 
eller revidere regelverket om avfall, herunder klargjøre 
skillet mellom hva som er avfall, og hva som ikke er 
avfall, og til å utarbeide tiltak for avfallsforebygging og 
avfallshåndtering, herunder fastsettelse av mål.

3) I kommisjonsmeldingen av 27. mai 2003 om en 
temastrategi for forebygging og gjenvinning av avfall ble 
det fastslått at det er behov for å vurdere de eksisterende 
definisjonene av gjenvinning og sluttbehandling, og 
at det er behov for en allmenn relevant definisjon av 
materialgjenvinning og en debatt om definisjonen av 
avfall.

4) I sin resolusjon av 20. april 2004 om ovennevnte 
melding(6) oppfordret Europaparlamentet Kommisjonen 
om å vurdere å utvide rådsdirektiv 96/61/EF av 24. 
september 1996 om integrert forebygging og begrensning 
av forurensning(7) til å omfatte hele avfallssektoren. 
Europaparlamentet oppfordret også Kommisjonen om 
klart å skille mellom gjenvinning og sluttbehandling og 
å klargjøre skillet mellom hva som er avfall, og hva som 
ikke er avfall.

(5) EFT L 242 av 10.9.2002, s. 1.
(6) EUT C 104 E av 30.4.2004, s. 401.
(7) EFT L 257 av 10.10.1996, s. 26. Direktivet erstattet med europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2008/1/EF (EUT L 24 av 29.1.2008, s. 8).

EUROPAPARLAMENTS-	OG	RÅDSDIREKTIV	2008/98/EF

av	19.	november	2008

om	avfall	og	om	oppheving	av	visse	direktiver(*)

2015/EØS/76/113
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5) I sine konklusjoner av 1. juli 2004 oppfordret Rådet 
Kommisjonen om å legge fram et forslag om revisjon 
av visse sider ved direktiv 75/442/EØF, opphevet ved 
og erstattet av direktiv 2006/12/EF, for å klargjøre skillet 
mellom hva som er avfall, og hva som ikke er avfall, og 
skillet mellom gjenvinning og sluttbehandling.

6) Det viktigste målet for all avfallspolitikk bør være å 
minimere de negative virkningene av produksjon og 
håndtering av avfall på menneskers helse og miljøet. 
Avfallspolitikk bør også ha som mål å redusere bruken 
av ressurser og begunstige den praktiske anvendelsen av 
avfallshåndteringshierarkiet.

7) I sin resolusjon av 24. februar 1997 om en 
fellesskapsstrategi for avfallshåndtering(1) bekreftet 
Rådet at avfallsforebygging bør gis høyeste prioritet 
når det gjelder avfallshåndtering, og at ombruk 
og materialgjenvinning bør foretrekkes framfor 
energiutnytting av avfall, når og i den utstrekning dette er 
de beste miljøalternativene.

8) Direktiv 2006/12/EF må derfor revideres for å klargjøre 
viktige begreper som definisjonen av avfall, gjenvinning 
og sluttbehandling, styrke de tiltakene som må treffes med 
hensyn til avfallsforebygging, innføre en strategi som tar 
hensyn til hele livssyklusen til produkter og materialer, 
og ikke bare til avfallsfasen, samt rette oppmerksomheten 
mot å redusere miljøvirkningene av avfallsproduksjon 
og avfallshåndtering og dermed styrke den økonomiske 
verdien av avfall. Videre bør det oppfordres til 
gjenvinning av avfall og bruk av gjenvunne materialer 
for å bevare naturressurser. Av klarhetshensyn og for å 
gjøre direktivet enklere å lese bør direktiv 2006/12/EF 
oppheves og erstattes med et nytt direktiv.

9) Ettersom Fellesskapets regelverk for miljøsektoren nå 
omfatter de fleste viktige avfallshåndteringsmetodene, 
er det viktig at dette direktiv tilpasses denne strategien. 
Vektlegging av miljømålene fastsatt i traktatens 
artikkel 174 vil i større grad rette oppmerksomheten 
mot miljøvirkningene av avfallsproduksjon og 
avfallshåndtering i hele livssyklusen til ressursene. 
Følgelig bør det rettslige grunnlaget for dette direktiv 
være artikkel 175.

10) Effektive og konsekvente regler for avfallsbehandling bør 
få anvendelse, med visse unntak, på løsøre som besitteren 
kasserer eller har til hensikt å kassere, eller er pålagt å 
kassere.

(1) EFT C 76 av 11.3.1997, s. 1.

11) Avfallsstatus for ikke forurenset overskuddsmasse og 
andre naturlig forekommende materialer som benyttes 
på andre steder enn der de kommer fra, bør vurderes i 
samsvar med definisjonen av avfall og bestemmelsene 
om biprodukter eller om når avfall opphører å være avfall 
i henhold til dette direktiv.

12) I europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 
av 3. oktober 2002 om hygieneregler for animalske 
biprodukter som ikke er beregnet på konsum(2), fastsettes 
blant annet bestemmelser om forholdsmessige kontroller 
med hensyn til innsamling, transport, behandling, 
bruk og sluttbehandling av alle animalske biprodukter, 
herunder avfall av animalsk opprinnelse, for å forhindre 
at dette kan føre til risiko for menneskers og dyrs helse. 
Det er derfor nødvendig å klargjøre forholdet til nevnte 
forordning for å unngå overlappende bestemmelser ved 
å unnta animalske biprodukter fra slik bruk som ikke kan 
anses som avfallshåndtering, fra virkeområdet til dette 
direktiv.

13) På bakgrunn av den erfaringen som er oppnådd ved 
anvendelsen av forordning (EF) nr. 1774/2002, er 
det hensiktsmessig å klargjøre virkeområdet for 
avfallsregelverket og dets bestemmelser om farlig avfall 
med hensyn til animalske biprodukter som omfattes 
av forordning (EF) nr. 1774/2002. Der animalske 
biprodukter utgjør en mulig helserisiko, er forordning 
(EF) nr. 1774/2002 det relevante rettslige virkemiddelet 
med hensyn til slik risiko, og unødvendig overlapping 
med avfallsregelverket bør derfor unngås.

14) Klassifisering av avfall som farlig avfall bør blant annet 
være basert på Fellesskapets regelverk for kjemikalier, 
særlig når det gjelder klassifisering av stoffblandinger 
som farlige, herunder konsentrasjonsgrenseverdier som 
benyttes for slike formål. Farlig avfall bør reguleres i 
henhold til strenge spesifikasjoner for så langt som mulig å 
forebygge eller begrense de mulige negative virkningene 
for miljøet og for menneskers helse som skyldes uheldig 
håndtering. Videre vil det være nødvendig å opprettholde 
systemet som avfall og farlig avfall har vært klassifisert 
under i samsvar med listen over avfallstyper, sist fastsatt 
i henhold til kommisjonsvedtak 2000/532/EF(3), for å 
oppfordre til en harmonisert klassifisering av avfall og 
sikre harmonisert fastsettelse av hva som anses som farlig 
avfall i Fellesskapet.

(2) EFT L 273 av 10.10.2002, s. 1.
(3) Kommisjonsvedtak 2000/532/EF av 3. mai 2000 om erstatning av kommis-

jonsvedtak 94/3/EF om utarbeiding av en liste over avfall i henhold til artik-
kel 1 bokstav a) i rådsdirektiv 75/442/EØF om avfall og rådsvedtak 94/904/
EF om utarbeiding av en liste over farlig avfall i henhold til artikkel 1 nr. 4 i 
rådsdirektiv 91/689/EØF om farlig avfall (EFT L 226 av 6.9.2000, s. 3).
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15) Det er nødvendig å skille mellom foreløpig lagring av 
avfall i påvente av innsamling, innsamling av avfall og 
lagring av avfall i påvente av behandling. Virksomheter 
eller foretak som produserer avfall, bør ikke anses 
for å drive med avfallshåndtering og være underlagt 
godkjenning for lagring av eget avfall i påvente av 
innsamling av avfallet.

16) Foreløpig lagring av avfall innenfor definisjonen av 
innsamling forstås som lagring i påvente av innsamling 
i anlegg, der avfallet lastes av som forberedelse til 
videre transport for gjenvinning eller sluttbehandling et 
annet sted. Skillet mellom foreløpig lagring av avfall i 
påvente av innsamling og lagring av avfall i påvente av 
behandling bør fastsettes, på bakgrunn av formålet med 
dette direktiv, i samsvar med type avfall, omfang og 
lagringstid og formålet med innsamlingen. Dette skillet 
bør fastsettes av medlemsstatene. Lagring av avfall før 
gjenvinning i et tidsrom på tre år eller mer og lagring av 
avfall før sluttbehandling i et tidsrom på ett år eller mer er 
underlagt rådsdirektiv 1999/31/EF av 26. april 1999 om 
deponering av avfall(1).

17) Ordninger for innsamling av avfall som ikke utføres 
på yrkesmessig grunnlag, bør ikke være gjenstand for 
registrering ettersom de utgjør en lavere risiko og bidrar 
til separat innsamling av avfall. Eksempler på slike 
ordninger er apotekenes innsamling av legemiddelavfall, 
butikkers returordninger for forbruksvarer og felles 
innsamlingsordninger i skoler.

18) Definisjoner av begrepene forebygging, ombruk, 
forberedelse til ombruk, behandling og material-
gjenvinning bør omfattes av dette direktiv for å klargjøre 
disse begrepenes anvendelsesområde.

19) Definisjonene av begrepene gjenvinning og slutt-
behandling må endres for å sikre et klart skille mellom 
de to begrepene, ettersom de har en helt ulik innvirkning 
på miljøet med hensyn til å erstatte naturressurser i 
økonomien og å erkjenne de potensielle fordelene for 
miljøet og menneskers helse ved å bruke avfall som 
en ressurs. I tillegg kan det utvikles retningslinjer for å 
klargjøre tilfeller der dette skillet er vanskelig å anvende 
i praksis, eller der klassifiseringen av virksomheten 
som gjenvinning, ikke svarer til tiltakets virkelige 
miljøvirkning.

20) Dette direktiv bør også klargjøre når forbrenning av 
kommunalt fast avfall er energieffektivt og dermed kan 
anses som gjenvinning.

21) Sluttbehandling som består av utslipp i havet, herunder 
nedgraving i sjøbunnen, reguleres også av internasjonale 

(1) EFT L 182 av 16.7.1999, s. 1.

konvensjoner, særlig konvensjonen av 1972 om hindring 
av havforurensning som følge av dumping av avfall og 
andre stoffer, utferdiget i London 13. november 1972, 
og protokollen av 1996 til denne konvensjonen, endret i 
2006.

22) Det bør ikke være uklarheter mellom de ulike sidene av 
definisjonen av avfall, og egnede framgangsmåter bør, 
der dette er nødvendig, anvendes på biprodukter som på 
den ene side ikke er avfall, eller på avfall som på den 
annen side opphører å være avfall. For å spesifisere visse 
sider av definisjonen av avfall bør dette direktiv klargjøre  

– når stoffer eller gjenstander, som er et resultat av en 
produksjonsprosess som i hovedsak ikke er rettet 
mot å produsere slike stoffer eller gjenstander, er 
biprodukter og ikke avfall. Avgjørelsen om når et 
stoff ikke er avfall, kan bare tas på grunnlag av en 
samordnet strategi som ajourføres jevnlig, og når dette 
er i samsvar med vern av miljøet og menneskers helse. 
Dersom bruken av et biprodukt er tillatt i henhold til 
en miljølisens eller alminnelige miljøbestemmelser, 
kan dette benyttes av medlemsstatene som et verktøy 
for å avgjøre at ingen generelle skadelige virkninger 
for miljøet eller menneskers helse forventes å 
forekomme; en gjenstand eller et stoff bør anses som 
et biprodukt bare når visse vilkår er oppfylt. Ettersom 
biprodukter faller inn under kategorien produkter, bør 
eksport av biprodukter oppfylle kravene i relevante 
deler av Fellesskapets regelverk, og 

– fastsette, når visse typer avfall opphører å være avfall, 
kriterier for når avfall opphører å være avfall, som 
gir et høyt nivå av vern av miljøet og en miljømessig 
og økonomisk fordel; mulige kategorier av avfall 
som det bør utvikles spesifikasjoner og kriterier for 
når avfallet opphører å være avfall, er blant annet 
avfall fra bygge- og rivingsarbeid, enkelte typer asker 
og slagg, skrapmetaller, steinmaterialer, bildekk, 
tekstiler, kompost, avfallspapir og glass. For å oppnå 
status som avfall som ikke lenger er avfall, kan 
gjenvinningen av avfallet være så enkel som kontroll 
av avfallet for å verifisere om det oppfyller kriteriene 
for når det ikke lenger skal anses som avfall.

23) For å kontrollere eller beregne om de målene for 
materialgjenvinning og gjenvinning som er fastsatt i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 94/62/EF av 20. 
desember 1994 om emballasje og emballasjeavfall(2), 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF 

(2) EFT L 365 av 31.12.1994, s. 10.
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av 18. september 2000 om kasserte kjøretøyer(1), 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/96/EF av 
27. januar 2003 om avfall fra elektrisk og elektronisk 
utstyr (WEEE)(2) og europaparlaments- og rådsdirektiv 
2006/66/EF av 6. september 2006 om batterier og 
akkumulatorer og brukte batterier og akkumulatorer(3), 
samt andre relevante deler av Fellesskapets regelverk, er 
oppfylt, bør mengdene av avfall som ikke lenger anses 
som avfall, igjen regnes som nyttbart og gjenvunnet avfall 
når kravene til materialgjenvinningen eller gjenvinningen 
i det nevnte regelverk er oppfylt.

24) På grunnlag av definisjonen av avfall, og for å fremme 
sikkerhet og samsvar, kan Kommisjonen vedta 
retningslinjer for i visse tilfeller å angi nærmere når 
stoffer eller gjenstander blir ansett som avfall. Slike 
retningslinjer kan utarbeides for blant annet elektrisk og 
elektronisk utstyr og kjøretøyer.

25) Det er hensiktsmessig at kostnader blir fordelt på en måte 
som viser de reelle kostnadene for miljøet med hensyn til 
produksjon og håndtering av avfall.

26) Prinsippet om at forurenser betaler er et retningsgivende 
prinsipp på europeisk og internasjonalt plan. 
Avfallsprodusenten og avfallsbesitteren bør håndtere 
avfallet på en måte som sikrer et høyt nivå av vern av 
miljøet og menneskers helse.

27) Innføringen av utvidet produsentansvar i dette direktiv 
er et av midlene til støtte for utforming og produksjon 
av varer som fullt ut tar hensyn til og legger forholdene 
til rette for effektiv bruk av ressurser i hele livssyklusen 
til varene, herunder reparasjon, ombruk, demontering og 
materialgjenvinning uten å sette tilside fritt varebytte på 
det indre marked.

28) Dette direktiv bør bidra til at EU i større grad blir 
et «gjenvinningssamfunn» som prøver å unngå 
avfallsproduksjon, men som bruker avfall som en ressurs. 
Særlig Fellesskapets sjette miljøhandlingsprogram 
oppfordrer til tiltak rettet mot å sikre kildesortering, 
innsamling og materialgjenvinning av prioriterte 
avfallsstrømmer. I tråd med dette målet, og som et middel 
for å legge forholdene til rette for eller bedre avfallets 
gjenvinningspotensial, bør avfall samles inn separat 
dersom dette er teknisk, miljømessig og økonomisk 
mulig, før det gjenvinnes på den måten som miljømessig 
gir det beste samlede resultatet. Medlemsstatene bør 
oppfordre til at farlige avfallsforbindelser skilles fra 
avfallsstrømmer dersom dette er nødvendig for å oppnå 
en miljømessig forsvarlig avfallshåndtering.

(1) EFT L 269 av 21.10.2000, s. 34.
(2) EUT L 37 av 13.2.2003, s. 24.
(3) EUT L 266 av 26.9.2006, s. 1.

29) Medlemsstatene bør støtte bruken av gjenvunne 
materialer, som for eksempel gjenvunnet papir, i henhold 
til avfallshåndteringshierarkiet og målet om å bli et 
gjenvinningssamfunn, og de bør ikke støtte deponering 
eller forbrenning av slike gjenvunne materialer når dette 
er mulig.

30) For å gjennomføre føre-var-prinsippet og prinsippet om 
forebyggende tiltak i traktatens artikkel 174 nr. 2, er det 
nødvendig å fastsette allmenne miljømål for håndtering 
av avfall innenfor Fellesskapet. I samsvar med disse 
prinsippene er det opp til Fellesskapet og medlemsstatene 
å innføre en ramme for å forebygge, redusere og, så 
langt det er mulig, fra begynnelsen eliminere kildene til 
forurensning eller ulemper ved å vedta tiltak som fjerner 
en erkjent risiko.

31) Gjennom avfallshåndteringshierarkiet fastsettes generelt 
en prioriteringsrekkefølge for hva som utgjør det beste 
generelle miljøalternativet innenfor avfallsregelverk og 
-politikk, men det kan være nødvendig å avvike fra dette 
hierarkiet når det gjelder særlige avfallsstrømmer, og når 
dette kan begrunnes i blant annet teknisk og økonomisk 
gjennomførbarhet og miljøvern.

32) For å sette Fellesskapet under ett i stand til selv å kunne 
sluttbehandle sitt avfall og gjenvinne blandet kommunalt 
avfall som er innsamlet fra private husstander, og for 
at medlemsstatene hver for seg skal kunne nærme seg 
dette målet, er det nødvendig å opprette et nettverk 
for samarbeid mellom anlegg som sluttbehandler, og 
anlegg som gjenvinner blandet kommunalt avfall som er 
innsamlet fra private husholdninger, idet det tas hensyn 
til geografiske forhold og behovet for spesialiserte anlegg 
for visse typer avfall.

33) Når det gjelder anvendelsen av europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1013/2006 av 14. juni 2006 om 
overføring av avfall(4), vil blandet kommunalt avfall som 
omhandlet i artikkel 3 nr. 5 i nevnte forordning, fortsatt 
være blandet kommunalt avfall selv når det har vært 
gjenstand for en avfallsbehandling som ikke i vesentlig 
grad har endret avfallets egenskaper.

34) Det er viktig at farlig avfall blir merket i samsvar med 
internasjonale standarder og fellesskapsstandarder. Der 
slikt avfall samles inn separat fra husholdninger, bør dette 
imidlertid ikke føre til at husholdningene blir forpliktet til 
å fylle ut den pålagte dokumentasjonen.

(4) EUT L 190 av 12.7.2006, s. 1.
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35) Det er i samsvar med avfallshåndteringshierarkiet og 
med sikte på å redusere utslipp av klimagasser, som 
følge av sluttbehandling av avfall på fyllplasser, viktig 
å legge forholdene til rette for separat innsamling og 
riktig behandling av bioavfall for å kunne produsere 
miljømessig sikker kompost og andre materialer basert 
på bioavfall. Kommisjonen vil, etter å ha vurdert 
håndteringen av bioavfall, eventuelt legge fram forslag til 
regelverk.

36) Tekniske minstestandarder for avfallsbehandling som 
ikke omfattes av direktiv 96/61/EF, kan vedtas når det 
kan dokumenteres at det oppnås en fordel når det gjelder 
vern av menneskers helse og miljøet, og når en samordnet 
strategi for gjennomføring av dette direktiv vil sikre vern 
av menneskers helse og miljøet.

37) Det er nødvendig å angi nærmere virkeområdet 
for og innholdet i forpliktelsen om å utarbeide 
avfallshåndteringsplaner, og i forbindelse med 
utarbeidingen eller revisjonen av avfallshåndterings-
planene ta hensyn til miljøvirkningene av produksjonen 
og håndteringen av avfallet. Det bør også, der dette er 
hensiktsmessig, tas hensyn til krav til avfallsplanlegging 
fastsatt i artikkel 14 i direktiv 94/62/EF og til strategien 
for reduksjon av biologisk nedbrytbart avfall som går til 
deponering, omhandlet i artikkel 5 i direktiv 1999/31/EF.

38) Medlemsstatene kan anvende miljøtillatelser 
eller alminnelige miljøbestemmelser på visse 
avfallsprodusenter uten at dette fører til at det indre 
markedet ikke lenger fungerer tilfredsstillende.

39) I henhold til forordning (EF) nr. 1013/2006 kan 
medlemsstatene treffe de tiltakene som er nødvendige, for 
å forhindre overføringer av avfall som ikke er i samsvar 
med medlemsstatenes planer for avfallshåndtering. Som 
unntak fra nevnte forordning bør medlemsstatene ha 
anledning til å begrense innkommende leveranser til 
forbrenningsovner som er klassifisert som gjenvinning, når 
det er slått fast at nasjonalt avfall vil måtte sluttbehandles, 
eller at avfall vil måtte behandles på en måte som ikke er 
i samsvar med medlemsstatens avfallshåndteringsplaner. 
Det erkjennes at visse medlemsstater ikke vil kunne 
ha et nettverk som omfatter alle typer anlegg for 
sluttgjenvinning på sitt territorium.

40) For å bedre den måten som avfallsforebyggingstiltak 
i medlemsstatene treffes på framover, og for å legge 

forholdene til rette for utveksling av beste praksis på 
dette området, er det nødvendig å skjerpe bestemmelsene 
knyttet til avfallsforebygging og å innføre et krav 
om at medlemsstatene utvikler programmer for 
avfallsforebygging som er rettet mot de viktigste 
miljøvirkningene, og tar hensyn til hele livssyklusen til 
produkter og materialer. Slike tiltak bør være rettet mot 
å bryte sammenhengen mellom økonomisk vekst og 
de miljøvirkningene som er knyttet til produksjon av 
avfall. I samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 
2003/35/EF av 26. mai 2003 om offentlighetens deltaking 
i utarbeidingen av visse planer og programmer på 
miljøområdet(1) bør berørte parter og offentligheten ha 
mulighet til å delta i utarbeidingen av programmene, og 
de bør ha tilgang til disse når de er ferdig utarbeidet. Mål 
for avfallsforebygging og for å bryte nevnte sammenheng 
bør utvikles og eventuelt omfatte reduksjon av skadelige 
miljøvirkninger av avfall og av mengdene av avfall som 
blir produsert.

41) For å arbeide mot et europeisk gjenvinningssamfunn 
med et høyt nivå av ressurseffektivitet, bør det 
settes opp mål for ombruk og gjenvinning av avfall. 
Medlemsstatene har ulike tilnærmingsmåter til 
innsamling av husholdningsavfall og avfall av tilsvarende 
art og sammensetning. Det er derfor hensiktsmessig at 
slike mål tar hensyn til de ulike innsamlingssystemene 
i de ulike medlemsstatene. Avfallsstrømmer med 
annen opprinnelse som ligner på husholdningsavfall, 
omfatter avfall omhandlet i post 20 på listen fastsatt ved 
kommisjonsvedtak 2000/532/EF.

42) Økonomiske virkemidler kan spille en avgjørende rolle 
når det gjelder å nå målene for avfallsforebygging og 
avfallshåndtering. Avfall har ofte en verdi som ressurs, 
og videre anvendelse av økonomiske virkemidler kan 
gjøre de miljømessige fordelene større. Det bør derfor 
oppfordres til bruk av slike virkemidler på egnet nivå og 
samtidig påpeke at de enkelte medlemsstatene kan treffe 
beslutninger om bruken av slike virkemidler.

43) Visse bestemmelser om håndtering av avfall fastsatt i 
rådsdirektiv 91/689/EØF av 12. desember 1991 om farlig 
avfall(2) bør endres for å fjerne foreldede bestemmelser 
og bedre tekstens klarhet. For å forenkle Fellesskapets 
regelverk bør de nevnte bestemmelsene innlemmes i dette 
direktiv. For å klargjøre hvordan forbudet mot blanding av 
avfall fastsatt etter direktiv 91/689/EØF fungerer, og for 
å verne miljøet og menneskers helse, bør unntakene fra 
forbudet mot blanding av avfall dessuten være i samsvar 
med beste tilgjengelige teknikk som definert i direktiv 
96/61/EF. Direktiv 91/689/EØF bør derfor oppheves.

(1) EUT L 156 av 26.6.2003, s. 17.
(2) EFT L 377 av 31.12.1991, s. 20.
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44) For å forenkle Fellesskapets regelverk og klart vise de 
miljømessige fordelene, bør de relevante bestemmelsene 
i rådsdirektiv 75/439/EØF av 16. juni 1975 om håndtering 
av spillolje(1) innlemmes i dette direktiv. Direktiv 75/439/
EØF bør derfor oppheves. Håndteringen av spillolje 
bør foregå i samsvar med prioriteringsrekkefølgen i 
avfallshåndteringshierarkiet, og de alternativene som gir 
det beste samlede miljøresultatet, bør prioriteres. Separat 
innsamling av spilloljer er fortsatt avgjørende for at de 
håndteres på riktig måte og for å forebygge miljøskader 
som skyldes uriktig sluttbehandling.

45) Medlemsstatene bør innføre sanksjoner som er 
virkningsfulle, står i forhold til overtredelsen og 
virker avskrekkende, og som skal pålegges fysiske og 
juridiske personer med ansvar for avfallshåndtering, 
som for eksempel avfallsprodusenter, besittere, meglere, 
forhandlere, transportører og innsamlere, virksomheter 
eller foretak som utfører avfallsbehandling og har ansvar 
for avfallshåndteringsordninger, i tilfeller der disse 
overtrer bestemmelsene i dette direktiv. Medlemsstatene 
bør også treffe tiltak for å dekke kostnadene ved 
manglende overholdelse og ved utbedringstiltak, uten at 
det berører europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/35/
EF av 21. april 2004 om miljøansvar med hensyn til 
forebygging og utbedring av miljøskader(2).

46) De tiltakene som er nødvendige for å gjennomføre 
dette direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen(3).

47) Kommisjonen bør særlig gis fullmakt til å fastsette 
kriterier for en rekke spørsmål, som f.eks. vilkårene 
for at en gjenstand skal anses som et biprodukt, for når 
avfall skal få status som avfall som opphører å være 
avfall, og for å fastsette hva slags avfall som skal anses 
som farlig avfall, samt for å fastsette nærmere regler for 
anvendelses- og beregningsmetoder for å kontrollere om 
gjenvinningsmålene i dette direktiv er nådd. Videre bør 
Kommisjonen få fullmakt til å tilpasse vedleggene til den 
tekniske og vitenskapelige utviklingen og å spesifisere 
anvendelsen av formelen for forbrenningsanlegg 
omhandlet i vedlegg II, R1. Ettersom disse tiltakene er 
allmenne og har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv eller å utfylle det med nye 
ikke-grunnleggende bestemmelser, bør de vedtas etter 
framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll 
fastsatt i artikkel 5a i beslutning 1999/468/EF.

(1) EFT L 194 av 25.7.1975, s. 23.
(2) EUT L 143 av 30.4.2004, s. 56.
(3) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.

48) I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle avtalen om 
bedre regelverksutforming(4) 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.

49) Ettersom målet for dette direktiv, som er å verne miljøet 
og menneskers helse, ikke i tilstrekkelig grad kan nås av 
medlemsstatene og derfor på grunn av direktivets omfang 
eller 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 —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

KAPITTEL I

FORMÅL, VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER

Artikkel 1

Formål	og	virkeområde

Dette direktiv fastsetter tiltak for å verne miljøet og 
menneskers helse ved å forebygge eller redusere de skadelige 
virkningene av produksjon og håndtering av avfall og ved å 
redusere de samlede miljøvirkningene av ressursbruk og bedre 
effektiviteten ved slik bruk.

Artikkel 2

Unntak	fra	dette	direktivs	virkeområde

1. Følgende omfattes ikke av dette direktivs virkeområde:

a) gassutslipp til atmosfæren, 

b) arealer (på stedet), herunder ikke utgravd forurenset 
jordbunn og bygninger som er fast forbundet med arealet, 

c) ikke-forurenset jord og annet naturlig forekommende 
materiale som er utgravd under en byggevirksomhet der 
det er sikkert at materialet skal benyttes til byggeformål i 
sin naturlige tilstand på det stedet der det ble gravd ut, 

(4) EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1.
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d) radioaktivt avfall,

e) utrangert sprengstoff, 

f) fekalier, dersom dette ikke omfattes av nr. 2 bokstav b), halm 
og annet naturlig ikke-farlig jord- eller skogsbruksmateriale 
som benyttes i landbruk, skogbruk eller for produksjon av 
energi fra slik biomasse ved prosesser eller metoder som 
ikke skader miljøet eller setter menneskers helse i fare.

2. Følgende skal unntas fra dette direktivs virkeområde i 
den utstrekning de omfattes av andre deler av Fellesskapets 
regelverk: 

a) spillvann,

b) animalske biprodukter, herunder bearbeidede produkter 
som omfattes av forordning (EF) nr. 1774/2002, unntatt 
de som skal til forbrenning, deponering eller brukes i et 
biogass- eller komposteringsanlegg, 

c) skrotter av dyr som har dødd på annen måte enn ved 
slakting, herunder dyr som er avlivet for å utrydde epizooti, 
og som sluttbehandles i samsvar med forordning (EF) nr. 
1774/2002, 

d) avfall fra prospektering, utvinning, behandling og lagring av 
mineralressurser og fra drift av steinbrudd som omfattes av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/21/EF av 15. mars 
2006 om håndtering av avfall fra utvinningsindustrien(1).

3. Uten at det berører forpliktelser i henhold til annet 
relevant fellesskapsregelverk skal sedimenter i forekomster 
av overflatevann, med det formål å forvalte vann og vannveier 
eller å forebygge flom eller minske virkningene av flom og 
tørke eller rydding av nytt land, ikke omfattes av virkeområdet 
til dette direktiv dersom det kan dokumenteres at sedimentene 
ikke er å anse som farlige.

4. Særskilte bestemmelser om bestemte tilfeller eller 
bestemmelser som utfyller dette direktiv når det gjelder 
håndtering av særlige kategorier avfall, kan fastsettes ved andre 
særdirektiver.

Artikkel 3

Definisjoner

I dette direktiv menes med

(1) EUT L 102 av 11.4.2006, s. 15.

1. «avfall» ethvert stoff eller enhver gjenstand som besitteren 
kasserer eller har til hensikt eller plikter å kassere, 

2. «farlig avfall» avfall som har en eller flere av de farlige 
egenskapene som er oppført i vedlegg III, 

3. «spilloljer» alle mineralske eller syntetiske smøreoljer eller 
industrioljer som ikke lenger er egnet for den typen bruk de 
opprinnelig var beregnet på, som for eksempel brukte oljer 
fra forbrenningsmotorer og girkasser, smøreoljer, oljer for 
turbiner og hydrauliske oljer, 

4. «bioavfall» biologisk nedbrytbart avfall fra hager og 
parker, næringsmiddel- og kjøkkenavfall fra husholdninger, 
restauranter, ferdigmatleverandører og detaljhandler, 
samt sammenlignbart avfall fra bearbeidingsanlegg for 
næringsmidler, 

5. «avfallsprodusent» enhver virksomhet som gir opphav til 
avfall (opprinnelig avfallsprodusent), eller som utfører 
forbehandling, blanding eller andre typer bearbeiding som 
fører til en endring i arten eller sammensetningen av dette 
avfallet,

6. «avfallsbesitter» avfallsprodusenten eller den fysiske eller 
juridiske person som er i besittelse av avfallet,

7. «forhandler» ethvert foretak som opptrer på egne vegne 
ved kjøp og påfølgende salg av avfall, herunder forhandlere 
som ikke fysisk er i besittelse av avfallet, 

8. «megler» ethvert foretak som sørger for gjenvinning eller 
sluttbehandling av avfall på vegne av andre, herunder 
meglere som ikke fysisk er i besittelse av avfallet, 

9. «avfallshåndtering» innsamling, transport, gjenvinning 
og sluttbehandling av avfall, herunder tilsyn med slik 
virksomhet og etterbehandling av fyllplasser, samt tiltak 
som forhandler eller megler treffer, 

10. «avfallsinnsamling» oppsamling av avfall, herunder 
foreløpig sortering og foreløpig lagring av avfall før 
transport til et avfallsbehandlingsanlegg, 
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11. «separat innsamling» innsamling der en avfallsstrøm 
holdes atskilt etter type og art for å legge forholdene til 
rette for en særlig behandling, 

12. «forebygging» tiltak som er truffet før et stoff, materiale 
eller produkt blir avfall, og som reduserer 

a) mengden av avfall, herunder ombruk av produkter eller 
forlengelse av produkters levetid, 

b) skadelig virkninger av det produserte avfallet på 
miljøet og menneskers helse, eller 

c) innholdet av skadelige stoffer i materialer og produkter, 

13. «ombruk» enhver metode der produkter eller bestanddeler 
som ikke anses som avfall, blir benyttet om igjen til samme 
formål som de opprinnelig ble produsert til, 

14. «behandling» gjenvinning eller sluttbehandling, herunder 
tiltak før gjenvinning eller sluttbehandling, 

15. «gjenvinning» enhver metode hvis hovedresultat er avfall 
som har et nyttig formål ved å erstatte andre materialer som 
ellers ville vært brukt til å fylle en bestemt funksjon, eller 
avfall som blir forberedt til å fylle et slik formål, i et anlegg 
eller i samfunnet generelt. Vedlegg II inneholder en ikke-
utfyllende liste over gjenvinningsmetoder, 

16. «forberedelse til ombruk» gjenvinningstiltak som kontroll, 
rengjøring eller reparasjon, der produkter eller bestanddeler 
av produkter som er blitt til avfall, blir forberedt slik at de 
kan brukes om igjen uten annen forbehandling, 

17. «materialgjenvinning» all gjenvinning der avfalls-
materialer blir bearbeidet på nytt til produkter, materialer 
eller stoffer til enten det opprinnelige formålet eller til 
andre formål. Dette omfatter bearbeiding på nytt av 
organisk materiale, men omfatter ikke energiutnytting 
og ny bearbeiding til materialer som skal benyttes som 
brennstoff eller til utfylling, 

18. «regenerering av spillolje» enhver gjenvinning der base-
oljer kan produseres ved å raffinere spilloljer, særlig ved å 
fjerne de forurensende stoffene, oksidasjonsproduktene og 
tilsetningsstoffene i slike oljer, 

19. «sluttbehandling» enhver metode som ikke er gjenvinning, 
selv der metoden har som sekundær følge regenerering av 
stoffer eller energi. Vedlegg I inneholder en ikke-utfyllende 
liste over sluttbehandlingsmetoder, 

20. «beste tilgjengelige teknikk» beste tilgjengelige teknikk 
som definert i artikkel 2 nr. 11 i direktiv 96/61/EF.

Artikkel 4

Avfallshåndteringshierarki

1.  Følgende avfallshåndteringshierarki får anvendelse som 
prioriteringsrekkefølge for regelverk og politikk når det gjelder 
avfallsforebygging og avfallshåndtering:

a) forebygging,

b) forberedelse til ombruk, 

c) materialgjenvinning, 

d) annen gjenvinning, f.eks. energiutnytting, og 

e) sluttbehandling.

2.  Når medlemsstatene anvender avfallshåndterings-
hierarkiet omhandlet i nr. 1, skal de treffe tiltak for å oppfordre 
til anvendelse av de alternativene som gir det beste samlede 
miljøresultatet. Dette kan kreve at visse avfallsstrømmer 
avviker fra hierarkiet der dette er begrunnet med hensyn til 
livssyklusen for de samlede virkningene av produksjon og 
håndtering av slikt avfall.

Medlemsstatene skal påse at utviklingen av avfallsregelverk 
og avfallspolitikk er en helt åpen prosess, som tar hensyn til 
eksisterende nasjonale regler for samråd med og deltaking av 
borgere og berørte parter.

Medlemsstatene skal ta hensyn til generelle miljøvern-
prinsipper som føre-var-prinsippet og prinsippene om 
bærekraftig utvikling, teknisk gjennomførbarhet og  
økonomisk levedyktighet, vern av ressurser samt de generelle 
virkningene for miljøet, menneskers helse, økonomien og 
samfunnet i samsvar med artikkel 1 og 13.
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Artikkel 5

Biprodukter

1. Et stoff eller en gjenstand som er resultatet av en 
produksjonsprosess hvis primære mål ikke er produksjon av 
stoffet eller gjenstanden, kan anses for ikke å være avfall som 
omhandlet i artikkel 3 nr. 1, men et biprodukt dersom følgende 
vilkår er oppfylt:

a) det skal være sikkert at stoffet eller gjenstanden fortsatt 
skal benyttes, 

b) stoffet eller gjenstanden kan benyttes direkte uten annen 
ytterligere behandling enn normal industriell praksis, 

c) stoffet eller gjenstanden er produsert som en integrert del 
av en produksjonsprosess, og 

d) ytterligere bruk er lovlig, dvs. stoffet eller gjenstanden 
oppfyller alle relevante krav til produkt-, miljø- og 
helsevern for den aktuelle bruken og vil ikke føre til 
generelle skadelige virkninger for miljøet eller menneskers 
helse.

2. På grunnlag av vilkårene i nr. 1 kan det treffes tiltak for 
å fastsette hvilke kriterier som skal oppfylles for at bestemte 
stoffer eller gjenstander skal anses som et biprodukt, og 
ikke som avfall, som omhandlet i artikkel 3 nr. 1. Disse 
tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas etter 
framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i 
artikkel 39 nr. 2.

Artikkel 6

Når	avfall	opphører	å	være	avfall

1. Visse nærmere angitte typer avfall skal opphøre å ha status 
som avfall i betydningen til artikkel 3 nr. 1 når avfallet har vært 
gjenstand for gjenvinning, herunder materialgjenvinning, og 
oppfyller nærmere spesifiserte kriterier som skal utarbeides i 
samsvar med følgende vilkår: 

a) stoffet eller gjenstanden er i alminnelig bruk til særlige 
formål, 

b) det finnes allerede et marked for eller en etterspørsel etter et 
slikt stoff eller en slik gjenstand, 

c) stoffet eller gjenstanden oppfyller de tekniske kravene for 
de særlige formålene og oppfyller vilkårene i eksisterende 
regelverk og standarder som er relevante for produktene, 
og 

d) bruken av stoffet eller gjenstanden vil ikke føre til generelle 
skadelige virkninger for miljøet eller menneskers helse.

Kriteriene skal omfatte grenseverdier for forurensende stoffer 
der dette er nødvendig, og skal ta hensyn til alle mulige 
skadelige miljøvirkninger fra stoffet eller gjenstanden.

2. De tiltakene som har som formål å endre ikke-
grunnleggende bestemmelser i dette direktiv, ved å utfylle 
det i forbindelse med at kriteriene omhandlet i nr. 1 vedtas og 
ved å angi hvilken type avfall slike kriterier får anvendelse på, 
skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med 
kontroll nevnt i artikkel 39 nr. 2. Særlige kriterier for når avfall 
opphører å være avfall, bør blant annet minst vurderes for 
steinmateriale, papir, glass, metall, bildekk og tekstiler.

3. Avfall som opphører å være avfall i samsvar med nr. 1 og 
2, skal også opphøre å være avfall med hensyn til målene for 
gjenvinning og materialgjenvinning fastsatt i direktiv 94/62/
EF, 2000/53/EF, 2002/96/EF og 2006/66/EF og i annet relevant 
fellesskapsregelverk når kravene til materialgjenvinning eller 
gjenvinning i nevnte regelverk er oppfylt.

4. Der det ikke er fastsatt kriterier på fellesskapsplan i 
henhold til framgangsmåten i nr. 1 og 2, kan medlemsstatene 
i hvert enkelt tilfelle avgjøre om visse former for avfall 
har opphørt å være avfall, idet det tas hensyn til relevant 
rettspraksis. De skal underrette Kommisjonen om slike 
avgjørelser i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 
98/34/EF av 22. juni 1998 om en informasjonsprosedyre for 
standarder og tekniske forskrifter samt regler for informasjons
samfunnstjenester(1), dersom nevnte direktiv krever dette.

Artikkel 7

Avfallsliste

1. De tiltakene som har som formål å endre ikke-
grunnleggende bestemmelser i dette direktiv når det gjelder 
ajourføring av avfallslisten fastsatt ved vedtak 2000/532/
EF, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité 
med kontroll nevnt i artikkel 39 nr. 2. Avfallslisten skal 
omfatte farlig avfall og ta hensyn til avfallets opprinnelse og 
sammensetning og, der dette er nødvendig, grenseverdiene 
for konsentrasjon av farlige stoffer. Avfallslisten skal være 
bindende med hensyn til fastsettelse av hvilket avfall som skal 
anses som farlig avfall. Når et stoff eller en gjenstand omfattes 
av listen, betyr ikke dette at stoffet eller gjenstanden er avfall 
under alle omstendigheter. Et stoff eller en gjenstand skal bare 
anses som avfall når definisjonen i artikkel 3 nr. 1 er oppfylt.

(1) EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37.
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2. En medlemsstat kan anse avfall som farlig avfall når 
avfallet, selv om det ikke er oppført som dette på avfallslisten, 
oppviser en eller flere av egenskapene i vedlegg III. 
Medlemsstatene skal straks underrette Kommisjonen om alle 
slike saker. Medlemsstaten skal registrere disse i rapporten 
omhandlet i artikkel 37 nr. 1 og legge fram alle relevante 
opplysninger for Kommisjonen. På bakgrunn av de meldingene 
som kommer inn, skal listen gjennomgås for å avgjøre om den 
skal tilpasses.

3. Når en medlemsstat har dokumentasjon som viser at en 
særlig avfallstype som er oppført på listen som farlig avfall, 
ikke oppviser noen av egenskapene i vedlegg III, kan den 
vurdere dette avfallet som ikke-farlig avfall. Medlemsstatene 
skal straks underrette Kommisjonen om alle slike saker og 
legge fram nødvendig dokumentasjon for Kommisjonen. 
På bakgrunn av de meldingene som kommer inn, skal listen 
gjennomgås for å avgjøre om den skal tilpasses.

4. Omklassifiseringen av farlig avfall til ikke-farlig avfall 
kan ikke oppnås ved fortynning eller utblanding av avfall med 
sikte på å senke de opprinnelige konsentrasjonene av farlige 
stoffer til et nivå som er under terskelverdiene for å definere 
avfall som farlig avfall.

5. De tiltakene som har som formål å endre ikke-
grunnleggende bestemmelser i dette direktiv med hensyn til 
revisjonen av avfallslisten for å avgjøre om den skal tilpasses 
i henhold til nr. 2 og 3, skal vedtas etter framgangsmåten med 
forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 39 nr. 2.

6. Medlemsstatene kan anse avfall som ikke-farlig avfall i 
samsvar med avfallslisten omhandlet i nr. 1.

7. Kommisjonen skal påse at avfallslisten og alle endringer 
av listen eventuelt overholder prinsippene for klarhet, 
forståelighet og tilgjengelighet for brukere, særlig små og 
mellomstore bedrifter (SMB-er).

KAPITTEL II

GENERELLE KRAV

Artikkel 8

Utvidet	produsentansvar

1. For å styrke ombruk og forebygging, materialgjenvinning 
og annen gjenvinning av avfall kan medlemsstatene treffe 
lovgivningsmessige eller ikke-lovgivningsmessige tiltak 
for å sikre at alle fysiske eller juridiske personer som i sin 
virksomhet utvikler, framstiller, bearbeider, behandler, selger 
eller importerer produkter (produktets produsent) har et utvidet 
produsentansvar.

Slike tiltak kan omfatte mottak av returnerte produkter og av 
det avfallet som blir igjen etter at disse produktene er brukt, 
samt påfølgende håndtering av avfallet og økonomisk ansvar 
for slik virksomhet. Disse tiltakene kan omfatte en forpliktelse 
om å legge fram offentlige tilgjengelige opplysninger med 
hensyn til i hvilket omfang produktet kan brukes om igjen og 
gjenvinnes.

2. Medlemsstatene kan treffe egnede tiltak for å fremme 
utformingen av produkter med det mål å redusere produktenes 
miljøvirkning og produksjonen av avfall under framstillingen 
og den påfølgende bruken av produktene, og for å sikre at 
gjenvinning og sluttbehandling av produkter som er blitt til 
avfall, skjer i samsvar med artikkel 4 og artikkel 13.

Slike tiltak kan blant annet fremme utvikling, produksjon og 
markedsføring av produkter som er egnet for flere gangers 
bruk, som er teknisk holdbare og som, etter at de er blitt til 
avfall, er egnet for riktig og sikker gjenvinning og miljømessig 
forsvarlig sluttbehandling.

3. Når medlemsstatene anvender utvidet produsentansvar, 
skal de ta hensyn til teknisk gjennomførbarhet, økonomisk 
levedyktighet og de samlede virkningene for miljøet, 
menneskers helse og samfunnet generelt, og samtidig ta hensyn 
til behovet for å sikre at det indre markedet fungerer på en 
tilfredsstillende måte.

4. Det utvidede produsentansvaret skal anvendes uten at 
det berører ansvaret for avfallshåndtering fastsatt i artikkel 15 
nr. 1 og uten at det berører eksisterende særskilt regelverk for 
avfallsstrømmer og produkter.

Artikkel 9

Avfallsforebygging

Etter samråd med berørte parter skal Kommisjonen legge 
fram for Europaparlamentet og Rådet følgende rapporter, 
eventuelt ledsaget av forslag til tiltak som kreves for å støtte 
avfallsforebygging og gjennomføring av programmene for 
avfallsforebygging omhandlet i artikkel 29, som omfatter 

a) en foreløpig rapport, innen utgangen av 2011, om 
utviklingen av avfallsproduksjon og omfanget av 
avfallsforebygging, herunder formulering av en politikk 
for økologisk utforming av produkter rettet både mot 
produksjon av avfall og at det finnes farlige stoffer i avfall, 
med sikte på å fremme teknologier med fokus på holdbare 
produkter som kan brukes om igjen og gjenvinnes,
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b) formuleringen av en handlingsplan, innen utgangen av 
2011, for ytterligere støttetiltak på europeisk plan som 
særlig er rettet mot å endre gjeldende forbruksmønstre, 

c) innen utgangen av 2014, fastsettelse av mål om 
avfallsforebygging og om å bryte sammenhengen mellom 
økonomisk vekst og negative miljøvirkninger for 2020, 
basert på best tilgjengelig praksis, om nødvendig herunder 
en revisjon av indikatorene omhandlet i artikkel 29 nr. 4.

Artikkel 10

Gjenvinning

1. Medlemsstatene skal treffe de tiltakene som er nødvendige 
for å sikre at avfall er gjenstand for gjenvinning i samsvar med 
artikkel 4 og 13.

2. Der det er nødvendig for å overholde nr. 1 og for å 
forenkle eller forbedre gjenvinningen, skal avfall samles inn 
separat dersom dette er teknisk, miljømessig og økonomisk 
gjennomførbart, og det skal ikke blandes med annet avfall eller 
andre materialer med forskjellige egenskaper.

Artikkel 11

Ombruk	og	materialgjenvinning

1. Medlemsstatene skal treffe de tiltakene som er nødvendige 
for å fremme ombruk av produkter og at produkter forberedes 
for ombruk, særlig ved at det oppfordres til oppretting av 
og støtte til nettverk for ombruk og reparasjon, til bruk av 
økonomiske virkemidler, innkjøpskriterier, kvantitative mål 
eller andre tiltak.

Medlemsstatene skal treffe tiltak for å fremme material-
gjenvinning av høy kvalitet, og for å oppnå dette skal de 
sørge for separat innsamling av avfall der dette er teknisk, 
miljømessig og økonomisk mulig, for å oppfylle de 
nødvendige kvalitetsstandardene for de relevante sektorene for 
materialgjenvinning.

Med forbehold for artikkel 10 nr. 2 skal det innen 2015 minst 
innføres separat innsamling for papir, metall, plast og glass.

2. For å nå målene i dette direktiv og nærme seg et europeisk 
gjenvinningssamfunn med en høy grad av ressurseffektivitet, 
skal medlemsstatene treffe de tiltakene som er nødvendige for 
å oppnå følgende mål:

a) Innen 2020: Forberedelsene til ombruk og gjenvinning 
av avfallsmaterialer som minst omfatter papir, metall, 
plast og glass fra husholdningene og om mulig fra andre 

kilder, forutsatt at disse avfallsstrømmene ligner avfall fra 
husholdningene, skal økes til samlet minst 50 % etter vekt. 

b) Innen 2020: Forberedelsene til ombruk, materialgjenvinning 
og gjenvinning av andre materialer, herunder materialer fra 
fyllplasser som benytter avfall som erstatning for andre 
materialer, av ikke-farlig avfall fra bygge- og rivingsarbeid, 
men med unntak av naturlig forekommende materiale som 
definert i kategori 17 05 04 på avfallslisten, skal økes til 
minst 70 % etter vekt.

3. Kommisjonen skal fastsette nærmere regler for 
anvendelses- og beregningsmetodene for å kontrollere om de 
målene som er fastsatt i nr. 2 i denne artikkel, er oppfylt, idet 
det tas hensyn til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
2150/2002 av 25. november 2002 om avfallsstatistikk(1). Dette 
kan omfatte overgangsperioder for medlemsstater som i 2008 
gjenvant mindre enn 5 % av avfallskategoriene omhandlet 
i nr. 2. Disse tiltakene, som er beregnet på å endre ikke-
grunnleggende bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, 
skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med 
kontroll nevnt i artikkel 39 nr. 2 i dette direktiv.

4. Senest 31. desember 2014 skal Kommisjonen undersøke 
de tiltakene og målene som omhandles i nr. 2, med sikte på om 
nødvendig å styrke de nevnte målene og vurdere å fastsette mål 
for andre avfallsstrømmer. Kommisjonens rapport, eventuelt 
ledsaget av et forslag, skal oversendes Europaparlamentet og 
Rådet. I denne rapporten skal Kommisjonen ta hensyn til de 
relevante miljømessige, økonomiske og samfunnsmessige 
virkningene av at slike mål fastsettes.

5. I samsvar med artikkel 37 skal medlemsstatene hvert 
tredje år rapportere til Kommisjonen om hvorvidt de har 
nådd disse målene. Dersom målene ikke nås, skal den nevnte 
rapporten inneholde grunnene til at målene ikke er nådd, og 
hvilke tiltak medlemsstaten har til hensikt å treffe for å nå de 
nevnte målene.

Artikkel 12

Sluttbehandling

Medlemsstatene skal sikre at der gjenvinning i samsvar med 
artikkel 10 nr. 1 ikke skjer, skal avfall være gjenstand for sikker 
sluttbehandling som oppfyller bestemmelsene i artikkel 13 når 
det gjelder vern av menneskers helse og miljøet.

(1) EFT L 332 av 9.12.2002, s. 1.
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Artikkel 13

Vern	av	menneskers	helse	og	miljøet

Medlemsstatene skal treffe de tiltakene som er nødvendige 
for å sikre at avfallshåndtering blir utført uten at det setter 
menneskers helse i fare, og uten at det skader miljøet, og særlig 

a) uten at det medfører risiko for vann, luft, jord, planter eller 
dyr, 

b) uten at det fører til ulemper i form av støy eller lukt, og 

c) uten negativ påvirkning på landskapet eller steder av særlig 
interesse.

Artikkel 14

Kostnader

1. I samsvar med prinsippet om at forurenser betaler, skal 
kostnadene ved avfallshåndtering dekkes av den opprinnelige 
avfallsprodusenten eller av nåværende eller tidligere 
avfallsbesittere.

2. Medlemsstatene kan bestemme at kostnadene ved 
avfallshåndtering helt eller delvis skal dekkes av produsenten 
av produktet som avfallet kommer fra, og at distributører av 
slike produkter kan være med og dele på disse kostnadene.

KAPITTEL III

AVFALLSHÅNDTERING

Artikkel 15

Ansvar	for	avfallshåndtering

1. Medlemsstatene skal treffe de tiltakene som er nødvendige 
for å sikre at den opprinnelige avfallsprodusenten eller en 
annen besitter utfører behandlingen av avfallet selv, eller at 
behandlingen håndteres av en forhandler eller en virksomhet 
eller et foretak som utfører avfallsbehandling, eller at avfallet 
håndteres av en privat eller offentlig avfallsinnsamler i samsvar 
med artikkel 4 og 13.

2. Når avfallet overføres for foreløpig behandling fra den 
opprinnelige produsenten eller besitteren til en fysisk eller 
juridisk person som omhandlet i nr. 1, skal ansvaret for å utføre 
en fullstendig gjenvinning eller sluttbehandling generelt ikke 
falle bort.

Uten at det berører forordning (EF) nr. 1013/2006 kan 
medlemsstatene angi vilkår for ansvar og bestemme i hvilke 
tilfeller den opprinnelige produsenten fortsatt skal bære 
ansvaret for hele behandlingskjeden, eller i hvilke tilfeller 

produsentens og avfallsbesitterens ansvar kan deles eller 
plasseres blant aktørene i behandlingskjeden.

3. Medlemsstatene kan i samsvar med artikkel 8 bestemme 
at ansvaret for avfallshåndteringen helt eller delvis skal dekkes 
av produsenten av produktet som avfallet kommer fra, og at 
distributører av slike produkter kan være med og dele dette 
ansvaret.

4. Medlemsstatene skal treffe de tiltakene som er 
nødvendige for å sikre at virksomheter eller foretak på 
medlemsstatens territorium, som på yrkesmessig grunnlag 
samler inn eller transporterer avfall, skal levere det innsamlede 
og transporterte avfallet til egnede behandlingsanlegg som 
oppfyller bestemmelsene i artikkel 13.

Artikkel 16

Selvhjelpsprinsippet	og	nærhetsprinsippet

1. Medlemsstatene skal treffe egnede tiltak, i samarbeid med 
andre medlemsstater når det er nødvendig eller tilrådelig, for 
å opprette et sammenhengende og formålstjenlig nettverk av 
avfallsanlegg og anlegg for gjenvinning av blandet kommunalt 
avfall som er innsamlet fra private husholdninger, herunder 
når en slik innsamling også omfatter slikt avfall fra andre 
produsenter, idet det tas hensyn til beste tilgjengelige teknikk.

Som unntak fra forordning (EF) nr. 1013/2006 kan 
medlemsstatene, for å beskytte sitt eget avfallsnettverk, 
begrense import av avfall som er beregnet på forbrenningsovner, 
og som er klassifisert som gjenvinning, der det er slått fast at 
slik overføring vil føre til at nasjonalt avfall må sluttbehandles, 
eller der avfall må behandles på en måte som ikke er i 
samsvar med medlemsstatens avfallshåndteringsplaner. 
Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om alle slike 
avgjørelser. Medlemsstatene kan også begrense eksport av 
avfall av miljømessige grunner som fastsatt i forordning (EF) 
nr. 1013/2006.

2. Avfallsnettverket skal utformes slik at det gjør 
Fellesskapet under ett i stand til selv å kunne sluttbehandle 
sitt avfall, samt til å gjenvinne avfall som omhandlet i nr. 1, 
og sette medlemsstatene i stand til å nærme seg dette målet på 
individuelt grunnlag, idet det tas hensyn til geografiske forhold 
eller behovet for spesialiserte anlegg for visse typer avfall.

3. Avfallsnettverket skal føre til at avfall kan sluttbehandles, 
eller til at avfall omhandlet i nr. 1 kan gjenvinnes ved et 
av de nærmeste egnede anleggene, ved hjelp av de mest 
hensiktsmessige metodene og teknologiene, for å sikre et høyt 
vernenivå for miljøet og folkehelsen.
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4. Nærhetsprinsippet og selvhjelpsprinsippet skal ikke 
bety at hver medlemsstat må ha hele spekteret av anlegg for 
sluttgjenvinning innenfor medlemsstatens territorium.

Artikkel 17

Kontroll	av	farlig	avfall

Medlemsstatene skal treffe de tiltakene som er nødvendige 
for å sikre at produksjon, innsamling og transport av farlig 
avfall, samt lagring og behandling av slikt avfall, blir utført 
under forhold som verner miljøet og menneskers helse, for 
å oppfylle bestemmelsene i artikkel 13, herunder tiltak for å 
sikre sporbarhet fra produksjon til endelig bestemmelsessted 
samt kontroll av farlig avfall, for å oppfylle kravene i artikkel 
35 og 36.

Artikkel 18

Forbud	mot	blanding	av	farlig	avfall

1. Medlemsstatene skal treffe de tiltakene som er 
nødvendige for å sikre at farlig avfall verken blir blandet med 
andre kategorier av farlig avfall, eller med annet avfall, andre 
stoffer eller andre materialer. Blanding skal omfatte fortynning 
av farlige stoffer.

2. Som unntak fra nr. 1 kan medlemsstatene tillate blanding, 
forutsatt at 

a) blandingen blir utført av en virksomhet eller et foretak som 
innehar en tillatelse i samsvar med artikkel 23, 

b) bestemmelsene i artikkel 13 blir overholdt og den skadelige 
virkningen av avfallshåndteringen på menneskers helse og 
miljøet ikke blir større, og 

c) blandingen foregår i samsvar med beste tilgjengelige 
teknikk.

3. Dersom det er teknisk og økonomisk gjennomførbart, 
skal farlig avfall, der dette er blandet på en måte som er i strid 
med nr. 1, separeres der dette er mulig og nødvendig for å 
oppfylle kravene i artikkel 13.

Artikkel 19

Merking	av	farlig	avfall

1. Medlemsstatene skal treffe de tiltakene som er nødvendige 
for å sikre at farlig avfall under innsamling, transport og 
midlertidig lagring emballeres og merkes i samsvar med 
gjeldende internasjonale standarder og fellesskapsstandarder.

2. Når farlig avfall overføres innenfor en medlemsstat, skal 
det ledsages av et identifiseringsdokument, som kan være i 
elektronisk format, og som inneholder relevante data angitt i 
vedlegg IB til forordning (EF) nr. 1013/2006.

Artikkel 20

Farlig	avfall	produsert	av	husholdningene

Artikkel 17˗19 og 35 får ikke til anvendelse på blandet avfall 
som er produsert av husholdningene.

Artikkel 19 og 35 får ikke anvendelse på separate deler 
av farlig avfall som produseres av husholdningene, før de 
separate delene er mottatt for innsamling, sluttbehandling eller 
gjenvinning av en virksomhet eller et foretak som innehar en 
tillatelse, eller er registrert i samsvar med artikkel 23 eller 26.

Artikkel 21

Spilloljer

1. Uten at det berører forpliktelsene knyttet til håndtering 
av farlig avfall fastsatt i artikkel 18 og 19 skal medlemsstatene 
treffe de tiltakene som er nødvendige for å påse at 

a) spilloljer samles inn separat der dette er teknisk 
gjennomførbart, 

b) spilloljer behandles i samsvar med artikkel 4 og 13, 

c) spilloljer med ulike egenskaper ikke blandes og spilloljer 
ikke blandes med andre typer avfall eller andre stoffer, 
dersom slik blanding hindrer behandlingen av dem, og 
dersom dette er teknisk og økonomisk gjennomførbart.

2. Når det gjelder separat innsamling av spilloljer og 
korrekt behandling av disse, kan medlemsstatene, i samsvar 
med nasjonale vilkår, anvende ytterligere tiltak som tekniske 
krav, produsentansvar, økonomiske virkemidler eller frivillige 
avtaler.

3. Dersom spilloljer i samsvar med nasjonal lovgivning er 
underlagt krav om regenerering, kan medlemsstatene fastsette 
at slike spilloljer skal regenereres dersom dette er teknisk 
gjennomførbart, og, der artikkel 11 eller 12 i forordning 
(EF) nr. 1013/2006 får anvendelse, begrense overføring over 
landegrensene av spilloljer fra sitt territorium til forbrennings- 
eller samforbrenningsanlegg for å prioritere regenereringen av 
spilloljer.
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Artikkel 22

Bioavfall

Medlemsstatene skal treffe egnede tiltak og i samsvar med 
artikkel 4 og 13 fremme 

a) separat innsamling av bioavfall med sikte på kompostering 
og nedbryting av slikt bioavfall, 

b) behandling av bioavfall på en måte som tilfredsstiller et 
høyt nivå når det gjelder miljøvern, og 

c) bruk av miljømessig sikre materialer produsert fra bioavfall.

Kommisjonen skal foreta en vurdering av håndteringen av 
bioavfall med sikte på eventuelt å legge fram et forslag. 
Vurderingen skal se nærmere på muligheten for å fastsette 
minstekrav for håndtering av bioavfall og kvalitetskriterier for 
kompost og nedbrytingsrester fra bioavfall, for å sikre et høyt 
vernenivå når det gjelder menneskers helse og miljøet.

KAPITTEL IV

TILLATELSER OG REGISTRERINGER

Artikkel 23

Utstedelse	av	tillatelser

1. Medlemsstatene skal kreve at alle virksomheter eller 
foretak som har til hensikt å utføre avfallsbehandling, skal 
inneha en tillatelse fra vedkommende myndighet.

Slike tillatelser skal minst inneholde 

a) hvilke typer og mengder av avfall som kan behandles, 

b) for hver type virksomhet som tillates, tekniske krav og andre 
krav som er relevante for det aktuelle behandlingsstedet, 

c) sikkerhets- og føre-var-tiltak som skal treffes, 

d) hvilke metoder som skal benyttes for hver type virksomhet, 

e) de formene for overvåking og kontroll som måtte være 
nødvendig, og 

f) de bestemmelsene om avslutning og etterbehandling som 
måtte være nødvendige.

2. Tillatelser kan gis for et bestemt tidsrom og kan fornyes.

3. Når vedkommende myndighet anser at metoden som 
skal benyttes, ikke er akseptabel sett fra et miljøvernmessig 
synspunkt, særlig når metoden ikke er i samsvar med artikkel 
13, skal myndigheten avslå å utstede tillatelsen.

4. Det skal være et vilkår for enhver tillatelse som omfatter 
forbrenning eller samforbrenning med energiutnytting, at 
utnyttingen av energi skjer med et høyt nivå av energieffektivitet.

5. Forutsatt at kravene i denne artikkel er oppfylt, kan enhver 
tillatelse som er utstedt i henhold til annet nasjonalt regelverk 
eller annet fellesskapsregelverk, kombineres med tillatelsen 
som kreves i henhold til nr. 1 til en enkelt tillatelse, dersom 
et slikt format gjør at unødvendig gjentaking av opplysninger 
og arbeid unngås for den driftsansvarlige eller vedkommende 
myndighet.

Artikkel 24

Unntak	fra	krav	om	tillatelse

Medlemsstatene kan unnta virksomheter eller foretak fra 
kravene i artikkel 23 nr. 1 der følgende typer virksomhet 
utføres:

a) sluttbehandling av eget ikke-farlig avfall på 
produksjonsstedet, eller 

b) gjenvinning av avfall.

Artikkel 25

Vilkår	for	unntak

1. Når en medlemsstat ønsker å tillate unntak som omhandlet 
i artikkel 24, skal medlemsstaten for hver type virksomhet 
fastsette alminnelige regler som angir hvilke typer og mengder 
avfall som kan omfattes av et unntak, samt behandlingsmetoden 
som skal benyttes.
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Disse reglene skal utformes slik at de sikrer at avfall behandles 
i samsvar med artikkel 13. I tilfelle av sluttbehandling som 
omhandlet i artikkel 24 bokstav a), bør disse reglene vurdere 
beste tilgjengelige teknikk.

2. I tillegg til de alminnelige reglene i nr. 1 skal 
medlemsstatene fastsette særlige vilkår for de unntakene som 
gjelder farlig avfall, herunder typer virksomhet, samt alle 
andre nødvendige krav for å kunne utføre ulike former for 
gjenvinning, samt, der dette er relevant, grenseverdiene for 
innholdet av farlige stoffer i avfallet og utslippsgrenseverdiene.

3. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om de 
alminnelige reglene fastsatt i henhold til nr. 1 og 2.

Artikkel 26

Registrering

Når følgende ikke er underlagt krav om tillatelse, skal 
medlemsstatene påse at vedkommende myndighet fører et 
register over 

a) virksomheter eller foretak som samler inn eller transporterer 
avfall på yrkesmessig grunnlag, 

b) forhandlere eller meglere, og 

c) virksomheter eller foretak som er gjenstand for unntak fra 
kravene til tillatelse i henhold til artikkel 24.

Om mulig skal eksisterende registreringer som innehas av 
vedkommende myndighet, benyttes for å få tilgang til relevant 
informasjon for denne registreringsprosessen, med henblikk på 
å redusere de administrative byrdene.

Artikkel 27

Minstestandarder

1. Tekniske minstestandarder for avfallsbehandling som 
krever en tillatelse i henhold til artikkel 23, kan vedtas der det 
foreligger dokumentasjon på at disse minstestandardene vil 
innebære fordeler når det gjelder vern av menneskers helse 
og miljøet. Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-
grunnleggende bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, 
skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med 
kontroll nevnt i artikkel 39 nr. 2.

2. Slike minstestandarder skal bare omfatte de formene for 
avfallsbehandling som ikke omfattes av direktiv 96/61/EF, eller 
som ikke er egnet til å omfattes av nevnte direktiv.

3. Slike minstestandarder skal 

a) være rettet mot de viktigste miljøvirkningene av 
avfallsbehandlingen, 

b) sikre at avfallet blir behandlet i samsvar med artikkel 13, 

c) ta hensyn til beste tilgjengelige teknikk, og 

d) eventuelt omfatte elementer som gjelder kvaliteten på 
behandlingen og prosesskravene.

4. Minstestandarder for virksomhet som krever registrering 
i henhold til artikkel 26 bokstav a) og b), skal vedtas der det 
foreligger dokumentasjon på at slike minstestandarder vil føre 
til at det oppnås en fordel når det gjelder vern av menneskers 
helse og miljøet, eller til at forstyrrelser av det indre markedet 
kan unngås; dette omfatter også bestemmelser som gjelder 
de tekniske kvalifikasjonene til innsamlere, transportører, 
forhandlere eller meglere.

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas etter 
framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i 
artikkel 39 nr. 2.

KAPITTEL V

PLANER OG PROGRAMMER

Artikkel 28

Avfallshåndteringsplaner

1. Medlemsstatene skal påse at vedkommende myndigheter, 
i samsvar med artikkel 1, 4, 13 og 16, innfører en eller flere 
avfallshåndteringsplaner.

Disse planene skal, alene eller samlet, omfatte hele det 
geografiske territoriet til den berørte medlemsstat.

2. Avfallshåndteringsplanene skal inneholde en analyse 
av den gjeldende avfallshåndteringssituasjonen i det berørte 
geografiske området, samt hvilke tiltak som skal treffes 
for å bedre miljømessig forsvarlig forberedelse til ombruk, 
materialgjenvinning, gjenvinning og sluttbehandling av avfall 
og en vurdering av hvordan planen vil støtte gjennomføringen 
av målsettingene og bestemmelsene i dette direktiv.
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3. Avfallshåndteringsplanene skal, der dette er 
hensiktsmessig, og idet det tas hensyn til det geografiske nivået 
og omfanget av planleggingsområdet, minst inneholde:

a) art, mengde og kilde med hensyn til avfall som blir 
produsert på territoriet, hvor mye avfall som med 
sannsynlighet vil bli overført fra eller til medlemsstatens 
territorium, samt en vurdering av den framtidige 
utviklingen av avfallsstrømmer, 

b) eksisterende ordninger for avfallsinnsamling og 
større anlegg for sluttbehandling og gjenvinning, 
herunder alle spesialordninger for spilloljer, farlig 
avfall eller avfallsstrømmer som omfattes av særlig 
fellesskapsregelverk, 

c) en vurdering av behovet for nye innsamlingsordninger, 
stenging av eksisterende avfallsanlegg, infrastruktur for 
ytterligere avfallsanlegg i samsvar med artikkel 16, og 
om nødvendig investeringene knyttet til dette, 

d) tilstrekkelige opplysninger om plasseringskriterier for 
identifisering av steder og om kapasiteten til framtidige 
større anlegg for sluttbehandling eller gjenvinning, 
dersom dette er nødvendig, 

e) generell avfallshåndteringspolitikk, herunder planlagte 
teknologier og metoder for avfallshåndtering, eller 
prinsipper for håndtering av avfall som medfører særlige 
håndteringsproblemer.

4. Avfallshåndteringsplanen kan, idet det tas hensyn til 
det geografiske nivået og omfanget av planleggingsområdet, 
inneholde:

a) organisasjonsmessige spørsmål knyttet til 
avfallshåndtering, herunder en beskrivelse av fordelingen 
av ansvarsområder mellom offentlige og private aktører 
som utfører avfallshåndtering, 

b) en vurdering av nytten og egnetheten ved økonomiske 
og andre virkemidler for å takle ulike avfallsproblemer, 
idet det tas hensyn til behovet for å opprettholde et 
velfungerende indre marked,

c) bruken av holdningskampanjer og informasjon rettet mot 
offentligheten eller mot en særlig gruppe forbrukere, og

d) nedlagte forurensede steder der avfall deponeres og tiltak 
for rehabilitering av disse.

5. Avfallshåndteringsplaner skal også være i samsvar 
med kravene til avfallsplanlegging som er fastsatt i artikkel 
14 i direktiv 94/62/EF, og til strategien for gjennomføring 
av en reduksjon av biologisk nedbrytbart avfall som går til 
deponering, som omhandlet i artikkel 5 i direktiv 1999/31/EF.

Artikkel 29

Programmer	for	avfallsforebygging

1. Medlemsstatene skal senest 12. desember 2013 og 
i samsvar med artikkel 1 og 4 innføre programmer for 
avfallsforebygging.

Slike programmer skal være integrert enten i avfalls-
håndteringsplanene som fastsatt i artikkel 28 eller eventuelt 
i andre miljøpolitikkprogrammer, eller de skal virke som 
separate programmer. Dersom et slikt program er integrert 
i avfallshåndteringsplanen eller i andre programmer, skal 
tiltakene som gjelder avfallsforebygging, være tydelig 
identifisert.

2. Programmene omhandlet i nr. 1 skal fastsette mål 
for avfallsforebygging. Medlemsstatene skal beskrive de 
eksisterende forebyggingstiltakene og vurdere nytten av 
eksemplene på tiltak i vedlegg IV eller andre egnede tiltak.

Målet for slike målsettinger og tiltak bør være å 
bryte sammenhengen mellom økonomisk vekst og de 
miljøvirkningene som er knyttet til produksjonen av avfall.

3. Medlemsstatene skal fastsette hensiktsmessige særlige 
kvalitative eller kvantitative referanseverdier for vedtatte 
avfallsforebyggingstiltak for å overvåke og vurdere framdriften 
av tiltakene, og de kan for samme formål fastsette andre særlige 
kvalitative eller kvantitative mål og indikatorer enn dem som er 
omhandlet i nr. 4.

4. Indikatorer for avfallsforebyggende tiltak kan vedtas etter 
framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i artikkel 39 nr. 3.

5. Kommisjonen skal opprette et system for utveksling av 
informasjon om beste praksis for avfallsforebygging og utvikle 
retningslinjer for å bistå medlemsstatene med å utarbeide 
programmene.
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Artikkel 30

Vurdering	og	gjennomgåelse	av	planer	og	programmer

1. Medlemsstatene skal påse at avfallshåndteringsplanene 
og programmene for avfallsforebygging vurderes minst hvert 
sjette år og revideres ved behov, og i så fall i samsvar med 
artikkel 9 og 11.

2. Det europeiske miljøvernbyrå inviteres til å inkludere i 
sin årsrapport en gjennomgåelse av framdriften i fullføringen 
og gjennomføringen av programmene for avfallsforebygging.

Artikkel 31

Offentlig	deltaking

Medlemsstatene skal påse at relevante berørte parter og 
myndigheter og offentligheten har mulighet til å delta i 
utarbeidingen av avfallshåndteringsplaner og programmer for 
avfallsforebygging, og at de i samsvar med direktiv 2003/35/
EF eller, dersom dette er relevant, europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2001/42/EF av 27. juni 2001 om vurdering av 
miljøvirkningene av visse planer og programmer(1) har tilgang 
til disse når de er ferdig utarbeidet. Medlemsstatene skal legge 
ut planene og programmene på et offentlig tilgjengelig nettsted.

Artikkel 32

Samarbeid

Medlemsstatene skal eventuelt samarbeide med andre 
berørte medlemsstater og med Kommisjonen om å 
utarbeide avfallshåndteringsplanene og programmene for 
avfallsforebygging i samsvar med artikkel 28 og 29.

Artikkel 33

Opplysninger	som	skal	oversendes	Kommisjonen

1. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen 
om avfallshåndteringsplanene og programmene for 
avfallsforebygging omhandlet i artikkel 28 og 29 når disse er 
vedtatt, og om alle vesentlige revisjoner av disse planene og 
programmene.

2. Formatet for underretning om vedtakelse og vesentlige 
revisjoner av disse planene og programmene skal vedtas etter 
framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i artikkel 39 nr. 3.

(1) EFT L 197 av 21.7.2001, s. 30.

KAPITTEL VI

INSPEKSJONER OG REGISTRE

Artikkel 34

Inspeksjoner

1. Vedkommende myndigheter skal med jevne 
mellomrom inspisere virksomheter eller foretak som utfører 
avfallsbehandling, virksomheter eller foretak som samler inn 
eller transporterer avfall på yrkesmessig grunnlag, meglere, 
forhandlere og virksomheter eller foretak som produserer farlig 
avfall.

2. Inspeksjoner som gjelder innsamling og transport, skal 
omfatte opprinnelse, art, mengde og bestemmelsessted for det 
avfallet som samles inn og transporteres.

3. Medlemsstatene kan ta hensyn til registreringer utført 
under fellesskapsordningen for miljøstyring og miljørevisjon 
(EMAS), særlig med hensyn til inspeksjonenes hyppighet og 
intensitet.

Artikkel 35

Føring	av	registre

1. Virksomheter eller foretak som er omhandlet i artikkel 
23 nr. 1, produsenter av farlig avfall og virksomheter og 
foretak som samler inn eller transporterer farlig avfall på 
yrkesmessig grunnlag, eller som opptrer som forhandlere 
og meglere for farlig avfall, skal føre et kronologisk register 
over avfallets mengde, art og opprinnelse, og, der dette er 
relevant, over bestemmelsessted, hyppighet for innsamlingene, 
transportmiddel og behandlingsmetode som planlegges for 
avfallet, og de skal på anmodning gjøre slik informasjon 
tilgjengelig for vedkommende myndigheter.

2. For farlig avfall skal registrene oppbevares i minst tre 
år, bortsett fra når det gjelder virksomheter og foretak som 
transporterer farlig avfall, og som skal oppbevare slike registre 
i minst tolv måneder.

Dokumentasjon på at håndteringen er utført, skal kunne legges 
fram på anmodning fra vedkommende myndigheter eller fra en 
tidligere besitter.

3. Medlemsstatene kan kreve at produsenter av ikke-farlig 
avfall overholder nr. 1 og 2.
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Artikkel 36

Håndheving	og	sanksjoner

1. Medlemsstatene skal treffe de tiltakene som er nødvendige 
for å forby dumping, utslipp eller ukontrollert håndtering av 
avfall.

2. Medlemsstatene skal fastsette bestemmelser om 
sanksjoner som får anvendelse på overtredelser av 
bestemmelsene i dette direktiv, og de skal treffe alle tiltak som 
er nødvendige for å sikre at de gjennomføres. Sanksjonene skal 
være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke 
avskrekkende.

KAPITTEL VII

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 37

Rapportering	og	gjennomgåelse

1. Medlemsstatene skal hvert tredje år underrette 
Kommisjonen om gjennomføringen av dette direktiv ved 
å legge fram en sektorrapport i elektronisk format. Denne 
rapporten skal også inneholde opplysninger om håndtering 
av spillolje og om den framdriften som er oppnådd for 
å gjennomføre programmene for avfallsforebygging, og 
eventuelt opplysninger om tiltak om utvidet produsentansvar i 
henhold til artikkel 8.

Rapporten skal utarbeides på grunnlag av et spørreskjema 
eller utkast utarbeidet av Kommisjonen etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 6 i rådsdirektiv 91/692/EØF av 23. desember 
1991 om standardisering og rasjonalisering med hensyn til 
rapporter om gjennomføring av enkelte miljødirektiver(1). 
Rapporten skal legges fram for Kommisjonen innen ni måneder 
etter utløpet av den treårsperioden den omfatter.

2. Kommisjonen skal oversende spørreskjemaet eller 
utkastet til medlemsstatene seks måneder før begynnelsen av 
det tidsrommet som rapporten omfatter.

3. Kommisjonen skal offentliggjøre en rapport om 
gjennomføringen av dette direktiv innen ni måneder etter at den 
har mottatt sektorrapportene fra medlemsstatene i samsvar med 
nr. 1.

4. I den første rapporten som skal legges fram senest 
12. desember 2014, skal Kommisjonen gjennomgå på nytt 
gjennomføringen av dette direktiv, herunder bestemmelsene 
om energieffektivitet, og eventuelt legge fram et forslag 
til revisjon. Rapporten skal også vurdere medlemsstatenes 

(1) EFT L 377 av 31.12.1991, s. 48.

eksisterende programmer for avfallsforebygging, målsettinger 
og indikatorer, og skal gjennomgå på nytt muligheten for 
programmer på fellesskapsplan, herunder ordninger for 
produsentansvar for særlige avfallsstrømmer, mål, indikatorer 
og tiltak knyttet til materialgjenvinning, samt material- og 
energiutnytting som kan bidra til å oppfylle målene i artikkel 1 
og 4 på en mer effektiv måte.

Artikkel 38

Tolkning	og	tilpasning	til	den	tekniske	utviklingen

1. Kommisjonen kan utvikle retningslinjer for tolkningen av 
definisjonene av gjenvinning og sluttbehandling.

Om nødvendig skal anvendelsen av formelen for 
forbrenningsanlegg omhandlet i vedlegg II R1 presiseres. 
Lokale klimatiske forhold kan tas i betraktning, for eksempel 
streng kulde og behovet for oppvarming, i den utstrekning dette 
påvirker de energimengdene som teknisk kan benyttes eller 
produseres i form av elektrisitet, oppvarming, kjøling eller 
prosessdamp. Lokale forhold i de mest fjerntliggende regionene 
som angitt i traktatens artikkel 299 nr. 2 fjerde ledd, og i de 
territoriene som er omhandlet i artikkel 25 i tiltredelsesakten 
av 1985, kan også tas i betraktning. Dette tiltaket, som har 
som formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i dette 
direktiv, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité 
med kontroll nevnt i artikkel 39 nr. 2.

2. Vedleggene kan endres på bakgrunn av den vitenskapelige 
og tekniske utviklingen. Disse tiltakene, som har som formål 
å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i dette direktiv, 
skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med 
kontroll nevnt i artikkel 39 nr. 2.

Artikkel 39

Komitéframgangsmåte

1. Kommisjonen skal bistås av en komité.

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1˗4 og 
artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som 
det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

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

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF 
skal være tre måneder.
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Artikkel 40

Innarbeiding	i	nasjonal	lovgivning

1. Medlemsstatene skal innen 12. desember 2010 sette i kraft 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv.

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

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

Artikkel 41

Oppheving	og	overgangsbestemmelser

Direktiv 75/439/EØF, 91/689/EØF og 2006/12/EF oppheves 
med virkning fra 12. desember 2010.

Fra 12. desember 2008 får imidlertid følgende anvendelse:

a) Artikkel 10 nr. 4 i direktiv 75/439/EØF skal lyde:

 «4. Referansemetoden for måling for å bestemme 
innholdet av PCB/PCT i spilloljer skal fastsettes av 
Kommisjonen. Dette tiltak, som har som formål å endre 
ikke-grunnleggende bestemmelser i dette direktiv ved 
å utfylle det, skal vedtas etter framgangsmåten med 
forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 18 nr. 4 i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/12/EF av 5. april 
2006 om avfall(*).

_____________
(*) EUT L 114 av 27.4.2006, s. 9.»

b) I direktiv 91/689/EØF gjøres følgende endringer:

i) Artikkel 1 nr. 4 skal lyde:

«4. I dette direktiv menes med «farlig avfall»:

– Avfall klassifisert som farlig avfall oppført på listen 
fastsatt ved kommisjonsvedtak 2000/532/EF(*) på 

grunnlag av vedlegg I og II til dette direktiv. Dette 
avfallet må ha en eller flere av de egenskapene som 
er oppført i vedlegg III. I listen skal det tas hensyn 
til avfallets opprinnelse og sammensetning og 
eventuelt til grenseverdier for konsentrasjon. Listen 
skal gjennomgås med jevne mellomrom og om 
nødvendig revideres. Disse tiltakene, som har som 
formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser 
i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med 
kontroll nevnt i artikkel 18 nr. 4 i europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2006/12/EF av 5. april 2006 om 
avfall(**).

– Alt annet avfall som en medlemsstat anser har 
noen av de egenskapene som er oppført i vedlegg 
III. Slike tilfeller skal meddeles Kommisjonen og 
gjennomgås på nytt med sikte på å tilpasse listen. 
Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-
grunnleggende bestemmelser i dette direktiv ved å 
utfylle det, skal vedtas etter framgangsmåten med 
forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 18 nr. 
4 i direktiv 2006/12/EF.

___________
(*) EFT L 226 av 6.9.2000, s. 3.

(**) EUT L 114 av 27.4.2006, s. 9.»

ii) Artikkel 9 skal lyde:

«Artikkel 9

De tiltakene som er nødvendige for å tilpasse 
vedleggene til dette direktiv til den vitenskapelige og 
tekniske utviklingen, og for å revidere avfallslisten 
omhandlet i artikkel 1 nr. 4, som har som formål 
å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i dette 
direktiv, blant annet ved å utfylle det, skal vedtas etter 
framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll 
nevnt i artikkel 18 nr. 4 i direktiv 2006/12/EF.»

c) I direktiv 2006/12/EF gjøres følgende endringer:

i) Artikkel 1 nr. 2 skal lyde:

«2. Med hensyn til nr. 1 bokstav a) får kommisjons-
vedtak 2000/532/EF(*), som inneholder en liste over 
avfall som tilhører de kategoriene som er oppført i 
vedlegg I til dette direktiv, anvendelse. Denne listen skal 
gjennomgås med jevne mellomrom og om nødvendig 
revideres. Disse tiltakene, som har som formål å endre 
ikke-grunnleggende bestemmelser i dette direktiv ved 
å utfylle det, skal vedtas etter framgangsmåten med 
forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 18 nr. 4.

__________
(*) EFT L 226 av 6.9.2000, s. 3. »
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ii) Artikkel 17 skal lyde:

«Artikkel 17

De tiltakene som er nødvendige for å tilpasse 
vedleggene til den vitenskapelige og tekniske 
utviklingen, og som har som formål å endre ikke-
grunnleggende bestemmelser i dette direktiv, skal 
vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med 
kontroll nevnt i artikkel 18 nr. 4.».

iii) Artikkel 18 nr. 4 skal lyde:

«4. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 
1˗4 og artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, 
samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene i 
beslutningens artikkel 8.»

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

Artikkel 42

Ikrafttredelse

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

Artikkel 43

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 19. november 2008.

 For Europaparlamentet For Rådet

 H.-G. PÖTTERING J.-P. JOUYET

 President Formann
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VEDLEGG I

SLUTTBEHANDLING

D 1 Deponering i eller på bakken (f.eks. fyllplasser osv.)

D 2 Behandling i jordmiljø (f.eks. biologisk nedbryting av flytende avfall eller slam i jordbunnen osv.)

D 3 Innpumping i dypere lag (f.eks. innpumping av pumpbart avfall i borehull, saltdomer eller naturlige geologiske 
sprekker osv.)

D 4  Lagunering (f.eks. tømming av flytende avfall eller slam i utgravinger, dammer eller laguner osv.)

D 5 Deponering på spesielt tilrettelagt fyllplass (f.eks. plassering i atskilte fôrede hulrom som er tildekket og isolert 
fra hverandre og fra miljøet osv.)

D 6 Utslipp av avfall i vann, unntatt i havet

D 7 Utslipp av avfall i havet, herunder nedgraving i havbunnen

D 8 Biologisk behandling som ikke er angitt et annet sted i dette vedlegg, og som fører til endelige sammensetninger 
eller blandinger som sluttbehandles i henhold til en av sluttbehandlingsmetodene merket D 1˗D 12

D 9  Fysisk-kjemisk behandling som ikke er angitt et annet sted i dette vedlegg, og som fører til endelige 
sammensetninger eller blandinger som sluttbehandles i henhold til en av sluttbehandlingsmetodene D 1˗D 12 
(f.eks. fordamping, tørking, røsting osv.)

D 10  Forbrenning på land

D 11  Forbrenning til havs(*)

D 12  Varig lagring (f.eks. plassering av beholdere i gruver osv.)

D 13  Blanding før avfallet utsettes for en av sluttbehandlingsmetodene merket D 1-D 12(**)

D 14  Ompakking før avfallet utsettes for en av sluttbehandlingsmetodene merket D 1-D 13

D 15  Lagring i påvente av en av sluttbehandlingsmetodene merket D 1-D 14 (med unntak av midlertidig lagring i 
påvente av innsamling på stedet der avfallet er produsert)(***)

___________

_________________________
(*) Denne metoden er forbudt etter EUs lovgivning og internasjonale konvensjoner.
(**) Dersom det ikke er noen annen egnet D-kode, kan dette omfatte forberedende virksomhet forut for sluttbehandling, herunder for-

behandling som blant annet sortering, knusing, komprimering, pelletering, tørking, fragmentering, kondisjonering eller separering 
før avfallet utsettes for noen av sluttbehandlingsmetodene merket D 1-D 12.

(***) Midlertidig lagring betyr foreløpig lagring i samsvar med artikkel 3 nr. 10.
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VEDLEGG II

GJENVINNING

R 1 Anvendelse i hovedsak som brennstoff eller til annen energiproduksjon(*)

R 2 Gjenvinning eller regenerering av løsemidler

R 3 Materialgjenvinning/regenerering av organiske stoffer som ikke brukes som løsemidler (herunder kompostering 
og andre biologiske omdanningsprosesser)(**)

R 4 Materialgjenvinning/regenerering av metaller og av metallforbindelser

R 5 Materialgjenvinning/regenerering av andre uorganiske materialer(***)

R 6 Regenerering av syrer eller baser

R 7 Gjenvinning av bestanddeler som brukes til å fange opp forurensende stoffer

R 8 Gjenvinning av produkter fra katalysatorer

R 9 Omraffinering eller annen ombruk av olje

R 10 Behandling i jordmiljø til fordel for landbruk eller økologi

R 11 Bruk av restavfall fra noen av gjenvinningsmetodene merket R 1-R 10

R 12 Utveksling av avfall som skal gjennomgå noen av gjenvinningsmetodene merket R 1-R 11(****)

R 13 Lagring av avfall i påvente av en av gjenvinningsmetodene merket R 1-R 12 (med unntak av midlertidig lagring 
i påvente av innsamling på stedet der avfallet er produsert)(*****)

____________

________________
(*) Dette omfatter forbrenningsanlegg for behandling av kommunalt fast avfall, men bare der anleggets energieffektivitet er høyere 

eller lik:
–   0,60 for anlegg i drift som fikk tillatelse i samsvar med gjeldende fellesskapsregelverk før 1. januar 2009
–   0,65 for anlegg som fikk tillatelse etter 31. desember 2008
ved bruk av følgende formel:
Energieffektivitet = (Ep - (Ef + Ei))/(0,97 × (Ew + Ef))
der:
Ep er den energi som årlig produseres i form av varme eller elektrisitet. Dette er beregnet med energi i form av elektrisitet 
multiplisert med 2,6 og varme produsert for kommersiell bruk multiplisert med 1,1 (GJ/år)
Ef er den årlige energitilførselen til systemet fra brennstoff som bidrar til produksjon av damp (GJ/år)
Ew er den årlige mengden energi som befinner seg i det behandlede avfallet, beregnet ved hjelp av avfallets netto brennverdi 
(GJ/år)
Ei er den årlige mengden energi som blir importert, unntatt verdiene for Ew og Ef (GJ/år)
0,97 er en faktor som tilsvarer energitapet som skyldes bunnaske og stråling.
Denne formelen skal anvendes i samsvar med referansedokumentet om beste tilgjengelige teknikk for avfallsforbrenning.

(**) Dette omfatter forgassing og pyrolyse med utnyttelse av bestanddelene som kjemikalier.
(***) Dette omfatter rensing av jordbunn som fører til gjenvinning av jordbunnen og gjenvinning av uorganiske byggematerialer.
(****) Dersom det ikke er noen annen egnet R-kode, kan dette omfatte forberedende operasjoner forut for gjenvinning, herunder forbe-

handling som blant annet demontering, sortering, knusing, komprimering, pelletering, tørking, fragmentering, kondisjonering, 
ompakking, separering eller blanding før avfallet utsettes for noen av gjenvinningsmetodene merket R 1-R 11.

(*****) Midlertidig lagring betyr foreløpig lagring i samsvar med artikkel 3 nr. 10.
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VEDLEGG III

EGENSKAPER SOM GJØR AT AVFALL KLASSIFISERES SOM FARLIG AVFALL

H 1 «Eksplosive stoffer» stoffer og stoffblandinger som kan eksplodere når de utsettes for åpen ild, eller som er mer 
følsomme for sjokk eller friksjon enn dinitrobenzen.

H 2 «Oksiderende» stoffer og stoffblandinger som reagerer sterkt eksotermisk når de kommer i kontakt med andre 
stoffer, særlig brannfarlige stoffer.

H 3-A «Meget brannfarlig»

– flytende stoffer og stoffblandinger som har et flammepunkt på under 21 °C (herunder ekstremt brannfarlig 
væske), eller 

– stoffer og stoffblandinger som uten tilførsel av energi kan utvikle varme og deretter antennes i kontakt med 
luft ved normal omgivelsestemperatur, eller

– faste stoffer og stoffblandinger som lett kan antennes etter kortvarig kontakt med en tennkilde, og som 
fortsetter å brenne eller gløde etter at tennkilden er fjernet, eller

– stoffer og stoffblandinger i gassform som er brannfarlige i luft ved normalt trykk, eller 

– stoffer og stoffblandinger som i kontakt med vann eller fuktig luft utvikler svært brannfarlige gasser i 
farlige mengder.

H 3-B «Brannfarlig» flytende stoffer og stoffblandinger med et flammepunkt som er lik eller høyere enn 21 °C og 
mindre enn eller lik 55 °C.

H 4 «Irriterende» ikke-etsende stoffer og stoffblandinger som ved umiddelbar, vedvarende eller gjentatt kontakt 
med huden eller slimhinnene kan forårsake betennelse.

H 5 «Helseskadelig» stoffer og stoffblandinger som dersom de innåndes, svelges eller opptas gjennom huden, kan 
medføre begrenset helserisiko.

H 6 «Giftig» stoffer og stoffblandinger (herunder svært giftige stoffer og stoffblandinger) som dersom de innåndes, 
svelges eller opptas gjennom huden, kan medføre alvorlig, akutt eller kronisk helserisiko og til og med død.

H 7 «Kreftframkallende» stoffer og stoffblandinger som kan framkalle kreft eller øke hyppigheten av kreft dersom 
de innåndes, svelges eller opptas gjennom huden.

H 8 «Etsende» stoffer og stoffblandinger som i berøring med levende vev kan ødelegge dette.

H 9 «Smittefarlig» stoffer og stoffblandinger som inneholder levedyktige mikroorganismer eller gifter av disse som 
er kjent, eller med rimelig sikkerhet kan føre til sykdom hos mennesker eller andre levende organismer.

H 10 «Reproduksjonstoksisk» stoffer og stoffblandinger som dersom de innåndes, svelges eller opptas gjennom 
huden, kan medføre ikke-arvelige medfødte misdannelser eller øke forekomsten av disse.

H 11 «Arvestoffskadelig» stoffer og stoffblandinger som dersom de innåndes, svelges eller opptas gjennom huden, 
kan medføre arvelige genetiske defekter eller øke forekomsten av disse.

H 12 Avfall som slipper ut giftige eller svært giftige gasser ved kontakt med vann, luft eller en syre.

H 13(*) «Allergiframkallende» stoffer og stoffblandinger som, dersom de innåndes eller opptas gjennom huden, kan 
framkalle en overfølsomhetsreaksjon, slik at det ved ytterligere eksponering for stoffet eller stoffblandingen 
framkommer karakteristiske skadelige virkninger.

H 14 «Økotoksisk» avfall som utgjør eller kan utgjøre umiddelbar eller senere risiko for en eller flere miljøsektorer.

_________________________
(*) I den utstrekning det finnes prøvingsmetoder.
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H 15 Avfall som etter sluttbehandling kan avgi et annet stoff, f.eks. et utvasket stoff, som har en eller flere av 
egenskapene oppført foran.

Merknader

1. Tildeling av de farlige egenskapene «giftig» (og «svært giftig»), «helseskadelig», «etsende», «irriterende», 
«kreftframkallende», «reproduksjonstoksisk», «arvestoffskadelig» og «økotoksikologisk» er skjedd på grunnlag av 
kriteriene fastsatt i vedlegg VI til rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 om tilnærming av lover og forskrifter 
om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer(1).

2. Der det er relevant, får grenseverdiene i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/EF av 31. 
mai 1999 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av 
farlige stoffblandinger(2) anvendelse.

Prøvingsmetoder

Metodene som skal benyttes, er beskrevet i vedlegg V til direktiv 67/548/EØF og i andre relevante CEN-merknader.

_____________

(1) EFT 196 av 16.8.1967, s. 1.
(2) EFT L 200 av 30.7.1999, s. 1.
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VEDLEGG IV

EKSEMPLER PÅ TILTAK FOR AVFALLSFOREBYGGING OMHANDLET I ARTIKKEL 29

Tiltak	som	kan	påvirke	rammevilkårene	for	produksjon	av	avfall

1. Bruk av planleggingstiltak eller andre økonomiske virkemidler for å fremme effektiv bruk av ressurser.

2. Fremming av forskning og utvikling på området for å oppnå renere og mer ressursvennlige produkter og teknologier, 
samt spredning og bruk av resultatene av slik forskning og utvikling.

3. Utvikling av effektive og meningsfylte indikatorer for de miljøbelastningene som er knyttet til produksjon av 
avfall, med sikte på å bidra til forebygging av avfallsproduksjon på alle nivåer, fra produktsammenligninger på 
fellesskapsplan via tiltak fra lokale myndigheter til nasjonale tiltak.

Tiltak	som	kan	påvirke	utformings-,	produksjons-	og	distribusjonsfasen

4. Fremming av økologisk utforming (systematisk integrering av miljøaspekter i produktutforming med sikte på å 
bedre produktets miljøprestasjon i hele produktets livssyklus).

5. Informasjon om teknikker for avfallsforebygging med sikte på å legge forholdene til rette for gjennomføring av 
beste tilgjengelige teknikk i industrien.

6. Organisering av opplæring av vedkommende myndigheter med hensyn til å legge inn krav til avfallsforebygging i 
tillatelser i henhold til dette direktiv og direktiv 96/61/EF.

7. Tiltak for å forebygge avfallsproduksjon ved anlegg som ikke omfattes av direktiv 96/61/EF. Der dette er 
hensiktsmessig, kan slike tiltak omfatte vurderinger av eller planer for avfallsforebygging.

8. Holdningskampanjer eller økonomisk støtte, støtte til beslutningstaking eller annen støtte til næringslivet. Slike 
tiltak vil trolig være særlig effektive når de er rettet mot og tilpasset små og mellomstore bedrifter, og når de virker 
gjennom etablerte virksomhetsnettverk.

9. Bruk av frivillige avtaler, forbruker-/produsentpaneler eller sektorvise forhandlinger for at relevante virksomheter 
eller industrisektorer fastsetter sine egne planer eller mål for avfallsforebygging eller for å forbedre ressursforbrukende 
produkter eller emballering.

10. Fremming av troverdige miljøstyringsordninger, herunder EMAS og ISO 14001.

Tiltak	som	kan	påvirke	forbruks-	og	brukerfasen

11. Økonomiske virkemidler som incentiver for miljøvennlige innkjøp eller innføring av en obligatorisk 
forbrukerbetaling for bestemte varer eller emballeringselementer som ellers ville vært gratis.

12. Holdningskampanjer og informasjon rettet mot offentligheten generelt eller mot en særlig gruppe forbrukere, 

13. Fremming av troverdige miljømerker.

14. Avtaler med industrien, som for eksempel bruk av produktpaneler lik de som gjennomføres innenfor rammen av 
EUs integrerte produktpolitikk, eller med detaljister om tilgangen til informasjon om avfallsforebygging og til 
produkter med mindre miljøvirkning.

15. I sammenheng med offentlige organer og bedrifters innkjøp, integrering av kriterier for miljø- og avfallsforebygging 
i anbudsinnbydelser og kontrakter, tilpasset håndboken om miljøvennlige offentlige innkjøp, offentliggjort av 
Kommisjonen 29. oktober 2004.

16. Fremming av ombruk og/eller reparasjon av relevante kasserte produkter eller av deres bestanddeler, særlig ved 
bruk av opplysningstiltak, økonomiske tiltak, logistiske tiltak eller andre tiltak, som for eksempel støtte til eller 
oppretting av akkrediterte reparasjons- og ombrukssentre og –nettverk, særlig i tett befolkede regioner.

___________
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VEDLEGG V

SAMMENLIGNINGSTABELL

Direktiv 2006/12/EF Dette direktiv

Artikkel 1 nr. 1 bokstav a) Artikkel 3 nr. 1

Artikkel 1 nr. 1 bokstav b) Artikkel 3 nr. 5

Artikkel 1 nr. 1 bokstav c) Artikkel 3 nr. 6

Artikkel 1 nr. 1 bokstav d) Artikkel 3 nr. 9

Artikkel 1 nr. 1 bokstav e) Artikkel 3 nr. 19

Artikkel 1 nr. 1 bokstav f) Artikkel 3 nr. 15

Artikkel 1 nr. 1 bokstav g) Artikkel 3 nr. 10

Artikkel 1 nr. 2 Artikkel 7

Artikkel 2 nr. 1 Artikkel 2 nr. 1

Artikkel 2 nr. 1 bokstav a) Artikkel 2 nr. 1 bokstav a)

Artikkel 2 nr. 1 bokstav b) Artikkel 2 nr. 2

Artikkel 2 nr. 1 bokstav b) i) Artikkel 2 nr. 1 bokstav d)

Artikkel 2 nr. 1 bokstav b) ii) Artikkel 2 nr. 2 bokstav d)

Artikkel 2 nr. 1 bokstav b) iii) Artikkel 2 nr. 1 bokstav f) og nr. 2 bokstav c)

Artikkel 2 nr. 1 bokstav b) iv) Artikkel 2 nr. 2 bokstav a)

Artikkel 2 nr. 1 bokstav b) v) Artikkel 2 nr. 1 bokstav e)

Artikkel 2 nr. 2 Artikkel 2 nr. 4

Artikkel 3 nr. 1 Artikkel 4

Artikkel 4 nr. 1 Artikkel 13

Artikkel 4 nr. 2 Artikkel 36 nr. 1

Artikkel 5 Artikkel 16

Artikkel 6 —

Artikkel 7 Artikkel 28

Artikkel 8 Artikkel 15

Artikkel 9 Artikkel 23

Artikkel 10 Artikkel 23

Artikkel 11 Artikkel 24 og 25

Artikkel 12 Artikkel 26

Artikkel 13 Artikkel 34

Artikkel 14 Artikkel 35

Artikkel 15 Artikkel 14

Artikkel 16 Artikkel 37

Artikkel 17 Artikkel 38

Artikkel 18 nr. 1 Artikkel 39 nr. 1
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Direktiv 2006/12/EF Dette direktiv

— Artikkel 39 nr. 2

Artikkel 18 nr. 2 —

Artikkel 18 nr. 3 Artikkel 39 nr. 3

Artikkel 19 Artikkel 40

Artikkel 20 —

Artikkel 21 Artikkel 42

Artikkel 22 Artikkel 43

Vedlegg I —

Vedlegg IIA Vedlegg I

Vedlegg IIB Vedlegg II

Direktiv 75/439/EØF Dette direktiv

Artikkel 1 nr. 1 Artikkel 3 nr. 18

Artikkel 2 Artikkel 13 og 21

Artikkel 3 nr. 1 og 2 —

Artikkel 3 nr. 3 Artikkel 13

Artikkel 4 Artikkel 13

Artikkel 5 nr. 1 —

Artikkel 5 nr. 2 —

Artikkel 5 nr. 3 —

Artikkel 5 nr. 4 Artikkel 26 og 34

Artikkel 6 Artikkel 23

Artikkel 7 bokstav a) Artikkel 13

Artikkel 7 bokstav b) —

Artikkel 8 nr. 1 —

Artikkel 8 nr. 2 bokstav a) —

Artikkel 8 nr. 2 bokstav b) —

Artikkel 8 nr. 3 —

Artikkel 9 —

Artikkel 10 nr. 1 Artikkel 18

Artikkel 10 nr. 2 Artikkel 13

Artikkel 10 nr. 3 og  4 —

Artikkel 10 nr. 5 Artikkel 19, 21, 25, 34 og 35

Artikkel 11 —

Artikkel 12 Artikkel 35

Artikkel 13 nr. 1 Artikkel 34
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Direktiv 75/439/EØF Dette direktiv

Artikkel 13 nr. 2 —

Artikkel 14 —

Artikkel 15 —

Artikkel 16 —

Artikkel 17 —

Artikkel 18 Artikkel 37

Artikkel 19 —

Artikkel 20 —

Artikkel 21 —

Artikkel 22 —

Vedlegg I —

Direktiv 91/689/EØF Dette direktiv

Artikkel 1 nr. 1 —

Artikkel 1 nr. 2 —

Artikkel 1 nr. 3 —

Artikkel 1 nr. 4 Artikkel 3 nr. 2 og artikkel 7

Artikkel 1 nr. 5 Artikkel 20

Artikkel 2 nr. 1 Artikkel 23

Artikkel 2 nr. 2-4 Artikkel 18

Artikkel 3 Artikkel 24, 25 og 26

Artikkel 4 nr. 1 Artikkel 34 nr. 1

Artikkel 4 nr. 2 og 3 Artikkel 35

Artikkel 5 nr. 1 Artikkel 19 nr. 1

Artikkel 5 nr. 2 Artikkel 34 nr. 2

Artikkel 5 nr. 3 Artikkel 19 nr. 2

Artikkel 6 Artikkel 28

Artikkel 7 —

Artikkel 8 —

Artikkel 9 —

Artikkel 10 —

Artikkel 11 —

Artikkel 12 —

Vedlegg I og II —

Vedlegg III Vedlegg III
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning 
for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet 
og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF(1), særlig artikkel 18a 
nr. 3 bokstav a), og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til direktiv 2003/87/EF, endret ved direktiv 
2008/101/EF(2), inngår luftfartsvirksomhet i ordningen 
for handel med utslippskvoter for klimagasser i 
Fellesskapet (heretter kalt «fellesskapsordningen»).

2) For å redusere den forvaltningsmessige byrden 
for luftfartøyoperatører er det i direktiv 2003/87/
EF fastsatt at én medlemsstat skal være ansvarlig 
for hver luftfartøyoperatør. Artikkel 18a nr. 1 og 2 i 
direktiv 2003/87/EF inneholder bestemmelsene som 
styrer tildelingen av hver luftfartøyoperatør til en 
forvaltningsmedlemsstat. Listen over luftfartøyoperatører 
og deres forvaltningsmedlemsstater (heretter kalt 
«listen») bør sikre at hver enkelt operatør vet hvilken 
medlemsstat de forvaltes av og at medlemsstatene er klar 
over hvilke luftfartøyoperatører de forvalter.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 219 av 22.8.2009, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 86/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den euro-
peiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 72.

(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32.
(2) EUT L 8 av 13.1.2009, s. 3.

3) Ved utarbeidingen av listen har Kommisjonen tatt hensyn 
til kommentarene den mottok etter at den offentliggjorde 
en foreløpig liste over luftfartøyoperatører og deres 
forvaltningsmedlemsstater 11. februar 2009. Listen 
bygger på data som Eurocontrol har levert på grunnlag av 
registrerte reiseplaner(3).

4) Kravene i direktiv 2003/87/EF får anvendelse på 
luftfartøyoperatører som definert i artikkel 3 bokstav o) 
i nevnte direktiv. Innlemming i fellesskapsordningen 
er knyttet til utførelsen av en luftfartsvirksomhet og 
forutsetter ikke oppføring på listen. Luftfartøyoperatører 
som utfører en luftfartsvirksomhet nevnt i vedlegg I 
til direktiv 2003/87/EF, omfattes derfor av 
fellesskapsordningen uavhengig av om de er oppført 
på listen på det tidspunkt de utøver virksomheten. 
Tilsvarende er luftfartøyoperatører som innstiller en 
luftfartsvirksomhet, utelukket fra fellesskapsordningen 
når de ikke lenger utfører en luftfartsvirksomhet nevnt i 
vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, ikke fra det tidspunkt de 
fjernes fra listen.

5) Listen omfatter alle luftfartøyoperatører som har utført 
en relevant luftfartsvirksomhet fra og med 1. januar 
2006 til og med 31. desember 2008. Dermed kan 
luftfartøyoperatører som varig eller midlertidig har innstilt 
sin luftfartsvirksomhet fortsatt være oppført på denne 
listen. Det er ikke tatt hensyn til om luftfartøyoperatører 
er oppført på fellesskapslisten over luftfartsselskaper som 
av sikkerhetsmessige årsaker er underlagt driftsforbud 

(3) EUT C 36 av 13.2.2009, s. 11. Nærmere opplysninger om metoden som 
er brukt ved utarbeidingen av den foreløpige listen, er gjort tilgjengelig på 
Kommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/environment/climat/aviation_
en.htm.

KOMMISJONSFORORDNING	(EF)	nr.	748/2009

av	5.	august	2009

om	listen	over	luftfartøyoperatører	som	fra	og	med	1.	januar	2006	har	utført	en	luftfartsvirksomhet	
nevnt	 i	 vedlegg	 I	 til	 direktiv	 2003/87/EF,	 med	 angivelse	 av	 forvaltningsmedlemsstat	 for	 hver	

luftfartøyoperatør(*)

2015/EØS/76/114
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i Fellesskapet i samsvar med europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 av 14. desember 
2005 om opprettelse av en fellesskapsliste over 
luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet og 
om informasjon til lufttransportpassasjerer om identiteten 
til utførende luftfartsselskaper, og om oppheving av 
artikkel 9 i direktiv 2004/36/EF(1). Denne forordning 
bør derfor ikke berøre vedtak som Kommisjonen eller 
medlemsstatene gjør i samsvar med forordning (EF) 
nr. 2111/2005.

6) Hver enkelt luftfartøyoperatør bør tildeles en egen kode 
på listen. Denne koden bør gjøre det mulig å identifisere 
deltakere i felleskapsordningen.

(1) EUT L 344 av 27.12.2005, s. 15.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Listen over luftfartøyoperatører som fra og med 1. januar 2006 
har utført en luftfartsvirksomhet nevnt i vedlegg I til direktiv 
2003/87/EF, med angivelse av forvaltningsmedlemsstat for 
hver luftfartøyoperatør, nevnt i artikkel 18a nr. 3 bokstav a) i 
direktiv 2003/87/EF, er angitt i vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

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

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

Utferdiget i Brussel, 5. august 2009.

 For Kommisjonen

 Stavros DIMAS

 Medlem av Kommisjonen

__________
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 219 av 22.8.2009, s. 3-94.]
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning 
for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet 
og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF(1), særlig artikkel 18a 
nr. 3 bokstav a), og

ut fra følgende betraktninger:

1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/101/EF(2) 
endret direktiv 2003/87/EF slik at luftfartsvirksomhet ble 
omfattet av ordningen for handel med utslippskvoter for 
klimagasser i Den europeiske union.

2) I kommisjonsforordning (EF) nr. 748/2009(3) fastsettes 
en liste over luftfartøyoperatører som fra og med 1. januar 
2006 har utført en luftfartsvirksomhet nevnt i vedlegg I til 
direktiv 2003/87/EF.

3) Målet med listen er å redusere den forvaltningsmessige 
byrden for luftfartøyoperatører ved å opplyse om hvilken 
medlemsstat som forvalter en bestemt luftfartøyoperatør.

4) Inkludering i Unionens ordning for handel med 
utslippskvoter forutsetter luftfartsvirksomhet som 
beskrevet i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, og forutsetter 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 107 av 27.4.2011, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 86/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den euro-
peiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 72.

(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32.
(2) EUT L 8 av 13.1.2009, s. 3.
(3) EUT L 219 av 22.8.2009, s. 1.

ikke oppføring på listen over luftfartøyoperatører fastsatt 
av Kommisjonen på grunnlag av artikkel 18a nr. 3 i 
direktivet.

5) Kommisjonsvedtak 2009/339/EF av 16. april 2009 
om endring av vedtak 2007/589/EF med hensyn 
til innlemming av retningslinjer for overvåking og 
rapportering for utslipp og tonnkilometerdata fra 
luftfartsvirksomhet(4) ble innlemmet i avtalen om Det 
europeiske økonomiske samarbeidsområde 4. desember 
2009 ved EØS-komiteens beslutning nr. 148/2009 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)(5). Dette 
skulle sikre luftfartøyoperatørenes rettidige overvåking 
av luftfartsvirksomhet i EØS/EFTA-stater, mellom 
EØS/EFTA-stater eller mellom EØS/EFTA-stater og 
tredjestater utenfor EØS.

6) Direktiv 2008/101/EF ble innlemmet i avtalen om Det 
europeiske økonomiske samarbeidsområde ved EØS-
komiteens beslutning nr. 6/2011 av 1. april 2011, om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)(6).

7) Utvidelsen av luftfartsbestemmelsene i Unionens ordning 
for handel med utslippskvoter til EØS/EFTA-stater 
innebærer at det må tas hensyn til kriteriene fastsatt i 
artikkel 18a nr. 1 i direktiv 2003/87/EF for å fastsette 
en luftfartøyoperatørs forvaltningsmedlemsstat. Visse 
luftfartøyoperatører bør derfor forvaltningsmessig tilhøre 
EØS/EFTA-stater.

8) Forordning (EF) nr. 748/2009 bør derfor endres.

(4) EUT L 103 av 23.4.2009, s. 10.
(5) EUT L 62 av 11.3.2010, s. 47.
(6) EUT L 93 av 7.4.2011, s. 35.

KOMMISJONSFORORDNING	(EU)	nr.	394/2011

av	20.	april	2011

om	endring	av	forordning	(EF)	nr.	748/2009	om	listen	over	luftfartøyoperatører	som	fra	og	med	1.	
januar	2006	har	utført	en	luftfartsvirksomhet	nevnt	i	vedlegg	I	til	europaparlaments-	og	rådsdirektiv	
2003/87/EF,	med	angivelse	av	forvaltningsmedlemsstat	for	hver	luftfartøyoperatør	med	hensyn	til	

utvidelse	av	Unionens	ordning	for	handel	med	utslippskvoter	til	EØS/EFTA-stater(*)

2015/EØS/76/115
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VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegget til forordning (EF) nr. 748/2009 erstattes med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

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

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

Utferdiget i Brussel, 20. april 2011.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

_______
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 107 av 27.4.2011, s. 3-125.]
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning 
for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet 
og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF(1), særlig artikkel 3c 
nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I artikkel 3c i direktiv 2003/87/EF fastsettes den samlede 
mengden kvoter som skal tildeles til luftfartøyoperatører. 
Mengden er definert som en prosentandel av de 
historiske luftfartsutslippene. I artikkel 3 bokstav s) i 
direktiv 2003/87/EF er historiske luftfartsutslipp definert 
som det gjennomsnittlige årlige utslippet i kalenderårene 
2004, 2005 og 2006 fra luftfartøyer som utfører en form 
for luftfartsvirksomhet oppført i vedlegg I til direktiv 
2003/87/EF. I henhold til direktivets artikkel 3c nr. 2 og 
3 skal den samlede mengden kvoter som skal tildeles 
til luftfartøyoperatører, beregnes på grunnlag av dette 
historiske gjennomsnittet.

2) Kommisjonen har fått bistand fra Eurocontrol i samsvar 
med artikkel 18b i direktiv 2003/87/EF. De omfattende 
lufttrafikkdata som finnes i databasene til Eurocontrols 
underveisavgiftskontor (Central Route Charges Office – 
CRCO) og sentrale enhet for trafikkflytstyring (Central 
Flow Management Unit – CFMU), ble ansett for å 
være de beste tilgjengelige data for beregning av de 
historiske utslippene. Disse dataene omfatter blant annet 
en beregning av hver enkelt flygings faktiske rutelengde. 
Hver enkelt flygings utslipp ble deretter beregnet ved hjelp 
av ANCAT 3-metoden («Abatement of Nuisances Caused 
by Air Transport») og CASE-metoden («Calculation 
of Emissions by Selective Equivalence»). Denne 
framgangsmåten for beregning av historiske utslipp ble 
ytterligere forbedret ved at det ble benyttet opplysninger 
om faktisk drivstofforbruk som et representativt antall 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 61 av 8.3.2011, s. 42, er om-
handlet i EØS-komiteens beslutning nr. 87/2011 av 1. juli 2011 om endring 
av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske 
unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 74.

(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32.

luftfartøyoperatører framla frivillig, og dette bidro til å 
gjøre modellberegningen mer nøyaktig. Det ble foretatt 
ytterligere beregninger for å ta hensyn til drivstofforbruk 
forbundet med bruk av hjelpeaggregater (APU-er). Først 
ble det gjennomsnittlige drivstofforbruket til hver enkelt 
luftfartøytypes APU bestemt. Deretter ble de enkelte 
utslippsfaktorene i APU-enes drivstofforbruk ekstrapolert 
for å beregne de samlede APU-utslippene ved bruk av en 
metode som for hver luftfartøytype tok hensyn til APU-
enes faktiske andel av drivstofforbruket på flyginger 
innenfor rammen av Fellesskapets ordning for handel med 
kvoter for utslipp av klimagasser (EU-ETS), og bruken av 
bakkestrøm i lufthavner. Utslippene som svarte til dette 
samlede drivstofforbruket for APU-er, ble inkludert i de 
historiske luftfartsutslippene for årene 2004, 2005 og 
2006.

3) De årlige utslippene i kalenderåret 2004 fra luftfartøyer 
som utførte en form for luftfartsvirksomhet oppført 
i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, er beregnet til 
209 123 585 tonn CO2. De årlige utslippene fra slike 
luftfartøyer i kalenderårene 2005 og 2006 er beregnet 
til henholdsvis 220 703 342 og 228 602 103 tonn CO2. 
De historiske luftfartsutslippene er definert som det 
aritmetiske gjennomsnittet av disse utslippene, og utgjør 
dermed 219 476 343 tonn CO2.

4) Kommisjonen har rådført seg med Komiteen for 
klimaendringer nedsatt i henhold til artikkel 9 i 
europaparlaments- og rådsvedtak nr. 280/2004/EF 
av 11. februar 2004 om en overvåkingsordning for 
Fellesskapets utslipp av klimagasser og for gjennomføring 
av Kyoto-protokollen(2) —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

De historiske luftfartsutslippene nevnt i artikkel 3c nr. 1 og 2 i 
direktiv 2003/87/EF fastsettes til 219 476 343 tonn CO2.

(2) EUT L 49 av 19.2.2004, s. 1.

KOMMISJONSBESLUTNING

av	7.	mars	2011

om	historiske	 luftfartsutslipp	 i	henhold	 til	artikkel	3c	nr.	4	 i	 europaparlaments-	og	rådsdirektiv	
2003/87/EF	 om	 opprettelse	 av	 en	 ordning	 for	 handel	 med	 utslippskvoter	 for	 klimagasser	 i	

Fellesskapet

[meddelt under nummer K(2011) 1328]

(2011/149/EU)(*)

2015/EØS/76/116
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Artikkel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 7. mars 2011.

 For Kommisjonen

 Connie HEDEGAARD

 Medlem av Kommisjonen

________________________
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 
unionen,

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. 2, og

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 til nytte for Den 
europeiske unionen, og fristar for innsending og spreiing 
av statistikkar som er utarbeidde i samsvar med det 
europeiske systemet for integrerte statistikkar over sosial 
tryggleik (heretter kalla «ESSPROS»).

2) I medhald av artikkel 7 nr. 2 i forordning (EF) nr.  
458/2007 bør det vedtakast gjennomføringstiltak som 
gjeld formata for innsending av data, resultata som skal 
sendast inn, og kriteria for kvalitetsmåling, for modulen 
om netto ytingar knytte til sosial tryggleik.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 34 av 9.2.2011, s. 29, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 88/2011 av 1. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 76.

(1) TEU L 113 av 30.4.2007, s. 3.

3) Opplysningane i modulen om netto ytingar knytte til 
sosial tryggleik bør samlast inn på grunnlag av ei avgrensa 
tyding, slik at mottakarpopulasjonen er den same som 
populasjonen av mottakarar av brutto ytingar knytte til 
sosial tryggleik, som det er samla inn opplysningar om i 
det grunnleggjande ESSPROS-systemet.

4) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i 
samsvar med fråsegna frå Utvalet for det europeiske 
statistikksystemet —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

1.  Formata for innsending av data og resultata som skal 
sendast inn for modulen om netto ytingar knytte til sosial 
tryggleik, er fastsette i vedlegg I.

2.  Kriteria for kvalitetsmåling av data som gjeld modulen 
om netto ytingar knytte til sosial tryggleik, er fastsette i 
vedlegg II.

Artikkel 2

Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er 
kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.

KOMMISJONSFORORDNING	(EU)	nr.	110/2011

av	8.	februar	2011

om	gjennomføring	av	europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	nr.	458/2007	om	det	europeiske	
systemet	for	integrerte	statistikkar	over	sosial	tryggleik	(ESSPROS)	med	omsyn	til	eigna	format	for	
innsending	av	data,	resultat	som	skal	sendast	inn,	og	kriterium	for	kvalitetsmåling,	for	ESSPROS-

modulen	om	netto	ytingar	knytte	til	sosial	tryggleik(*)

2015/EØS/76/117

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

Utferda i Brussel, 8. februar 2011.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

______
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VEDLEGG I

Format	for	innsending	av	data	som	gjeld	modulen	om	netto	ytingar	knytte	til	sosial	tryggleik,	og	resultata	som	
skal	sendast	inn

1.  DATA SOM SKAL SENDAST INN

 Data om netto ytingar knytte til sosial tryggleik (avgrensa tyding) skal sendast inn i det formatet som Kommisjonen 
har fastsett.

 Følgjande variablar skal sendast inn:

1.1. Gjennomsnittlege skattesatsar (AITR) og gjennomsnittlege trygde- og pensjonspremiar (AISCR) som vert delte 
inn etter: 

– den nærmare klassifiseringa av kontantytingar knytte til sosial tryggleik, som fastsett i tillegg 1 til ESSPROS-
handboka,

– dei ordningane som er førte opp i tabellen «liste over ordningar» i vedlegg I til kommisjonsforordning (EF) 
nr. 1322/2007(1).

1.2. Resterande skatteføremoner (skal leggjast fram berre dersom dei ikkje direkte inngår i AITR og/eller AISCR).

 Alle resterande skatteføremoner bør delast inn etter funksjon i samsvar med lista over risikoar og behov som er 
fastsett i artikkel 2 bokstav b) i forordning (EF) nr. 458/2007, på første nivå i klassifiseringa.

 Data for resterande skatteføremoner skal utarbeidast i nasjonal valuta.

1.3. Data om netto sosiale ytingar (avgrensa tyding) som vert delte inn etter:

– den nærmare klassifiseringa av ytingar knytte til sosial tryggleik, som fastsett i tillegg 1 til ESSPROS-
handboka,

– dei ordningane som er førte opp i tabellen «liste over ordningar» i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1322/2007 
(data for «alle ordningane» som svarar til summen av alle ordningane, skal òg rapporterast).

 Netto sosiale ytingar bør utleiast ved å setje dei brutto ytingane knytte til sosial tryggleik som er fastsette i vedlegg I 
til forordning (EF) nr. 1322/2007, saman med dei variablane som er førte opp i nr. 1.1 og 1.2.

2.  REFERANSEHANDBOK

 Dei nærmare klassifiseringane og definisjonane som skal nyttast ved bruk av denne forordninga, er fastsette i 
ESSPROS-handboka, som er utarbeidd av Kommisjonen i samarbeid med medlemsstatane.

______

(1) TEU L 294 av 13.11.2007, s. 5.
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VEDLEGG II

A. KRITERIUM FOR KVALITETSMÅLING AV DATA SOM GJELD MODULEN OM NETTO YTINGAR 
KNYTTE TIL SOSIAL TRYGGLEIK

I samsvar med artikkel 12 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009(1) skal følgjande kvalitetskriterium 
nyttast i den årlege kvalitetsvurderinga av innsamlinga av data om netto ytingar knytte til sosial tryggleik: relevans, 
nøyaktige data, aktualitet, punktlege data, tilgang og klarleik, jamføringsevne og samanheng.

B. OPPLYSNINGAR SOM SKAL SENDAST INN

Medlemsstatane skal gje opplysningar om:

1.	 Kontakt

1.1.  Opplysningar om dei som utarbeider data.

2.	 Nøyaktige	data

2.1.  Dekkingsområdet til datakjeldene: kva typar kjelder som er nytta (register eller andre administrative kjelder, 
granskingar, overslag), opplysningar om ordningar/funksjonar som er omfatta av ulike typar kjelder, rapportering 
av vanskar med dekkingsområdet til datakjeldene som fører til at det må utarbeidast overslag over data.

2.2.  Metodologiar og vurderingar som er nytta i overslaga, og i dei tilfella der dekkingsområdet til datakjeldene er 
ufullstendig:

– administrative data,

– gransking,

– modellutrekning,

– anna (spesifiser).

2.3.  Revisjon av statistikkane:

– endringar i dei datakjeldene som er nytta,

– endringar i dei metodane og vurderingane som er nytta til å utarbeide overslag over data,

– revisjonar av data som følgje av tilpassingar av omgrep (t.d. tilpassingar i nasjonalrekneskapen),

– revisjonar av data som følgje av at endelege statistikkar finst tilgjengelege,

– revisjonar av data som følgje av kvalitetskontroll,

– utgreiing om prinsippet som er vedteke for revisjon av data.

3.	 Jamføringsevne

3.1.  Geografisk jamføringsevne:

– ufullstendig dekkingsområde til endelege data,

– ESSPROS-metodologien vert ikkje følgt,

– opplysningar om årsakene til avvik og metodane som vert nytta,

– overslag over kva innverknad desse avvika har på jamføringsevna.

3.2.  Jamføringsevne over tid:

– utgreiing om korleis dekkingsområdet til historiske data svarar til dekkingsområdet til aktuelle data,

– utgreiing om jamføringsevna mellom historiske data og aktuelle data.

(1) TEU L 87 av 31.3.2009, s. 164.
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4.	 Tilgang	og	klarleik

4.1.  Utgreiing om prinsippet som staten har vedteke når det gjeld spreiing av data.

4.2.  Utgreiing om kva metadata eller metodologi som brukarane har fått.

5.	 Relevans

5.1.  Utgreiing om korleis dei statistiske opplysningane oppfyller noverande og potensielle behov hjå brukarane.

C. TIDSPLAN FOR UTARBEIDING AV KVALITETSRAPPORTAR

Kvalitetsrapportane som gjeld modulen om netto ytingar knytte til sosial tryggleik, skal utarbeidast kvart år.

Rapporten for året N skal sendast til Kommisjonen (Eurostat) innan 31. januar i året N + 3.

D. FORMAT FOR INNSENDING AV KVALITETSRAPPORTAR

Opplysningar om datakvaliteten skal sendast inn i det formatet som Kommisjonen (Eurostat) har fastsett.

____________
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 177/2008 av 20. februar 2008 om fastsettelse av en felles 
ramme for foretaksregistre for statistisk bruk og oppheving av 
rådsforordning (EØF) nr. 2186/93(1), særlig artikkel 12, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved forordning (EF) nr. 177/2008 ble det fastsatt en ny 
felles ramme for foretaksregistre utelukkende for statistisk 
bruk for å fortsette utviklingen av foretaksregistre 
innenfor en harmonisert ramme.

2) Utveksling av fortrolige data utelukkende for statistisk 
bruk mellom Kommisjonen og nasjonale sentralbanker, 
og mellom Kommisjonen og Den europeiske sentralbank, 
bør bidra til å sikre kvaliteten på opplysninger om 
multinasjonale foretaksgrupper i Den europeiske union. 
Det er derfor nødvendig å fastsette format, sikkerhets- 
og fortrolighetstiltak samt retningslinjer for oversending 
av slike fortrolige data til nasjonale sentralbanker og 
Den europeiske sentralbank, for å sikre at de oversendte 
dataene brukes utelukkende for statistikkformål.

3) I samsvar med rådsforordning (EF) nr. 2533/98 av 
23. november 1998 om Den europeiske sentralbanks 
innsamling av statistiske opplysninger(2), bør data som 
ESSB-medlemmene har mottatt fra ESS-myndigheter 
brukes utelukkende for statistikkformål. ESSB-
medlemmene bør også sørge for den fysiske og logiske 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 312 av 27.11.2010, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 89/2011 av 1. juli 2011 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 77.

(1) EUT L 61 av 5.3.2008, s. 6.
(2) EFT L 318 av 27.11.1998, s. 8.

beskyttelsen av fortrolige statistiske opplysninger levert 
av ESS-myndighetene. ESB bør offentliggjøre årlige 
fortrolighetsrapporter om de tiltak som er truffet for 
å sikre at disse statistiske opplysningene behandles 
fortrolig.

4) For å sikre ensartethet, bør datasettene som oversendes 
i samsvar med denne forordning benytte samme oppsett 
for tildeling av navn, strukturer og definisjon av felter 
som nevnt i kommisjonsforordning (EF) nr. 192/2009 av 
11. mars 2009 om gjennomføring av europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 177/2008 om fastsettelse av en 
felles ramme for foretaksregistre for statistisk bruk med 
hensyn til utveksling av fortrolige opplysninger mellom 
Kommisjonen (Eurostat) og medlemsstater(3).

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for det europeiske statistikk-
system —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Format

1.  Formatet angitt i del A i vedlegget skal brukes for dataene 
som oversendes i henhold til artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) 
nr. 177/2008.

2.  Dataene og metadataene skal oversendes i samsvar med 
standardene for det europeiske statistikksystem og i henhold til 
strukturen angitt i den seneste utgaven av Eurostats håndbok 
med veiledende retningslinjer for foretaksregistre, som er 
tilgjengelig hos Kommisjonen (Eurostat).

(3) EUT L 67, 12.3.2009, s.14.

KOMMISJONSFORORDNING	(EU)	nr.	1097/2010

av	26.	november	2010

om	gjennomføring	av	europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	nr.	177/2008	om	fastsettelse	av	
en	felles	ramme	for	foretaksregistre	for	statistisk	bruk	med	hensyn	til	utveksling	av	fortrolige	data	

mellom	Kommisjonen	(Eurostat)	og	sentralbanker(*)

2015/EØS/76/118
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Artikkel 2

Fortrolighetstiltak

Kommisjonen (Eurostat) kan oversende kjennetegnene angitt 
i del B i vedlegget, herunder fortrolighetsmarkeringer, til de 
nasjonale sentralbankene og Den europeiske sentralbank 
utelukkende for statistisk bruk, og forutsatt at oversendingen 
er uttrykkelig godkjent av vedkommende nasjonale myndighet 
og, ved oversending til en nasjonal sentralbank, forutsatt at 
minst én enhet i en multinasjonal foretaksgruppe finnes på 
territoriet til medlemsstaten til denne sentralbanken.

Artikkel 3

Sikkerhetstiltak

1.  Enhver oversending av fortrolige data til ESSB-
medlemmer i henhold til denne forordning skal bare 
gjennomføres etter at ESSB-medlemmene, innenfor sine 
respektive kompetanseområder, har truffet de nødvendige 
tiltak i tråd med artikkel 8 bokstav a) og artikkel 8 bokstav b) i 
forordning (EF) nr. 2533/98 for å sikre:

– vern av disse dataene, særlig lagring av data som er markert 
som fortrolige, i et sikkert område med begrenset og 
kontrollert tilgang,

– at dataene utelukkende er til statistisk bruk,

– at opplysninger om tiltakene inngår i den årlige 
fortrolighetsrapporten nevnt i artikkel 8 b) i forordning 
(EF) nr. 2533/98 eller at nasjonale sentralbanker eller 
Den europeiske sentralbank har underrettet Kommisjonen 
(Eurostat) og vedkommende nasjonale myndigheter om 
tiltakene på annen måte.

2.  Dataene skal oversendes i kryptert form.

Artikkel 4

Framgangsmåte	for	oversending

1.  Dataene og metadataene som oversendes i henhold til 
denne forordning skal utveksles i elektronisk format.

2.  Dataene og metadataene skal oversendes via et sikkert 
medium som Kommisjonen (Eurostat) benytter til oversending 
av fortrolige data, eller via en sikker fjerntilgang.

Artikkel 5

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, 26. november 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

______
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VEDLEGG

A. Struktur og format for oversending av data

Følgende datasett som inneholder fortrolige opplysninger omfattes av datakvalitetsstyringsprosessen til EUs register 
over multinasjonale foretaksgrupper og deres bestanddeler (heretter kalt EuroGroups-registeret):

– datasett med resultater av samordningen

– datasett med opplysninger om juridiske enheter

– datasett med opplysninger om kontroll og eierskap av enheter

– datasett med opplysninger om foretak

– datasett med opplysninger om multinasjonale foretaksgrupper

– datasett med opplysninger om trunkerte foretaksgrupper

Et datasett med resultater for trunkerte og verdensomspennende foretaksgrupper produseres på slutten av hver 
datakvalitetsstyringssyklus i EuroGroups-registeret.

Formatet som benyttes for nevnte datasett er formatet fastsatt i forordning (EF) nr. 192/2009 for oversending mellom 
Kommisjonen (Eurostat) og vedkommende nasjonale myndigheter.

For å sikre at en gitt medlemsstat mottar ensartede dataposter, skal Kommisjonen (Eurostat) benytte identiske regler for 
tildeling av navn, strukturer og definisjon av felter for datasett som oversendes til vedkommende nasjonale myndigheter 
og for datasett som oversendes til nasjonale sentralbanker og Den europeiske sentralbank.

For å forbedre kvaliteten på opplysninger om multinasjonale foretaksgrupper i Den europeiske union, og under 
forutsetning av nødvendige godkjenninger, skal vedkommende nasjonale myndighet vurdere korrigeringene og 
utfyllingen av datasettene de har mottatt fra de nasjonale sentralbanker og ved behov integrere disse i dataene de sender 
til Kommisjonen (Eurostat) i henhold til artikkel 11 i forordning (EF) nr. 177/2008.

Data merket som fortrolige av nasjonale sentralbanker eller Den europeiske sentralbank, skal behandles fortrolig av 
Kommisjonen (Eurostat) og vedkommende nasjonale myndigheter.

B. Oversending av kjennetegn

Kommisjonen (Eurostat) kan, under forutsetning av uttrykkelig godkjenning fra vedkommende nasjonale myndighet 
og utelukkende for statistisk bruk, oversende til de nasjonale sentralbanker og Den europeiske sentralbank følgende 
kjennetegn, herunder fortrolighetsmarkeringer som angår multinasjonale foretaksgrupper og deres bestanddeler, under 
den forutsetning at når det gjelder oversending av data til en nasjonal sentralbank, må minst én enhet i gruppen finnes 
på denne medlemsstatens territorium.

1. JURIDISK ENHET

Identifikasjonskjennetegn 1.1 Identitetsnummer

1.2a Navn

1.2b Adresse (med postnummer), på mest mulig 
detaljert nivå

1.2c Frivillig Telefon- og faksnummer, e-postadresse og 
opplysninger som muliggjør elektronisk 
innsamling av data

1.3 Registreringsnummer for merverdiavgift (mva-
nummer) eller, i mangel av et slikt, et annet 
administrativt identitetsnummer

Demografiske kjennetegn 1.4 Stiftelsesdato for juridiske personer eller dato for 
offisiell godkjenning som markedsdeltaker for 
fysiske personer

1.5 Datoen da den juridiske enheten opphørte å være 
del av et foretak (som identifiseres i 3.3)
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Økonomiske kjennetegn/
stratifiserings-kjennetegn

1.6 Juridisk form

Tilknytning til andre registre 1.7a Henvisning til registeret over markedsdeltakere i 
EU, opprettet i samsvar med europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 638/2004 av 31. 
mars 2004 om fellesskapsstatistikk over 
handel med varer mellom medlemsstater(1), og 
henvisning til tollregister eller til registeret over 
markedsdeltakere utenfor EU

Tilknytning til foretaksgruppe 1.8 Identitetsnummer for den trunkerte foretaks-
gruppen (4.1) som enheten tilhører

1.9 Dato for tilknytning til den trunkerte foretaks-
gruppen

1.10 Dato for utskilling fra den trunkerte foretaks-
gruppen

Kontroll av enheter 1.11a Identitetsnummer for innenlandsk(e) juridisk(e) 
enhet(er) som kontrolleres av den juridiske 
enheten

1.11b Identitetsnummer for den innenlandske juridiske 
enheten som kontrollerer den juridiske enheten

1.12a Registreringsstat og identitetsnummer eller navn 
og adresse for den/de juridiske enhet(ene) som 
ikke er innenlandsk(e), og som kontrolleres av den 
juridiske enheten

1.12b Betinget Mva-nummer for juridiske enhet(er) som ikke 
er innenlandsk(e), og som kontrolleres av den 
juridiske enheten

1.13a Registreringsstat og identitetsnummer eller navn 
og adresse for den juridiske enheten som ikke er 
innenlandsk, og som kontrollerer den juridiske 
enheten

1.13b Betinget Mva-nummer for den juridiske enheten som ikke 
er innenlandsk, og som kontrollerer den juridiske 
enheten

Eierskapsforhold 1.14a Betinget a) Identitetsnummer og

b) andeler (%)
 i innenlandsk(e) juridisk(e) enhet(er) som eies 

av den juridiske enheten

1.14b Betinget a) Identitetsnummer og

b) andeler (%)
 i innenlandsk(e) juridisk(e) enhet(er) som eier 

den juridiske enheten
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1.15 Betinget a) Registreringsstat og
b) identitetsnummer, eller navn, adresse og mva-

nummer, og

c) andeler (%)
 i juridisk(e) enhet(er) som ikke er 

innenlandsk(e), og som eies av den juridiske 
enheten

1.16 Betinget a) Registreringsstat og
b) identitetsnummer, eller navn, adresse og mva-

nummer, og

c) andeler (%)
 i juridisk(e) enhet(er) som ikke er 

innenlandsk(e), og som eier den juridiske 
enheten

(1) EUT L 102 av 7.4.2004, s. 1.

3. FORETAK

Identifikasjonskjennetegn 3.1 Identitetsnummer

3.2a Navn

3.2b Frivillig Postadresse, e-postadresse og adresse til nettsted

3.3 Identitetsnummer for den/de juridiske enhet(ene) 
som foretaket består av

Demografiske kjennetegn 3.4 Dato for oppstart av virksomheten

3.5 Dato for endelig opphør av virksomheten

Økonomiske kjennetegn/
stratifiserings-kjennetegn

3.6 NACE-kode på firesifret nivå for hovedvirksomhet

3.8 Antall ansatte

3.11 Institusjonell sektor og undersektor i henhold til 
det europeiske nasjonalregnskapssystem

Tilknytning til foretaksgruppe 3.12 Identitetsnummer for den trunkerte 
foretaksgruppen (4.1) som foretaket tilhører

4. FORETAKSGRUPPE

Identifikasjonskjennetegn 4.1 Identitetsnummer for den trunkerte 
foretaksgruppen

4.2a Navn på den trunkerte foretaksgruppen

4.2b Frivillig Postadresse, e-postadresse og adresse til nettsted 
for hovedkontoret til den trunkerte foretaksgruppen
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4.3 Delvis 
betinget

Identitetsnummer for hovedkontoret til det trunkerte 
hovedforetaket (tilsvarer identitetsnummer for den 
juridiske enheten, som er hovedforetaket i den 
innenlandske foretaksgruppen).
Betinget dersom kontrollenheten er en fysisk 
person som ikke er en markedsdeltaker; 
registrering avhenger av at disse opplysningene 
finnes i administrative kilder

4.4 Type foretaksgruppe: 2. innenlandsk kontrollert 
trunkert gruppe, 3. utenlandsk kontrollert trunkert 
gruppe,

Demografiske kjennetegn 4.5 Dato for oppstart av den trunkerte foretaksgruppen

4.6 Dato for opphør av den trunkerte foretaksgruppen

Økonomiske kjennetegn/
stratifiserings-kjennetegn

4.7 NACE-kode på tosifret nivå for hovedvirksomheten 
til den trunkerte foretaksgruppen

4.9 Antall ansatte i den trunkerte foretaksgruppen

Identifikasjonskjennetegn 4.11 Identitetsnummer for den verdensomspennende 
gruppen

4.12a Navn på den verdensomspennende gruppen

4.12b Frivillig Registreringsstat, postadresse, e-postadresse og 
nettadresse for hovedkontoret til den verdens-
omspennende gruppen

4.13a Identitetsnummer for hovedforetaket i den 
verdensomspennende gruppen dersom hoved-
foretaket er innenlandsk (tilsvarer identitets-
nummeret for den juridiske enheten, som er 
hovedforetaket).
Dersom hovedforetaket i den verdens-
omspennende gruppen ikke er innenlandsk, oppgis 
registreringsstaten

4.13b Frivillig Identitetsnummer eller navn og adresse for 
hovedforetaket i den verdensomspennende gruppen 
dersom hovedforetaket ikke er innenlandsk

Økonomiske kjennetegn/
stratifiserings-kjennetegn

4.14 Frivillig Antall sysselsatte personer på verdensbasis

4.16 Frivillig Stat der beslutningssenteret for den 
verdensomspennende gruppen ligger

4.17 Frivillig Stat der foretak eller lokale enheter ligger
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en  
ordning for handel med utslippskvoter for klimagasser i 
Fellesskapet og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF(1), 
særlig artikkel 3e nr. 3 bokstav a)-d), og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til artikkel 3e nr. 3 bokstav a)-d) i 
direktiv 2003/87/EF skal Kommisjonen før  
begynnelsen av hver handelsperiode treffe en beslutning 
som fastsetter den samlede mengden kvoter som skal 
tildeles, auksjoneres, plasseres i den særlige reserven 
nevnt i artikkel 3f nr. 1 i direktiv 2003/87/EF og tildeles 
vederlagsfritt til luftfartøyoperatører. Disse mengdene 
skal beregnes aritmetisk ut fra tallet på historiske 
luftfartsutslipp, som er fastsatt til 219 476 343 tonn 
CO2 ved kommisjonsbeslutning av 7. mars 2011 om 
historiske luftfartsutslipp i henhold til artikkel 3c nr. 4 
i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF om 
opprettelse av en ordning for handel med utslippskvoter 
for klimagasser i Fellesskapet(2).

2) Som følge av tilpasningen ved direktivets innlemmelse 
i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 6/2011 
av 1. april 2011 om endring av vedlegg XX (Miljø) til 
EØS-avtalen(3) skal det i henhold til artikkel 3e nr. 3 i 
direktiv 2003/87/EF også foretas en beregning av den 
samlede mengden kvoter for EØS når denne beslutning 
innlemmes i EØS-avtalen.

3) I henhold til artikkel 3e nr. 3 bokstav e) og artikkel 3f 
nr. 5 tredje ledd i direktiv 2003/87/EF (innsatt ved 
innlemmelsen i EØS-avtalen) skal Kommisjonen  
fastsette en referanseverdi som skal gjelde for hele  
EØS, som skal bygge på den samlede mengden kvoter 
som er fastsatt av EØS-komiteen. Det kan derfor ikke 
treffes noen beslutning om referanseverdien før den 
samlede mengden for EØS er fastsatt av EØS-komiteen.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 173 av 1.7.2011, s. 13, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 93/2011 av 20. juli 2011 om en-
dring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den euro-
peiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 82.

(1) EUT L 275 av 25.10.03, s. 32.
(2) EUT L 61 av 08.03.11, s. 42.
(3) OJ L 93, 7.4.2011, p. 35.

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

1.  Det samlede antall kvoter i Unionen som er nevnt i 
artikkel 3c nr. 1 i direktiv 2003/87/EF for tidsrommet 1. januar 
2012-31. desember 2012, er 212 892 053.

2.  Det samlede antall kvoter i Unionen som er nevnt i 
artikkel 3c nr. 2 i direktiv 2003/87/EF for hvert år i tidsrommet 
som begynner 1. januar 2013, er 208 502 526.

Artikkel 2

1.  Det samlede antall kvoter i Unionen som er nevnt i 
artikkel 3d nr. 1 i direktiv 2003/87/EF for tidsrommet 1. januar 
2012-31. desember 2012, er 31 933 808.

2.  Det samlede antall kvoter i Unionen som er nevnt i 
artikkel 3d nr. 2 i direktiv 2003/87/EF for hvert år i tidsrommet 
som begynner 1. januar 2013, er 31 275 379.

Artikkel 3

Det samlede antall kvoter i Unionen som er nevnt i artikkel 
3f nr. 1 i direktiv 2003/87/EF for den særlige reserven, er 
50 040 608.

Artikkel 4

1.  Det samlede antall kvoter i Unionen som er nevnt i 
artikkel 3e nr. 3 bokstav d) i direktiv 2003/87/EF for tidsrommet 
1. januar 2012-31. desember 2012, er 180 958 245.

2.  Det samlede antall kvoter i Unionen som er nevnt i 
artikkel 3e nr. 3 bokstav d) i direktiv 2003/87/EF for hvert år i 
tidsrommet som begynner 1. januar 2013, er 170 972 071.

Artikkel 5

Denne beslutning trer i kraft den tredje dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel, 30. juni 2011.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

KOMMISJONSBESLUTNING

av	30.	juni	2011

om	 den	 samlede	 mengden	 kvoter	 i	 Unionen	 som	 er	 nevnt	 i	 artikkel	 3e	 nr.	 3	 bokstav	 a)-d)	 i	
europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	 2003/87/EF	 om	 opprettelse	 av	 en	 ordning	 for	 handel	 med	

utslippskvoter	for	klimagasser	i	Fellesskapet

(2011/389/EU)(*)

2015/EØS/76/119
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

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 og

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

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Det skal gjøres en rekke vesentlige endringer i 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(3), rådsdirektiv 78/473/EØF av 30. mai 
1978 om samordning av lover og forskrifter om 
koassuransevirksomhet i Fellesskapet(4), rådsdirektiv 
87/344/EØF av 22. juni 1987 om samordning av lover og 
forskrifter om rettshjelpsforsikring(5), annet rådsdirektiv 
88/357/EØF av 22. juni 1988 om samordning av 
lover og forskrifter om direkte forsikring med unntak

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 78/2011 av 1. juli 2011 
om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 6.10.2011, s. 57.

(1) EUT C 224 av 30.8.2008, s. 11.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 22. april 2009 (ennå ikke offentliggjort i EUT) 

og rådsbeslutning av 10. november 2009.
(3) EFT L 228 av 16.8.1973, s. 3.
(4) EFT L 151 av 7.6.1978, s. 25.
(5) EFT L 185 av 4.7.1987, s. 77.

  av livsforsikring og om fastsettelse av bestemmelser 
for å lette den faktiske utøvelse av adgang til å yte 
tjenester(6), 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)(7); europaparlaments- 
og rådsdirektiv 98/78/EF av 27. oktober 1998 om 
utvidet tilsyn med forsikringsforetak som er del 
av en forsikringsgruppe(8), europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2001/17/EF av 19. mars 2001 om sanering 
og avvikling av forsikringsforetak(9), europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2002/83/EF av 5. november 2002 om 
livsforsikring(10) og europaparlaments- og rådsdirektiv 
2005/68/EF av 16. november 2005 om gjenforsikring(11). 
Av klarhetshensyn bør disse direktivene omarbeides.

2) For å legge til rette for adgangen til å starte og utøve 
forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet er det 
nødvendig å fjerne de alvorligste forskjellene mellom 
medlemsstatenes lovgivninger når det gjelder reglene 
forsikrings- og gjenforsikringsforetak er underlagt. 
Det bør derfor fastsettes juridiske rammer for 
forsikrings- og gjenforsikringsforetak slik at de kan 
utøve forsikringsvirksomhet i hele det indre marked, 
for dermed å gjøre det enklere for forsikrings- og 
gjenforsikringsforetak med hovedkontor i Fellesskapet å 
dekke risikoer og forpliktelser som befinner seg der.

(6) EFT L 172 av 4.7.1988, s. 1.
(7) EFT L 228 av 11.8.1992, s. 1.
(8) EFT L 330 av 5.12.1998, s. 1.
(9) EFT L 110 av 20.4.2001, s. 28.
(10) EFT L 345 av 19.12.2002, s. 1.
(11) EUT L 323 av 9.12.2005, s. 1.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/138/EF

av 25. november 2009

om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)

(omarbeiding)(*)

2015/EØS/76/120



Nr. 76/988 17.12.2015EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

3) For å få det indre marked til å virke etter hensikten 
bør det fastsettes samordnede regler for tilsyn med 
forsikringsgrupper og, med hensyn til vern av kreditorer, 
for saneringstiltak og framgangsmåter for avvikling av 
forsikringsforetak.

4) Visse foretak som yter forsikringstjenester bør ikke være 
omfattet av ordningen opprettet ved dette direktiv på 
grunn av deres størrelse, rettslige status eller særtrekk 
– for eksempel at de er nært knyttet til offentlige 
forsikringsordninger – eller de særskilte tjenester de 
tilbyr. Videre er det ønskelig å utelukke visse institusjoner 
i flere medlemsstater, hvis virksomhet omfatter bare en 
svært begrenset sektor, og som ved lov er avgrenset til et 
bestemt territorium eller bestemte personer.

5) Svært små forsikringsforetak som oppfyller visse vilkår, 
herunder bruttopremieinntekter på under fem millioner 
euro, er unntatt fra dette direktivs virkeområde. Alle 
forsikrings- og gjenforsikringsforetak som allerede 
har tillatelse i henhold til de gjeldende direktiver, 
bør imidlertid beholde sin tillatelse når dette direktiv 
gjennomføres. Foretak som er unntatt fra dette direktivs 
virkeområde, bør kunne benytte seg av de grunnleggende 
friheter traktaten gir. Slike foretak har anledning til å søke 
om godkjenning i henhold til dette direktiv for å dra nytte 
av ordningen med en enkelt tillatelse som dette direktiv 
fastsetter. 

6) Det bør være mulig for medlemsstatene å kreve at foretak 
som utøver forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet, og 
som er unntatt fra dette direktiv virkeområde, registres. 
Medlemsstatene kan også underlegge slike foretak tilsyn.

7) Rådsdirektiv 72/166/EØF av 24. april 1972 om  
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 
ansvarsforsikring for motorvogn og kontroll med at 
forsikringsplikten overholdes(1), sjuende rådsdirektiv 
83/349/EØF av 13. juni 1983 med hjemmel i traktatens 
artikkel 54 paragraf 3 bokstav g) om konsoliderte 
regnskaper(2), annet rådsdirektiv 84/5/EØF av 
30. desember 1983 om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om ansvarsforsikring for motorvogn(3), 
europaparlaments- og rådsforordning 2004/39/EF av 
21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter(4) 
og europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/48/EF av 14..
juni 2006 om adgang til å starte og utøve virksomhet som 
kredittinstitusjon(5) fastsetter allmenne regler på området 
regnskap, ansvarsforsikring for motorvogn, finansielle 

(1) EFT L 103 av 2.5.1972, s. 1.
(2) EFT L 193 av 18.7.1983, s. 1.
(3) EFT L 8 av 11.1.1984, s. 17.
(4) EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1.
(5) EUT L 177 av 30.6.2006, s. 1.

instrumenter og kredittinstitusjoner og omfatter 
definisjoner på disse områdene. Visse definisjoner fastsatt 
i disse direktiver bør gjøres gjeldende i dette direktiv.

8) Foretak som skal starte forsikrings- og gjenforsikrings-
virksomhet, skal ha forhåndstillatelse. Det er derfor 
nødvendig å fastsette vilkår og framgangsmåter for 
innvilgelse av tillatelse samt for eventuelle avslag.

9) De direktiver som dette direktiv erstatter, fastsetter ikke 
regler for omfanget av gjenforsikringsvirksomhet som et 
forsikringsforetak kan få tillatelse til å utøve. Det er opp 
til medlemsstatene å fastsette regler på dette området.

10) Henvisninger i dette direktiv til forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetak bør omfatte egenforsikringsforetak 
og egenforsikringsforetak for gjenforsikring, unntatt i de 
tilfeller der det er fastsatt særskilte bestemmelser for slike 
foretak.

11) Ettersom dette direktiv er et vesentlig virkemiddel for 
gjennomføringen av det indre marked, bør forsikrings- og 
gjenforsikringsforetak som er godkjent i sine hjemstater, 
ha anledning til å utøve noe av eller all sin virksomhet 
i hele Fellesskapet ved å opprette filialer eller tilby 
tjenester. Det bør derfor iverksettes tiltak for å få den 
harmoniseringen som er nødvendig og tilstrekkelig 
for å oppnå gjensidig anerkjennelse av tillatelser og 
tilsynsordninger, og dermed én enkelt tillatelse som er 
gyldig i hele Fellesskapet og som tillater at tilsyn med et 
foretak føres av hjemstaten.

12) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/26/EF av  
16. mai 2000 om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om ansvarsforsikring for motorvogn (fjerde 
direktiv om motorvognforsikring)(6) fastsetter regler om 
utnevnelse av skaderepresentanter. Disse reglene bør 
gjelde i dette direktiv.

13) Gjenforsikringsforetak bør begrense sitt virkefelt 
til gjenforsikring og tilknyttede typer virksomhet. 
Et slikt krav bør ikke være til hinder for at et 
gjenforsikringsforetak skal kunne utøve virksomhet 
som for eksempel statistisk eller aktuariell rådgivning, 
risikoanalyse eller forskning for sine kunder. Det kan også 
omfatte funksjonen til et holdingselskap og virksomhet 
i forbindelse med aktiviteter innen finanssektoren i 
henhold til artikkel 2 nr. 8 i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2002/87/EF av 16. desember 2002 om 
utvidet tilsyn med kredittinstitusjoner, forsikringsforetak 
og investeringsforetak i et finansielt konglomerat(7). 
Dette kravet tillater uansett ikke at foretaket driver ikke-
tilknyttet bank- og finansvirksomhet.

(6) EFT L 181 av 20.7.2000, s. 65.
(7) EUT L 35 av 11.2.2003, s. 1.
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14) Vernet av forsikringstakere forutsetter at forsikrings- og 
gjenforsikringsforetak underlegges effektive solvenskrav 
som medfører en effektiv kapitalfordeling i hele Den 
europeiske union. I lys av markedsutviklingen er dagens 
system ikke lenger tilfredsstillende. Det er derfor 
nødvendig å innføre nye rammeregler.

15) I tråd med den seneste utviklingen innen risikostyring, 
og innenfor rammen av Den internasjonale 
organisasjonen for forsikringstilsyn (IAIS), International 
Accounting Standards Board (IASB) og International 
Actuarial Association og den seneste utviklingen i 
andre finanssektorer, bør det velges en risikobasert 
økonomisk metode som stimulerer forsikrings- og 
gjenforsikringsforetak til å måle og styre sine risikoer 
på en hensiktsmessig måte. Harmoniseringen bør styrkes 
ved at det fastsettes særskilte regler for verdsetting av 
eiendeler og forpliktelser, herunder forsikringstekniske 
avsetninger.

16) Hovedformålet med å regulere og føre tilsyn med 
forsikrings- og gjenforsikringsvirksomheten er å oppnå 
tilstrekkelig vern av forsikringstakere og begunstigede. 
Begrepet begunstiget skal vise til enhver fysisk eller 
juridisk person som har rettigheter i henhold til en 
forsikringsavtale. Økonomisk stabilitet og rettferdige og 
stabile markedsforhold er andre mål med reguleringen og 
tilsynet med forsikrings- og gjenforsikringsvirksomheten 
som også bør tas i betraktning, men som ikke bør 
undergrave hovedformålet.

17) Solvensreglene som er fastsatt i dette direktiv, forventes 
å medføre enda bedre vern for forsikringstakerne. 
Det innebærer at medlemsstatene må opprette 
tilsynsmyndigheter som gis de nødvendige ressurser for 
å oppfylle de forpliktelser som fastsettes i dette direktiv. 
Dette omfatter all den kapasitet som er nødvendig, 
herunder økonomiske og menneskelige ressurser.

18) Tilsynsmyndighetene i medlemsstatene bør derfor ha alle 
nødvendige midler til rådighet for å sikre at forsikrings- 
og gjenforsikringsforetakene utøver sin virksomhet på 
en korrekt måte i hele Fellesskapet, enten den utøves i 
henhold til etableringsretten eller adgangen til å yte 
tjenester. For å sikre effektivt tilsyn bør alle tiltak som 
iverksettes av tilsynsmyndigheten, stå i forhold til arten, 
omfanget og kompleksiteten av de risikoer et forsikrings- 
eller gjenforsikringsforetaks virksomhet innebærer, 
uansett hvilken betydning det berørte foretaket har for 
den overordnede økonomiske stabiliteten i markedet.

19) Dette direktiv bør ikke være for belastende for små 
og mellomstore forsikringsforetak. En av måtene 
å oppnå dette målet på, er korrekt anvendelse av 
forholdsmessighetsprinsippet. Dette prinsippet bør 
gjelde både for de krav som stilles til forsikrings- 
og gjenforsikringsforetakene, og for utøvelsen av 
tilsynsmyndigheten.

20) Dette direktiv bør særlig ikke være for belastende for 
forsikringsforetak som spesialiserer seg på bestemte typer 
forsikringer eller tjenester til bestemte kundesegmenter, 
og det bør anerkjenne at slik spesialisering kan være 
viktig for effektiv risikostyring. For å oppnå dette målet 
og korrekt anvendelse av forholdsmessighetsprinsippet 
bør det også vedtas særskilte bestemmelser som tillater 
at foretak benytter egne data til å kalibrere parametrene 
for forsikringsrisikomodulene i solvenskapitalkravets 
standardformel.

21) Dette direktiv bør også ta hensyn til særtrekkene ved 
egenforsikringsforetak og egenforsikringsforetak for 
gjenforsikring. Ettersom slike foretak bare dekker risiko 
knyttet til den bransje- eller næringsgruppe de tilhører, 
bør det i tråd med forholdsmessighetsprinsippet fastsettes 
hensiktsmessige metoder som gjenspeiler arten, omfanget 
og kompleksiteten av deres virksomhet.

22) Tilsynet med gjenforsikringsvirksomheten bør ta hensyn 
til denne virksomhetens spesielle særtrekk, særlig dens 
globale karakter og den kjensgjerning at forsikringstakerne 
selv er forsikrings- eller gjenforsikringsforetak.

23) Tilsynsmyndighetene bør kunne innhente de opplysninger 
fra forsikrings- og gjenforsikringsforetakene som er 
nødvendige for tilsynsformålet, herunder eventuelt 
opplysninger som er offentliggjort av et forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetak i henhold til krav til finansiell 
rapportering, børsnotering eller andre lovpålagte krav.

24) Hjemstatens tilsynsmyndighet bør ha ansvar for å 
overvåke forsikrings- og gjenforsikringsforetakenes 
økonomiske soliditet. For dette formål bør den utføre 
regelmessige undersøkelser og evalueringer.

25) Tilsynsmyndigheten bør kunne ta hensyn til den 
innvirkning selvpålagte atferds- og innsynsregler som de 
berørte institusjoner overholder i sine transaksjoner med 
ikke-regulerte eller alternative investeringsinstrumenter, 
vil ha på risikostyring og kapitalforvaltning.

26) Solvenskapitalkravet danner utgangspunktet for å stille 
hensiktsmessige kvantitative krav til forsikringssektoren. 
Tilsynsmyndigheten bør derfor bare under ekstraordinære 
omstendigheter, i de tilfeller som er angitt i dette 
direktiv, ha myndighet til å legge et kapitalkravtillegg 
til solvenskapitalkravet etter at tilsynsmyndighetenes 
evalueringsprosess er utført. Standardformelen for 
solvenskapitalkravet er ment å gjenspeile risikoprofilen 
for de fleste forsikrings- og gjenforsikringsforetak. Det 
kan imidlertid forekomme tilfeller der den standardiserte 
metoden ikke i tilstrekkelig grad gjenspeiler et foretaks 
helt spesifikke risikoprofil.
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27) Et pålegg om kapitalkravtillegg er ekstraordinært i den 
forstand at det bare skal benyttes som en siste utvei når 
andre tilsynstiltak er uten virkning eller uhensiktsmessige. 
Videre bør betydningen av begrepet ekstraordinært 
forstås ut fra hvert foretaks særskilte stilling snarere enn 
ut fra antallet kapitalkravtillegg som pålegges i et bestemt 
marked.

28) Kapitalkravtillegget bør bare opprettholdes inntil de 
omstendigheter som førte til at det ble pålagt, er rettet 
opp. Dersom det foreligger vesentlige mangler ved en 
full eller partiell intern modell eller vesentlig svikt i 
foretaksstyringen, bør tilsynsmyndigheten sikre at det 
berørte foretaket iverksetter alle nødvendige tiltak for å 
rette opp de mangler som førte til at kapitalkravtillegget 
ble pålagt. I de tilfeller den standardiserte metoden ikke 
i tilstrekkelig grad gjenspeiler et foretaks helt spesifikke 
risikoprofil, kan kapitalkravtillegget opprettholdes i flere 
påfølgende år.

29) Noen risikoer kan bare håndteres korrekt gjennom krav 
til foretaksstyringen snarere enn gjennom de kvantitative 
krav som gjenspeiles i solvenskapitalkravet. Et effektivt 
system for risikostyring og internkontroll er derfor 
avgjørende for å sikre god styring av forsikringsforetaket 
og reguleringsregimet.

30) Systemet for risikostyring og internkontroll omfatter 
risikostyringsfunksjonen, funksjonen for kontroll av 
overholdelse (compliance function), internrevisjons-
funksjonen og aktuarfunksjonen.

31) En funksjon er en administrativ kapasitet til å utføre visse 
styringsoppgaver. At en bestemt funksjon er angitt, skal 
ikke være til hinder for at foretaket fritt kan bestemme 
hvordan funksjonen skal organiseres i praksis, med 
mindre annet er fastsatt i dette direktiv. Dette bør ikke føre 
til urimelig belastende krav, ettersom det bør tas hensyn 
til arten, omfanget og kompleksiteten av foretakets 
virksomhet. Disse funksjonene bør derfor kunne innehas 
av foretakets egne ansatte, utføres av innleide eksperter 
eller utkontrakteres til eksterne eksperter innenfor 
rammen av dette direktiv.

32) Med unntak for internrevisjonsfunksjonen bør det videre 
i små og mindre komplekse foretak være mulighet for at 
én person eller organisatorisk enhet utfører mer enn én 
funksjon.

33) De funksjoner som inngår i systemet for risikostyring 
og internkontroll, betraktes som nøkkelfunksjoner og 
dermed også som viktige og avgjørende funksjoner.

34) Alle som utfører nøkkelfunksjoner, bør være egnet. Bare 
innehaverne av nøkkelfunksjonene bør imidlertid være 
underlagt meldingsplikt til tilsynsmyndigheten.

35) For å avgjøre hvilket kompetansenivå som kreves, 
bør de faglige kvalifikasjonene og erfaringen til de 
personer som faktisk leder foretaket eller innehar andre 
nøkkelfunksjoner, komme i betraktning som ytterligere 
faktorer.

36) Alle forsikrings- og gjenforsikringsforetak bør, som en 
integrerende del av sin forretningsstrategi, regelmessig 
vurdere sitt generelle solvensbehov med henblikk på 
sin særskilte risikoprofil (egenvurdering av risiko og 
solvens). En slik vurdering krever verken at det utvikles 
en intern modell eller at vurderingen legges til grunn for 
å beregne et annet kapitalkrav enn solvenskapitalkravet 
eller minstekapitalkravet. Resultatet av hver vurdering 
bør rapporteres til tilsynsmyndigheten som en del av de 
opplysninger som skal framlegges for tilsynsformål.

37) For å sikre effektivt tilsyn med funksjoner eller  
virksomhet som er utkontraktert, er det vesentlig 
at tilsynsmyndigheten for de forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetak som utkontrakterer slike 
funksjoner eller virksomheter, har tilgang til alle 
relevante opplysninger som innehas av den tjenesteyter 
som utfører de funksjoner eller den virksomhet som er 
utkontraktert, uansett om sistnevnte er et regulert foretak 
eller ikke, samt har rett til å foreta stedlig tilsyn. For å 
ta høyde for markedsutviklingen og sikre at vilkårene 
for utkontraktering av funksjoner fortsatt overholdes, 
bør tilsynsmyndighetene informeres før kritiske eller 
viktige funksjoner eller virksomheter utkontrakteres. 
Disse kravene bør ta i betraktning arbeidet til Joint 
Forum og være i samsvar med gjeldende regler og 
praksis i banksektoren samt direktiv 2004/39/EF og dets 
anvendelse på kredittinstitusjoner.

38) For å garantere innsyn bør forsikrings- og gjenforsikrings-
foretak minst en gang i året offentliggjøre – det vil si 
gjøre kostnadsfritt tilgjengelig for offentligheten enten 
i trykt eller elektronisk form – vesentlige opplysninger 
om sin solvens og finansielle stilling. Foretakene bør 
ha anledning til frivillig å offentliggjøre ytterligere 
opplysninger.

39) Det bør fastsettes bestemmelser om utveksling av 
opplysninger mellom tilsynsmyndigheter og myndigheter 
eller organer som i kraft av sin funksjon bidrar til å styrke 
finanssystemets stabilitet. Det må derfor fastsettes på 
hvilke vilkår slik utveksling av opplysninger kan tillates. 
Når det er fastsatt at opplysninger bare kan gis videre med 
tilsynsmyndighetenes uttrykkelige samtykke, bør disse 
myndighetene eventuelt kunne gjøre samtykket betinget 
av at strenge krav blir oppfylt.

40) Det er nødvendig å fremme tilnærming av tilsyn, ikke 
bare med hensyn til de verktøy, men også den praksis 
som benyttes i tilsynet. Den europeisk tilsynskomité 
for forsikring og tjenestepensjoner (CEIOPS), opprettet 
ved kommisjonsbeslutning 2009/79/EF(1), bør spille en 
viktig rolle i denne forbindelse og rapportere jevnlig til 
Europaparlamentet og Kommisjonen om framdriften.

(1) EUT L 25 av 29.1.2009, s. 28.
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41) Formålet med opplysningene og rapporten som CEIOPS 
skal legge fram i forbindelse med kapitalkravtillegg, er 
ikke å innskrenke bruken av disse som tillatt i henhold 
til dette direktiv, men å bidra til en enda høyere grad av 
tilnærming av tilsynet ved bruk av kapitalkravtillegg 
mellom tilsynsmyndigheter i ulike medlemsstater.

42) For å begrense den administrative byrden og unngå 
dobbeltarbeid bør tilsynsmyndighetene og statistiske 
myndigheter samarbeide og utveksle opplysninger.

43) For å styrke tilsynet med forsikrings- og 
gjenforsikringsforetak og vernet av forsikringstakerne 
bør revisorer som definert i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2006/43/EF av 17. mai 2006 om lovfestet 
revisjon av årsregnskap og konsernregnskap(1), ha 
plikt til umiddelbart å rapportere eventuelle forhold 
som vil kunne ha alvorlig innvirkning på et forsikrings- 
eller gjenforsikringsforetaks finansielle stilling eller 
administrative organisering.

44) Forsikringsforetak som utøver virksomhet innen både 
livsforsikring og skadeforsikring, bør administrere disse 
virksomhetene atskilt for å verne forsikringstakernes 
interesser. Slike foretak bør særlig underlegges de samme 
kapitalkrav som de krav som gjelder for tilsvarende 
forsikringsgrupper bestående av et livsforsikringsforetak 
og et skadeforsikringsforetak, samtidig som det tas 
hensyn til den økte muligheten til å overføre kapital i 
forsikringsforetak med blandet virksomhet.

45) Vurderingen av den finansielle stillingen til forsikrings- 
og gjenforsikringsforetak bør være basert på sunne 
økonomiske prinsipper og gjøre optimal bruk av de 
opplysninger finansmarkedene legger fram, og av generelt 
tilgjengelige opplysninger om forsikringstekniske 
risikoer. Særlig bør solvenskrav være basert på en 
økonomisk vurdering av hele balansen.

46) Vurderingsstandarder for tilsynsformål bør i den grad 
det er mulig, være i samsvar med utviklingen innen 
internasjonal regnskapsføring, slik at den administrative 
byrden for forsikrings- og gjenforsikringsforetak 
begrenses.

47) I samsvar med denne tilnærmingen bør kapitalkravene 
dekkes av ansvarlig kapital, uten hensyn til om det 
dreier seg om balanseførte poster eller ikke. Ettersom 
ikke alle finansielle ressurser gir full dekning av tap ved 

(1) EUT L 157 av 9.6.2006, s. 87.

avvikling og under fortsatt drift, bør de poster som inngår 
i den ansvarlige kapitalen, klassifiseres i tre kategorier i 
henhold til kvalitetskriterier, og den tellende ansvarlige 
kapitalen som inngår til dekning av kapitalkravene, bør 
begrenses tilsvarende. De grenser som gjelder for poster 
som inngår i den ansvarlige kapitalen, bør bare anvendes 
for å fastslå solvenssituasjonen for forsikrings- og 
gjenforsikringsforetak, og bør ikke ytterligere begrense 
disse foretakenes frihet med hensyn til forvaltning av 
intern kapital.

48) Generelt er eiendeler som er uten noen forutsigbare 
forpliktelser, tilgjengelige til dekning av tap på grunn av 
ugunstige svingninger i virksomheten, både under fortsatt 
drift og ved avvikling. Størstedelen av det beløp som 
eiendelene overstiger forpliktelsene med, som verdsatt 
i samsvar med prinsippene fastsatt i dette direktiv, bør 
derfor behandles som kapital av høy kvalitet (kategori 1).

49) Ikke alle eiendeler i et foretak er frie. I enkelte 
medlemsstater resulterer visse produkter i avgrensede 
fondsstrukturer som gir en klasse forsikringstakere større 
rettigheter til eiendeler i deres eget fond. Selv om slike 
eiendeler inngår i beregningen av hvor mye eiendelene 
overstiger forpliktelsene i den ansvarlige kapitalen, kan 
de i praksis ikke benyttes til å dekke risiko utenom det 
avgrensede fondet. Vurderingen av ansvarlig kapital bør, 
for å være forenlig med den økonomiske metoden, tilpasses 
for å gjenspeile at de eiendeler som inngår i en ordning 
med avgrensede fond, er av en annen karakter. På samme 
måte bør beregningen av solvenskapitalkravet gjenspeile 
den reduserte ressursdelingen eller diversifiseringen som 
er knyttet til disse avgrensede fondene.

50) Det er gjeldende praksis i enkelte medlemsstater at 
forsikringsselskaper selger livsforsikringsprodukter 
der forsikringstakerne og de begunstigede bidrar til 
selskapets risikokapital i bytte mot hele eller deler av 
avkastningen på bidragene. Det akkumulerte overskuddet 
er overskuddsfond som tilhører den juridiske person som 
har generert dem.

51) Overskuddsfond bør verdsettes i tråd med den økonomiske 
metoden fastsatt i dette direktiv. I denne forbindelse 
bør det ikke være tilstrekkelig med bare en henvisning 
til evalueringen av overskuddsfond i de lovpålagte 
årsregnskapene. I tråd med kravene om ansvarlig kapital 
bør overskuddsfond være underlagt kriteriene fastsatt i 
dette direktiv om klassifisering i kategorier. Det vil blant 
annet si at bare overskuddsfond som oppfyller kravene til 
klassifisering i kategori 1, bør betraktes som kapital av 
kategori 1.
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52) Gjensidige forsikringsselskaper og selskaper av gjensidig 
art med variable bidrag kan kreve tilleggsbidrag 
fra sine medlemmer for å øke midlene de har til 
dekning av tap. Tilleggsbidrag fra medlemmer kan 
utgjøre en betydelig finansieringskilde for gjensidige 
forsikringsselskaper og selskaper av gjensidig art, også 
når de står overfor ugunstige svingninger i virksomheten. 
Tilleggsbidrag fra medlemmer bør derfor betraktes 
som poster i den supplerende kapitalen og behandles 
deretter for solvensformål. Særlig blant gjensidige 
rederisammenslutninger eller rederisammenslutninger 
av gjensidig art med variable bidrag som utelukkende 
tilbyr sjøforsikring, har det lenge vært praksis å innkalle 
tilleggsbidrag fra medlemmer i henhold til bestemte 
innbetalingsordninger, og de beløp som er godkjent 
innkalt fra medlemmer, bør behandles som kapital av 
god kvalitet (kategori 2). Når det gjelder andre typer 
gjensidige forsikringsselskaper og selskaper av gjensidig 
art der tilleggsbidrag fra medlemmer holder tilsvarende 
kvalitet, bør de beløp som er godkjent innkalt fra 
medlemmer, også behandles som kapital av god kvalitet 
(kategori 2).

53) For at forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal kunne 
oppfylle sine forpliktelser overfor forsikringstakerne 
og de begunstigede, bør medlemsstatene kreve at disse 
foretakene oppretter tilstrekkelige forsikringstekniske 
avsetninger. Prinsippene og de forsikringstekniske 
og statistiske metoder som disse forsikringstekniske 
avsetningene beregnes på grunnlag av, bør harmoniseres 
innenfor Fellesskapet for å oppnå bedre sammenlignbarhet 
og innsyn.

54) Beregningen av forsikringstekniske avsetninger bør være 
forenlig med verdsettingen av eiendeler og forpliktelser, 
forenlig med markedet og i tråd med den internasjonale 
utviklingen innen regnskapsføring og tilsyn.

55) Verdien av de forsikringstekniske avsetningene bør  
derfor tilsvare det beløp et forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetak ville måtte betale om det 
umiddelbart overførte sine avtalemessige rettigheter 
og plikter til et annet foretak. Verdien av de 
forsikringstekniske avsetningene bør altså tilsvare det 
beløp et annet forsikrings- eller gjenforsikringsforetak 
(referanseforetaket) kan forventes å trenge for å 
overta og oppfylle de underliggende forsikrings- 
og gjenforsikringsforpliktelser. Størrelsen på de 
forsikringstekniske avsetningene bør gjenspeile 
særtrekkene ved den underliggende forsikrings-
porteføljen. Foretaksspesifikke opplysninger, som 
opplysninger om behandling av erstatningskrav og 
kostnader, bør derfor benyttes ved beregning bare 
i den grad disse opplysningene gjør det mulig for 
forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket å gi et bedre 
bilde av særtrekkene ved den underliggende forsikrings-
porteføljen.

56) Antakelsene som gjøres om referanseforetaket som 
forutsettes å ville overta og oppfylle de underliggende 

forsikrings- og gjenforsikringsforpliktelsene, bør 
harmoniseres i hele Fellesskapet. Som del av vurderingen 
av konsekvensene av gjennomføringstiltakene bør særlig 
de antakelser om referanseforetaket som avgjør hvorvidt, 
og i så tilfelle i hvor stor grad, diversifiseringseffekter 
bør tas i betraktning ved beregning av risikomarginen, 
analyseres og deretter harmoniseres i hele Fellesskapet.

57) Ved beregning av forsikringstekniske avsetninger bør 
det være mulig å anvende rimelige interpoleringer og 
ekstrapoleringer fra tilgjengelige markedsverdier.

58) For å foreta en økonomisk vurdering av forsikrings- eller 
gjenforsikringsforpliktelser må forventet nåverdi av 
forsikringsforpliktelser beregnes på grunnlag av aktuell 
og pålitelig informasjon og realistiske forutsetninger 
som tar hensyn til finansielle garantier og opsjoner i 
forsikrings- og gjenforsikringsavtaler. Det bør kreves at 
effektive og harmoniserte forsikringstekniske metoder 
benyttes.

59) For å ta hensyn til små og mellomstore foretaks særskilte 
situasjon bør det finnes forenklede metoder for beregning 
av forsikringstekniske avsetninger.

60) Tilsynsordningen bør omfatte et risikofølsomt krav 
som er basert på en prospektiv beregning for å sikre 
nøyaktige og rettidige inngrep fra tilsynsmyndighetens 
side (solvenskapitalkravet) og et minstenivå for sikkerhet 
som de finansielle ressursene ikke får underskride 
(minstekapitalkravet). Begge kapitalkravene bør 
harmoniseres i hele Fellesskapet for å oppnå et ensartet 
vernenivå for forsikringstakerne. For at dette direktiv skal 
virke etter hensikten, bør det opprettes en hensiktsmessig 
stige for inngripen mellom solvenskapitalkravet og 
minstekapitalkravet.

61) For å dempe mulige uønskede prosykliske virkninger 
av finanssystemet og unngå en situasjon der forsikrings- 
og gjenforsikringsforetak unødig tvinges til å skaffe 
tilleggskapital eller selge sine investeringer som følge av 
midlertidige ugunstige bevegelser i finansmarkedene, bør 
markedsrisikomodulen i standardformelen for solvens-
kapitalkravet omfatte en symmetrisk justeringsmekanisme 
for endringer i nivået på aksjeprisene. I tilfelle 
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usedvanlig store fall i finansmarkedene, og dersom den 
symmetriske justeringsmekanismen ikke er tilstrekkelig 
til at forsikrings- og gjenforsikringsforetakene kan 
oppfylle sine solvenskapitalkrav, bør det i tillegg være 
mulig for tilsynsmyndighetene å forlenge fristen for 
når forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal ha 
gjenopprettet nivået på tellende ansvarlig kapital som 
dekker solvenskapitalkravet.

62) Solvenskapitalkravet bør gjenspeile et nivå for tellende 
ansvarlig kapital som gjør det mulig for forsikrings- og 
gjenforsikringsforetak å tåle betydelige tap, og som gir 
forsikringstakerne og begunstigede en rimelig forsikring 
om at utbetalinger vil bli gjort ved forfall.

63) For å sikre at forsikrings- og gjenforsikringsforetak 
løpende besitter tilstrekkelig tellende ansvarlig kapital 
til å dekke solvenskapitalkravet, samtidig som det tas 
hensyn til eventuelle endringer i deres risikoprofil, bør 
disse foretakene beregne solvenskapitalkravet minst en 
gang i året, overvåke det kontinuerlig og beregne det på 
nytt hver gang risikoprofilen endres vesentlig.

64) For å fremme god risikostyring og tilpasse lovens 
kapitalkrav til bransjepraksis bør det fastsettes at 
solvenskapitalkravene skal være den økonomiske kapital 
et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak skal inneha 
for å sikre at konkurs ikke forekommer oftere enn i ett 
av 200 tilfeller, alternativt at det skal være minst 99,5 % 
sannsynlighet for at foretakene skal kunne oppfylle sine 
forpliktelser overfor forsikringstakerne og begunstigede i 
de påfølgende 12 måneder. Den økonomiske kapitalen bør 
beregnes på grunnlag av foretakenes faktiske risikoprofil, 
idet det tas hensyn til konsekvensene av mulige 
risikoreduksjonsteknikker samt diversifiseringseffekter.

65) Det bør fastsettes en standardformel for beregning 
av solvenskapitalkravet, slik at alle forsikrings- og 
gjenforsikringsforetak kan vurdere sin økonomiske 
kapital. Standardformelen bør utformes i moduler, det vil 
si at hver enkelt eksponering innenfor hver risikokategori 
bør vurderes i et første trinn og deretter vurderes 
samlet i annet trinn. Dersom bruk av foretaksspesifikke 
parametrer gir et bedre bilde av foretakets sanne 
forsikringsrisikoprofil, bør dette tillates forutsatt at 
parametrene er utledet ved bruk av en standardisert 
metode.

66) For å ta hensyn til små og mellomstore foretaks særskilte 
situasjon bør det finnes forenklede metoder for beregning 
av solvenskapitalkravet i samsvar med standardformelen.

67) Den nye risikobaserte metoden omfatter av prinsipielle 
grunner ikke begrepet kvantitative investeringsgrenser og 
kriterier for godkjenning av eiendeler. Det bør imidlertid 
være mulig å innføre investeringsgrenser og kriterier for 
godkjenning av eiendeler for å håndtere risikoer som 
ikke er tilstrekkelig dekket av en av undermodulene i 
standardformelen.

68) I samsvar med den risikobaserte metoden som er valgt 
for solvenskapitalkravet, bør det i visse situasjoner være 
mulig å benytte fulle eller partielle interne modeller for 
beregning av dette kravet snarere enn standardformelen. 
For å sikre forsikringstakerne og de begunstigede 
et ensartet vernenivå bør slike interne modeller 
forhåndsgodkjennes av tilsynsmyndigheten på grunnlag 
av harmoniserte prosesser og standarder.

69) Når den tellende basiskapitalen utgjør mindre 
enn minstekapitalkravet, bør forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetakets tillatelse tilbakekalles om 
foretaket ikke innen kort tid er i stand til å få den den 
tellende basiskapitalen opp på et nivå som oppfyller 
minstekapitalkravet.

70) Minstekapitalkravet bør sikre et minstenivå som de 
finansielle ressursene ikke bør underskride. Dette nivået 
må beregnes ut fra en enkel formel som inneholder en 
fastsatt øvre og nedre grense basert på det risikobaserte 
solvenskapitalkravet, slik at det blir mulig å iverksette 
gradvis skjerpede tilsynstiltak, og det må fastsettes på 
grunnlag av opplysninger som kan revideres. 

71) Forsikrings- og gjenforsikringsforetak bør ha eiendeler 
av god nok kvalitet til å dekke sine samlede finansielle 
forpliktelser. Alle investeringer eid av forsikrings- 
eller gjenforsikringsforetak bør forvaltes etter 
aktsomhetsprinsippet.

72) Medlemsstatene bør ikke kreve at forsikrings- og 
gjenforsikringsforetakene skal investere i bestemte 
kategorier eiendeler, fordi slike krav kan være uforenlige 
med den liberalisering av kapitalbevegelser som er 
fastsatt i traktatens artikkel 56.

73) Det er nødvendig å forby alle bestemmelser som gir 
medlemsstatene mulighet til å kreve at forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetak stiller eiendeler som sikkerhet for 
de forsikringstekniske avsetningene, uansett hvilken form 
slike krav har, dersom forsikringsgiveren gjenforsikres 
av et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak som har 
tillatelse i henhold til dette direktiv, eller av et foretak 
hjemmehørende i en tredjestat som anses å ha en 
ekvivalent tilsynsordning.
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74) Den juridiske rammen har så langt ikke angitt detaljerte 
kriterier for en tilsynsvurdering av et planlagt erverv eller 
en framgangsmåte for anvendelsen av disse. En avklaring 
av kriteriene og prosessen for en tilsynsvurdering er derfor 
nødvendig for å gi nødvendig rettssikkerhet, klarhet og 
forutsigbarhet med hensyn til vurderingsprosessen og 
følgene av denne. Disse kriteriene og framgangsmåtene 
ble innført ved bestemmelser i direktiv 2007/44/EF. 
Når det gjelder forsikring og gjenforsikring, bør disse 
bestemmelsene derfor kodifiseres og inntas i dette 
direktiv.

75) Størst mulig harmonisering i hele Fellesskapet av 
disse framgangsmåtene og tilsynsvurderingene er 
derfor avgjørende. Bestemmelsene om kvalifiserende 
eierandeler bør imidlertid ikke hindre medlemsstatene 
i å kreve at tilsynsmyndighetene skal underrettes om 
erverv av eierandeler under de terskler som er fastsatt 
i disse bestemmelsene, så lenge en medlemsstat ikke 
pålegger flere enn én tilleggsterskel under 10 % for 
dette formål. Bestemmelsene bør heller ikke hindre 
at tilsynsmyndighetene gir generell veiledning med 
hensyn til når slike eierandeler anses å føre til betydelig 
innflytelse.

76) På grunn av den økende mobiliteten blant Unionens 
borgere tilbys ansvarsforsikring for motorvogn i stadig 
større grad på tvers av landegrensene. For å sikre 
at ordningen med grønt kort og avtalene mellom de 
nasjonale trafikkforsikringsbyråene fortsatt skal virke 
etter hensikten, bør medlemsstatene kunne kreve at 
forsikringsforetak som tilbyr ansvarsforsikring for 
motorvogn på deres territorium ved å yte tjenester, skal 
være medlemmer av og delta i finansieringen av det 
nasjonale byrået og i garantifondet som medlemsstaten 
har opprettet. Den medlemsstat der tjenesteytingen finner 
sted, bør kreve at foretak som tilbyr ansvarsforsikring for 
motorvogn, utnevner en representant på medlemsstatens 
territorium som skal innhente alle nødvendige 
opplysninger i forbindelse med forsikringstilfeller og 
representere det berørte foretaket.

77) Innenfor rammen av det indre marked er det i 
forsikringstakernes interesse å ha tilgang til et størst 
mulig utvalg av forsikringsprodukter i Fellesskapet. 
Den medlemsstat der risikoen eller forpliktelsen består, 
bør derfor sikre at ingenting hindrer markedsføringen 
på dens territorium av alle de forsikringsprodukter som 
tilbys for salg i Fellesskapet, forutsatt at produktene ikke 
er i strid med medlemsstatens gjeldende lovbestemmelser 
til beskyttelse av allmenne hensyn, og det ikke finnes 
tilsvarende regler som ivaretar allmenne hensyn i 
hjemstaten.

78) Det bør innføres en ordning med sanksjoner som kan 
ilegges dersom et forsikringsforetak ikke overholder 
gjeldende bestemmelser til beskyttelse av allmenne 
hensyn i den medlemsstat der risikoen eller forpliktelsen 
består.

79) I et indre marked for forsikring vil forbrukeren ha et 
større og mer variert utvalg av avtaler. For å få fullt 
utbytte av dette mangfoldet og den økte konkurransen 
bør forbrukerne gis alle nødvendige opplysninger før 
en avtale inngås og i hele avtalens løpetid, slik at de kan 
velge den avtale som best dekker deres behov.

80) Et forsikringsforetak som tilbyr avtaler om assistanse, 
bør inneha de midler som er nødvendige for å yte 
de naturalytelser som tilbys, innen rimelig tid. Det 
bør fastsettes særlige bestemmelser for beregning av 
solvenskapitalkravet og den absolutte nedre grense for 
minstekapitalkravet for et slikt foretak.

81) Effektiv utøvelse av koassuransevirksomhet i 
Fellesskapet for virksomheter som på grunn av sin art eller 
størrelse sannsynligvis vil være dekket av internasjonal  
koassuranse, bør fremmes ved et harmoniseringsminimum 
for å forhindre konkurransevridning og forskjells-
behandling. Det ledende forsikringsforetaket bør i 
den forbindelse vurdere erstatningskrav og fastsette 
forsikringstekniske avsetninger. Videre bør det på 
området koassuranse-virksomhet i Fellesskapet åpnes 
for et særskilt samarbeid mellom medlemsstatenes 
tilsynsmyndigheter og mellom disse tilsynsmyndighetene 
og Kommisjonen.

82) For å beskytte forsikrede bør nasjonal lovgivning om 
rettshjelpsforsikring harmoniseres. Særlig bør eventuelle 
interessekonflikter som måtte oppstå som følge av at 
forsikringsforetaket dekker en annen person eller dekker 
en person for både rettshjelpsforsikring og en annen 
forsikringsklasse, så langt mulig forhindres eller løses. 
Tilfredsstillende vernenivå for forsikringstakerne i denne 
forbindelse kan oppnås på forskjellige måter. Uansett 
hvilken løsning som velges, bør interessene til personer 
som har rettsforsikringsdekning, beskyttes gjennom 
tilsvarende garantier.

83) Konflikter mellom forsikrede og forsikringsforetak som 
dekker rettshjelpsforsikring, bør avgjøres så rettferdig 
og raskt som mulig. Medlemsstatene bør derfor innføre 
en voldgiftsordning eller en framgangsmåte som gir 
tilsvarende sikkerhet.

84) I visse medlemsstater erstatter privat eller frivillig 
inngått helseforsikring helt eller delvis den 
dekning trygdeordningene gir ved sykdom. Disse 
helseforsikringenes særskilte karakter skiller dem 
fra annen ansvars- og livsforsikring ettersom det er 
nødvendig å sikre at forsikringstakerne faktisk har 
adgang til privat eller frivillig inngått helseforsikring 
uansett alder og risikoprofil. Arten og de sosiale 
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følgene av helseforsikringsavtaler gjør det berettiget 
at tilsynsmyndighetene i den medlemsstat der risikoen 
består, krever løpende underretning om generelle og 
spesielle avtalevilkår for privat og frivillig inngått 
helseforsikring, for å kunne kontrollere at disse avtalene 
helt eller delvis erstatter den dekning trygdeordningen 
gir ved sykdom. Denne kontrollen bør ikke gjøres til en 
forutsetning for markedsføring av produktene.

85) Visse medlemsstater har derfor vedtatt særskilte 
lovbestemmelser for dette formål. For å beskytte allmenne 
hensyn bør det være mulig å vedta eller beholde slike 
lovbestemmelser dersom de ikke utilbørlig begrenser 
etableringsretten eller adgangen til å yte tjenester, 
forutsatt at nevnte bestemmelser anvendes likt. Lov-
bestemmelsenes art kan variere i henhold til situasjonen 
i den enkelte medlemsstat. Målet om beskyttelse av 
allmenne hensyn kan også nås dersom det kreves at foretak 
som tilbyr privat eller frivillig inngått sykeforsikring, skal 
tilby standardavtaler med en tilsvarende dekning som 
den lovfestede trygdeordningen, med en premie som er 
lik eller lavere enn en fastsatt maksimumspremie, og at 
de skal delta i ordninger for tapsutjevning. Det er også 
mulig å kreve at det forsikringstekniske grunnlaget for en 
privat eller frivillig inngått sykeforsikring skal være likt 
tilsvarende grunnlag for livsforsikring.

86) Vertsmedlemsstatene bør kunne kreve at forsikrings-
foretak som for egen risiko tilbyr lovpliktig 
yrkesskadeforsikring på deres territorium, overholder 
særskilte bestemmelser for slik forsikring i nasjonal 
lovgivning. Kravet får likevel ikke anvendelse på 
bestemmelser om finansielt tilsyn, som bør fortsette å 
være hjemstatens eneansvar.

87) I visse medlemsstater er forsikringstransaksjoner ikke 
underlagt noen form for indirekte beskatning, mens 
flertallet av medlemsstatene anvender særskilte skatter 
og andre former for avgifter, herunder tilleggsgebyr til 
erstatningsorganer. Strukturen og nivået på slike skatter 
og avgifter varierer sterkt mellom de medlemsstater 
som pålegger dem. Det bør unngås at eksisterende 
forskjeller fører til konkurransevridning mellom 
forsikringstjenestene i de forskjellige medlemsstatene. 
I påvente av en framtidig harmonisering vil anvendelse 
av skatteordningene og andre former for avgifter i 
medlemsstaten der risikoen eller forpliktelsen består, 
kunne avhjelpe dette problemet, og det er opp til 
medlemsstatene å fastsette nærmere regler for å sikre at 
slike skatter og avgifter innkreves.

88) De medlemsstater som ikke omfattes av europa-
parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 593/2008 av 
17. juni 2008 om hvilken lovgivning som får anvendelse 

på avtaleforpliktelser (Roma I)(1), bør i samsvar med 
dette direktiv anvende bestemmelsene i den forordning 
til å fastsette hvilken lovgivning som får anvendelse på 
forsikringsavtaler som faller inn under forordningens 
artikkel 7.

89) For å ta hensyn til de internasjonale aspekter ved 
gjenforsikring bør det bli anledning til å inngå 
internasjonale avtaler med tredjestater med det formål å 
fastsette metoder for tilsyn med gjenforsikringsforetak 
som utøver virksomhet på territoriet til hver avtalepart. 
Det bør videre fastsettes en fleksibel framgangsmåte som 
gjør det mulig å vurdere, på fellesskapsbasis, om tilsynet 
i tredjestater er ekvivalent, for å bedre liberaliseringen 
av gjenforsikringstjenester i tredjestater, gjennom å 
opprette foretak eller ved ytelse av slike tjenester over 
landegrensene.

90) Gjenforsikringsvirksomhet med begrenset risiko- 
overføring er av en særegen karakter som gjør 
at medlemsstatene bør sikre at forsikrings- og 
gjenforsikringsforetak som inngår gjenforsikringsavtaler 
med begrenset risikooverføring eller utøver 
gjenforsikringsvirksomhet med begrenset risiko-
overføring, på en tilfredsstillende måte kan påvise, måle 
og kontrollere de risikoer som oppstår som følge av disse 
avtalene eller denne virksomheten.

91) Det bør fastsettes hensiktsmessige regler for spesial-
foretak for verdipapirisering som påtar seg risiko fra 
forsikrings- og gjenforsikringsforetak uten selv å være et 
forsikrings- eller gjenforsikringsforetak. Beløp som kan 
innkreves fra et spesialforetak for verdipapirisering, bør 
anses som fradragsberettigede beløp i henhold til avtaler 
om gjenforsikring eller retrocesjon.

92) Spesialforetak for verdipapirisering som godkjennes før 
31. oktober 2012, bør være omfattet av lovgivningen i 
den medlemsstat som har godkjent spesialforetaket. For 
å unngå tilsynsarbitrasje bør imidlertid all ny virksomhet 
som et spesialforetak for verdipapirisering igangsetter 
etter 31. oktober 2012, være omfattet av bestemmelsene i 
dette direktiv.

93) Gitt forsikringsvirksomhetens stadig mer grense-
kryssende karakter, bør ulikheter i medlemsstatenes 
regler for spesialforetak for verdipapirisering som er 
omfattet av bestemmelsene i dette direktiv, i størst mulig 
grad reduseres, samtidig som det tas hensyn til deres 
tilsynsstrukturer.

94) Det bør arbeides videre med spesialforetak for 
verdipapirisering, samtidig som det tas hensyn til det 
arbeidet som er gjort i andre finanssektorer.

95) Tiltak med hensyn til tilsyn med forsikrings- og 
gjenforsikringsforetak som er del av en forsikringsgruppe, 
bør gjøre det mulig for myndighetene som fører tilsyn 
med et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak, å danne 
seg et mer fullstendig bilde av foretakets finansielle 
stilling.

(1) EUT L 177 av 4.7.2008, s. 6.
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96) Slikt gruppetilsyn bør i nødvendig grad ta hensyn 
til forsikringsholdingselskaper og blandede 
forsikringsholdingselskaper. Dette direktiv innebærer 
imidlertid ikke på noen måte at medlemsstatene pålegges 
å føre tilsyn med hvert enkelt av disse foretakene.

97) Selv om tilsyn med hvert enkelt forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetak fortsatt er hovedprinsippet for 
forsikringstilsynet, er det nødvendig å fastsette hvilke 
foretak det skal føres tilsyn med på gruppenivå.

98) I henhold til fellesskapsretten og nasjonal lovgivning 
bør foretak, og særlig gjensidige forsikringsselskaper 
og selskaper av gjensidig art, kunne danne sammen-
slutninger eller grupper, ikke gjennom kapitalbindinger, 
men gjennom formaliserte, sterke og varige forbindelser 
basert på avtalemessig eller annen vesentlig anerkjennelse 
som garanterer finansiell solidaritet foretakene imellom. 
Dersom det gjennom en sentralisert samordning utøves 
betydelig eller dominerende innflytelse, bør disse 
foretakene underlegges tilsyn etter de samme regler 
som de som gjelder for grupper opprettet gjennom 
kapitalbindinger, for å oppnå et tilstrekkelig vernenivå 
for forsikringstakerne og like konkurransevilkår for 
gruppene.

99) Det overordnede morforetaket med hovedkontor i 
Fellesskapet bør under alle omstendigheter underlegges 
gruppetilsyn. Medlemsstatene bør likevel kunne tillate 
at deres tilsynsmyndigheter fører gruppetilsyn på et 
begrenset antall lavere nivåer når dette anses nødvendig.

100) For forsikrings- og gjenforsikringsforetak som inngår 
i en gruppe, er det nødvendig å beregne solvensen på 
gruppenivå.

101) Det konsoliderte solvenskapitalkravet for en gruppe 
bør ta hensyn til den samlede risikospredningen i alle 
forsikrings- og gjenforsikringsforetak i gruppen for å gi 
et korrekt bilde av gruppens risikoeksponering.

102) Forsikrings- og gjenforsikringsforetak som inngår i en 
gruppe, bør kunne søke om å få tillatelse til å benytte 
en intern modell for beregning av solvens både på 
gruppenivå og for enkeltforetak.

103) Enkelte bestemmelser i dette direktiv fastsetter  
uttrykkelig at CEIOPS skal fungere som megler eller 
rådgiver, men dette bør ikke være til hinder for at CEIOPS 
også skal kunne fungere som megler eller rådgiver med 
hensyn til andre bestemmelser.

104) Dette direktiv beskriver en ny tilsynsmodell der 
gruppetilsynsmyndigheten er tillagt en sentral rolle, 
samtidig som tilsynsmyndigheten for det enkelte foretak 
anerkjennes og opprettholdes. Tilsynsmyndighetenes 
fullmakter og oppgaver er knyttet til deres 
rapporteringsplikt.

105) Alle forsikringstakere og begunstigede bør behandles 
likt uansett nasjonalitet og bosted. For dette formål bør 
hver medlemsstat sikre at alle tiltak som iverksettes 
av en tilsynsmyndighet på grunnlag av denne 
tilsynsmyndighetens nasjonale fullmakter, ikke anses 
å være i strid med interessene til denne medlemsstat 
eller forsikringstakerne og de begunstigede i denne 
medlemsstat. I alle situasjoner der det er snakk om 
erstatningsoppgjør eller avvikling, bør eiendelene 
fordeles rettferdig på alle berørte forsikringstakere, 
uansett nasjonalitet og bosted.

106) Det må sikres at den ansvarlige kapitalen fordeles korrekt 
innen gruppen og ved behov kan benyttes til å beskytte 
forsikringstakere og begunstigede. For dette formål 
bør forsikrings- og gjenforsikringsforetak som inngår i 
en gruppe, ha tilstrekkelig ansvarlig kapital til å dekke 
solvenskapitalkravet.

107) Alle tilsynsmyndigheter som deltar i gruppetilsyn, bør 
kunne forstå beslutningene som treffes, særlig dersom 
beslutningene treffes av gruppetilsynsmyndigheten. 
Så snart en av tilsynsmyndighetene blir kjent med de 
relevante opplysningene, bør de deles med de øvrige 
tilsynsmyndighetene, slik at alle tilsynsmyndigheter kan 
danne seg en mening på grunnlag av samme relevante 
opplysninger. Dersom de berørte tilsynsmyndighetene 
ikke kan komme til enighet, skal det søkes kvalifiserte råd 
fra CEIOPS for å løse saken.

108) Solvensen til et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak 
som er datterforetak av et forsikringsholdingselskap 
eller av et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak i en 
tredjestat, kan bli påvirket av de økonomiske midlene 
til gruppen som forsikringsforetaket er del av, og av 
fordelingen av de økonomiske midlene innenfor gruppen. 
Tilsynsmyndighetene bør derfor gis mulighet til å føre 
gruppetilsyn og treffe egnede tiltak for forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetaket der solvensen er eller kan bli satt 
i fare.

109) Risikokonsentrasjoner og gruppeinterne transaksjoner 
kan påvirke forsikrings- eller gjenforsikringsforetakets 
finansielle stilling. Tilsynsmyndighetene bør derfor 
kunne føre tilsyn med slike risikokonsentrasjoner og 
gruppeinterne transaksjoner og ta hensyn til karakteren 
av forholdet mellom både regulerte enheter og ikke-
regulerte enheter, herunder forsikringsholdingselskaper 
og blandede forsikringsholdingselskaper, og treffe egnede 
tiltak for forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket der 
solvensen er eller kan bli satt i fare.
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110) Forsikrings- eller gjenforsikringsforetak som inngår i 
en gruppe, bør ha innført hensiktsmessige systemer for 
risikostyring og internkontroll som bør være underlagt 
tilsynsevaluering.

111) Alle forsikrings- eller gjenforsikringsgrupper som 
er underlagt gruppetilsyn, bør få utpekt en gruppe-
tilsynsmyndighet blant de involverte tilsynsmyndigheter. 
Gruppetilsynsmyndighetens rettigheter og plikter 
bør omfatte hensiktsmessige samordnings- og 
beslutningsfullmakter. De myndigheter som deltar i 
tilsynet med forsikrings- og gjenforsikringsforetak som 
inngår i samme gruppe, bør opprette samordningsavtaler.

112) Med tanke på gruppetilsynsmyndighetens utvidede 
fullmakter bør det sikres at kriteriene for valg av 
gruppetilsynsmyndighet ikke uten videre kan omgås.  
Særlig i de tilfeller der det ved utpeking av gruppe-
tilsynsmyndighet tas hensyn til gruppens oppbygning og 
forsikrings- eller gjenforsikringsvirksomhetens relative 
betydning i ulike markeder, bør verken gruppeinterne 
transaksjoner eller gruppegjenforsikring telles to ganger i 
vurderingen av deres relative betydning i et marked.

113) Tilsynsmyndigheter fra alle medlemsstater der 
foretak i gruppen er etablert, bør delta i gruppetilsynet 
gjennom et tilsynskollegium (kollegiet). De bør alle ha 
tilgang til opplysninger som er tilgjengelige hos andre 
tilsynsmyndigheter i kollegiet, og de bør delta aktivt og 
kontinuerlig når beslutninger tas. Det bør opprettes et 
samarbeid mellom myndighetene som har ansvar for tilsyn 
med forsikrings- og gjenforsikringsforetak, og mellom 
disse myndighetene og myndighetene som har ansvar for 
å føre tilsyn med foretak som utøver virksomhet i andre 
finanssektorer.

114) Kollegiets virksomhet bør stå i forhold til arten, 
omfanget og kompleksiteten av de risikoer som 
foretakene i gruppens virksomhet innebærer og til den 
grensekryssende dimensjonen. Kollegiet bør innrettes 
slik at samarbeid, utveksling av opplysninger og samråd 
mellom tilsynsmyndighetene i kollegiet skjer i samsvar 
med dette direktiv. Tilsynsmyndighetene bør benytte seg 
av kollegiet for å øke tilnærmingen i deres respektive 
beslutninger og samarbeide tett om tilsynet med hele 
gruppen i henhold til harmoniserte kriterier.

115) Dette direktiv bør tildele CEIOPS en rådgivende rolle. 
CEIOPS’ råd til relevante tilsynsmyndigheter bør ikke 
være bindende for denne tilsynsmyndigheten når den 
treffer beslutninger. Tilsynsmyndigheten bør imidlertid 
når den treffer beslutninger, ta behørig hensyn til rådene 
og begrunne eventuelle vesentlige avvik fra dem.

116) Forsikrings- og gjenforsikringsforetak som inngår 
i en gruppe hvis overordnede foretak ligger utenfor 
Fellesskapet, bør være underlagt ekvivalente og 
hensiktsmessige gruppetilsynsordninger. Det er derfor 
nødvendig å sikre innsyn i regler og utveksling av 
opplysninger med myndighetene i tredjestater i alle 
relevante situasjoner. For å sikre en harmonisert metode 
for å fastsette og vurdere om tilsynet med forsikrings- 
og gjenforsikringsforetak i tredjestater er ekvivalent, 
bør Kommisjonen ha fullmakt til å treffe en bindende 
beslutning om hvorvidt solvensreglene i tredjestater er 
ekvivalente. For tredjestater som Kommisjonen ikke 
har truffet beslutning om, bør vurderingen av ekvivalens 
utføres av gruppetilsynsmyndigheten etter samråd med de 
andre relevante tilsynsmyndigheter.

117) Ettersom nasjonale lovgivninger om saneringstiltak og 
framgangsmåter for avvikling ikke er harmonisert, er det 
innenfor rammen av det indre marked hensiktsmessig 
å sikre gjensidig anerkjennelse av medlemsstatenes 
lovgivninger om saneringstiltak og framgangsmåter for 
avvikling av forsikringsforetak, samt å sikre nødvendig 
samarbeid som tar hensyn til behovet for at tiltakene 
er enhetlige, universelle, samordnede og offentlige, 
og at de sikrer likeverdig behandling og vern av 
forsikringskreditorer.

118) Det bør sikres at saneringstiltakene som vedkommende 
myndigheter i en medlemsstat har vedtatt for å bevare 
eller gjenopprette et forsikringsforetaks økonomisk 
soliditet og så langt som mulig forhindre avvikling, får 
full virkning i hele Fellesskapet. Virkningene vis-à-vis 
tredjestater av slike saneringstiltak og framgangsmåter 
for avvikling bør imidlertid ikke påvirkes.

119) Vedkommende myndighet med ansvar for saneringstiltak 
og framgangsmåter for avvikling og tilsynsmyndigheten 
for forsikringsforetak bør ikke være samme organ.

120) Definisjonen av «filial» i insolvenssammenheng bør i 
samsvar med eksisterende prinsipper for insolvens ta 
hensyn til at forsikringsforetaket bare er ett rettssubjekt. 
Hjemstatens lovgivning bør imidlertid fastsette hvordan 
eiendeler og forpliktelser som innehas av uavhengige 
personer med permanent fullmakt til å opptre som 
representant for et forsikringsforetak, skal behandles 
under avviklingen av forsikringsforetaket.

121) Det bør fastsettes vilkår som fastslår at framgangsmåter 
for avvikling som ikke er basert på insolvens og som 
omfatter en prioritert rekkefølge for utbetaling av 
erstatningskrav, er innenfor dette direktivs virkeområde. 
Krav som framsettes av ansatte i et forsikringsforetak 
på grunnlag av arbeidsavtaler og ansettelsesforhold, bør 
kunne overføres til en nasjonal lønnsgarantiordning. Slike 
overførte krav bør behandles i henhold til hjemstatens 
lovgivning (lex concursus).
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122) Saneringstiltakene er ikke til hinder for at det kan innledes 
en framgangsmåte for avvikling. Framgangsmåter for 
avvikling bør derfor kunne innledes enten det er truffet 
saneringstiltak eller ikke, og kan avsluttes etter akkord 
eller tilsvarende tiltak, herunder saneringstiltak.

123) Bare hjemstatens vedkommende myndigheter bør ha 
fullmakt til å treffe beslutning om framgangsmåter 
for avvikling av forsikringsforetak. Beslutningene bør 
ha virkning i hele Fellesskapet og anerkjennes av alle 
medlemsstater. Beslutningen bør offentliggjøres i henhold 
til hjemstatens framgangsmåter og i Den europeiske 
unions tidende. Kjente kreditorer som er hjemmehørende 
i Fellesskapet, bør også bli informert og ha rett til å 
anmelde fordringer og legge fram innsigelser.

124) Alle eiendeler og forpliktelser i forsikringsforetaket bør 
tas i betraktning under framgangsmåter for avvikling.

125) Alle vilkår for å innlede, gjennomføre og avslutte 
framgangsmåter for avvikling bør være hjemlet i 
hjemstatens lovgivning.

126) For å sikre samordning av tiltakene medlemsstatene 
imellom bør tilsynsmyndighetene i hjemstaten og i alle 
de andre medlemsstatene snarest underrettes om at en 
framgangsmåte for avvikling er innledet.

127) Det er av største betydning at forsikrede personer, 
forsikringstakere, begunstigende og eventuelle skadelidte 
med rett til å fremme direktekrav mot forsikrings- 
foretaket som skriver seg fra forsikringsvirksomhet, 
beskyttes i forbindelse med framgangsmåter for 
avvikling. Det bør imidlertid være klart at denne 
beskyttelsen ikke omfatter erstatningskrav som ikke 
følger av forpliktelser i henhold til en forsikringsavtale 
eller forsikringsvirksomhet, men på grunnlag av et 
sivilrettslig ansvar utløst av en agent i forhandlinger 
som agenten i henhold til det lovverk som gjelder for 
forsikringsavtalen eller -virksomheten, ikke hefter for etter 
denne forsikringsavtalen eller forsikringsvirksomheten. 
For å oppnå dette mål bør medlemsstatene gis 
anledning til å velge mellom ekvivalente metoder for 
å sikre særbehandling av forsikringskreditorer. Ingen 
av disse metodene skal imidlertid være til hinder for 
at medlemsstaten innfører en rangordning mellom 
forskjellige kategorier erstatningskrav. Videre bør det 
sikres en hensiktsmessig balanse mellom beskyttelsen av 
forsikringskreditorene og andre prioriterte kreditorer som 
beskyttes av lovgivningen i den berørte medlemsstaten.

128) Når det innledes en framgangsmåte for avvikling, bør 
dette innebære at forsikringsforetakets tillatelse til å 
utøve virksomhet tilbakekalles, med mindre dette ikke 
allerede er gjort.

129) I forbindelse med framgangsmåter for avvikling bør 
kreditorer ha rett til å anmelde fordringer eller legge 
fram skriftlige innsigelser. Krav framsatt av kreditorer 
hjemmehørende i en annen medlemsstat enn hjemstaten, 

bør behandles på samme måte som tilsvarende krav i 
hjemstaten, uten at det forekommer forskjellsbehandling 
på grunn av nasjonalitet eller bosted.

130) For å beskytte rettmessige forventninger og skape rettslig 
forutsigbarhet når det gjelder visse transaksjoner i andre 
medlemsstater enn hjemstaten, er det nødvendig å 
fastsette hvilken lovgivning som skal få anvendelse for 
de konsekvenser saneringstiltak og framgangsmåter for 
avvikling har for søksmål som verserer for retten, og for 
enkeltstående tvangstiltak som følger av søksmål.

131) Tiltakene som er nødvendige for å gjennomføre dette 
direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er gitt Kommisjonen(1).

132) Særlig bør Kommisjonen gis fullmakt til å vedta tiltak 
vedrørende tilpasningen av vedleggene og tiltak som 
særlig fastsetter tilsynsfullmaktene og handlingene 
som skal gjennomføres, samt fullmakt til å fastsette 
nærmere krav på områder som systemet for risikostyring 
og internkontroll, offentliggjøring, vurderingskriterier 
for kvalifiserende eierandeler, beregning av 
forsikringstekniske avsetninger og kapitalkrav, 
investeringsregler og gruppetilsyn. Kommisjonen bør 
også gis fullmakt til å vedta gjennomføringstiltak som gir 
tredjestater ekvivalent status hva angår bestemmelsene 
i dette direktiv. Ettersom det dreier seg om generelle 
tiltak som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv, blant annet ved å utfylle 
det med ikke-grunnleggende bestemmelser, bør de vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll 
som omhandlet i artikkel 5a i beslutning 1999/468/EF.

133) Ettersom målene for dette direktiv ikke kan nås i 
tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på 
grunn av deres omfang og virkninger bedre kan nås på 
fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar 
med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 5. 
I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i 
nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger enn det som 
er nødvendig for å nå disse målene.

134) Rådsdirektiv 64/225/EØF av 25. februar 1964 om 
opphevelse av restriksjoner på etableringsadgangen 
og adgangen til å yte tjenester innen gjenforsikring og 
retrocesjon(2), rådsdirektiv 73/240/EØF av 24. juli 1973 
om opphevelse av restriksjoner på etableringsadgangen 
innen direkte forsikring med unntak av livsforsikring(3), 
rådsdirektiv 76/580/EØF av 29. juni 1976 om endring 
av direktiv 73/239/EØF om samordning av lover og 
forskrifter om adgang til å starte og utøve virksomhet 
innen direkte forsikring med unntak av livsforsikring(4) 

(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
(2) EFT 56 av 4.4.1964, s. 878.
(3) EFT L 228 av 16.8.1973, s. 20.
(4) EFT L 189 av 13.7.1976, s. 13.
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og rådsdirektiv 84/641/EØF av 10. desember 1984 
om endring, særlig angående turistassistanse, av første 
direktiv (73/239/EØF) om samordning av lover og 
forskrifter om adgang til å starte og utøve virksomhet 
innen direkte forsikring med unntak av livsforsikring(1) 
er foreldet og bør derfor oppheves.

135) Forpliktelsen til å innarbeide dette direktiv i nasjonal 
lovgivning bør begrenses til de bestemmelser som 
utgjør en vesentlig endring sammenlignet med tidligere 
direktiver. Forpliktelsen til å innarbeide de bestemmelser 
som er uendret, følger av de tidligere direktiver.

136) Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstatenes 
forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i 
nasjonal lovgivning av direktivene oppført i vedlegg VI 
del B.

137) Kommisjonen vil vurdere om eksisterende 
garantiordninger i forsikringssektoren er tilstrekkelige, 
og legge fram et forslag til regelverk.

138) Artikkel 17 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 
2003/41/EF av 3. juni 2003 om virksomhet i og 
tilsyn med tjenestepensjonsforetak(2) viser til 
eksisterende lovbestemmelser om solvensmarginer. 
Disse henvisningene bør beholdes for å opprettholde 
status quo. Kommisjonen bør snarest mulig foreta sin 
gjennomgåelse av direktiv 2003/41/EF i henhold til 
dets artikkel 21 nr. 4. Kommisjonen bør med bistand fra 
CEIOPS utarbeide et hensiktsmessig solvensregelverk for 
tjenestepensjonsforetak, samtidig som det tas fullt hensyn 
til de vesentlige særtrekkene ved forsikring, og bør derfor 
ikke gå ut fra at dette direktiv skal gjøres gjeldende for 
disse foretakene.

139) Vedtakelsen av dette direktiv endrer forsikringsselskapets 
risikoprofil overfor forsikringstakeren. Kommisjonen 
bør snarest mulig og uansett innen utgangen av 2010 
legge fram et forslag til revisjon av europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2002/92/EF av 9. desember 2002 
om forsikringsformidling(3) som tar hensyn til de 
konsekvenser dette direktiv får for forsikringstakerne.

140) Ytterligere og utstrakte reformer av regulerings- og 
tilsynsmodellen i EUs finanssektor er sårt tiltrengt og 
bør snarest mulig foreslås av Kommisjonen, som bør ta 
behørig hensyn til konklusjonene som ekspertgruppen 

(1) EFT L 339 av 27.12.1984, s. 21.
(2) EUT L 235 av 23.9.2003, s. 10.
(3) EFT L 9 av 15.1.2003, s. 3.

ledet av Jacques de Larosière la fram 25. februar 2009. 
Kommisjonen bør legge fram forslag til regelverk 
som fanger opp de mangler som er påvist med hensyn 
til bestemmelsene om samordning av tilsyn og 
samarbeidsavtaler.

141) Det må søkes råd fra CEIOPS om hvordan spørsmålene 
omkring utvidet gruppetilsyn og kapitalstyring innen en 
gruppe av forsikrings- og gjenforsikringsforetak best kan 
håndteres. CEIOPS bør anmodes om å gi råd som vil 
hjelpe Kommisjonen til å utarbeide sitt forslag i henhold 
til vilkår som er forenlige med et høyt beskyttelsesnivå 
for forsikringstakere (og begunstigede) og som sikrer 
økonomisk stabilitet. CEIOPS bør derfor anmodes om å 
gi Kommisjonen råd om strukturer og prinsipper som kan 
være veiledende for eventuelle framtidige endringer av 
dette direktiv, som kan bli nødvendige for å gjennomføre 
de endringer som kan bli foreslått. Kommisjonen 
bør sende en rapport og dertil egnede forslag til 
Europaparlamentet og Rådet om alternative ordninger 
for tilsyn med forsikrings- og gjenforsikringsforetak i 
grupper som styrker en effektiv kapitalstyring i gruppene, 
dersom Kommisjonen er overbevist om at det finnes et 
tilfredsstillende regelverk til støtte for innføringen av en 
slik ordning.

 Det er særlig ønskelig at en ordning for gruppetilskudd 
har et solid grunnlag med harmoniserte og tilstrekkelig 
finansierte garantiordninger for forsikringssektoren, en 
harmonisert og rettslig bindende ramme for vedkommende 
myndigheter, sentralbanker og finansdepartementer 
knyttet til krisehåndtering, kriseløsing og finansiell 
byrdefordeling der tilsynsfullmakter og budsjettansvar 
står i forhold til hverandre, en juridisk bindende ramme 
for megling i tilsynstvister, en harmonisert ramme for 
tidlig inngrep og en harmonisert ramme for overføring 
av eiendeler og for framgangsmåter ved insolvens 
og avvikling som fjerner de relevante nasjonale 
selskapsrettslige hindringer for overføring av eiendeler. 
I sin rapport bør Kommisjonen også ta hensyn til 
diversifiseringseffektenes utvikling over tid og de risikoer 
som er forbundet med å være del av en gruppe, praksiser 
innenfor sentralisert risikostyring i grupper, virkemåten 
til gruppeinterne modeller samt tilsyn med gruppeinterne 
transaksjoner og risikokonsentrasjoner.

142) I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle avtalen om 
bedre regelverksutforming(4) 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 —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

(4) EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1.
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AVDELING I

ALMINNELIGE REGLER FOR ADGANG TIL Å 
STARTE OG UTØVE VIRKSOMHET INNEN DIREKTE 

FORSIKRING OG GJENFORSIKRING

KAPITTEL I

Formål, virkeområde og definisjoner

Avsni t t  1

Formål og virkeområde

Artikkel 1

Formål

Dette direktiv fastsetter regler for

1)  adgangen til å starte og utøve selvstendig næringsvirksomhet 
innen direkte forsikring og gjenforsikring i Fellesskapet,

2)  tilsynet med forsikrings- og gjenforsikringsgrupper,

3)  sanering og avvikling av direkte forsikringsforetak.

Artikkel 2

Virkeområde

1.  Dette direktiv får anvendelse på foretak innen direkte 
livsforsikring og skadeforsikring som er etablert på en 
medlemsstats territorium eller som ønsker å etablere seg der.

Det får også, med unntak for avdeling IV, anvendelse 
på gjenforsikringsforetak som bare utøver 
gjenforsikringsvirksomhet, og som er etablert på en 
medlemsstats territorium eller som ønsker å etablere seg der.

2.  Når det gjelder skadeforsikringsforetak, får dette direktiv 
anvendelse på virksomhet i de klasser som er angitt i vedlegg I 
del A. Skadeforsikringsforetak skal med henblikk på nr. 1 første 
ledd omfatte virksomhet som består av å yte bistand til personer 
som får problemer når de er på reise eller er borte fra hjemmet 
eller sitt vanlige bosted. Bistanden skal bestå i en forpliktelse 
til, mot forskuddsbetalt premie, å yte umiddelbar bistand til 
den begunstigede i henhold til en avtale om assistanse, i de 
tilfeller vedkommende person har fått problemer på grunn 
av uforutsette hendelser, i de tilfeller og på de vilkår som er 
fastsatt i avtalen.

Bistanden kan bestå i kontantytelser eller naturalytelser. 
Naturalytelser kan også stilles til rådighet ved hjelp av 
forsikringsyterens personell og utstyr.

Bistanden skal ikke dekke service, vedlikehold, 
ettersalgstjenester eller henvisning til eller yting av assistanse i 
egenskap av mellommann.

3.  Når det gjelder livsforsikring, får dette direktiv anvendelse 
på

a) følgende former for livsforsikringsvirksomhet når de er 
basert på avtale:

i)  livsforsikring som omfatter forsikring med utbetaling 
bare ved en oppnådd fastsatt alder, forsikring med 
utbetaling bare ved død, forsikring med utbetaling 
ved en oppnådd fastsatt alder eller tidligere død, 
livsforsikring med tilbakebetaling av premier, 
forsikring med utbetaling ved ekteskapsinngåelse, 
forsikring med utbetaling ved fødsel,

ii) livrente,

iii) tilleggsforsikring tegnet i tillegg til livsforsikring,  
særlig mot personskade, herunder arbeidsuførhet, 
forsikring mot dødsfall som følge av ulykke og 
forsikring mot uførhet som følge av ulykke eller 
sykdom,

iv)  visse typer permanente, uoppsigelige helseforsikringer 
som finnes i Irland og Det forente kongerike,

b) følgende former for virksomhet, når de er basert på avtale 
og er underlagt tilsyn av de myndigheter som har ansvar for 
tilsynet med privatforsikring:

i)  virksomhet der det opprettes medlemssammen-
slutninger for at disse i fellesskap skal kapitalisere sine 
bidrag og deretter fordele de eiendeler som de dermed 
har bygget opp, blant de gjenlevende eller blant den 
avdødes begunstigede (tontiner),

ii) kapitaliseringsvirksomhet med utgangspunkt i 
aktuarielle beregninger, som omfatter forpliktelser 
av fastsatt varighet og størrelse mot innbetaling av 
engangsbeløp eller terminpremier avtalt på forhånd,

iii) forvaltning av kollektive pensjonsmidler, som  
omfatter forvaltning av investeringer og særlig 
eiendeler som utgjør avsetningene til institusjoner som 
foretar utbetalinger ved død, ved en oppnådd fastsatt 
alder eller ved bortfall eller nedsettelse av arbeidsførhet,

iv)  virksomhet nevnt i iii), når den er knyttet til en 
forsikring som enten omfatter bevaring av kapitalen 
eller utbetaling av en minsterente,

v)  virksomhet som utøves av den type livsforsikrings-
foretak som er nevnt i bok IV avd. 4 kap. 1 i den franske 
«Code des assurances»,
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c) virksomhet der menneskets levetid er avgjørende, og som 
er nærmere bestemt eller fastsatt i trygdelovgivningen, 
når virksomheten utøves eller ledes for egen risiko av 
livsforsikringsforetak i samsvar med lovgivningen i en 
medlemsstat.

Avsni t t  2

Unntak fra virkeområdet

Underavsni t t  1

Generel t

Artikkel 3

Lovfestede ordninger

Uten at dette berører artikkel 2 nr. 3 bokstav c), skal dette 
direktiv ikke få anvendelse på forsikring som er del av en 
lovfestet trygdeordning.

Artikkel 4

Unntak fra virkeområdet grunnet størrelse

1.  Uten at dette berører artikkel 3 og 5–10, skal dette 
direktiv ikke få anvendelse på forsikringsforetak som oppfyller 
alle følgende vilkår:

a) foretakets årlige tegnede bruttopremieinntekt overstiger 
ikke fem millioner euro,

b) foretakets samlede forsikringstekniske avsetninger 
uten fradrag for beløp som kan innkreves i henhold 
til gjenforsikringsavtaler og fra spesialforetak for 
verdipapirisering, som omhandlet i artikkel 76, overstiger 
ikke 25 millioner euro,

c) i de tilfeller foretaket inngår i en gruppe, gruppens samlede 
forsikringstekniske avsetninger uten fradrag for beløp 
som kan innkreves i henhold til gjenforsikringsavtaler og 
fra spesialforetak for verdipapirisering, overstiger ikke 25 
millioner euro,

d) foretaket driver ikke forsikrings- eller 
gjenforsikringsvirksomhet som dekker risiko knyttet til 
ansvarsforsikring, kredittforsikring og kausjonsforsikring, 
med mindre de utgjør tilleggsrisikoer i henhold til artikkel 
16 nr. 1,

e) foretaket driver ikke gjenforsikringsvirksomhet som 
utgjør mer enn 0,5 millioner av dets tegnede bruttopremie-
inntekt eller 2,5 millioner euro av dets forsikringstekniske 
avsetninger uten fradrag for beløp som kan innkreves i 
henhold til gjenforsikringsavtaler og fra spesialforetak 
for verdipapirisering, eller mer enn 10 % av dets tegnede 
bruttopremieinntekt eller 10 % av dets forsikringstekniske 
avsetninger uten fradrag for beløp som kan innkreves i 
henhold til gjenforsikringsavtaler og fra spesialforetak for 
verdipapirisering.

2.  Dersom noen av beløpene fastsatt i nr. 1 overstiges tre år 
på rad, skal dette direktiv få anvendelse fra og med det fjerde 
året.

3.  Som unntak fra nr. 1 skal dette direktiv få anvendelse 
på alle foretak som søker tillatelse til å utøve forsikrings- 
og gjenforsikringsvirksomhet der den årlige tegnede 
bruttopremieinntekten eller de forsikringstekniske 
avsetningene uten fradrag for beløp som kan innkreves i 
henhold til gjenforsikringsavtaler og fra spesialforetak for 
verdipapirisering, i løpet av de påfølgende fem år forventes å 
overstige noen av de beløp som er fastsatt i nr. 1.

4.  Dette direktiv skal opphøre å gjelde for de 
forsikringsforetak som tilsynsmyndigheten har fastslått 
oppfyller alle følgende vilkår:

a) ingen av grenseverdiene fastsatt i nr. 1 er oversteget de tre 
foregående år, og

b) ingen av grenseverdiene fastsatt i nr. 1 forventes å 
overstiges i løpet av de kommende fem år.

Så lenge det berørte forsikringsforetaket utøver virksomhet i 
samsvar med artikkel 145-149, skal denne artikkels nr. 1 ikke 
få anvendelse.

5.  Nr. 1 og 4 skal ikke være til hinder for at et foretak skal 
kunne søke tillatelse eller opprettholde en tillatelse i henhold til 
dette direktiv.

Underavsni t t  2

Skadefors ikr ing

Artikkel 5

Virksomhet

Når det gjelder skadeforsikring, skal dette direktiv ikke få 
anvendelse på følgende virksomhet:

1)  kapitaliseringsvirksomhet, slik dette er definert i hver 
medlemsstats lovgivning,

2)  virksomhet som utøves av hjelpe- og understøttelses-
foreninger der ytelsene varierer etter disponible midler, og 
der medlemmenes bidrag fastsettes etter pauschalsats,

3)  virksomhet som utøves av organisasjoner som ikke har 
status som juridisk person, og som har til formål å yte 
gjensidig dekning for medlemmene uten at det innbetales 
premier eller opprettes forsikringstekniske avsetninger, og 

4)  eksportkredittforsikringsvirksomhet på en stats regning eller 
med statlig garanti eller med staten som forsikringsgiver.
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Artikkel 6

Assistanse

1.  Dette direktiv skal ikke gjelde for assistansevirksomhet 
som oppfyller alle følgende vilkår:

a) assistansen ytes ved ulykke eller havari hvor veigående 
kjøretøy er involvert, når ulykken eller havariet inntreffer 
på territoriet til den medlemsstat der forsikringsgiveren er 
hjemmehørende,

b) ansvaret for assistansen er begrenset til følgende 
virksomhet:

i)  veihjelp på stedet, der forsikringsgiveren i de fleste 
tilfeller benytter eget personell og utstyr,

ii) transport av kjøretøyet til nærmeste eller mest 
hensiktsmessige sted der reparasjon kan utføres, og 
eventuelt transport av fører og passasjerer, normalt med 
samme bergingskjøretøy, til nærmeste sted der de kan 
fortsette reisen med andre transportmidler, og

iii) der dette er fastsatt av den medlemsstat der 
forsikringsgiveren er hjemmehørende, transport av 
kjøretøyet og eventuelt fører og passasjerer til deres 
hjem, avreisested eller opprinnelige bestemmelsessted 
i samme stat, og 

c) assistansen utføres ikke av et foretak som er omfattet av 
dette direktiv.

2.  I de tilfeller det vises til i nr. 1 bokstav b) i) og ii), 
skal vilkåret om at ulykken eller havariet må ha inntruffet 
på territoriet til den medlemsstat der forsikringsgiveren er 
hjemmehørende, ikke få anvendelse dersom den begunstigede 
er medlem av den institusjon som yter dekningen, og veihjelpen 
eller transporten av kjøretøyet ytes av en tilsvarende institusjon 
i det aktuelle landet i henhold til en gjensidig avtale bare mot 
framvisning av medlemskort uten at ytterligere premie betales, 
eller, når det gjelder Irland og Det forente kongerike, i de 
tilfeller der assistansevirksomheten utføres av én institusjon 
som har virksomhet i begge stater.

3.  Dette direktiv skal ikke gjelde for den virksomhet som 
det vises til i nr. 1 bokstav b) iii), i de tilfeller der ulykken 
eller havariet har inntruffet på Irlands territorium eller, når det 
gjelder Det forente kongerike, på Nord-Irlands territorium, og 
kjøretøyet og eventuelt fører og passasjerer transporteres til sitt 
hjem, avreisested eller opprinnelige bestemmelsessted innenfor 
noen av disse territoriene.

4.  Dette direktiv skal ikke gjelde for assistansevirksomhet 
utført av Automobile Club du Grand Duché de Luxembourg 
i de tilfeller der ulykken eller havariet har inntruffet utenfor 
Storhertugdømmet Luxembourgs territorium og assistansen 
består i å transportere det berørte kjøretøyet og eventuelt fører 
og passasjerer til deres hjem.

Artikkel 7

Gjensidige foretak

Dette direktiv skal heller ikke gjelde for gjensidige foretak 
som utøver skadeforsikringsvirksomhet, og som har inngått 
avtale med andre foretak av samme type som omfatter full 
gjenforsikring av de forsikringsavtaler de inngår, eller som 
innebærer at det mottakende foretak skal oppfylle forpliktelsene 
som følger av slike avtaler, i det avgivende foretakets sted. 
I slike tilfeller skal det mottakende foretak omfattes av 
bestemmelsene i dette direktiv.

Artikkel 8

Institusjoner

Dette direktiv skal ikke gjelde for følgende institusjoner 
som utøver skadeforsikringsvirksomhet, med mindre deres 
vedtekter eller gjeldende lovgivning endres med hensyn til 
deres kompetanse:

1)  i Danmark, Falck Danmark,

2)  i Tyskland, følgende halvoffentlige institusjoner:

a) Postbeamtenkrankenkasse,

b) Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten,

3)  i Irland, Voluntary Health Insurance Board,

4)  i Spania, Consorcio de Compensación de Seguros.

Underavsni t t  3

Livsfors ikr ing

Artikkel 9

Virksomheter og tjenester

Når det gjelder livsforsikring, skal dette direktiv ikke få 
anvendelse på følgende virksomhet og tjenester:

1)  virksomhet som utøves av hjelpe- og understøttelses-
foreninger der ytelsene varierer etter disponible midler, og 
der medlemmenes bidrag fastsettes etter pauschalsats,

2)  virksomhet som utøves av andre institusjoner enn 
foretakene nevnt i artikkel 2, og som har til formål 
å gi ytelser til lønnsmottakere eller selvstendig 
næringsdrivende som tilhører et foretak, en gruppe foretak 
eller en bransje eller bransjegruppe, ved dødsfall, ved en 
oppnådd fastsatt alder eller ved bortfall eller nedsettelse 
av arbeidsførhet, uavhengig av om forpliktelsene som 
følger av slik virksomhet, til enhver tid er fullt ut dekket av 
premieavsetninger,
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3)  pensjonsvirksomhet i pensjonsforsikringsforetak som 
omhandlet i den finske loven om arbeidstakeres pensjon 
(TyEL) og i annen finsk lovgivning på området, forutsatt at

a) pensjonsforsikringsforetak som i henhold til finsk 
lovgivning allerede er pålagt å ha atskilte regnskaps- 
og forvaltningssystemer for sin pensjonsvirksomhet, 
fra 1. januar 1995 oppretter særlige rettssubjekter for å 
utøve denne virksomheten, og

b) de finske myndighetene uten forskjellsbehandling 
tillater alle borgere og selskaper i medlemsstater å 
utøve i henhold til finsk lovgivning den virksomhet 
som er angitt i artikkel 2, og som omfattes av dette 
unntak, enten ved å eie eller ved å ha kapitalinteresser 
i et eksisterende forsikringsforetak eller en 
forsikringsgruppe eller ved å etablere eller delta i nye 
forsikringsforetak eller forsikringsgrupper, herunder 
pensjonsforsikringsforetak.

Artikkel 10

Organisasjoner, foretak og institusjoner

Når det gjelder livsforsikring, skal dette direktiv ikke få 
anvendelse på følgende organisasjoner, foretak og institusjoner:

1)  institusjoner som forplikter seg til utelukkende å gi 
ytelser ved dødsfall, når størrelsen på disse ytelsene ikke 
overskrider de gjennomsnittlige gravferdskostnader for ett 
enkelt dødsfall, eller når ytelsene er naturalytelser,

2) «Versorgungsverband deutscher Wirtschafts-
organisationen» i Tyskland, med mindre vedtektene blir 
endret med hensyn til omfanget av deres kompetanse,

3)  «Consorcio de Compensación de Seguros» i Spania, med 
mindre vedtektene blir endret med hensyn til omfanget av 
deres virksomhet eller kompetanse.

Underavsni t t  4

Gjenfors ikr ing

Artikkel 11

Gjenforsikring

Når det gjelder gjenforsikring, skal dette direktiv ikke gjelde 
for gjenforsikringsvirksomhet som utøves eller er fullt ut 
sikret av offentlige myndigheter i en medlemsstat når disse 
myndighetene, grunnet vesentlige allmenne hensyn, opptrer 
som gjenforsikrer i siste instans, herunder i tilfeller der en slik 
rolle er påkrevd fordi situasjonen i markedet gjør det umulig 
å oppnå tilstrekkelig gjenforsikringsdekning til markedsvilkår.

Artikkel 12

Gjenforsikringsforetak som innstiller sin virksomhet

1.  Gjenforsikringsforetak som før 10. desember 2007 har 
sluttet å inngå nye gjenforsikringsavtaler og utelukkende 
forvalter sin eksisterende portefølje for å innstille sin 
virksomhet, skal ikke være underlagt dette direktiv.

2.  Medlemsstatene skal utarbeide en liste over de berørte 
gjenforsikringsforetak og oversende denne listen til de andre 
medlemsstatene.

Avsni t t  3

Definisjoner

Artikkel 13

Definisjoner

I dette direktiv menes med:

1) «forsikringsforetak» et foretak som utøver virksomhet 
innen direkte livsforsikring eller skadeforsikring, og som 
har fått tillatelse i samsvar med artikkel 14,

2) «egenforsikringsforetak» et forsikringsforetak eid enten 
av et annet finansforetak enn et forsikringsforetak eller et 
gjenforsikringsforetak eller en gruppe forsikringsforetak 
eller gjenforsikringsforetak i henhold til artikkel 212 nr. 1 
bokstav c) eller av et ikke-finansielt foretak, og hvis formål 
er å yte forsikring som utelukkende dekker risikoene til 
foretaket eller foretakene det tilhører, eller til et eller flere 
av foretakene i gruppen som det er medlem av,

3) «forsikringsforetak i en tredjestat» et foretak som ville 
måtte ha tillatelse i samsvar med artikkel 14 dersom dets 
hovedkontor befant seg i Fellesskapet,

4) «gjenforsikringsforetak» et foretak som i samsvar 
med artikkel 14 har fått tillatelse til å utøve 
gjenforsikringsvirksomhet,

5) «egenforsikringsforetak for gjenforsikring» et gjen-
forsikringsforetak eid enten av et annet finansforetak enn 
et forsikringsforetak eller et gjenforsikringsforetak eller 
en gruppe forsikringsforetak eller gjenforsikringsforetak i 
henhold til artikkel 212 nr. 1 bokstav c) eller av et ikke-
finansielt foretak, og hvis formål er å yte gjenforsikring som 
utelukkende dekker risikoene til foretaket eller foretakene 
det tilhører, eller til et eller flere av foretakene i gruppen 
som det er medlem av,
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6) «gjenforsikringsforetak i en tredjestat» et foretak som ville 
måtte ha tillatelse som gjenforsikringsforetak i samsvar 
med artikkel 14 dersom dets hovedkontor befant seg i 
Fellesskapet,

7) «gjenforsikring» enten

a) virksomhet som består i å overta risiko avgitt av 
et forsikringsforetak eller forsikringsforetak i en 
tredjestat eller av et annet gjenforsikringsforetak eller 
gjenforsikringsforetak i en tredjestat, eller

b) når det gjelder sammenslutningen av forsikringsgivere 
kalt «Lloyd’s», virksomheten til et forsikrings- 
eller gjenforsikringsforetak som ikke tilhører 
sammenslutningen av forsikringsgivere kalt Lloyd’s, 
og som består i å overta risikoer avgitt av et hvilket 
som helst medlem av Lloyd’s, 

8) «hjemstat» enten

a) for skadeforsikringsforetak, den medlemsstat der 
det forsikringsforetak som dekker risikoen, har 
hovedkontor

b) for livsforsikringsforetak, den medlemsstat der det 
forsikringsforetak som påtar seg forpliktelsen, har 
hovedkontor

c) for gjenforsikringsforetak, den medlemsstat der 
gjenforsikringsforetaket har hovedkontor,

9) «vertsstat» den medlemsstat utenom hjemstaten der et 
forsikringsforetak eller et gjenforsikringsforetak har en 
filial eller yter tjenester. For livsforsikringsforetak og 
skadeforsikringsforetak menes med den medlemsstat 
der tjenestene ytes, den medlemsstat der henholdsvis 
forpliktelsen eller risikoen består, i de tilfeller der 
forpliktelsen eller risikoen er dekket av et forsikringsforetak 
eller en filial i en annen medlemsstat,

10) «tilsynsmyndighet» den nasjonale myndighet eller de 
nasjonale myndigheter som med hjemmel i lov eller forskrift 
fører tilsyn med forsikrings- eller gjenforsikringsforetak,

11) «filial» et forsikringsforetaks eller gjenforsikringsforetaks 
kontor eller filial som ligger på territoriet til en annen 
medlemsstat enn hjemstaten,

12) «etablert forretningssted» et foretaks hovedkontor eller en 
av dets filialer,

13) «medlemsstat der risikoen består» enten

a) medlemsstaten der eiendommen ligger, når forsikringen 
gjelder enten fast eiendom eller fast eiendom med 
innbo, i den utstrekning innboet er dekket av den 
samme forsikringspolisen,

b) registreringsmedlemsstaten, når forsikringen gjelder 
transportmidler av enhver type,

c) medlemsstaten der forsikringstakeren har tegnet 
forsikringen, når det gjelder forsikringsavtaler med 
en varighet på fire måneder eller mindre som dekker 
risikoer i forbindelse med reiser eller ferier, uansett 
forsikringsklasse,

d) i alle tilfeller som ikke uttrykkelig er nevnt i a), b) eller 
c), medlemsstaten der et av følgende ligger:

i) forsikringstakerens vanlige bosted, eller 

ii) dersom forsikringstakeren er en juridisk person, 
forsikringstakerens etablerte forretningssted som 
avtalen gjelder for,

14) «medlemsstat der forpliktelsen består» medlemsstaten der 
et av følgende ligger: 

a) forsikringstakerens vanlige bosted,

b) dersom forsikringstakeren er en juridisk person, 
forsikringstakerens etablerte forretningssted som 
avtalen gjelder for,

15) «morforetak» et morforetak i henhold til artikkel 1 i direktiv 
83/349/EØF,

16) «datterforetak» et datterforetak i henhold til artikkel 
1 i direktiv 83/349/EØF, herunder datterforetak av 
datterforetaket,

17) «nære forbindelser» en situasjon der to eller flere fysiske 
eller juridiske personer er knyttet til hverandre gjennom 
kontroll eller kapitalinteresse, eller en situasjon der to eller 
flere fysiske eller juridiske personer er varig knyttet til én 
og samme person gjennom et kontrollforhold,

18) «kontroll» forholdet mellom et morforetak og et 
datterforetak som fastsatt i artikkel 1 i direktiv 83/349/
EØF, eller et tilsvarende forhold mellom enhver fysisk eller 
juridisk person og et foretak,
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19) «gruppeinterne transaksjoner» enhver transaksjon der 
et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak direkte eller 
indirekte er avhengig av andre foretak i samme gruppe 
eller av en fysisk eller juridisk person som er knyttet til 
foretakene i gruppen gjennom nære forbindelser, for å 
oppfylle en forpliktelse, uansett om den er avtalefestet eller 
ikke og om den oppfylles mot vederlag eller vederlagsfritt,

20) «kapitalinteresse» innehav, enten direkte eller gjennom 
kontroll, av minst 20 % av et foretaks stemmeretter eller 
kapital,

21) «kvalifiserende eierandel» en direkte eller indirekte 
eierandel i et foretak, som utgjør minst 10 % av kapitalen 
eller stemmerettene, eller som gjør det mulig å utøve en 
betydelig innflytelse på ledelsen av vedkommende foretak,

22) «regulert marked» enten

a) dersom markedet ligger i en medlemsstat, et regulert 
marked som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 14 i direktiv 
2004/39/EØF, eller

b) dersom markedet ligger i en tredjestat, et finansmarked 
som oppfyller følgende vilkår:

i) det er anerkjent av forsikringsforetakets hjemstat 
og oppfyller krav tilsvarende de som er fastsatt i 
direktiv 2004/39/EF, og

ii) de finansielle instrumenter som omsettes der, 
er av en kvalitet som svarer til kvaliteten på de 
instrumenter som omsettes i det eller de regulerte 
markeder i hjemstaten,

23) «nasjonalt byrå» et nasjonalt forsikringsbyrå som definert i 
artikkel 1 nr. 3 i direktiv 72/166/EØF,

24) «nasjonalt garantifond» institusjonen omhandlet i artikkel 
1 nr. 4 i direktiv 84/5/EØF,

25) «finansforetak» enten

a) en kredittinstitusjon, en finansinstitusjon eller et foretak 
som yter tilleggstjenester knyttet til bankvirksomhet 
i henhold til henholdsvis artikkel 4 nr. 1, 5 og 21 i 
direktiv 2006/48/EF,

b) et forsikringsforetak, et gjenforsikringsforetak eller 
et forsikringsholdingselskap i henhold til artikkel 212 
nr. 1 bokstav f),

c) et verdipapirforetak eller en finansinstitusjon i henhold 
til artikkel 4 nr. 1 punkt 1 i direktiv 2004/39/EF, eller

d) et blandet finansielt holdingselskap i henhold til 
artikkel 2 nr. 15 i direktiv 2002/87/EF,

26) «spesialforetak for verdipapirisering» ethvert annet foretak, 
uansett om det er en juridisk person eller ikke, enn et 
eksisterende forsikrings- eller gjenforsikringsforetak, som 
overtar risikoer fra forsikrings- eller gjenforsikringsforetak, 
og som i sin helhet finansierer sin eksponering for slike 
risikoer ved utbyttet fra en gjeldsutstedelse eller en annen 
finansieringsordning der tilbakebetalingsretten til dem som 
har tilbudt et slikt innskudd eller en slik finansieringsordning, 
er underordnet gjenforsikringsforpliktelsene til foretaket,

27) «store risikoer»

a) risikoer klassifisert i klasse 4, 5, 6, 7, 11 og 12 i vedlegg 
I del A,

b) risikoer klassifisert i klasse 14 og 15 i vedlegg I del 
A, når forsikringstakeren er yrkesmessig beskjeftiget i 
industri- eller handelsvirksomhet eller i et fritt yrke, og 
risikoen gjelder slik virksomhet,

c) risikoer klassifisert i klasse 3, 8, 9, 10, 13 og 16 i 
vedlegg I del A, i den utstrekning forsikringstakeren 
overskrider grensene for minst to av følgende kriterier:

i) en samlet balanse på 6,2 millioner euro,

ii) en nettoomsetning i henhold til fjerde rådsdirektiv 
78/660/EØF av 25. juli 1978 med hjemmel i 
traktatens artikkel 54 paragraf 3 bokstav g) om 
årsregnskapene for visse selskapsformer(1) på 
12,8 millioner euro,

iii) et gjennomsnittlig antall ansatte i løpet av 
regnskapsåret på 250.

 Dersom forsikringstakeren tilhører en foretaksgruppe som 
det utarbeides konsolidert regnskap for i henhold til direktiv 
83/349/EØF, skal kriteriene fastsatt i første ledd bokstav c) 
anvendes på grunnlag av det konsoliderte regnskapet.

 Medlemsstatene kan til kategoriene angitt i første 
ledd bokstav c) tilføye risikoer som forsikres av 
yrkessammenslutninger, fellesforetak og midlertidige 
sammenslutninger,

28) «utkontraktering» enhver form for avtale mellom et 
forsikrings- eller gjenforsikringsforetak og en tjenesteyter, 
enten dette er en enhet det føres tilsyn med eller ikke, 
som innebærer at tjenesteyteren utfører en prosess, en 
tjeneste eller en virksomhet, enten direkte eller ved videre 
utkontraktering, som ellers ville blitt utført av forsikrings- 
eller gjenforsikringsforetaket selv,

(1) EFT L 222 av 14.8.1978, s. 11.
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29) «funksjon» innenfor et system for risikostyring og 
internkontroll, en intern kapasitet til å utføre visse praktiske 
oppgaver. Et system for risikostyring og internkontroll 
omfatter risikostyringsfunksjonen, funksjonen for 
kontroll av overholdelse, internrevisjonfunksjonen og 
aktuarfunksjonen,

30) «forsikringsrisiko» risikoen for tap eller ugunstig endring 
i verdien av en forsikringsforpliktelse som følge av at 
priser og avsetninger er fastsatt på grunnlag av sviktende 
forutsetninger,

31) «markedsrisiko» risikoen for tap eller ugunstig endring i 
den finansielle situasjonen som direkte eller indirekte følge 
av svingninger i nivået på og volatiliteten til markedsprisene 
på eiendeler, forpliktelser og finansielle instrumenter,

32) «kredittrisiko» risikoen for tap eller ugunstig endring 
i den finansielle situasjonen som følge av svingninger 
i kredittverdigheten til utstedere av verdipapirer, 
motparter og eventuelle debitorer som forsikrings- og 
gjenforsikringsforetakene er eksponert for, i form av 
konsentrasjoner av motpartsrisiko, kredittmarginrisiko 
(spread risk) eller markedsrisiko,

33) «operasjonell risiko» risikoen for tap som skyldes 
utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser, personell 
eller systemer eller eksterne hendelser,

34) «likviditetsrisiko» risikoen for at forsikrings- og 
gjenforsikringsforetak er ute av stand til å realisere 
investeringer og andre eiendeler for å betjene sine 
økonomiske forpliktelser ved forfall,

35) «konsentrasjonsrisiko» all risikoeksponering med 
tapspotensial som er stort nok til å sette forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetakets solvens eller finansielle stilling i 
fare,

36) «risikoreduksjonsteknikker» alle teknikker som gjør det 
mulig for forsikrings- og gjenforsikringsforetak å overføre 
deler av eller all risiko til en annen part,

37) «diversifiseringseffekt» reduksjonen i risikoeksponeringen 
som forsikrings- og gjenforsikringsforetak og -grupper 
oppnår ved å diversifisere sin virksomhet, der et ugunstig 
utfall for én risiko kan oppveies av et gunstigere utfall 
for en annen risiko, forutsatt at det ikke er fullstendig 
korrelasjon mellom risikoene,

38) «forventet sannsynlighetsfordeling» en matematisk 
funksjon som angir sannsynligheten for at et uttømmende 
sett av gjensidig utelukkende, framtidige hendelser vil 
inntreffe,

39) «risikomål» en matematisk funksjon som tildeler en gitt 
forventet sannsynlighetsfordeling et pengebeløp som øker 
monotont med den risikoeksponering som ligger til grunn 
for den forventede sannsynlighetsfordelingen.

KAPITTEL II

Adgang til å starte virksomhet

Artikkel 14

Tillatelse

1.  Adgangen til å starte virksomhet innen direkte forsikring 
og gjenforsikring omfattet av dette direktiv skal være betinget 
av forhåndstillatelse.

2.  Tillatelsen det vises til i nr. 1, skal innhentes fra 
tilsynsmyndighetene i hjemstaten av

a) ethvert foretak som oppretter hovedkontor på medlems-
statens territorium, eller

b) ethvert forsikringsforetak som etter å ha fått tillatelsen 
nevnt i nr. 1, ønsker å utvide sin virksomhet til en hel 
forsikringsklasse eller til andre forsikringsklasser enn dem 
foretaket allerede har fått tillatelse for.

Artikkel 15

Tillatelsens virkeområde

1.  En tillatelse gitt i henhold til artikkel 14 skal gjelde i 
hele Fellesskapet. I og med at denne tillatelsen også omfatter 
etableringsretten og adgangen til å yte tjenester, skal den tillate 
at forsikrings- og gjenforsikringsforetak utøver virksomhet der.

2.  I samsvar med artikkel 14 skal tillatelsen gis for en 
særskilt klasse direkte forsikring som angitt i vedlegg I del A 
eller i vedlegg II. Den skal omfatte hele klassen, med mindre 
søkeren ønsker å dekke bare noen av de risikoer som hører til 
denne klassen.

Risikoene i en klasse skal ikke omfattes av noen annen klasse, 
med unntak av de tilfeller som nevnes i artikkel 16.

Det kan gis tillatelse for to eller flere klasser i de tilfeller der 
en medlemsstats lovgivning gir anledning til at disse klassene 
utøves samtidig.

3.  Når det gjelder skadeforsikring, kan medlemsstatene gi 
tillatelse for de gruppene av klasser som er angitt i vedlegg I del 
B.

Tilsynsmyndighetene kan ved søknad om tillatelse for en av 
klassene begrense tillatelsen til virksomhet som er angitt i 
virksomhetsplanen omhandlet i artikkel 23.

4.  Foretak som omfattes av dette direktiv, kan utøve den 
assistansevirksomhet som er omhandlet i artikkel 6, bare 
dersom de har fått tillatelse for klasse 18 i vedlegg I del A, 
uten at dette berører artikkel 16 nr. 1. I slike tilfeller skal dette 
direktiv få anvendelse på den aktuelle virksomheten.
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5.  Når det gjelder gjenforsikring, skal det gis tillatelse til 
å utøve virksomhet innen gjenforsikring av skadeforsikring, 
gjenforsikring av livsforsikring eller alle typer gjenforsikring.

En søknad om tillatelse skal vurderes i lys av virksomhetsplanen 
som skal framlegges i henhold til artikkel 18 nr. 1 bokstav c), 
og oppfyllelsen av vilkårene for slik tillatelse fastsatt av den 
medlemsstat der det søkes om tillatelse.

Artikkel 16

Tilleggsrisikoer

1.  Et forsikringsforetak som har fått tillatelse for en 
hovedrisiko som tilhører en av klassene eller gruppene av 
klasser fastsatt i vedlegg I, kan også forsikre risikoer i andre 
klasser uten å måtte innhente tillatelse for slike risikoer, 
forutsatt at risikoene oppfyller følgende vilkår:

a) de er forbundet med hovedrisikoen,

b) de gjelder den gjenstand som er forsikret mot hovedrisikoen, 
og

c) de er dekket av den avtale som forsikrer hovedrisikoen.

2.  Som unntak fra nr. 1 skal risikoene som inngår i klasse 14, 
15 og 17 i vedlegg I del A, ikke anses som tilleggsrisikoer til 
andre klasser.

Rettshjelpsforsikring som fastsatt i klasse 17 kan imidlertid 
anses som en tilleggsrisiko til klasse 18 i de tilfeller der 
vilkårene fastsatt i nr. 1 og et av følgende vilkår er oppfylt:

a) hovedrisikoen gjelder bare den assistanse som ytes til 
personer som får problemer på reise eller når de er borte fra 
hjemmet eller fra sitt vanlige bosted, eller

b) forsikringen gjelder tvister eller risikoer som følge av eller 
i forbindelse med bruk av sjøgående fartøy.

Artikkel 17

Forsikrings- eller gjenforsikringsforetaks juridiske form

1.  Hjemstaten skal kreve at alle foretak som søker 
om tillatelse i henhold til artikkel 14, skal velge en av 
foretaksformene angitt i vedlegg III.

2.  Medlemsstatene kan opprette foretak med en form som er 
underlagt offentlig rett, forutsatt at de har som formål å drive 
forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet på tilsvarende vilkår 
som dem som gjelder foretak underlagt privat rett.

3.  Kommisjonen kan treffe gjennomføringstiltak i 
forbindelse med utvidelse av listen over former angitt i vedlegg 
III.

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 301 nr. 3.

Artikkel 18

Vilkår for tillatelse

1.  Hjemstaten skal kreve at alle foretak som søker om 
tillatelse, skal

a) når det gjelder forsikringsforetak, begrense sitt formål til 
forsikringsvirksomhet og virksomhet som følger direkte av 
dette, og utelukke all annen næringsvirksomhet,

b) når det gjelder gjenforsikringsforetak, begrense sitt formål 
til gjenforsikringsvirksomhet og tilknyttet virksomhet. 
Dette kravet kan omfatte funksjonen til et holdingselskap 
og virksomhet i forbindelse med aktiviteter i finanssektoren 
i henhold til artikkel 2 nr. 8 i direktiv 2002/87/EF,

c) framlegge en virksomhetsplan i samsvar med artikkel 23,

d) ha til rådighet tellende basiskapital tilsvarende den absolutte 
nedre grense for minstekapitalkravet fastsatt i artikkel 129 
nr. 1 bokstav d),

e) godtgjøre at det vil ha tellende ansvarlig kapital som 
oppfyller solvenskapitalkravet som fastsatt i artikkel 100,

f) godtgjøre at det vil ha tellende basiskapital som oppfyller 
minstekapitalkravet som fastsatt i artikkel 128,

g) godtgjøre at det vil kunne overholde kravene til systemet 
for risikostyring og internkontroll omhandlet i kapittel IV 
avsnitt 2,

h) når det gjelder skadeforsikring, formidle navn og adresse 
på alle skaderepresentanter utpekt i henhold til artikkel 
4 i direktiv 2000/26/EF i hver medlemsstat utenom den 
medlemsstat der det søkes tillatelse, dersom de risikoer 
som skal forsikres, er klassifisert i klasse 10 i vedlegg I del 
A til dette direktiv, unntatt transportøransvaret.

2.  Et forsikringsforetak som søker om tillatelse til å utvide 
sin virksomhet til andre klasser eller om å utvide en tillatelse 
som dekker bare en del av de risikoer som omfattes av en 
klasse, skal pålegges å framlegge en virksomhetsplan i samsvar 
med artikkel 23.

Foretaket skal videre pålegges å framlegge bevis for at det har 
tellende ansvarlig kapital som oppfyller solvenskapitalkravet 
og minstekapitalkravet fastsatt i artikkel 100 første ledd og 
artikkel 128.
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3.  Uten at dette berører nr. 2, skal et forsikringsforetak 
som yter livsforsikring og som søker tillatelse til å utvide sin 
virksomhet til risikoene i klasse 1 eller 2 i vedlegg I del A, som 
omhandlet i artikkel 73, godtgjøre at det

a) innehar tellende basiskapital tilsvarende den absolutte  
nedre grense for minstekapitalkravet for livsforsikrings-
foretak og den absolutte nedre grense for minstekapital-
kravet for skadeforsikringsforetak, som omhandlet i 
artikkel 129 nr. 1 bokstav d),

b) i sin virksomhet påtar seg å dekke de finansielle 
minsteforpliktelsene omhandlet i artikkel 74 nr. 3.

4.  Uten at dette berører nr. 2, skal et forsikringsforetak 
som yter skadeforsikring for risikoene angitt i klasse 1 eller 
2 i vedlegg I del A, og som søker tillatelse til å utvide sin 
virksomhet til livsforsikringsrisikoene som omhandlet i 
artikkel 73, godtgjøre at det

a) innehar tellende basiskapital tilsvarende den absolutte  
nedre grense for minstekapitalkravet for livsforsikrings-
foretak og den absolutte nedre grense for minstekapital-
kravet for skadeforsikringsforetak, som omhandlet i 
artikkel 129 nr. 1 bokstav d),

b) i sin virksomhet påtar seg å dekke de finansielle 
minsteforpliktelsene omhandlet i artikkel 74 nr. 3.

Artikkel 19

Nære forbindelser

Der det finnes nære forbindelser mellom forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetaket og andre fysiske eller juridiske 
personer, skal tilsynsmyndighetene gi tillatelse bare dersom 
disse forbindelsene ikke hindrer myndighetene i å utøve sine 
tilsynsoppgaver på en forsvarlig måte.

Tilsynsmyndighetene skal nekte å gi tillatelse dersom de  
hindres i å føre forsvarlig tilsyn fordi en eller flere 
fysiske eller juridiske personer som forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetaket har nære forbindelser til, er underlagt 
en tredjestats lover og forskrifter, eller fordi det er vanskelig å 
anvende disse lovene og forskriftene.

Tilsynsmyndighetene skal kreve at forsikrings- og 
gjenforsikringsforetak gir dem de opplysninger de trenger for 
at de til enhver tid skal kunne forsikre seg om at vilkårene i 
første ledd oppfylles.

Artikkel 20

Forsikrings- og gjenforsikringsforetaks hovedkontor

Medlemsstatene skal kreve at forsikrings- og gjenforsikrings-
foretak har hovedkontor og forretningskontor i samme 
medlemsstat.

Artikkel 21

Forsikringsvilkår og premietariffer

1.  Medlemsstatene skal ikke kreve forhåndsgodkjenning 
av eller løpende underretning om generelle og spesielle 
forsikringsvilkår, premietariffer, det forsikringstekniske 
grunnlag som særlig anvendes ved beregning av premietariffer 
og forsikringstekniske avsetninger, eller blanketter og andre 
trykte dokumenter som foretaket akter å anvende overfor 
forsikringstakere, cedenter eller retrocedenter.

Hjemstaten kan imidlertid, når det gjelder livsforsikring, og 
utelukkende med det formål å føre tilsyn med at nasjonale 
bestemmelser om forsikringstekniske prinsipper overholdes, 
kreve løpende underretning om det forsikringstekniske 
grunnlag som anvendes ved beregning av premietariffer og 
forsikringstekniske avsetninger. Dette kravet skal ikke gjøres 
til en forutsetning for at forsikringsforetaket kan utøve sin 
virksomhet.

2.  Medlemsstatene skal bare opprettholde eller innføre 
forhåndsmelding om eller forhåndsgodkjenning av foreslåtte 
premieforhøyelser som del av en alminnelig priskontrollordning.

3.  Medlemsstatene kan underlegge foretak som søker om 
eller har oppnådd tillatelse for klasse 18 i vedlegg I del A, tilsyn 
med direkte og indirekte ressurser som personale og utstyr, 
herunder med det medisinske personalets kvalifikasjoner og 
kvaliteten på det utstyr foretaket har til rådighet for å dekke 
forpliktelsene i forbindelse med denne klassen.

4.  Medlemsstatene kan opprettholde eller innføre lover eller 
forskrifter som krever godkjenning av stiftelsesdokumenter 
og vedtekter og framlegging av ethvert dokument som er 
nødvendig for normal gjennomføring av tilsyn.

Artikkel 22

Markedets økonomiske behov

Medlemsstatene skal ikke kunne kreve at søknader om tillatelse 
behandles ut fra hensynet til markedets økonomiske behov.

Artikkel 23

Virksomhetsplan

1.  Virksomhetsplanen nevnt i artikkel 18 nr. 1 bokstav c) 
skal inneholde opplysninger om eller bevis på

a) hvilke typer risiko eller forpliktelser det berørte forsikrings- 
eller gjenforsikringsforetaket har til hensikt å påta seg,

b) hvilken type gjenforsikringsavtaler gjenforsikrings-
foretaket har til hensikt å inngå med cedenter,

c) hovedprinsipper for gjenforsikring og retrocesjon,
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d) hvilke poster i basiskapitalen som utgjør absolutt nedre 
grense for minstekapitalkravet,

e) anslag over kostnader til oppbygging av administrasjonen 
og andre nødvendige foretaksfunksjoner, de økonomiske 
midlene som er beregnet til dekning av dette, og, dersom 
risikoene som skal dekkes, er klassifisert i klasse 18 i 
vedlegg I del A, de midler forsikringsforetaket har til 
rådighet for å yte den lovede assistanse.

2.  I tillegg til de kravene som er fastsatt i nr. 1, skal planen 
for de første tre regnskapsårene inneholde 

a) balanseprognose,

b) anslag over framtidige solvenskapitalkrav, som fastsatt 
i kapittel VI avsnitt 4 underavsnitt 1, på grunnlag 
av balanseprognosen omhandlet i bokstav a), samt 
beregningsmetoden benyttet til å frambringe disse 
anslagene,

c) anslag over framtidige minstekapitalkrav, som fastsatt i 
artikkel 128 og 129, på grunnlag av balanseprognosen 
omhandlet i bokstav a), samt beregningsmetoden benyttet 
til å frambringe disse anslagene,

d) anslag over de økonomiske midler som er ment å dekke 
forsikringstekniske avsetninger, minstekapitalkrav og 
solvenskapitalkrav,

e) når det gjelder skadeforsikring og gjenforsikring, også 
følgende:

i) anslag over administrasjonskostnadene unntatt 
kostnadene til oppbygging av administrasjonen, særlig 
alminnelige løpende kostnader og provisjoner,

ii) anslag over premier eller bidrag og erstatnings-
utbetalinger,

f) når det gjelder livsforsikring, også en plan med 
detaljerte anslag over inntekter og kostnader for direkte 
forsikringsvirksomhet, mottatt gjenforsikring og avgitt 
gjenforsikring,

Artikkel 24

Aksjeeiere og deltakere med kvalifiserende eierandeler

1.  Tilsynsmyndighetene i hjemstaten skal ikke gi et 
foretak tillatelse som gir adgang til å starte forsikrings- eller 
gjenforsikringsvirksomhet før de er underrettet om navnene 
på aksjeeiere og deltakere som direkte eller indirekte har en 
kvalifiserende eierandel i foretaket, enten de er fysiske eller 
juridiske personer, og om størrelsen på disse eierandelene.

De samme myndigheter skal nekte å gi tillatelse dersom de av 
hensyn til behovet for å sikre en sunn og forsvarlig styring av 
forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket ikke er overbevist 
om aksjeeiernes eller deltakernes egnethet.

2.  Med hensyn til nr. 1 skal stemmerettene omhandlet i 
artikkel 9 og 10 i 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(1) samt vilkårene 
for sammenlegging av eierandeler fastsatt i artikkel 12 nr. 4 og 
5 i nevnte direktiv tas i betraktning. 

Medlemsstatene skal ikke ta hensyn til stemmeretter eller aksjer 
som verdipapirforetak eller kredittinstitusjoner innehar som 
følge av at de sørger for fulltegning av finansielle instrumenter 
og/eller plassering av finansielle instrumenter på grunnlag av 
bindende tilsagn i henhold til nr. 6 i avsnitt A i vedlegg I til 
direktiv 2004/39/EF, forutsatt at disse rettighetene på den ene 
side ikke blir utøvd eller på annen måte benyttet til å gripe inn 
i styringen av utstederen, og på den annen side blir avhendet 
innen ett år etter ervervet.

Artikkel 25

Avslag på søknad om tillatelse

Ethvert avslag på en søknad om tillatelse skal inneholde en 
begrunnelse for avslaget og skal meddeles det berørte foretaket.

Hver medlemsstat skal åpne for klageadgang ved vedtak om 
avslag på søknad om tillatelse.

Slik adgang skal også fastsettes for tilfeller der tilsyns-
myndighetene ikke har behandlet en søknad om tillatelse innen 
seks måneder fra den dato søknaden ble mottatt.

Artikkel 26

Forutgående samråd med andre medlemsstaters 
myndigheter

1.  Tilsynsmyndighetene i enhver annen berørt medlemsstat 
skal rådspørres før det gis tillatelse til

a) et datterforetak av et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak 
med tillatelse i vedkommende medlemsstat, 

b) et datterforetak av morforetaket til et forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetak med tillatelse i vedkommende 
medlemsstat, eller

c) et foretak kontrollert av samme fysiske eller juridiske person 
som kontrollerer et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak 
med tillatelse i vedkommende medlemsstat.

(1) EUT L 390 av 31.12.2004, s. 38.
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2.  Myndighetene i en berørt medlemsstat med ansvar 
for tilsyn med kredittinstitusjoner eller verdipapirforetak, 
skal rådspørres før det gis tillatelse til et forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetak som er

a) et datterforetak av en kredittinstitusjon eller et verdipapir-
foretak med tillatelse i Fellesskapet,

b) et datterforetak av morforetaket til en kredittinstitusjon 
eller et verdipapirforetak med tillatelse i Fellesskapet, eller

c) et foretak kontrollert av den samme fysiske eller juridiske 
person som kontrollerer en kredittinstitusjon eller et 
verdipapirforetak med tillatelse i Fellesskapet.

3.  De berørte myndigheter nevnt i nr. 1 og 2 skal særlig 
rådføre seg med hverandre når de vurderer aksjeeiernes 
skikkethet og egnetheten til alle personer som faktisk leder 
foretaket eller innehar andre nøkkelfunksjoner i ledelsen av et 
annet foretak i samme gruppe.

De skal meddele hverandre alle opplysninger om aksjeeieres 
skikkethet og egnetheten til alle personer som faktisk leder 
foretaket eller innehar andre nøkkelfunksjoner som er av 
betydning for andre berørte vedkommende myndigheter 
i forbindelse med tildeling av tillatelse og den løpende 
vurderingen av oppfyllelsen av vilkårene for å utøve 
virksomhet.

KAPITTEL III

Tilsynsmyndigheter og alminnelige regler

Artikkel 27

Hovedformål med tilsynet

Medlemsstatene skal sikre at tilsynsmyndighetene gis de 
nødvendige midler og har relevant kompetanse, kapasitet og 
mandat til å oppnå hovedformålet med tilsynet, nemlig vern av 
forsikringstakere og begunstigede.

Artikkel 28

Finansiell stabilitet og prosyklikalitet

Uten at dette berører hovedformålet med tilsynet, som fastsatt i 
artikkel 27, skal medlemsstatene sikre at tilsynsmyndighetene 
i utøvelsen av sine alminnelige plikter tar behørig hensyn til 
de konsekvenser deres beslutninger kan få for stabiliteten til 
de berørte finanssystemene i Den europeiske union, særlig 
i nødsituasjoner, og ta i betraktning de opplysninger som er 
tilgjengelige på det relevante tidspunktet.

I tider med ekstraordinære bevegelser i finansmarkedene 
skal tilsynsmyndighetene ta hensyn til mulige prosykliske 
virkninger av sine handlinger.

Artikkel 29

Allmenne tilsynsprinsipper

1.  Tilsynet skal være basert på en fremoverskuende og 
risikobasert tilnærming. Det skal omfatte løpende kontroll 
med at forsikrings- eller gjenforsikringsvirksomheten drives 
forsvarlig, og at forsikrings- og gjenforsikringsforetakene 
overholder tilsynsbestemmelsene.

2.  Tilsynet med forsikrings- og gjenforsikringsforetak 
skal omfatte en hensiktsmessig kombinasjon av ikke-stedlige 
aktiviteter og stedlig tilsyn.

3.  Medlemsstatene skal sikre at kravene fastsatt i dette 
direktiv anvendes på en måte som står i forhold til arten, 
omfanget og kompleksiteten av de risikoer et forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetaks virksomhet innebærer.

4.  Kommisjonen skal sikre at gjennomføringstiltak tar 
hensyn til forholdsmessighetsprinsippet og dermed sikrer 
forholdsmessig anvendelse av dette direktiv, særlig når det 
gjelder små forsikringsforetak.

Artikkel 30

Tilsynsmyndigheter og tilsynets omfang

1.  Finansielt tilsyn med forsikrings- og gjenforsikrings-
foretak, herunder tilsyn med den virksomhet de utøver gjennom 
filialer eller i henhold til adgangen til å yte tjenester, skal være 
hjemstatens eneansvar.

2.  Det finansielle tilsynet i henhold til nr. 1 skal omfatte 
kontroll av et forsikrings- eller gjenforsikringsforetaks 
samlede virksomhet, herunder dets solvens, dets opprettelse 
av forsikringstekniske avsetninger, dets eiendeler og dets 
tellende ansvarlige kapital, i samsvar med regler eller fast 
praksis i hjemstaten og i henhold til bestemmelser vedtatt på 
fellesskapsplan.

Når vedkommende forsikringsforetak har tillatelse til å 
dekke risikoene klassifisert i klasse 18 i vedlegg I del A, 
skal tilsynet også omfatte tilsyn med de forsikringstekniske 
ressurser som forsikringsforetaket har til rådighet for å utføre 
assistansevirksomheten det har forpliktet seg til å utføre, i den 
utstrekning hjemstatens lovgivning har bestemmelser om slikt 
tilsyn.
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3.  Dersom tilsynsmyndighetene i medlemsstaten der 
risikoen eller forpliktelsen består, eller, når det gjelder 
gjenforsikringsforetak, tilsynsmyndighetene i vertsstaten har 
grunn til å anta at et forsikrings- eller gjenforsikringsforetaks 
virksomhet kan påvirke dets økonomiske soliditet, skal de 
underrette tilsynsmyndighetene i foretakets hjemstat.

Tilsynsmyndighetene i hjemstaten skal fastslå hvorvidt 
foretaket overholder tilsynsprinsippene fastsatt i dette direktiv.

Artikkel 31

Innsyn og ansvarlighet

1.  Tilsynsmyndigheten skal utføre sine oppgaver på en åpen 
og ansvarlig måte med behørig hensyn til vern av fortrolige 
opplysninger.

2.  Medlemsstatene skal sikre at følgende opplysninger 
offentliggjøres:

a) lover, forskrifter og generelle veiledninger på 
forsikringsområdet,

b) generelle kriterier og metoder, herunder de verktøy som 
er utviklet i samsvar med artikkel 34 nr. 4, som benyttes i 
tilsynsmyndighetenes evalueringsprosess fastsatt i artikkel 
36,

c) aggregerte statistiske opplysninger om sentrale aspekter 
ved anvendelsen av tilsynsregelverket,

d) hvordan de valgmuligheter som gis i dette direktiv, utøves,

e) tilsynets formål, hovedfunksjoner og aktiviteter.

Opplysningene som offentliggjøres i henhold til første ledd, 
skal være tilstrekkelige til å kunne foreta en sammenligning 
av tilsynsmetodene som er vedtatt av tilsynsmyndighetene i de 
ulike medlemsstatene.

Opplysningene skal offentliggjøres i et felles format og 
ajourføres regelmessig. Opplysningene omhandlet i første 
ledd bokstav a)–e) skal være tilgjengelige på en og samme 
elektroniske adresse i hver medlemsstat.

3.  Medlemsstatene skal fastsette framgangsmåter for 
ansettelse og oppsigelse av medlemmer av tilsynsmyndighetens 
styrer og ledende organer som er åpne for innsyn.

4.  Kommisjonen skal vedta gjennomføringstiltak for nr. 2, 
med nærmere opplysninger om de sentrale aspektene som det 
skal offentliggjøres aggregerte statistiske opplysninger for, 
og om offentliggjøringens format, struktur, innholdsliste og 
publiseringsdato.

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 301 nr. 3.

Artikkel 32

Forbud mot avvisning av gjenforsikrings- og 
retrocesjonsavtaler

1.  Forsikringsforetakets hjemstat kan ikke avvise en 
gjenforsikringsavtale som er inngått av et forsikringsforetak 
med et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak med tillatelse 
i samsvar med artikkel 14, av grunner som er direkte knyttet 
til gjenforsikringsforetakets eller forsikringsforetakets 
økonomiske soliditet.

2.  Gjenforsikringsforetakets hjemstat kan ikke avvise en 
recesjonsavtale som er inngått av et gjenforsikringsforetak 
med et gjenforsikrings- eller forsikringsforetak med tillatelse 
i samsvar med artikkel 14, av grunner som er direkte knyttet 
til gjenforsikringsforetakets eller forsikringsforetakets 
økonomiske soliditet.

Artikkel 33

Tilsyn med filialer etablert i en annen medlemsstat

Når et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak med tillatelse i 
en annen medlemsstat utøver virksomhet gjennom en filial, skal 
medlemsstatene sørge for at hjemstatens tilsynsmyndigheter, 
etter å ha underrettet den berørte vertsstatens tilsynsmyndigheter, 
selv eller gjennom en mellommann som er gitt fullmakt til 
dette, foretar stedlige kontroller av de opplysninger som er 
nødvendige for å sikre finansielt tilsyn med foretaket.

Den berørte vertsstatens myndigheter skal ha mulighet til å 
delta i disse kontrollene.

Artikkel 34

Alminnelig tilsynsmyndighet

1.  Medlemsstatene skal sikre at tilsynsmyndighetene har de 
nødvendige fullmakter til å treffe forebyggende og korrigerende 
tiltak for å sikre at forsikrings- og gjenforsikringsforetak 
overholder de lover og forskrifter de er pålagt å overholde i den 
enkelte medlemsstat.

2.  Tilsynsmyndighetene skal ha fullmakt til å treffe alle 
nødvendige tiltak, herunder tiltak av administrativ eller 
økonomisk art der det er relevant, overfor forsikrings- 
og gjenforsikringsforetak og medlemmer av deres 
administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganer.
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3.  Medlemsstatene skal sikre at tilsynsmyndighetene har 
fullmakt til å innhente alle opplysninger som er nødvendige for 
å føre tilsyn i samsvar med artikkel 35.

4.  Medlemsstatene skal sikre at tilsynsmyndighetene, som 
del av tilsynsmyndighetenes evalueringsprosess og som et 
tillegg til reglene for beregning av solvenskapitalkravet, har 
fullmakt til, der det er hensiktsmessig, å utvikle kvantitative 
verktøy som er nødvendige for å vurdere forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetakenes evne til å håndtere eventuelle 
hendelser eller framtidige endringer i de økonomiske 
forholdene som kan ha ugunstig innvirkning på deres generelle 
økonomiske evne. Tilsynsmyndighetene skal ha fullmakt til å 
kreve at foretakene gjennomfører tilsvarende prøver.

5.  Tilsynsmyndighetene skal ha fullmakt til å gjennomføre 
stedlig tilsyn i forsikrings- og gjenforsikringsforetakenes 
lokaler.

6.  Tilsynsmyndighetene skal utøve sine fullmakter på en 
betimelig og forholdsmessig måte.

7.  Fullmaktene som gjelder for forsikrings- og gjen-
forsikringsforetak omhandlet i nr. 1–5, skal også gjelde for 
virksomhet som forsikrings- og gjenforsikringsforetakene har 
utkontraktert.

8.  Fullmaktene omhandlet i nr. 1–5 og 7 skal om nødvendig 
utøves med tvang og eventuelt gjennom rettslige kanaler.

Artikkel 35

Opplysninger som skal legges fram for tilsynsformål

1.  Medlemsstatene skal kreve at forsikrings- og 
gjenforsikringsforetak sender inn til tilsynsmyndighetene 
de opplysninger som er nødvendige for tilsynsformål. Ved 
gjennomføring av prosessen omhandlet i artikkel 36 skal dette 
omfatte minst de opplysninger som er nødvendige for å

a) vurdere foretakenes system for risikostyring og 
internkontroll, deres virksomhet, verdsettingsprinsippene 
som anvendes for solvensformål, foretakenes risikoer 
og risikostyringssystemer samt deres kapitalstruktur, 
kapitalbehov og kapitalforvaltning,

b) treffe enhver hensiktsmessig beslutning som følger av 
utøvelsen av deres rett og plikt til å føre tilsyn.

2.  Medlemsstatene skal sikre at tilsynsmyndighetene har 
fullmakt til

a) å bestemme typen, omfanget og formatet på opplysningene 
omhandlet i nr. 1, som de krever at forsikrings- og 
gjenforsikringsforetakene legger fram på følgende 
tidspunkter:

i) på forhåndsfastsatte tidspunkter,

ii) når nærmere fastsatte hendelser inntreffer,

iii) ved undersøkelse av et forsikrings- eller gjenforsikrings-
foretaks situasjon,

b) å innhente eventuelle opplysninger om avtaler som innehas 
av mellommenn eller om avtaler inngått med tredjemenn, 
og

c) å kreve opplysninger fra eksterne sakkyndige, f.eks. 
revisorer og aktuarer.

3.  Opplysningene omhandlet i nr. 1 og 2 skal bestå av

a) kvalitative eller kvantitative elementer, eller enhver 
hensiktsmessig kombinasjon av slike,

b) historiske, aktuelle eller framtidige elementer, eller enhver 
hensiktsmessig kombinasjon av slike, og

c) opplysninger fra interne eller eksterne kilder, eller enhver 
hensiktsmessig kombinasjon av slike.

4.  Opplysningene omhandlet i nr. 1 og 2 skal overholde 
følgende prinsipper:

a) de skal gi et bilde av arten, omfanget og kompleksiteten av 
det berørte foretakets virksomhet, og særlig de risikoer som 
er knyttet til virksomheten,

b) de skal være tilgjengelige, fullstendige i alle vesentlige 
henseender, sammenlignbare og konsekvente over tid, og

c) de skal være relevante, pålitelige og forståelige.

5.  Medlemsstatene skal kreve at forsikrings- og 
gjenforsikringsforetak har innført hensiktsmessige systemer og 
strukturer for å oppfylle kravene fastsatt i nr. 1–4 samt skriftlige 
retningslinjer godkjent av foretakets administrasjons-, ledelses- 
eller kontrollorgan, som sikrer at de framlagte opplysningene 
til enhver tid er relevante.

6.  Kommisjonen skal vedta gjennomføringstiltak med 
nærmere beskrivelse av opplysningene omhandlet i nr. 1–4, for 
å sikre størst mulig tilnærming i tilsynsrapporteringen.

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 301 nr. 3.

Artikkel 36

Tilsynsmyndighetenes evalueringsprosess

1.  Medlemsstatene skal sikre at tilsynsmyndighetene 
foretar en gjennomgåelse av og evaluerer strategiene, 
prosessene og rapporteringsrutinene som forsikrings- og 
gjenforsikringsforetakene har innført for å overholde lover og 
forskrifter vedtatt i henhold til dette direktiv.
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Denne gjennomgåelsen og evalueringen skal omfatte en 
vurdering av de kvalitative kravene knyttet til systemene 
for risikostyring og internkontroll, de risikoene de berørte 
foretakene møter eller kan møte, og foretakenes evne til å 
vurdere disse risikoene tatt i betraktning de omgivelsene som 
foretakene opererer i.

2.  Tilsynsmyndigheten skal særlig gjennomgå og vurdere 
overholdelse av følgende:

a) systemet for risikostyring og internkontroll, herunder 
egenvurderingen av risiko og solvens som fastsatt i kapittel 
IV avsnitt 2,

b) forsikringstekniske avsetninger som fastsatt i kapittel VI 
avsnitt 2,

c) kapitalkravene som fastsatt i kapittel VI avsnitt 4 og 5,

d) investeringsreglene som fastsatt i kapittel VI avsnitt 6,

e) kvaliteten på og mengden av ansvarlig kapital som fastsatt 
i kapittel VI avsnitt 3,

f) dersom forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket benytter 
en full eller partiell intern modell, løpende oppfyllelse av 
kravene til full eller partiell intern modell fastsatt i kapittel 
VI avsnitt 4 underavsnitt 3.

3.  Tilsynsmyndighetene skal ha på plass hensiktsmessige 
kontrollverktøy som setter dem i stand til å påvise en svekket 
finansiell stilling i et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak 
og å kontrollere hva som gjøres for å bedre situasjonen.

4.  Tilsynsmyndighetene skal vurdere om de metoder 
og praksiser forsikrings- og gjenforsikringsforetakene har 
utarbeidet for å påvise mulige hendelser eller framtidige 
endringer i de økonomiske forholdene som kan ha ugunstig 
virkning på det berørte foretakets generelle økonomiske evne, 
er hensiktsmessige.

Tilsynsmyndighetene skal vurdere foretakets evne til å tåle slike 
mulige hendelser eller framtidige endringer i de økonomiske 
forholdene.

5.  Tilsynsmyndighetene skal ha de nødvendige fullmakter 
til å kreve at forsikrings- eller gjenforsikringsforetakene retter 
opp svakheter eller mangler som påvises i tilsynsmyndighetenes 
evalueringsprosess.

6.  Gjennomgåelsene, evalueringene og vurderingene 
omhandlet i nr. 1, 2 og 4 skal utføres regelmessig.

Tilsynsmyndighetene skal fastsette hvor ofte og i hvilket 
omfang disse gjennomgåelsene, evalueringene og 
vurderingene skal gjennomføres, og det skal tas hensyn til 
arten, omfanget og kompleksiteten av det berørte forsikrings- 
eller gjenforsikringsforetakets virksomhet.

Artikkel 37

Kapitalkravtillegg

1.  Etter tilsynsmyndighetenes evalueringsprosess kan 
tilsynsmyndigheten i ekstraordinære tilfeller og etter et 
begrunnet vedtak pålegge et forsikrings- eller gjenforsikrings-
foretak et kapitalkravtillegg. Denne muligheten skal bare kunne 
benyttes dersom

a) tilsynsmyndigheten konkluderer med at forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetakets risikoprofil avviker vesentlig fra de 
forutsetninger som ligger til grunn for solvenskapitalkravet 
slik det er beregnet ved bruk av standardformelen fastsatt i 
kapittel VI avsnitt 4 underavsnitt 2, og

i)  kravet om å benytte en intern modell i henhold 
til artikkel 119 er uhensiktsmessig eller har vært 
ineffektivt, eller

ii) en partiell eller full intern modell er under utvikling i 
henhold til artikkel 119,

b) tilsynsmyndigheten konkluderer med at forsikrings- 
eller gjenforsikringsforetakets risikoprofil avviker 
vesentlig fra de forutsetninger som ligger til grunn for 
solvenskapitalkravet slik det er beregnet ved bruk av en 
full eller partiell intern modell i samsvar med kapittel VI 
avsnitt 4 underavsnitt 3, fordi visse målbare risikoer ikke 
er blitt tilstrekkelig fanget opp og det ikke i tide har lyktes 
å tilpasse modellen slik at den bedre gjenspeiler den gitte 
risikoprofilen, eller

c) tilsynsmyndigheten konkluderer med at et forsikrings- 
eller gjenforsikringsforetaks system for risikostyring og 
internkontroll avviker vesentlig fra standardene fastsatt i 
kapittel IV avsnitt 2, at disse avvikene hindrer foretaket i 
korrekt å kunne påvise, måle, overvåke, styre og rapportere 
de risikoer det er eller kan bli eksponert for, og at det er 
usannsynlig at manglene kan utbedres innen rimelig tid ved 
å iverksette andre tiltak.

2.  I de tilfeller som omhandles i nr. 1 bokstav a) og b), skal 
kapitalkravtillegget beregnes på en slik måte at det sikres at 
foretaket oppfyller kravene i artikkel 101 nr. 3.

I de tilfeller som omhandles i nr. 1 bokstav c), skal 
kapitalkravtillegget stå i forhold til de vesentlige risikoer 
som oppstår som følge av manglene som var årsaken til at 
tilsynsmyndigheten besluttet å fastsette et kapitalkravtillegg.

3.  I de tilfeller som omhandles i nr. 1 bokstav b) og 
c), skal tilsynsmyndigheten sikre at forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetaket iverksetter alle nødvendige tiltak for 
å rette opp de mangler som førte til at kapitalkravtillegget ble 
pålagt.

4.  Kapitalkravtillegget omhandlet i nr. 1 skal vurderes 
av tilsynsmyndigheten minst en gang i året og oppheves når 
foretaket har rettet opp de mangler som førte til at tillegget ble 
pålagt.
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5.  Solvenskapitalkravet inkludert det pålagte 
kapitalkravtillegget skal erstatte det utilstrekkelige solvens-
kapitalkravet.

Uten at dette berører første ledd skal solvenskapitalkravet ikke 
omfatte et kapitalkravtillegg pålagt i henhold til nr. 1 bokstav c) 
for beregning av risikomarginen omhandlet i artikkel 77 nr. 5.

6.  Kommisjonen skal vedta gjennomføringstiltak som 
nærmere angir de tilfeller der kapitalkravtillegg kan pålegges, 
og metoder for beregning av kapitalkravtillegget.

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 301 nr. 3.

Artikkel 38

Tilsyn med utkontrakterte funksjoner og oppgaver

1.  Uten at dette berører artikkel 49, skal medlemsstatene  
sikre at forsikrings- og gjenforsikringsforetak som 
utkontrakterer en funksjon eller en forsikrings- eller 
gjenforsikringsvirksomhet, iverksetter de nødvendige tiltak for 
å sikre at følgende vilkår blir oppfylt:

a) tjenesteyteren må samarbeide med forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetakets tilsynsmyndigheter i forbindelse 
med den utkontrakterte funksjonen eller virksomheten,

b) forsikrings- og gjenforsikringsforetakene, deres revisorer  
og tilsynsmyndighetene må ha faktisk tilgang til 
opplysninger om de utkontrakterte funksjonene eller 
virksomhetene,

c) tilsynsmyndighetene må ha faktisk adgang til tjeneste-
yterens forretningslokaler og må kunne utøve denne 
adgangsretten.

2.  Den medlemsstat der tjenesteyteren befinner seg, 
skal tillate at tilsynsmyndighetene for forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetak selv eller gjennom mellommenn 
utpekt for dette formål utfører stedlig tilsyn i tjenesteyterens 
lokaler. Tilsynsmyndighetene for forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetaket skal underrette rette myndighet i 
tjenesteyterens medlemsstat før de iverksetter et stedlig tilsyn. 
Dersom det dreier seg om et foretak som ikke er underlagt 
tilsyn, er rette myndighet tilsynsmyndigheten.

Tilsynsmyndighetene i forsikrings- eller gjenforsikrings-
foretakets hjemstat kan delegere slikt stedlig tilsyn til 
tilsynsmyndighetene i den medlemsstat der tjenesteyteren 
befinner seg.

Artikkel 39

Overdragelse av forsikringsportefølje

1.  På vilkår fastsatt i nasjonal lovgivning skal medlems-
statene gi forsikrings- og gjenforsikringsforetak med hoved-
kontor på deres territorium, tillatelse til å overdra hele eller 
deler av forsikringsporteføljen, enten avtalene er inngått i 
henhold til etableringsretten eller adgangen til å yte tjenester, 
til et mottakende foretak etablert i Fellesskapet.

Slik overdragelse skal bare tillates dersom tilsynsmyndigheten 
i hjemstaten til det mottakende foretaket bekrefter at foretaket 
etter overdragelsen har tilstrekkelig tellende ansvarlig kapital 
til å oppfylle solvenskapitalkravet omhandlet i artikkel 100 
første ledd.

2.  Nr. 3 og 6 får anvendelse på forsikringsforetak.

3.  Når en filial har til hensikt å overdra hele eller deler av sin 
forsikringsportefølje, skal den medlemsstat der filialen ligger, 
rådspørres.

4.  I tilfellene nevnt i nr. 1 og 3 skal tilsynsmyndighetene i 
hjemstaten til det avgivende forsikringsforetak gi tillatelse til 
overdragelsen etter å ha innhentet samtykke fra vedkommende 
myndigheter i medlemsstaten der forsikringsavtalene ble 
inngått, i henhold til enten etableringsretten eller adgangen til å 
yte tjenester.

5.  Myndighetene i de medlemsstater som rådspørres, skal 
avgi uttalelse eller gi samtykke til myndighetene i hjemstaten 
til det avgivende forsikringsforetak innen tre måneder etter at 
en anmodning om samråd er mottatt.

Dersom de rådspurte myndigheter ikke har svart innen utløpet 
av fristen, anses dette som et stilltiende samtykke.

6.  En overdragelse av en portefølje som tillates i samsvar 
med nr. 1–5, skal offentliggjøres enten før eller etter at tillatelse 
er gitt, som fastsatt i nasjonal lovgivning i hjemstaten eller i 
den medlemsstat der risikoen eller forpliktelsen består.

Overdragelsen skal uten videre gjøres gjeldende overfor 
forsikringstakerne, de forsikrede og enhver annen person som 
har rettigheter eller plikter i henhold til de overdratte avtalene.

Første og annet ledd i dette nummer skal ikke berøre 
medlemsstatenes rett til å gi forsikringstakerne mulighet til å si 
opp avtalen innen en bestemt frist etter overdragelsen.
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KAPITTEL IV

Vilkår for utøvelse av virksomhet

Avsni t t  1

Adminis trasjons- ,  l ede lses -  e l ler 
kontrol lorganenes  ansvar

Artikkel 40

Administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganenes ansvar

Medlemsstatene skal sikre at forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetakenes administrasjons-, ledelses- eller 
kontrollorganer har det endelige ansvar for at det berørte foretak 
overholder de lover og forskrifter som er vedtatt i samsvar med 
dette direktiv.

Avsni t t  2

System for r i s ikostyr ing  og  internkontrol l

Artikkel 41

Generelle krav til styring og kontroll

1.  Medlemsstatene skal kreve at alle forsikrings- og 
gjenforsikringsforetak har opprettet et effektivt system for 
risikostyring og internkontroll som legger til rette for en sunn 
og forsvarlig foretaksstyring.

Systemet skal minst omfatte en åpen og egnet 
organisasjonsstruktur med en klar og hensiktsmessig fordeling 
av ansvar og et system som sikrer effektiv overføring av 
informasjon. Det skal være utformet slik at det oppfyller 
kravene i artikkel 42–49.

Systemet for risikostyring og internkontroll skal være gjenstand 
for regelmessig intern revisjon.

2.  Systemet for risikostyring og internkontroll skal stå i 
forhold til arten, omfanget og kompleksiteten av forsikrings- 
eller gjenforsikringsforetakets virksomhet.

3.  Forsikrings- eller gjenforsikringsforetak skal ha skriftlige 
retningslinjer for i det minste risikostyring, internkontroll, 
internrevisjon og eventuelt utkontraktering. Foretakene skal 
sikre at disse retningslinjene gjennomføres. 

Retningslinjene skal revideres minst en gang i året. De skal 
forhåndsgodkjennes av administrasjons-, ledelses- eller 
kontrollorganet og endres i tråd med eventuelle vesentlige 
endringer av det berørte systemet eller innenfor området.

4.  Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal iverksette 
rimelige tiltak for å sikre kontinuitet og regularitet i utøvelsen 
av virksomheten, herunder utarbeidelse av beredskapsplaner. 
For dette formål skal foretaket anvende systemer, ressurser og 
rutiner som er egnet og står i forhold til målet.

5.  Tilsynsmyndighetene skal ha de nødvendige midler, 
metoder og fullmakter til å kontrollere forsikrings- og 
gjenforsikringsforetakenes systemer for risikostyring og 
internkontroll og til å evaluere risikoer som foretakene har 
påvist og som kan påvirke deres økonomiske soliditet.

For å sikre at kravene i artikkel 42–49 oppfylles, skal 
medlemsstatene sikre at tilsynsmyndighetene har de 
nødvendige fullmakter til å kreve at systemene for risikostyring 
og internkontroll forbedres og styrkes.

Artikkel 42

Krav til egnethet for personer som faktisk leder foretaket 
eller innehar andre nøkkelfunksjoner

1.  Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal påse at 
alle personer som faktisk leder foretaket eller innehar andre 
nøkkelfunksjoner, til enhver tid oppfyller følgende krav:

a) deres faglige kvalifikasjoner, kunnskaper og erfaring er 
tilstrekkelige til at de kan lede foretaket på en sunn og 
forsvarlig måte, og 

b) de har god vandel og integritet.

2.  Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal varsle 
tilsynsmyndigheten om alle utskiftninger av personer 
som faktisk leder foretaket eller er ansvarlige for andre 
nøkkelfunksjoner, samt oversende alle opplysninger som 
trengs for å vurdere egnetheten til eventuelle nye personer som 
er utnevnt til å lede foretaket.

3.  Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal varsle sin 
tilsynsmyndigheten dersom noen av personene nevnt i nr. 1 og 
2 er skiftet ut fordi de ikke lenger oppfyller kravene omhandlet 
i nr. 1.

Artikkel 43

Bevis for god vandel

1.  Dersom en medlemsstat av sine egne borgere krever 
bevis for god vandel, bevis for at deres bo ikke tidligere er tatt 
under konkursbehandling eller begge deler, skal vedkommende 
medlemsstat godta som tilstrekkelig bevis at borgere fra 
andre medlemsstater framlegger utdrag fra strafferegisteret 
eller, i mangel av slikt, et tilsvarende dokument som viser at 
disse kravene er oppfylt, utstedt av vedkommende retts- eller 
forvaltningsmyndighet i hjemstaten eller den medlemsstat der 
den utenlandske borgeren senest har oppholdt seg.
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2.  Dersom hjemstaten eller den medlemsstat der den 
berørte utenlandske borgeren senest har oppholdt seg, ikke 
utsteder dokumentet nevnt i nr. 1, kan det erstattes av en 
erklæring under ed eller, i stater der edsavleggelse ikke finner 
sted, en forsikring på ære og samvittighet, avgitt av den 
berørte utenlandske borgeren overfor vedkommende retts- 
eller forvaltningsmyndighet, eventuelt notarius publicus, i 
hjemstaten eller den medlemsstat der den utenlandske borgeren 
senest har oppholdt seg.

Denne myndighet eller notarius publicus skal utstede et bevis 
som bekrefter gyldigheten av erklæringen eller forsikringen.

Erklæringen omhandlet i første ledd om at vedkommendes 
bo ikke tidligere er tatt under konkursbehandling, kan også 
avlegges overfor en kompetent bransje- eller yrkesorganisasjon 
i vedkommende medlemsstat.

3.  Dokumentene og bevisene omhandlet i nr. 1 og 2 skal ved 
framleggelse ikke være eldre enn tre måneder.

4.  Medlemsstatene skal utpeke de myndigheter og organer 
som skal ha myndighet til å utstede dokumentene nevnt i nr. 1 
og 2, og skal umiddelbart underrette de andre medlemsstatene 
og Kommisjonen om det.

Hver medlemsstat skal også underrette de andre medlems-
statene og Kommisjonen om hvilke myndigheter eller organer 
dokumentene nevnt i nr. 1 og 2 skal framlegges for i forbindelse 
med en søknad om å utøve de former for virksomhet som er 
nevnt i artikkel 2, på denne medlemsstatens territorium.

Artikkel 44

Risikostyring

1.  Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal ha opprettet 
et effektivt risikostyringssystem som består av de strategier, 
prosesser og rapporteringsrutiner som er nødvendige for 
kontinuerlig å påvise, måle, overvåke, styre og rapportere de 
risikoer på foretaks- og gruppenivå som de er eller kan bli 
eksponert for, og deres innbyrdes sammenheng.

Risikostyringssystemet skal være effektivt og godt 
integrert i forsikrings- eller gjenforsikringsforetakets 
organisasjonsstruktur og beslutningsprosess og skal ta behørig 
hensyn til de personer som faktisk leder foretaket eller innehar 
andre nøkkelfunksjoner.

2.  Risikostyringssystemet skal dekke alle risikoer som skal 
inngå i beregningen av solvenskapitalkravet som fastsatt i 
artikkel 101 nr. 4, samt alle risikoer som ikke eller bare delvis 
inngår i beregningen av dette.

Risikostyringssystemet skal minst dekke

a) tegning av forsikringer og avsetninger,

b) balansestyring,

c) investeringer, særlig i derivater og lignende forpliktelser,

d) styring av likviditets- og konsentrasjonsrisikoer,

e) styring av operasjonell risiko,

f) gjenforsikring og andre risikoreduksjonsteknikker.

De skriftlige retningslinjene for risikostyring omhandlet i 
artikkel 41 nr. 3 skal omfatte retningslinjer knyttet til dette 
nummers annet ledd bokstav a)–f).

3.  Når det gjelder investeringsrisiko, skal forsikrings- og 
gjenforsikringsforetak godtgjøre at de opptrer i samsvar med 
kapittel VI avsnitt 6.

4.  Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal opprette en 
risikostyringsfunksjon som skal struktureres på en måte som 
tilrettelegger for gjennomføring av risikostyringssystemet.

5.  For forsikrings- og gjenforsikringsforetak som benytter 
en full eller partiell intern modell godkjent i henhold til artikkel 
112 og 113, skal risikostyringsfunksjonen dekke følgende 
tilleggsoppgaver:

a) utarbeidelse og gjennomføring av den interne modellen,

b) prøving og validering av den interne modellen, 

c) dokumentasjon av den interne modellen og eventuelle 
påfølgende endringer av denne, 

d) analyse av den interne modellens ytelse og utarbeidelse av 
sammendragsrapporter av resultatene,

e) underretning av administrasjons-, ledelses- eller 
kontrollorganet om den interne modellens ytelse, forslag til 
forbedringer og oppdatert informasjon til organet om status 
for arbeidet med å forbedre tidligere påviste svakheter.

Artikkel 45

Egenvurdering av risiko og solvens

1.  Som et ledd i risikostyringssystemet skal alle forsikrings- 
og gjenforsikringsforetak utføre egenvurderinger av risiko og 
solvens.

Vurderingen skal minst omfatte

a) de samlede solvensbehov tatt i betraktning foretakets 
særlige risikoprofil, vedtatte grenser for risikotoleranse og 
forretningsstrategi,

b) foretakets løpende oppfyllelse av kapitalkravene fastsatt i 
kapittel VI avsnitt 4 og 5 og av kravene til forsikringstekniske 
avsetninger fastsatt i kapittel VI avsnitt 2,
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c) hvor vesentlig det berørte foretakets risikoprofil 
avviker fra de forutsetninger som ligger til grunn for 
solvenskapitalkravet fastsatt i artikkel 101 nr. 3, beregnet 
ved bruk av standardformelen i henhold til kapittel VI 
avsnitt 4 underavsnitt 2 eller med foretakets partielle eller 
fulle interne modell i samsvar med kapittel VI avsnitt 4 
underavsnitt 3.

2.  Med hensyn til nr. 1 bokstav a) skal det berørte foretaket 
ha opprettet prosesser som står i forhold til arten, omfanget og 
kompleksiteten av de risikoer foretakets virksomhet innebærer, 
og som setter det i stand til å påvise og vurdere de risikoer 
det står overfor på kort og lang sikt og som det er eller kan 
bli eksponert for. Foretaket skal gjøre rede for de metoder som 
benyttes i denne vurderingen.

3.  Dersom en intern modell benyttes, skal vurderingen i det 
tilfellet som omhandles i nr. 1 bokstav c), utføres sammen med en 
omkalibrering som omdanner interne risikotall til de risikomål 
og den kalibrering som gjelder for solvenskapitalkravet.

4.  Egenvurderingen av risiko og solvens skal være en 
sentral del av virksomhetsstrategien og skal kontinuerlig tas i 
betraktning i foretakets strategiske beslutninger.

5.  Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal foreta 
vurderingen omhandlet i nr. 1 regelmessig og uten opphold 
etter enhver vesentlig endring i foretakets risikoprofil.

6.  Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal underrette 
tilsynsmyndigheten om resultatene av egenvurderingen av 
risiko og solvens som et ledd i rapporteringen i henhold til 
artikkel 35.

7.  Egenvurderingen av risiko og solvens skal ikke benyttes 
til beregning av et kapitalkrav. Solvenskapitalkravet skal bare 
justeres i henhold til artikkel 37, 231–233 og 238.

Artikkel 46

Internkontroll

1.  Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal opprette et 
effektivt internkontrollsystem.

Systemet skal minst omfatte administrative og regnskaps-
messige rutiner, rammer for internkontroller, hensiktsmessige 
rapporteringsordninger på alle nivåer i foretaket og en funksjon 
for kontroll av overholdelse.

2.  Funksjonen for kontroll av overholdelse skal blant annet 
gi råd til administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganet om 
overholdelsen av lover og forskrifter vedtatt i henhold til 
dette direktiv. Den skal også omfatte en vurdering av mulige 
konsekvenser av endringer i de juridiske rammene på det 
berørte foretakets virksomhet, og påvising og vurdering av 
risikoen for manglende oppfyllelse av gjeldende krav.

Artikkel 47

Internrevisjon

1.  Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal ha en effektiv 
internrevisjonsfunksjon.

Internrevisjonsfunksjonen skal omfatte en evaluering av 
egnetheten og effektiviteten til internkontrollsystemet og andre 
deler av systemet for risikostyring og internkontroll.

2.  Internrevisjonsfunksjonen skal være objektiv og 
uavhengig fra driftsfunksjonene.

3.  Alle funn og anbefalinger fra internrevisjonen skal 
rapporteres til administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganet, 
som skal fastsette hvilke tiltak som skal iverksettes for funnene 
og anbefalingene fra internrevisjonen, og sikre at disse tiltakene 
gjennomføres.

Artikkel 48

Aktuarfunksjon

1.  Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal ha en effektiv 
aktuarfunksjon som skal

a) samordne beregningen av forsikringstekniske avsetninger,

b) sikre at metoder og underliggende modeller som benyttes, 
og de forutsetninger som gjøres i beregningen av 
forsikringstekniske avsetninger, er hensiktsmessige,

c) vurdere om dataene som benyttes i beregningen av 
forsikringstekniske avsetninger, er tilstrekkelige og holder 
nødvendig kvalitet,

d) sammenligne beste estimat med tidligere erfaringer,

e) informere administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganet 
om hvorvidt beregningen av forsikringstekniske 
avsetninger er pålitelige og fyllestgjørende,

f) føre tilsyn med beregningen av forsikringstekniske 
avsetninger i tilfellene omhandlet i artikkel 82,

g) avgi en uttalelse om den generelle tegningspolitikken,

h) avgi en uttalelse om hvorvidt gjenforsikringsordningene er 
fyllestgjørende, og

i) bidra til effektiv gjennomføring av risikostyringssystemet 
omhandlet i artikkel 44, særlig med hensyn til de 
risikomodeller som ligger til grunn for beregningen av 
kapitalkravene fastsatt i kapittel VI avsnitt 4 og 5, og til 
vurderingen omhandlet i artikkel 45.
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2.  Aktuarfunksjonen skal utføres av personer som har 
kunnskap om forsikringsmatematikk og finansiell matematikk 
på et nivå som står i forhold til arten, omfanget og kompleksiteten 
av de risikoer som forsikrings- og gjenforsikringsforetakenes 
virksomhet innebærer, og som kan godtgjøre at de har relevant 
erfaring med gjeldende faglige og andre standarder.

Artikkel 49

Utkontraktering

1.  Medlemsstatene skal sikre at forsikrings- og 
gjenforsikringsforetak ved utkontraktering av funksjoner eller 
forsikrings- eller gjenforsikringsvirksomhet beholder det fulle 
ansvar for oppfyllelsen av sine forpliktelser i henhold til dette 
direktiv.

2.  Utkontraktering av kritiske eller viktige driftsfunksjoner 
eller driftsrelaterte oppgaver skal ikke skje på en måte som kan 
føre til

a) en vesentlig svekkelse av kvaliteten på det berørte 
foretakets system for risikostyring og internkontroll,

b) en utilbørlig økning i operasjonell risiko,

c) en svekkelse av tilsynsmyndighetenes mulighet til å 
overvåke foretakets oppfyllelse av dets forpliktelser,

d) en undergraving av foretakets løpende og tilfredsstillende 
tjenesteyting til forsikringstakerne.

3.  Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal i god tid i 
forveien underrette tilsynsmyndighetene om utkontraktering 
av kritiske eller viktige funksjoner eller oppgaver samt om 
eventuelle påfølgende vesentlige endringer med hensyn til 
disse funksjonene eller oppgavene.

Artikkel 50

Gjennomføringstiltak

1.  Kommisjonen skal vedta gjennomføringstiltak som 
nærmere angir

a) elementene i systemene omhandlet i artikkel 41, 44, 46 
og 47, og særlig de områder som skal være omfattet av 
forsikrings- eller gjenforsikringsforetakets retningslinjer 
for balansestyring og investeringer omhandlet i artikkel 44 
nr. 2,

b) funksjonene omhandlet i artikkel 44 og 46–48,

c) kravene fastsatt i artikkel 42 og funksjonene som er 
underlagt disse,

d) vilkårene for utkontraktering, særlig til tjenesteytere i 
tredjestater.

2.  Dersom dette er nødvendig for å sikre hensiktsmessig 
tilnærming i vurderingen omhandlet i artikkel 45 nr. 1 bokstav 
a), kan Kommisjonen vedta gjennomføringstiltak som nærmere 
fastsetter hvilke elementer vurderingen skal bestå av.

3.  Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-
grunnleggende bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, 
skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med 
kontroll som omhandlet i artikkel 301 nr. 3.

Avsni t t  3

Offent l iggjør ing

Artikkel 51

Rapport om solvens og finansiell stilling: innhold

1.  Medlemsstatene skal ta hensyn til de opplysninger som 
kreves i artikkel 35 nr. 3 og prinsippene fastsatt i artikkel 35 
nr. 4, og kreve at forsikrings- og gjenforsikringsforetak årlig 
offentliggjør en rapport om sin solvens og finansielle stilling.

Rapporten skal inneholde følgende opplysninger, enten i sin 
helhet eller ved henvisning til tilsvarende opplysninger, både 
hva angår type og omfang, som offentliggjøres i henhold til lov 
eller forskrift:

a) en beskrivelse av foretakets virksomhet og resultater,

b) en beskrivelse av systemet for risikostyring og internkontroll 
og en vurdering av om det er tilstrekkelig sett i forhold til 
foretakets risikoprofil,

c) for den enkelte risikokategori, en beskrivelse av 
risikoeksponering, risikokonsentrasjon, risikoreduserende 
tiltak og risikofølsomhet,

d) en beskrivelse av grunnlaget og metodene for verdsetting 
av henholdsvis eiendeler, forsikringstekniske avsetninger 
og andre forpliktelser samt en forklaring på eventuelle 
større forskjeller mellom disse og det grunnlaget og 
de metodene som benyttes ved verdsettingen av dem i 
finansregnskapene,

e) en beskrivelse av kapitalforvaltningen, som minst omfatter

i)  sammensetningen av og størrelsen og kvaliteten på den 
ansvarlige kapitalen,

ii) beløpene for solvenskapitalkravet og minstekapital-
kravet,

iii) det alternativ fastsatt i artikkel 304 som er benyttet til 
beregning av solvenskapitalkravet,
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iv)  opplysninger som gjør det mulig å få en god forståelse 
av hovedforskjellene mellom standardformelens 
underliggende forutsetninger og forutsetningene som 
ligger til grunn for en eventuell intern modell som 
foretaket benytter til beregning av solvenskapitalkravet,

v)  størrelsen på et eventuelt avvik fra minstekapitalkravet 
eller eventuelt vesentlig avvik fra solvenskapitalkravet 
i rapporteringsperioden, selv om dette senere er 
rettet opp, med en forklaring på årsaken til avviket 
og konsekvensene av det, samt en beskrivelse av 
eventuelle korrigerende tiltak som er iverksatt.

2.  Beskrivelsen omhandlet i nr. 1 bokstav e) i) skal inneholde 
en analyse av eventuelle vesentlige endringer siden foregående 
rapporteringsperiode, en forklaring på eventuelle større avvik 
med hensyn til verdien på disse elementene i finansregnskapene 
og en kort beskrivelse av i hvilken grad kapitalen er overførbar.

Ved offentliggjøring av solvenskapitalkravet omhandlet i nr. 1 
bokstav e) ii) skal det separat angis det beløp som er beregnet 
i henhold til kapittel VI avsnitt 4 underavsnitt 2 og 3, og 
eventuelle kapitalkravtillegg som er pålagt i henhold til artikkel 
37, eller konsekvensen av de spesifikke parametrer som 
forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket er pålagt å benytte i 
henhold til artikkel 110, sammen med kortfattede opplysninger 
om den berørte tilsynsmyndighetens begrunnelse for dette.

Uten at dette berører andre offentliggjøringer som er pålagt i 
henhold til andre lover eller forskrifter, kan medlemsstatene 
fastsette at selv om det samlede solvenskapitalkravet 
omhandlet i nr. 1 bokstav e) ii) offentliggjøres, behøver ikke 
kapitalkravtillegget eller konsekvensene av de spesifikke 
parametrer som forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket 
er pålagt å benytte i henhold til artikkel 110, offentliggjøres 
separat i en overgangsperiode som utløper ikke senere enn 
31. oktober 2017.

Offentliggjøringen av solvenskapitalkravet skal om nødvendig 
ledsages av en opplysning om at tilsynsmyndigheten ennå ikke 
har fastsatt dets endelige størrelse.

Artikkel 52

Opplysninger til og rapporter fra CEIOPS

1.  Medlemsstatene skal kreve at tilsynsmyndighetene årlig 
legger fram følgende opplysninger for CEIOPS:

a) gjennomsnittlig kapitalkravtillegg per foretak og fordelingen 
av kapitalkravtillegg pålagt av tilsynsmyndigheten i 
løpet av foregående år, uttrykt som en prosentdel av 
solvenskapitalkravet og angitt separat for

i) alle forsikrings- og gjenforsikringsforetak,

ii) livsforsikringsforetak,

iii) skadeforsikringsforetak,

iv)  forsikringsforetak som utøver virksomhet innen både 
livsforsikring og skadeforsikring,

v)  gjenforsikringsforetak,

b) for hver av opplysningene omhandlet i bokstav a), andelen 
av kapitalkravtillegg som er pålagt i henhold til henholdsvis 
bokstav a), b) og c) i artikkel 37 nr. 1.

2.  CEIOPS skal årlig offentliggjøre følgende opplysninger:

a) for samtlige medlemsstater, den samlede fordelingen 
av kapitalkravtillegget uttrykt som en prosentdel av 
solvenskapitalkravet for hver av følgende kategorier:

i) alle forsikrings- og gjenforsikringsforetak,

ii) livsforsikringsforetak,

iii) skadeforsikringsforetak,

iv)  forsikringsforetak som utøver virksomhet innen både 
livsforsikring og skadeforsikring,

v)  gjenforsikringsforetak,

b) for hver medlemsstat separat og for alle forsikrings- og 
gjenforsikringsforetak i vedkommende medlemsstat, 
fordelingen av kapitalkravtillegget uttrykt som en 
prosentdel av solvenskapitalkravet,

c) for hver av opplysningene omhandlet i bokstav a) og b), 
andelen av kapitalkravtillegg som er pålagt i henhold til 
henholdsvis bokstav a), b) og c) i artikkel 37 nr. 1.

3.  CEIOPS skal legge fram opplysningene i nr. 2 for 
Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen sammen med 
en rapport som skisserer graden av tilnærming i de nasjonale 
tilsynsmyndighetenes bruk av kapitalkravtillegg.

Artikkel 53

Rapport om solvens og finansiell stilling: gjeldende 
prinsipper

1.  Tilsynsmyndighetene skal tillate at forsikrings- og 
gjenforsikringsforetak ikke offentliggjør opplysninger dersom

a) offentliggjøringen av slike opplysninger gir foretakets 
konkurrenter betydelige og utilbørlige konkurransefortrinn,

b) det foreligger forpliktelser overfor forsikringstakere eller 
andre motpartsforhold som pålegger foretaket taushetsplikt 
eller fortrolighet.
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2.  Dersom tilsynsmyndighetene tillater at opplysninger ikke 
offentliggjøres, skal foretakene avgi en begrunnet erklæring 
om dette i sin rapport om solvens og finansiell stilling.

3.  Tilsynsmyndighetene skal tillate at forsikrings- og 
gjenforsikringsforetak benytter eller viser til opplysninger som 
er offentliggjort i henhold til andre lover eller forskrifter, i den 
grad disse tilsvarer de opplysninger som kreves i henhold til 
artikkel 51 både hva angår art og omfang.

4.  Nr. 1 og 2 skal ikke få anvendelse på opplysningene 
omhandlet i artikkel 51 nr. 1 bokstav e).

Artikkel 54

Rapport om solvens og finansiell stilling: ajourføring og 
frivillige tilleggsopplysninger

1.  Dersom det inntreffer betydelige endringer som har 
vesentlig innvirkning på relevansen av de opplysninger som er 
offentliggjort i henhold til artikkel 51 og 53, skal forsikrings- 
og gjenforsikringsforetakene offentliggjøre relevante 
opplysninger om arten og konsekvensene av disse endringene.

Med hensyn til første ledd skal minst følgende anses som 
betydelige endringer:

a) det påvises et avvik fra minstekapitalkravet, og 
tilsynsmyndighetene finner at foretaket ikke vil kunne 
legge fram en realistisk kortsiktig finansieringsplan, eller 
mottar ikke en slik plan innen en måned etter den dato da 
avviket ble påvist,

b) det påvises et vesentlig avvik fra solvenskapitalkravet, og 
tilsynsmyndighetene mottar ikke en realistisk gjenopp-
rettingsplan innen to måneder etter den dato da avviket ble 
påvist.

Når det gjelder annet ledd bokstav a), skal tilsyns- 
myndighetene kreve at det berørte foretaket umiddelbart 
offentliggjør hva avviket beløper seg til, sammen med en 
forklaring på årsaken til og konsekvensene av avviket og 
eventuelle korrigerende tiltak som er iverksatt. Dersom et 
avvik fra minstekapitalkravet likevel ikke er korrigert innen tre 
måneder etter at det ble påvist, til tross for at det foreligger 
en kortsiktig finansieringsplan som opprinnelig ble ansett 
som realistisk, skal avviket offentliggjøres ved utgangen av 
den perioden, sammen med en forklaring på årsaken til og 
konsekvensene av avviket, herunder eventuelle korrigerende 
tiltak som er iverksatt og eventuelle ytterligere korrigerende 
tiltak som er planlagt.

Når det gjelder annet ledd bokstav b), skal tilsyns- 
myndigheten kreve at det berørte foretaket umiddelbart 
offentliggjør hva avviket beløper seg til, sammen med en 
forklaring på årsaken til og konsekvensene av avviket og 
eventuelle korrigerende tiltak som er iverksatt. Dersom 
et vesentlig avvik fra solvenskapitalkravet likevel ikke er 
korrigert innen seks måneder etter at det ble påvist, til tross 
for at det foreligger en gjenopprettingsplan som opprinnelig ble 
ansett som realistisk, skal avviket offentliggjøres ved utgangen 
av den perioden, sammen med en forklaring på årsaken til og 
konsekvensene av avviket, herunder eventuelle korrigerende 
tiltak som er iverksatt og eventuelle ytterligere korrigerende 
tiltak som er planlagt.

2.  Forsikrings- og gjenforsikringsforetak kan frivillig 
offentliggjøre alle opplysninger eller forklaringer vedrørende 
foretakets solvens eller finansielle stilling som de ikke allerede 
er pålagt å offentliggjøre i henhold til artikkel 51 og 53 og 
denne artikkels nr. 1.

Artikkel 55

Rapport om solvens og finansiell stilling: retningslinjer og 
godkjenning

1.  Medlemsstatene skal kreve at forsikrings- og 
gjenforsikringsforetak har opprettet hensiktsmessige systemer 
og strukturer for å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 51, 52 og 
54 nr. 1, samt at de har skriftlige retningslinjer som sikrer at alle 
opplysninger som offentliggjøres i henhold til artikkel 51, 53 
og 54, til enhver tid er relevante.

2.  Rapporten om solvens og finansiell stilling skal 
godkjennes av forsikrings- eller gjenforsikringsforetakets 
administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan og skal bare 
offentliggjøres etter slik godkjenning.

Artikkel 56

Rapport om solvens og finansiell stilling: 
gjennomføringstiltak

Kommisjonen skal vedta gjennomføringstiltak med nærmere 
angivelse av hvilke opplysninger som skal offentliggjøres, og 
hvordan dette skal gjøres.

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 301 nr. 3.

Avsni t t  4

Kval i f i serende e ierandeler

Artikkel 57

Erverv av eiendeler

1.  Medlemsstatene skal kreve at enhver fysisk eller 
juridisk person, eller slike personer som opptrer samlet («den 
aktuelle erververen»), som har truffet en beslutning om enten 
å erverve, direkte eller indirekte, en kvalifiserende eierandel 
i et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak, eller ytterligere 
å øke, direkte eller indirekte, en slik kvalifiserende eierandel 
i et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak, noe som vil føre 
til at vedkommendes andel av stemmerettene eller kapitalen 
vil komme opp i eller overstige 20 %, 30 % eller 50 %, eller 
slik at forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket vil bli deres 
datterforetak («det planlagte ervervet»), på forhånd skal sende 
skriftlig underretning til tilsynsmyndigheten for det forsikrings- 
eller gjenforsikringsforetaket som de søker å erverve eller å 
øke en kvalifiserende eierandel i, med angivelse av størrelsen 
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på den aktuelle eierandelen og andre relevante opplysninger, 
som omhandlet i artikkel 59 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.  Medlemsstatene skal kreve at enhver fysisk eller juridisk 
person som har truffet en beslutning om, direkte eller indirekte, 
å avhende en kvalifiserende eierandel i et forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetak, på forhånd skal underrette hjemstatens 
tilsynsmyndigheter skriftlig om størrelsen på den aktuelle 
eierandel etter den planlagte avhendelsen. En slik fysisk eller 
juridisk person skal også underrette tilsynsmyndighetene 
dersom vedkommende har truffet en beslutning om å redusere 
sin kvalifiserende eierandel slik at den aktuelle andelen av 
stemmerettene eller kapitalen vil bli mindre enn 20 %, 30 % 
eller 50 %, eller slik at forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket 
vil opphøre å være personens 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.

Artikkel 58

Vurderingsperiode

1.  Tilsynsmyndighetene skal umiddelbart og i alle tilfeller 
innen to virkedager etter mottak av underretningen som kreves 
i henhold til artikkel 57 nr. 1, samt eventuelt etter å ha mottatt 
opplysningene omhandlet i nr. 2, skriftlig bekrefte mottaket 
overfor den aktuelle erververen.

Regnet fra datoen for den skriftlige bekreftelsen på mottak av 
underretningen og alle dokumenter som medlemsstaten krever 
vedlagt underretningen på grunnlag av listen omhandlet i 
artikkel 59 nr. 4 («vurderingsperioden»), har tilsynsmyndigheten 
høyst 60 virkedager til å gjennomføre vurderingen omhandlet i 
artikkel 59 nr. 1 («vurderingen»).

I mottaksbekreftelsen skal tilsynsmyndigheten underrette den 
aktuelle erververen om når vurderingsperioden utløper.

2.  Tilsynsmyndigheten kan i løpet av vurderingsperioden, 
dersom dette er nødvendig og senest den femtiende virkedagen 
i vurderingsperioden, anmode om ytterligere opplysninger 
som måtte være nødvendig for å fullføre vurderingen. En 
slik anmodning skal framsettes skriftlig og angi hvilke 
tilleggsopplysninger som er nødvendige.

For perioden mellom tidspunktet for tilsynsmyndighetenes 
anmodning om opplysninger og mottak av et svar på denne fra 
den aktuelle erververen, skal vurderingsperioden anses som 
avbrutt. Et slikt avbrudd skal ikke overstige 20 virkedager. 
Tilsynsmyndigheten kan etter eget skjønn be om utfyllende 
eller klargjørende opplysninger, men dette vil ikke føre til et 
avbrudd i vurderingsperioden.

3.  Tilsynsmyndighetene kan forlenge avbruddet omhandlet 
i nr. 2 annet ledd til 30 virkedager dersom den aktuelle  
erververen er

a) etablert eller omfattet av lovgivning utenfor Fellesskapet, 
eller

b) en fysisk eller juridisk person som ikke er underlagt tilsyn 
i henhold til dette direktiv, rådsdirektiv 85/611/EØF av 
20. desember 1985 om samordning av lover og forskrifter 
om visse foretak for kollektiv investering i verdipapirer 
(investeringsforetak)(1), direktiv 2004/39/EF eller direktiv 
2006/48/EF.

4.  Dersom tilsynsmyndighetene etter å ha fullført 
vurderingen beslutter å motsette seg det planlagte ervervet, 
skal de, innen to virkedager og senest innen utløpet av 
vurderingsperioden, skriftlig underrette den aktuelle erververen 
om dette og angi grunnene for beslutningen. Med forbehold 
for nasjonal lovgivning kan en egnet erklæring med grunnene 
til beslutningen offentliggjøres på anmodning fra den aktuelle 
erververen. Dette skal ikke være til hinder for at en medlemsstat 
kan tillate at tilsynsmyndigheten foretar en slik offentliggjøring 
uten at den aktuelle erververen har anmodet om det.

5.  Dersom tilsynsmyndighetene ikke skriftlig motsetter seg 
det planlagte ervervet innen utløpet av vurderingsperioden, 
skal ervervet anses som godkjent.

6.  Tilsynsmyndighetene kan fastsette en maksimumsperiode 
for å sluttføre det planlagte ervervet og utvide den ved behov.

7.  Medlemsstatene kan ikke pålegge strengere krav til 
underretning av og godkjenning fra tilsynsmyndighetene av 
direkte eller indirekte erverv av stemmeretter eller kapital enn 
det som er fastsatt i dette direktiv.

8.  For å ta høyde for framtidig utvikling og sikre en ensartet 
anvendelse av artikkel 57–63, skal Kommisjonen vedta 
gjennomføringstiltak som nærmere fastsetter tilpasningen av 
kriteriene fastsatt i artikkel 59 nr. 1.

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 301 nr. 3.

Artikkel 59

Vurdering

1.  Ved vurderingen av underretningen omhandlet i artikkel 
57 nr. 1 og opplysningene omhandlet i artikkel 58 nr. 2 skal 
tilsynsmyndighetene, for å sikre en sunn og forsvarlig styring 
av forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket som det planlagte 
ervervet gjelder, og idet det tas hensyn til den aktuelle 
erververens sannsynlige innflytelse på forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetaket, vurdere egnetheten til den aktuelle 
erververen og det planlagte ervervets økonomiske soliditet på 
grunnlag av følgende kriterier:

a) den aktuelle erververens omdømme,

(1) EFT L 375 av 31.12.1985, s. 3.
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b) omdømmet og erfaringen til alle personer som skal lede 
forsikrings- eller gjenforsikringsforetakets virksomhet 
etter det planlagte ervervet,

c) den aktuelle erververens økonomiske soliditet, særlig 
i tilknytning til den typen virksomhet som utøves og 
planlegges i forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket som 
det planlagte ervervet gjelder,

d) om forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket vil kunne 
overholde og fortsette å overholde tilsynskravene basert 
på dette direktiv og eventuelt andre direktiver, særlig 
direktiv 2002/87/EF, og om gruppen som forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetaket blir en del av, har en struktur som 
muliggjør effektivt tilsyn, effektiv informasjonsutveksling 
mellom tilsynsmyndighetene og fastsettelse av 
ansvarsfordelingen mellom tilsynsmyndighetene,

e) om det er rimelig grunn til å mistenke at det i forbindelse 
med det planlagte ervervet har forekommet, forekommer 
eller har vært gjort forsøk på hvitvasking av penger 
eller finansiering av terrorisme i henhold til artikkel 
1 i 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(1), eller at det planlagte ervervet kan øke 
risikoen for at dette skjer.

2.  Tilsynsmyndighetene kan bare motsette seg det planlagte 
ervervet dersom det er rimelige grunner til dette på grunnlag av 
kriteriene i nr. 1, eller dersom opplysningene som gis av den 
aktuelle erververen, er ufullstendige.

3.  Medlemsstatene skal verken pålegge vilkår med hensyn 
til hvilken eierandel som må erverves, eller tillate at deres 
respektive tilsynsmyndigheter undersøker det planlagte 
ervervet med hensyn til markedets økonomiske behov.

4.  Medlemsstatene skal offentliggjøre en liste med de 
opplysningene som er nødvendige for å utføre vurderingen, og 
som må legges fram for tilsynsmyndighetene på tidspunktet for 
underretningen omhandlet i artikkel 57 nr. 1. De nødvendige 
opplysningene skal stå i forhold til og være tilpasset den aktuelle 
erververens og det planlagte ervervets art. Medlemsstatene 
skal ikke kreve opplysninger som ikke er relevante for en 
tilsynsvurdering.

5.  Uten hensyn til artikkel 58 nr. 1, 2 og 3 skal 
tilsynsmyndigheten, når den har mottatt underretning om to 
eller flere planlagte erverv eller økninger av kvalifiserende 
eierandeler i samme forsikrings- eller gjenforsikringsforetak, 
ikke forskjellsbehandle de aktuelle erververne.

(1) EUT L 309 av 25.11.2005, s. 15.

Artikkel 60

Erverv foretatt av regulerte finansforetak

1.  Relevante tilsynsmyndigheter skal arbeide i fullt samråd 
med hverandre når de utfører vurderingen, dersom den aktuelle 
erververen er et av følgende:

a) en kredittinstitusjon, et forsikrings- eller gjenforsikrings-
foretak, et verdipapirforetak eller et forvaltningsselskap 
i henhold til artikkel 1a nr. 2 i direktiv 85/611/EØF 
(«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 forsikrings- 
eller gjenforsikringsforetak, et verdipapirforetak eller et 
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 forsikrings- eller gjenforsikrings-
foretak, et verdipapirforetak eller et forvaltningsselskap for 
UCITS-fond som er godkjent i en annen medlemsstat eller 
i en annen sektor enn den ervervet gjelder.

2.  Tilsynsmyndighetene skal uten unødig opphold gi 
hverandre alle opplysninger som er vesentlige eller relevante for 
vurderingen. I denne forbindelse skal tilsynsmyndighetene på 
anmodning oversende alle relevante opplysninger til hverandre 
og på eget initiativ oversende alle vesentlige opplysninger. En 
beslutning truffet av den tilsynsmyndighet som har godkjent 
forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket som ervervet gjelder, 
skal gi til kjenne alle synspunkter og forbehold uttrykt av den 
tilsynsmyndighet som har ansvar for den aktuelle erververen.

Artikkel 61

Opplysninger som forsikrings- eller gjenforsikrings-
foretakets skal legge fram for tilsynsmyndigheten

Forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket skal, så snart det får 
kjennskap til dette, underrette hjemstatens tilsynsmyndigheter 
om alle erverv eller avhendelser av eierandeler i deres kapital 
som fører til at disse eierandelene overstiger eller faller under 
en av tersklene nevnt i artikkel 57 og 58 nr. 1–7.

Forsikrings- eller gjenforsikringsforetakene skal også minst 
en gang per år underrette hjemstatens tilsynsmyndigheter om 
navnene på aksjeeiere og deltakere som har kvalifiserende 
eierandeler og om eierandelenes størrelse, slik det blant annet 
framgår av opplysningene som framlegges på den årlige 
generalforsamling for aksjeeiere eller deltakere, eller av 
opplysninger som er mottatt i henhold til bestemmelsene som 
gjelder for børsnoterte selskaper.
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Artikkel 62

Kvalifiserende eierandeler – tilsynsmyndighetens 
fullmakter

Medlemsstatene skal kreve at dersom den innflytelse som 
utøves av de personer som er nevnt i artikkel 57, vil kunne være 
til skade for en sunn og forsvarlig styring av et forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetak, skal tilsynsmyndigheten i hjemstaten 
til det foretak i hvilket den kvalifiserende eierandelen søkes 
ervervet eller økt, kunne treffe egnede tiltak for å bringe 
denne situasjonen til opphør. Slike tiltak kan blant annet 
omfatte påbud, sanksjoner overfor styret og ledelsen eller 
midlertidig oppheving av utøvelse av stemmeretter knyttet til 
vedkommende aksjeeieres eller deltakeres aksjer eller andeler.

Tilsvarende tiltak skal anvendes overfor fysiske eller juridiske 
personer som ikke overholder meldingsplikten fastsatt i artikkel 
57.

Dersom en eierandel erverves til tross for at tilsynsmyndigheten 
motsetter seg dette, skal medlemsstaten uavhengig av eventuelle 
andre sanksjoner som vedtas, sikre at

1)  utøvelsen av tilhørende stemmeretter midlertidig oppheves, 
eller

2)  eventuelt avgitte stemmer erklæres ugyldige eller kan 
annulleres.

Artikkel 63

Stemmeretter

I dette avsnitt skal det tas hensyn til stemmerettene omhandlet 
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 sørger for fulltegning av finansielle instrumenter 
og/eller plassering av finansielle instrumenter på grunnlag av 
bindende tilsagn i henhold til nr. 6 i avsnitt A i vedlegg I til 
direktiv 2004/39/EF, forutsatt at disse rettene på den ene side 
ikke blir utøvd eller på annen måte benyttet til å gripe inn i 
styringen av utstederen, og på den annen side blir avhendet 
innen ett år etter ervervet.

Avsni t t  5

Taushetspl ikt ,  utveks l ing  av  opplysninger og 
økt  t i lnærming av  t i l syn

Artikkel 64

Taushetsplikt

Medlemsstatene skal fastsette at alle personer som arbeider 
eller har arbeidet for tilsynsmyndighetene, samt revisorer og 
sakkyndige som opptrer på vegne av tilsynsmyndighetene, skal 
være underlagt taushetsplikt.

Uten at dette berører tilfeller som omfattes av strafferetten, skal 
fortrolige opplysninger som disse personene mottar i tjenesten, 
ikke gis videre til noen person eller myndighet, unntatt i en 
summarisk eller sammenfattet form der det enkelte forsikrings- 
eller gjenforsikringsforetak ikke kan identifiseres.

Når et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak er blitt slått 
konkurs eller er under tvangsavvikling, kan likevel fortrolige 
opplysninger som ikke berører tredjemann som deltar i forsøk 
på å redde vedkommende foretak, gis videre i forbindelse med 
sivile eller handelsrettslige saker.

Artikkel 65

Utveksling av opplysninger mellom medlemsstatenes 
tilsynsmyndigheter

Artikkel 64 skal ikke være til hinder for utveksling av 
opplysninger mellom tilsynsmyndigheter i forskjellige 
medlemsstater. Disse opplysningene skal være underlagt 
taushetsplikten fastsatt i artikkel 64.

Artikkel 66

Samarbeidsavtaler med tredjestater

Medlemsstatene kan inngå samarbeidsavtaler om utveksling av 
opplysninger med tilsynsmyndighetene i tredjestater eller med 
myndigheter eller organer i tredjestater som definert i artikkel 
68 nr. 1 og 2, bare dersom de opplysninger som gis videre, 
omfattes av garantier om taushetsplikt som minst tilsvarer dem 
som er nevnt i dette avsnitt. Slik utveksling av opplysninger 
skal være til bruk for nevnte myndigheter eller organer i 
utførelsen av deres tilsynsoppgaver.

Dersom de opplysninger som en medlemsstat skal gi videre til 
en tredjestat, har sin opprinnelse i en annen medlemsstat, skal 
de ikke gis videre uten uttrykkelig samtykke fra vedkommende 
medlemsstats tilsynsmyndigheter, og eventuelt bare for de 
formål denne myndigheten har gitt samtykke til.

Artikkel 67

Bruk av fortrolige opplysninger

Tilsynsmyndigheter som mottar fortrolige opplysninger i 
henhold til artikkel 64 eller 65, kan bare benytte disse i embets 
medfør og bare for følgende formål:

1)  for å kontrollere om vilkårene for adgang til å starte 
forsikrings- eller gjenforsikringsvirksomhet er oppfylt, 
og for å lette tilsynet med utøvelsen av slik virksomhet, 
særlig med hensyn til tilsynet med forsikringstekniske 
avsetninger, solvenskapitalkravet, minstekapitalkravet og 
systemet for risikostyring og internkontroll,

2)  for å ilegge sanksjoner,

3)  i forbindelse med en forvaltningsklage på en beslutning 
truffet av tilsynsmyndigheten,

4)  i forbindelse med domstolsbehandling i henhold til dette 
direktiv.



17.12.2015 Nr. 76/1027EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Artikkel 68

Utveksling av opplysninger med andre myndigheter

1.  Artikkel 64 og 67 skal ikke være til hinder for følgende:

a) utveksling av opplysninger mellom flere tilsynsmyndigheter 
i samme medlemsstat til bruk i utførelsen av deres 
tilsynsoppgaver,

b) utveksling av opplysninger til bruk i utførelsen av deres 
tilsynsoppgaver, mellom tilsynsmyndigheter og en eller 
flere av følgende parter i samme medlemsstat:

i) myndigheter med ansvar for tilsyn med 
kredittinstitusjoner og andre finansinstitusjoner 
samt myndigheter med ansvar for tilsyn med 
finansmarkedene,

ii) organer som deltar i avvikling og konkursbehandling 
av forsikrings- og gjenforsikringsforetak samt i andre, 
lignende framgangsmåter,

iii) personer med ansvar for å utføre lovfestet revisjon av 
regnskaper i forsikringsforetak, gjenforsikringsforetak 
og andre finansinstitusjoner,

c) videreformidling til organer som administrerer 
tvangsavviklinger eller garantifond, av opplysninger de 
trenger for å utføre sine plikter,

Utvekslingen av opplysninger omhandlet i bokstav b) og c) kan 
også finne sted mellom forskjellige medlemsstater.

Opplysningene som mottas av disse myndigheter, organer og 
personer, skal være underlagt taushetsplikten fastsatt i artikkel 
64.

2.  Artikkel 64–67 skal ikke være til hinder for at 
medlemsstatene kan godkjenne utveksling av opplysninger 
mellom tilsynsmyndighetene og en eller flere av følgende 
parter:

a) myndigheter med ansvar for å føre tilsyn med organer 
som deltar i avvikling og konkursbehandling av 
forsikringsforetak og gjenforsikringsforetak samt i andre, 
lignende framgangsmåter,

b) myndigheter med ansvar for å føre tilsyn med 
personer som skal foreta lovfestet revisjon av 
regnskaper i forsikringsforetak, gjenforsikringsforetak, 
kredittinstitusjoner, verdipapirforetak og andre 
finansinstitusjoner,

c) uavhengige aktuarer i forsikringsforetak eller 
gjenforsikringsforetak som fører lovfestet tilsyn med disse 
foretakene, samt de organer som har ansvar for å føre tilsyn 
med disse aktuarene.

Medlemsstater som anvender første ledd, skal kreve at minst 
følgende vilkår er oppfylt:

a) opplysningene skal brukes for å utføre tilsynsoppgavene 
nevnt i første ledd,

b) opplysningene skal være underlagt taushetsplikten fastsatt i 
artikkel 64,

c) dersom opplysningene har sin opprinnelse i en annen 
medlemsstat, kan de ikke videreformidles uten uttrykkelig 
samtykke fra tilsynsmyndigheten som gav opplysningene, 
og eventuelt bare for de formål denne myndigheten har gitt 
samtykke til.

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de øvrige 
medlemsstatene om hvilke myndigheter, personer og organer 
som kan motta opplysninger i henhold til første og annet ledd.

3.  Artikkel 64–67 skal ikke være til hinder for at 
medlemsstatene, for å styrke det finansielle systems stabilitet, 
herunder dets integritet, skal kunne gi tillatelse til utveksling 
av opplysninger mellom tilsynsmyndigheter og myndigheter 
eller organer som har ansvar for å avdekke og etterforske 
overtredelser av bestemmelser i selskapsretten.

Medlemsstater som anvender første ledd, skal kreve at minst 
følgende vilkår er oppfylt:

a) opplysningene må være ment brukt for å avdekke og 
etterforske overtredelser som omhandlet i første ledd,

b) opplysningene skal være underlagt taushetsplikten fastsatt i 
artikkel 64,

c) dersom opplysningene har sin opprinnelse i en annen 
medlemsstat, skal de ikke videreformidles uten uttrykkelig 
samtykke fra tilsynsmyndigheten som gav opplysningene, 
og eventuelt bare for de formål denne myndigheten har gitt 
samtykke til.

Dersom en medlemsstats myndigheter eller organer som er 
nevnt i første ledd, i sitt arbeid med å avdekke eller etterforske 
overtredelser innhenter bistand fra personer som på grunn av 
særskilt kompetanse gis fullmakt for dette formål, og som ikke 
er ansatt i offentlig sektor, kan muligheten til utveksling av 
opplysninger omhandlet i første ledd utvides til disse personene 
på de vilkår som er fastsatt i annet ledd.

Ved anvendelsen av annet ledd bokstav c) skal de myndigheter 
og organer som er nevnt i første ledd, underrette den 
tilsynsmyndighet som har gitt opplysningene om navnene på 
og nøyaktig ansvarsområde for de personer som opplysningene 
skal gis videre til.

4.  Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de 
øvrige medlemsstatene om navnet på de myndigheter, personer 
eller organer som kan motta opplysninger i henhold til nr. 3.

Artikkel 69

Oversending av opplysninger til offentlige 
forvaltningsorganer med ansvar for finansiell lovgivning

Artikkel 64 og 67 skal ikke være til hinder for at medlems-
statene, i henhold til bestemmelser fastsatt ved lov, kan tillate at 
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visse opplysninger oversendes til andre deler av den offentlige 
forvaltningen med ansvar for lovgivningen om tilsyn med 
kredittinstitusjoner, finansinstitusjoner, investeringstjenester 
og forsikrings- eller gjenforsikringsforetak samt til inspektører 
som opptrer på vegne av disse avdelingene.

Slike opplysninger skal bare gis videre når det er nødvendig 
av hensyn til tilsynet. Medlemsstatene skal imidlertid fastsette 
at opplysninger som er mottatt i henhold til artikkel 65 og 
68 nr. 1, og opplysninger som er kommet fram ved stedlige 
kontroller som omhandlet i artikkel 32, bare skal gis videre 
med uttrykkelig samtykke fra tilsynsmyndigheten som 
har gitt opplysningene, eller fra tilsynsmyndigheten i den 
medlemsstaten der den stedlige kontrollen ble utført.

Artikkel 70

Overføring av opplysninger til sentralbanker og monetære 
myndigheter

Med forbehold for dette avsnitt kan en tilsynsmyndighet 
overføre opplysninger til følgende parter slik at de skal kunne 
utføre sine oppgaver:

1)  sentralbanker og andre organer som i egenskap av monetære 
myndigheter har en lignende funksjon,

2) eventuelt andre offentlige myndigheter med ansvar for å 
føre tilsyn med betalingssystemer.

Slike myndigheter eller organer kan også oversende slike 
opplysninger til tilsynsmyndighetene som er nødvendige for 
formålene omhandlet i artikkel 67. Opplysninger som mottas 
i denne forbindelse, skal være underlagt taushetsplikten 
omhandlet i dette avsnitt.

Artikkel 71

Tilnærming av tilsyn

1.  Medlemsstatene skal sikre at tilsynsmyndighetenes 
fullmakter tar tilstrekkelig hensyn til EU-dimensjonen.

2.  Medlemsstatene skal sikre at tilsynsmyndighetene i 
utøvelsen av sine plikter tar hensyn til tilnærmingen mellom 
tilsynsverktøy og tilsynspraksis når de anvender lover og 
forskrifter vedtatt i henhold til dette direktiv. For dette formål 
skal medlemsstatene sikre at tilsynsmyndighetene deltar i 
CEIOPS’ arbeid i henhold til beslutning 2009/79/EF og tar 
behørig hensyn til CEIOPS’ retningslinjer og anbefalinger som 
omhandlet i nr. 3.

3.  CEIOPS skal om nødvendig fastsette retningslinjer og 
anbefalinger som ikke er rettslig bindende, om gjennomføringen 
av bestemmelsene i dette direktiv og dets gjennomføringstiltak 
for å styrke tilnærmingen av tilsynspraksis. I tillegg skal 
CEIOPS regelmessig og minst hvert andre år framlegge for 
Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen en rapport om 
utviklingen i tilnærmingen av tilsynet i Fellesskapet.

Avsni t t  6

Revisorenes  p l ikter

Artikkel 72

Revisorenes plikter

1.  Medlemsstatene skal minst kreve at personer som er 
godkjent i henhold til åttende rådsdirektiv 84/253/EØF av 
10. april 1984 med hjemmel i traktatens artikkel 54 nr. 3 
bokstav g) om godkjennelse av personer med ansvar for 
lovfestet revisjon av regnskaper(1), og som i et forsikrings- 
eller gjenforsikringsforetak utfører den lovfestede revisjonen 
omhandlet i artikkel 51 i direktiv 78/660/EØF, artikkel 37 i 
direktiv 83/349/EØF eller artikkel 31 i direktiv 85/611/EØF eller 
enhver annen lovfestet oppgave, skal ha plikt til umiddelbart å 
rapportere til tilsynsmyndigheten ethvert forhold eller vedtak 
vedrørende dette foretaket som de har fått kjennskap til under 
utførelsen av sine oppgaver, og som vil kunne føre til

a) en vesentlig overtredelse av de lover og forskrifter 
som fastsetter vilkårene for tillatelse, eller som 
særskilt omhandler utøvelse av forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetaks virksomhet,

b) en svekkelse av forsikrings- eller gjenforsikringsforetakets 
forutsetninger for fortsatt drift,

c) at regnskapene ikke godkjennes, eller at det tas forbehold,

d) manglende oppfyllelse av solvenskapitalkravet,

e) manglende oppfyllelse av minstekapitalkravet.

Personene omhandlet i første ledd skal også rapportere ethvert 
forhold eller vedtak som de har fått kjennskap til under 
utførelsen av en oppgave som beskrevet i første ledd, i et foretak 
som gjennom kontroll har nære forbindelser til forsikrings- 
eller gjenforsikringsforetaket der oppgaven utføres.

2.  Det at personene godkjent i henhold til direktiv  
84/253/EØF i god tro gir videre opplysninger om forhold eller 
vedtak nevnt i nr. 1 til tilsynsmyndigheten, skal ikke utgjøre et 
brudd på taushetsplikten i henhold til avtale eller i henhold til 
lov eller forskrift, og skal ikke medføre noen form for ansvar 
for disse personene.

(1) EFT L 126 av 12.5.1984, s. 20.



17.12.2015 Nr. 76/1029EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KAPITTEL V

Utøvelse av livsforsikringsvirksomhet og skadeforsikrings-
virksomhet

Artikkel 73

Utøvelse av livsforsikringsvirksomhet og skadeforsikrings-
virksomhet

1.  Forsikringsforetak skal ikke samtidig ha tillatelse til å utøve 
livsforsikringsvirksomhet og skadeforsikringsvirksomhet.

2.  Som unntak fra nr. 1 kan medlemsstatene fastsette at

a) foretak som har tillatelse til å utøve livsforsikrings-
virksomhet, kan få tillatelse til å utøve skadeforsikrings-
virksomhet for de risikoer som er oppført i klasse 1 og 2 i 
vedlegg I del A,

b) foretak som bare har tillatelse for de risikoer som er oppført 
i klasse 1 og 2 i vedlegg I del A, kan få tillatelse til å utøve 
livsforsikringsvirksomhet.

Hver virksomhet skal imidlertid forvaltes separat i henhold til 
artikkel 74.

3.  Medlemsstatene kan fastsette at foretak nevnt i nr. 2 i all 
sin virksomhet skal overholde de regnskapsregler som gjelder 
for livsforsikringsforetak. I påvente av en samordning på 
området kan medlemsstatene også fastsette at når det gjelder 
regler for avvikling, skal de former for virksomhet som gjelder 
risikoene angitt i nr. 1 og 2 i vedlegg I del A og som utøves 
av slike foretak, også være underlagt regler som gjelder for 
livsforsikringsvirksomhet.

4.  Dersom et skadeforsikringsforetak har finansielle, 
forretningsmessige eller administrative forbindelser med et 
livsforsikringsforetak, skal hjemstatens tilsynsmyndigheter 
sikre at det berørte foretakets regnskaper ikke blir misvisende 
som følge av avtaler foretakene imellom eller som følge av 
ordninger som kan få innvirkning på fordelingen av inntekter 
og utgifter.

5.  Foretak som på følgende datoer samtidig utøvde både 
livsforsikringsvirksomhet og skadeforsikringsvirksomhet 
i henhold til dette direktiv, kan fortsette å utøve denne 
virksomheten samtidig, forutsatt at hver virksomhet forvaltes 
separat i samsvar med artikkel 74:

a) 1. januar 1981 for foretak godkjent i Hellas,

b) 1. januar 1986 for foretak godkjent i Spania og Portugal,

c) 1. januar 1995 for foretak godkjent i Østerrike, Finland og 
Sverige,

d) 1. mai 2004 for foretak godkjent i Tsjekkia, Estland, 
Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovakia 
og Slovenia,

e) 1. januar 2007 for foretak godkjent i Bulgaria og Romania,

f) 15. mars 1979 for alle andre foretak.

Hjemstaten kan kreve at forsikringsforetak innen en frist 
som hjemstaten skal fastsette, bringer til opphør den 
samtidige utøvelsen av livsforsikringsvirksomhet og 
skadeforsikringsvirksomhet som de utøvde på datoene angitt 
i første ledd.

Artikkel 74

Separat forvaltning av livsforsikringsvirksomhet og 
skadeforsikringsvirksomhet

1.  Den separate forvaltningen omhandlet i artikkel 73 skal 
organiseres på en slik måte at livsforsikringsvirksomheten er 
atskilt fra skadeforsikringsvirksomhet.

Dette skal ikke berøre interessene til forsikringstakere med 
henholdsvis livsforsikring og skadeforsikring, og særlig 
skal overskuddet fra livsforsikringsvirksomhet komme 
de livsforsikrede til gode som om foretaket bare utøvde 
livsforsikringsvirksomhet.

2.  Uten at dette berører artikkel 100 og 128, skal 
forsikringsforetakene omhandlet i artikkel 73 nr. 2 og 5 beregne

a) et teoretisk minstekapitalkrav for forsikrings- eller 
gjenforsikringsvirksomheten innen livsforsikring, beregnet 
som om det berørte foretaket utelukkende utøver slik 
virksomhet, på grunnlag av de separate regnskapene 
omhandlet i nr. 6, og

b) et teoretisk minstekapitalkrav for forsikrings- eller 
gjenforsikringsvirksomheten innen skadeforsikring, 
beregnet som om det berørte foretaket utelukkende utøver 
slik virksomhet, på grunnlag av de separate regnskapene 
omhandlet i nr. 6.

3.  De forsikringsforetak som er omhandlet i artikkel 73 
nr. 2 og 5, skal minst dekke følgende med et tilsvarende beløp 
tellende basiskapital:

a) det teoretiske minstekapitalkravet for livsforsikrings-
virksomhet,

b) det teoretiske minstekapitalkravet for skadeforsikrings-
virksomhet,

De finansielle minsteforpliktelsene omhandlet i første ledd 
som gjelder henholdsvis livsforsikringsvirksomhet og 
skadeforsikringsvirksomhet, skal ikke bæres av den andre 
virksomheten.

4.  Så lenge de finansielle minsteforpliktelsene omhandlet i 
nr. 3 er oppfylt, og forutsatt at tilsynsmyndigheten er underrettet, 
kan foretaket benytte nærmere angitte poster i den tellende 
ansvarlige kapitalen som fortsatt er tilgjengelige for den ene 
eller andre virksomheten, til dekning av solvenskapitalkravet 
omhandlet i artikkel 100.
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5.  Tilsynsmyndighetene skal analysere resultatene innen 
både livsforsikring og skadeforsikring for å sikre at kravene i 
nr. 1–4 er oppfylt.

6.  Det skal settes opp separate regnskaper som viser 
hvor resultatene for livsforsikring og skadeforsikring 
stammer fra. Alle inntekter, særlig premier, innbetalinger 
fra gjenforsikrere og finansinntekter, og alle kostnader, 
særlig forsikringsytelser, økning av forsikringstekniske 
avsetninger, gjenforsikringspremier og driftskostnader for 
forsikringsvirksomhet, skal spesifiseres etter opprinnelse. 
Poster som er felles for begge virksomheter, skal føres 
i regnskapet i samsvar med fordelingsmetoder som skal 
godkjennes av tilsynsmyndigheten.

Forsikringsforetakene skal på grunnlag av regnskapet utarbeide 
en erklæring som i henhold til artikkel 98 nr. 4 klart angir hvilke 
poster i den tellende basiskapitalen som er benyttet til dekning 
av hvert enkelt teoretiske minstekapitalkrav som omhandlet i 
nr. 2.

7.  Dersom størrelsen på postene i den tellende basiskapitalen 
for den ene virksomheten ikke er tilstrekkelig til å dekke den 
finansielle minsteforpliktelsen omhandlet i nr. 3 første ledd, 
skal tilsynsmyndigheten overfor denne virksomheten anvende 
de tiltak som fastsettes i dette direktiv, uavhengig av resultatene 
for den andre virksomheten.

Som unntak fra nr. 3 annet ledd skal disse tiltakene kunne 
omfatte tillatelse til å overføre nærmere angitte poster i den 
tellende basiskapitalen fra den ene virksomheten til den andre.

KAPITTEL VI

Regler for verdsetting av eiendeler og forpliktelser, forsikrings-
tekniske avsetninger, ansvarlig kapital, solvenskapitalkrav, 

minstekapitalkrav og investeringsregler

Avsni t t  1

Verdset t ing  av  e iendeler og  forpl ikte lser

Artikkel 75

Verdsetting av eiendeler og forpliktelser

1.  Medlemsstatene skal sikre at forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetak, med mindre annet er oppgitt, verdsetter 
eiendeler og forpliktelser som følger:

a) eiendeler skal verdsettes til det beløp de kan omsettes for 
i en transaksjon etter prinsippet om armlengdes avstand 
mellom velinformerte, frivillige parter,

b) forpliktelser skal verdsettes til det beløp de kan overdras 
eller innfris for i en transaksjon etter prinsippet om 
armlengdes avstand mellom velinformerte, frivillige parter.

Når forpliktelser verdsettes i henhold til bokstav b), skal det 
ikke foretas noen justeringer for å ta hensyn til forsikrings- 
eller gjenforsikringsforetakets egen kredittverdighet.

2.  Kommisjonen skal vedta gjennomføringstiltak som 
fastsetter hvilke metoder og forutsetninger som skal benyttes 
ved verdsetting av eiendeler og forpliktelser som fastsatt i nr. 1.

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 301 nr. 3.

Avsni t t  2

Regler for fors ikr ingstekniske  avsetninger

Artikkel 76

Alminnelige bestemmelser

1.  Medlemsstatene skal sikre at forsikrings- og 
gjenforsikringsforetak foretar forsikringstekniske avsetninger 
for alle sine forsikrings- eller gjenforsikringsforpliktelser 
overfor forsikringstakere og begunstigede i henhold til 
forsikrings- eller gjenforsikringsavtaler.

2.  Verdien av de forsikringstekniske avsetningene skal 
tilsvare det aktuelle beløp som forsikrings- eller gjen-
forsikringsforetaket ville måtte betale dersom de umiddelbart 
skulle overdra sine forsikrings- og gjenforsikringsavtaler til et 
annet forsikrings- eller gjenforsikringsforetak.

3.  Beregningen av de forsikringstekniske avsetningene skal 
benytte og være i samsvar med de opplysninger finansmarkedet 
kan gi og alminnelig tilgjengelige opplysninger om 
forsikringsrisiko (markedskonsistens)

4.  De forsikringstekniske avsetningene skal beregnes på en 
egnet, pålitelig og objektiv måte.

5.  I samsvar med prinsippene fastsatt i nr. 2, 3 og 4 og idet 
det tas hensyn til prinsippene fastsatt i artikkel 75 nr. 1, skal 
beregningen av de forsikringstekniske avsetningene utføres i 
samsvar med artikkel 77–83 og artikkel 86.

Artikkel 77

Beregning av forsikringstekniske avsetninger

1.  Verdien av de forsikringstekniske avsetningene skal 
tilsvare summen av et beste estimat og en risikomargin som 
fastsatt i nr. 2 og 3. 
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2.  Beste estimat skal tilsvare et sannsynlighetsveid 
gjennomsnitt av framtidige kontantstrømmer der det tas hensyn 
til tidsverdien av penger (forventet nåverdi av framtidige 
kontantstrømmer), beregnet ved bruk av den relevante risikofrie 
rentekurven.

Beregningen av beste estimat skal være basert på ajourførte 
og troverdige opplysninger og realistiske forutsetninger og 
utføres ved bruk av adekvate, hensiktsmessige og relevante 
forsikringstekniske og statistiske metoder.

Framskrivingen av kontantstrømmer som benyttes i  
beregningen av beste estimat, skal ta hensyn til alle de 
inn- og utgående kontantstrømmer som er nødvendig for å 
oppfylle forsikrings- og gjenforsikringsforpliktelsene i deres 
gjenstående løpetid.

Beste estimat skal beregnes brutto, uten fradrag for beløp 
som kan innkreves i henhold til gjenforsikringsavtaler og 
fra spesialforetak for verdipapirisering. Disse beløpene skal 
beregnes separat i samsvar med artikkel 81.

3.  Risikomarginen skal være slik at det sikres at verdien av de 
forsikringstekniske avsetningene tilsvarer det beløp forsikrings- 
og gjenforsikringsforetakene ville forventes å kreve for å overta 
og oppfylle forsikrings- og gjenforsikringsforpliktelsene.

4.  Forsikrings- og gjenforsikringsforetakene skal foreta 
separat verdsetting av beste estimat og risikomargin.

Dersom framtidige kontantstrømmer knyttet til forsikrings- 
eller gjenforsikringsforpliktelser kan reproduseres på en 
pålitelig måte ved bruk av finansielle instrumenter som det 
finnes en pålitelig markedsverdi for, skal imidlertid verdien 
av de forsikringstekniske avsetningene som er knyttet til 
slike framtidige kontantstrømmer, fastsettes på grunnlag av 
markedsverdien av disse finansielle instrumentene. I slike 
tilfeller skal det ikke kreves at beste estimat og risikomargin 
beregnes separat.

5.  Dersom forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket 
verdsetter beste estimat og risikomargin separat, skal 
risikomarginen beregnes ved å fastsette kostnaden ved å 
ha til rådighet en tellende ansvarlig kapital tilsvarende det 
solvenskapitalkrav som trengs for å oppfylle forsikrings- eller 
gjenforsikringsforpliktelsene i deres gjenstående løpetid.

Den sats som benyttes ved fastsettelsen av kostnaden ved 
å ha dette beløpet tellende ansvarlig kapital til rådighet 
(kapitalkostnadssats), skal være den samme for alle forsikrings- 
og gjenforsikringsforetak og skal vurderes regelmessig.

Kapitalkostnadssatsen som benyttes, skal være lik 
tilleggssatsen, ut over den relevante risikofrie renten, som 
forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket ville pådratt seg ved 
å inneha et beløp tellende ansvarlig kapital som fastsatt i avsnitt 
3, tilsvarende solvenskapitalkravet som er nødvendig for å 
oppfylle forsikrings- og gjenforsikringsforpliktelsene i deres 
gjenstående løpetid.

Artikkel 78

Andre elementer som skal inngå i beregningen av 
forsikringstekniske avsetninger

I tillegg til artikkel 77 skal forsikrings- og gjenforsikringsforetak 
ved beregning av forsikringstekniske avsetninger ta hensyn til 
følgende:

1)  alle utgifter som påløper ved oppfyllelsen av forsikrings- 
eller gjenforsikringsforpliktelser,

2)  inflasjon, herunder inflasjon knyttet til utgifter og 
erstatningskrav,

3)  alle utbetalinger til forsikringstakere og begunstigede, 
herunder framtidige diskresjonære ytelser, som forsikrings- 
og gjenforsikringsforetak forventes å foreta, uansett om 
disse utbetalingene er garantert gjennom avtale eller ikke, 
med mindre utbetalingene omfattes av artikkel 91 nr. 2.

Artikkel 79

Verdsetting av finansielle garantier og 
avtalefestede opsjoner som inngår i forsikrings- og 

gjenforsikringsavtaler

Ved beregning av de forsikringstekniske avsetningene skal 
forsikrings- og gjenforsikringsforetakene ta hensyn til verdien 
av finansielle garantier og eventuelle avtalefestede opsjoner 
som inngår i forsikrings- og gjenforsikringsavtaler.

Alle forutsetninger forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket 
legger til grunn med hensyn til sannsynligheten for at 
forsikringstakerne vil utøve avtalefestede opsjoner, herunder 
avbrudd i premieinnbetalingene og gjenkjøp, skal være 
realistiske og basert på aktuelle og pålitelige opplysninger. 
Forutsetningene skal ta hensyn til, enten eksplisitt eller implisitt, 
konsekvensene som framtidige endringer i den finansielle og 
ikke-finansielle stillingen kan medføre for utøvelsen av disse 
opsjonene.

Artikkel 80

Segmentering

Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal fordele sine 
forsikrings- og gjenforsikringsforpliktelser på ensartede 
risikogrupper, og som et minimum på bransjer, når de beregner 
sine forsikringstekniske avsetninger.
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Artikkel 81

Beløp som kan innkreves i henhold til gjenforsikrings-
avtaler og fra spesialforetak for verdipapirisering

De beregninger forsikrings- eller gjenforsikringsforetak foretar 
av beløp som kan innkreves i henhold til gjenforsikringsavtaler 
eller fra spesialforetak for verdipapirisering, skal skje i samsvar 
med artikkel 76–80.

Når de beregner beløp som kan innkreves i henhold 
til gjenforsikringsavtaler eller fra spesialforetak for 
verdipapirisering, skal forsikrings- og gjenforsikringsforetakene 
ta hensyn til tidsforskjellen mellom tilbakebetalinger og direkte 
betalinger.

Resultatet av beregningen skal justeres for å ta hensyn til 
forventet tap på grunn av motpartens mislighold. Justeringen 
skal være basert på en vurdering av sannsynligheten for 
mislighold fra motpartens side og det gjennomsnittlige tap 
dette medfører (tap ved mislighold).

Artikkel 82

Datakvalitet og bruk av tilnærmede verdier, herunder 
individuelle beregningsmetoder, ved beregning av 

forsikringstekniske avsetninger

Medlemsstatene skal sikre at forsikrings- og gjenforsikrings-
foretak har interne prosesser og framgangsmåter på plass som 
sikrer at de opplysninger som benyttes i beregningen av deres 
forsikringstekniske avsetninger, er egnede, fullstendige og 
nøyaktige.

Dersom et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak i 
bestemte situasjoner ikke har tilstrekkelige opplysninger av 
tilfredsstillende kvalitet til å benytte en pålitelig forsikrings-
teknisk metode på en gruppe eller undergruppe av sine 
forsikrings- eller gjenforsikringsforpliktelser, eller på beløp 
som kan innkreves i henhold til gjenforsikringsavtaler og 
fra spesialforetak for verdipapirisering, kan hensiktsmessige 
tilnærmede verdier, herunder individuelle beregningsmetoder, 
benyttes i beregningen av beste estimat.

Artikkel 83

Sammenligning med tidligere erfaringer

Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal ha prosesser og 
framgangsmåter på plass som sikrer at beste estimat og de 
forutsetninger som ligger til grunn for beregningen av beste 
estimat, regelmessig sammenlignes med tidligere erfaringer.

Dersom sammenligningen påviser systematiske avvik 
mellom forsikrings- eller gjenforsikringsforetakets tidligere 
erfaringer og beste estimat, skal det berørte foretaket foreta 
hensiktsmessige justeringer i den forsikringstekniske metoden 
som benyttes og/eller de forutsetninger som er lagt til grunn.

Artikkel 84

Forsikringstekniske avsetninger av hensiktsmessig 
størrelse

På anmodning fra tilsynsmyndighetene skal forsikrings- 
og gjenforsikringsforetak godtgjøre at størrelsen på deres 
forsikringstekniske avsetninger er hensiktsmessige, at de 
beregningsmetoder som benyttes er egnede og relevante, og at 
de underliggende statistiske dataene er adekvate.

Artikkel 85

Økning av forsikringstekniske avsetninger

Dersom beregningen av et forsikrings- eller gjen-
forsikringsforetaks forsikringstekniske avsetninger ikke er i 
samsvar med artikkel 76–83, kan tilsynsmyndighetene kreve 
at forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket øker størrelsen på 
de forsikringstekniske avsetningene slik at de tilsvarer det nivå 
som er fastsatt i nevnte artikler.

Artikkel 86

Gjennomføringstiltak

Kommisjonen skal vedta gjennomføringstiltak som fastsetter

a) forsikringstekniske og statistiske metoder for beregning av 
beste estimat som omhandlet i artikkel 77 nr. 2,

b) den relevante risikofrie rentekurven som skal benyttes for 
beregningen av beste estimat som omhandlet i artikkel 77 
nr. 2,

c) i hvilke situasjoner de forsikringstekniske avsetningene 
skal beregnes under ett eller som summen av beste estimat 
og en risikomargin, og de metoder som skal benyttes når de 
forsikringstekniske avsetningene beregnes under ett,

d) metodene og forutsetningene som skal benyttes ved 
beregning av risikomarginen, herunder fastsettelse 
av størrelsen på den tellende ansvarlige kapitalen 
som er nødvendig for å oppfylle forsikrings- eller 
gjenforsikringsforpliktelsene, og ved kalibrering av 
kapitalkostnadssatsen,

e) bransjene som skal danne grunnlag for fordelingen av 
forsikrings- og gjenforsikringsforpliktelser med sikte på å 
beregne forsikringstekniske avsetninger,

f) standardene som skal overholdes for å sikre at dataene som 
benyttes ved beregningen av forsikringstekniske avsetninger 
er egnede, fullstendige og nøyaktige, og de særlige tilfeller 
der det vil være hensiktsmessig å bruke tilnærmede verdier, 
herunder individuelle beregningsmetoder, ved beregningen 
av beste estimat,
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g) metodene som skal benyttes ved beregning av justeringen 
som er omhandlet i artikkel 81, for å dekke forventet tap på 
grunn av motpartens mislighold,

h) om nødvendig, forenklede metoder og teknikker for 
beregning av forsikringstekniske avsetninger for å sikre 
at de forsikringstekniske og statistiske metoder som det 
vises til i bokstav a) og d), står i et rimelig forhold til arten, 
omfanget og kompleksiteten av de risikoer som forsikrings- 
og gjenforsikringsforetak, herunder egenforsikringsforetak 
og egenforsikringsforetak for gjenforsikring, påtar seg.

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 301 nr. 3.

Avsni t t  3

Ansvarl ig  kapi ta l

Underavsni t t  1

Fastset te l se  av  ansvarl ig  kapi ta l

Artikkel 87

Ansvarlig kapital

Den ansvarlige kapitalen skal bestå av summen av 
basiskapitalen omhandlet i artikkel 88 og den supplerende 
kapitalen omhandlet i artikkel 89.

Artikkel 88

Basiskapital

Basiskapitalen skal bestå av følgende poster:

1)  det beløp eiendelene overstiger forpliktelsene med, verdsatt 
i henhold til artikkel 75 og avsnitt 2,

2)  ansvarlig lånekapital.

Det overstigende beløpet omhandlet i nr. 1 skal reduseres 
med et beløp tilsvarende verdien av forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetakets egne aksjer.

Artikkel 89

Supplerende kapital

1.  Den supplerende kapitalen, som skal bestå av andre 
kapitalposter enn basiskapitalen, kan innkalles for å dekke tap.

Den supplerende kapitalen kan bestå av følgende kapitalposter 
i den grad de ikke inngår i basiskapitalen:

a) ikke innbetalt aksjekapital eller garantifond som ikke er 
innkalt,

b) rembursbrev og garantier,

c) alle andre rettslig bindende tilsagn mottatt av forsikrings- 
eller gjenforsikringsforetaket.

Når det gjelder gjensidige forsikringsselskaper og selskaper 
av gjensidig art med variable bidrag, kan den supplerende 
kapitalen også omfatte eventuelle framtidige krav som 
selskapet kan ha på sine medlemmer gjennom innkalling av 
tilleggsbidrag i løpet av de neste tolv måneder.

2.  Dersom en post i den supplerende kapitalen er innbetalt 
eller innkalt, skal den regnes som en eiendel og ikke lenger 
utgjøre en post i den supplerende kapitalen.

Artikkel 90

Tilsynsmyndighetens godkjenning av supplerende kapital

1.  De poster i den supplerende kapitalen som skal hensyntas 
når den ansvarlige kapitalen fastsettes, skal forhåndsgodkjennes 
av tilsynsmyndigheten.

2.  De beløp som henføres til hver post i den supplerende 
kapitalen, skal gi et bilde av postens evne til å dekke tap og 
være basert på forsiktige og realistiske forutsetninger. Dersom 
en post i den supplerende kapitalen har en fast nominell verdi, 
skal størrelsen på denne posten tilsvare dens nominelle verdi, 
dersom denne verdien gir et tilfredsstillende bilde av postens 
evne til å dekke tap.

3.  Tilsynsmyndigheten skal godkjenne enten

a) et monetært beløp for hver post i den supplerende kapitalen,

b) en metode for fastsettelse av størrelsen på hver post 
i den supplerende kapitalen. I slike tilfeller skal 
tilsynsmyndighetens godkjenning av beløpet som fastsettes 
ved bruk av denne metoden, gis for et nærmere angitt 
tidsrom.

4.  For hver post i den supplerende kapitalen skal 
tilsynsmyndigheten basere sin godkjenning på en vurdering av

a) de berørte motparters status med hensyn til deres evne og 
vilje til å betale,

b) muligheten for å innkreve midlene med hensyn til postens 
rettslige form samt eventuelle forhold som kan være til 
hinder for at posten kan innbetales eller innkalles.



Nr. 76/1034 17.12.2015EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

c) alle opplysninger om utfallet av forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetakets tidligere innkallinger av 
supplerende kapital, i den grad slike opplysninger kan 
benyttes til å vurdere forventet resultat av framtidige 
innkallinger på en pålitelig måte.

Artikkel 91

Overskuddsfond

1.  Overskudd som ikke er gjort tilgjengelig for utdeling 
til forsikringstakere og begunstigede, skal anses som 
overskuddsfond.

2.  Dersom nasjonal lovgivning tillater det, skal 
overskuddsfond ikke anses som forsikrings- eller 
gjenforsikringsforpliktelser, i den grad de oppfyller kriteriene 
fastsatt i artikkel 94 nr. 1.

Artikkel 92

Gjennomføringstiltak

1.  Kommisjonen skal vedta gjennomføringstiltak som 
fastsetter

a) kriteriene for tilsynsmyndighetens godkjenning i henhold 
til artikkel 90,

b) behandlingen av kapitalinteresser i henhold til artikkel 212 
nr. 2 tredje ledd med hensyn til fastsettelse av ansvarlig 
kapital for finans- og kredittinstitusjoner.

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 301 nr. 3.

2.  Kapitalinteresser i finans- eller kredittinstitusjoner som 
omhandlet i nr. 1 bokstav b) skal bestå av

a) kapitalinteresser som forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetaket har i 

i)  kredittinstitusjoner og finansinstitusjoner i henhold til 
artikkel 4 nr. 1 og 5 i direktiv 2006/48/EF,

ii) verdipapirforetak i henhold i artikkel 4 nr. 1 punkt 1 i 
direktiv 2004/39/EF,

b) etterstilte fordringer og instrumenter omhandlet i artikkel 
63 og 64 nr. 3 i direktiv 2006/48/EF som forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetak har i enheter som definert i bokstav 
a) i dette nummer, der de har kapitalinteresser.

Underavsni t t  2

Klass i f i ser ing  av  ansvarl ig  kapi ta l

Artikkel 93

Særtrekk og egenskaper anvendt for klassifisering av den 
ansvarlige kapitalen i kategorier

1.  Postene i den ansvarlige kapitalen skal klassifiseres i tre 
kategorier. Klassifiseringen av disse postene er avhengig av om 
de er poster i basiskapitalen eller den supplerende kapitalen, og 
i hvilken utstrekning de har følgende særtrekk:

a) posten er tilgjengelig eller kan innkalles ved behov til full 
dekning av tap under forutsetning om fortsatt drift og ved 
avvikling (tilgjengelig til enhver tid),

b) ved avvikling kan hele posten benyttes til å dekke tap, 
og posten kan ikke tilbakebetales til innehaveren før alle 
andre forpliktelser er innfridd, herunder forsikrings- og 
gjenforsikringsforpliktelser overfor forsikringstakere 
og begunstigede i henhold til forsikrings- og 
gjenforsikringsavtaler (etterstilling).

2.  Ved vurderingen av i hvilken utstrekning poster i den 
ansvarlige kapitalen har egenskapene fastsatt i nr. 1 bokstav 
a) og b) på vurderingstidspunktet og i fremtiden, skal det 
tas behørig hensyn til postens varighet og særlig om posten 
er tidsbegrenset eller ikke. Dersom en post i den ansvarlige 
kapitalen er tidsbegrenset, skal det tas hensyn til postens 
relative varighet sammenlignet med varigheten til foretakets 
forsikrings- og gjenforsikringsforpliktelser (tilstrekkelig 
varighet).

I tillegg skal følgende egenskaper tas i betraktning:

a) hvorvidt posten er uten krav om eller insentiver til å innløse 
det nominelle beløp (fravær av innløsningsinsentiver),

b) hvorvidt posten er uten obligatoriske faste avgifter (fravær 
av obligatoriske forvaltningskostnader),

c) hvorvidt posten er uten heftelser (fravær av heftelser).

Artikkel 94

Hovedkriterier for klassifisering i kategorier

1.  Poster i basiskapitalen skal klassifiseres i kategori 1 
dersom de i det vesentlige innehar de særtrekk som er fastsatt i 
artikkel 93 nr. 1 bokstav a) og b), samtidig som det tas hensyn 
til egenskapene fastsatt i artikkel 93 nr. 2.
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2.  Poster i basiskapitalen skal klassifiseres i kategori 2 
dersom de i det vesentlige innehar de særtrekk som er fastsatt 
i artikkel 93 nr. 1 bokstav b), samtidig som det tas hensyn til 
egenskapene fastsatt i artikkel 93 nr. 2.

Poster i den supplerende kapitalen skal klassifiseres i kategori 
2 dersom de i det vesentlige innehar de særtrekk som er fastsatt 
i artikkel 93 nr. 1 bokstav a) og b), samtidig som det tas hensyn 
til egenskapene fastsatt i artikkel 93 nr. 2.

3.  Poster i basiskapitalen og den supplerende kapitalen som 
ikke faller inn under nr. 1 og 2, skal klassifiseres i kategori 3.

Artikkel 95

Klassifisering av ansvarlig kapital i kategorier

Medlemsstatene skal sikre at forsikrings- og gjenforsikrings-
foretak klassifiserer sine poster i den ansvarlige kapitalen på 
grunnlag av kriteriene fastsatt i artikkel 94.

For dette formål skal forsikrings- og gjenforsikringsforetak, 
der det er relevant, forholde seg til listen over poster i den 
ansvarlige kapitalen omhandlet i artikkel 97 nr. 1 bokstav a).

Dersom en post i den ansvarlige kapitalen ikke er oppført 
på listen, skal den vurderes og klassifiseres av forsikrings- 
og gjenforsikringsforetak i samsvar med første ledd. 
Tilsynsmyndigheten skal godkjenne klassifiseringen.

Artikkel 96

Klassifisering av poster i den ansvarlige kapitalen som er 
spesifikke for forsikring

Uten at dette berører artikkel 95 og 97 nr. 1 bokstav a), skal 
følgende klassifiseringsprinsipper anvendes i dette direktiv:

1)  overskuddsfond som omfattes av artikkel 91 nr. 2, skal 
klassifiseres i kategori 1,

2)  rembursbrev og garantier som forvaltes av en uavhengig 
forvalter til fordel for forsikringskreditorer, og som 
henholdsvis utstedes og stilles av kredittinstitusjoner med 
tillatelse i henhold til direktiv 2006/48/EF, skal klassifiseres 
i kategori 2,

3)  ethvert framtidig krav som gjensidige rederisammen-
slutninger eller rederisammenslutninger av gjensidig art 
med variable bidrag som bare forsikrer risikoer oppført i 
klasse 6, 12 og 17 i vedlegg I del A, har på sine medlemmer 
gjennom innkalling av tilleggsbidrag i løpet av de neste 
tolv måneder, skal klassifiseres i kategori 2.

I samsvar med artikkel 94 nr. 2 annet ledd skal ethvert  
framtidig krav som et gjensidig forsikringsselskap eller et 
selskap av gjensidig art med variable bidrag har på sine 
medlemmer gjennom innkalling av tilleggsbidrag i løpet av de 
neste tolv måneder, og som ikke omfattes av første ledd nr. 3, 
klassifiseres i kategori 2 dersom de i det vesentlige innehar de 
særtrekk som er fastsatt i artikkel 93 nr. 1 bokstav a) og b), 
samtidig som det tas hensyn til egenskapene fastsatt i artikkel 
93 nr. 2.

Artikkel 97

Gjennomføringstiltak

1.  Kommisjonen skal vedta gjennomføringstiltak som 
fastsetter

a) en liste over poster i den ansvarlige kapitalen, herunder 
postene omhandlet i artikkel 96, som anses å oppfylle 
kriteriene fastsatt i artikkel 94, som for hver post i den 
ansvarlige kapitalen inneholder en nøyaktig beskrivelse av 
egenskapene som bestemmer klassifiseringen av posten,

b) metodene som tilsynsmyndighetene skal benytte når de 
godkjenner vurderingen og klassifiseringen av postene 
i den ansvarlige kapitalen som ikke er oppført i listen 
omhandlet i bokstav a).

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 301 nr. 3.

2.  Kommisjonen skal regelmessig gjennomgå og, dersom 
markedsutviklingen tilsier det, ajourføre listen omhandlet i 
nr. 1 bokstav a).

Underavsni t t  3

Tel lende  ansvarl ig  kapi ta l

Artikkel 98

Medregning av og grenser for kapital i kategori 1, 2 og 3

1.  For å oppfylle solvenskapitalkravet skal tellende 
kapitalposter i kategori 2 og 3 være underlagt kvantitative 
grenser. Disse grensene skal fastsettes slik at de sikrer at minst 
følgende vilkår er oppfylt:

a) andelen av kategori 1-poster i tellende ansvarlig kapital 
utgjør mer enn en tredel av samlet tellende ansvarlig 
kapital,

b) det tellende beløp for kategori 3-postene utgjør mindre enn 
en tredel av samlet tellende ansvarlig kapital.

2.  For å oppfylle minstekapitalkravet skal basis-
kapitalpostene som kan medregnes til dekning av 
minstekapitalkravet og som er klassifisert i kategori 2, være 
underlagt kvantitative grenser. Disse grensene skal fastsettes 
slik at de minst sikrer at andelen av kategori 1-poster i tellende 
basiskapital utgjør mer enn halvparten av samlet tellende 
basiskapital.

3.  Tellende ansvarlig kapital til dekning av solvens-
kapitalkravet som er fastsatt i artikkel 100, skal være lik 
summen av beløpene for kategori 1, de tellende beløpene for 
kategori 2 og de tellende beløpene for kategori 3.
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4.  Tellende basiskapital til dekning av minstekapitalkravet 
som er fastsatt i artikkel 128, skal være lik summen av 
beløpene for kategori 1 og de tellende beløpene for poster i 
basiskapitalen klassifisert i kategori 2.

Artikkel 99

Gjennomføringstiltak

Kommisjonen skal vedta gjennomføringstiltak som fastsetter

a) de kvantitative grensene omhandlet i artikkel 98 nr. 1 og 2,

b) de justeringer som skal gjøres for å gjenspeile mangelen på 
overførbarhet for de postene i den ansvarlige kapitalen som 
bare kan benyttes til dekning av tap i et bestemt segment av 
forpliktelser eller i bestemte risikoer (avgrensede fond).

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 301 nr. 3.

Avsni t t  4

Solvenskapita lkrav

Underavsni t t  1

Alminnel ige  bestemmelser for 
so lvenskapita lkravet  ved bruk av 

s tandardformelen e l ler en  intern model l

Artikkel 100

Alminnelige bestemmelser

Medlemsstatene skal kreve at forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetak innehar tellende ansvarlig kapital som 
dekker solvenskapitalkravet.

Solvenskapitalkravet skal beregnes enten i henhold til 
standardformelen omhandlet i underavsnitt 2 eller ved bruk av 
en intern modell som fastsatt i underavsnitt 3.

Artikkel 101

Beregning av solvenskapitalkravet

1.  Solvenskapitalkravet skal beregnes i henhold til nr. 2–5.

2.  Solvenskapitalkravet skal beregnes ut fra forutsetningen 
om fortsatt drift i foretaket.

3.  Solvenskapitalkravet skal kalibreres på en slik måte 
at det sikres at alle målbare risikoer som et forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetak kan eksponeres for, tas i betraktning. 
Kravet skal dekke både eksisterende virksomhet og forventet 
ny virksomhet for de kommende tolv måneder. For eksisterende 
virksomhet skal kravet bare dekke uventede tap.

Kravet skal tilsvare «value-at-risk» (potensielt verditap) for 
basiskapitalen i et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak, 
med et konfidensnivå på 99,5 % over en periode på ett år.

4.  Solvenskapitalkravet skal dekke minst følgende risikoer:

a) forsikringsrisiko for skadeforsikring,

b) forsikringsrisiko for livsforsikring,

c) forsikringsrisiko for helseforsikring,

d) markedsrisiko,

e) kredittrisiko,

f) operasjonell risiko.

Operasjonell risiko som omhandlet i første ledd bokstav f) 
skal omfatte juridisk risiko og utelukke risiko forbundet med 
strategiske beslutninger samt omdømmerisiko.

5.  Ved beregning av solvenskapitalkravet skal forsikrings- 
og gjenforsikringsforetakene ta hensyn til virkningen av 
risikoreduksjonsteknikker, forutsatt at kredittrisiko og andre 
risikoer som følger av bruken av slike teknikker, kommer 
korrekt til uttrykk i solvenskapitalkravet.

Artikkel 102

Beregningshyppighet

1.  Forsikrings- eller gjenforsikringsforetak skal beregne 
solvenskapitalkravet minst en gang i året og rapportere 
resultatene av denne beregningen til tilsynsmyndighetene.

Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal inneha tellende 
ansvarlig kapital som dekker det sist innrapporterte 
solvenskapitalkravet.

Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal fortløpende føre 
kontroll med størrelsen på den tellende ansvarlige kapitalen og 
solvenskapitalkravet.

Dersom et forsikrings- eller gjenforsikringsforetaks risikoprofil 
avviker vesentlig fra de forutsetninger som ligger til grunn 
for sist innrapporterte solvenskapitalkrav, skal det berørte 
foretaket uten opphold beregne solvenskapitalkravet på nytt og 
rapportere det til tilsynsmyndighetene.
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2.  Dersom det foreligger indikasjoner på at forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetakets risikoprofil er vesentlig endret siden 
datoen for siste innrapportering av solvenskapitalkravet, kan 
tilsynsmyndighetene kreve at det berørte foretaket foretar en ny 
beregning av solvenskapitalkravet.

Underavsni t t  2

Standardformel  for so lvenskapita lkravet

Artikkel 103

Standardformelens oppbygning

Et solvenskapitalkrav beregnet på grunnlag av standardformelen 
skal utgjøre summen av følgende poster:

a) basiskravet til solvenskapital som fastsatt i artikkel 104,

b) kapitalkravet for operasjonell risiko som fastsatt i artikkel 
107,

c) justering for den tapsabsorberende evnen til forsikrings-
tekniske avsetninger og utsatt skatt som fastsatt i artikkel 
108.

Artikkel 104

Utforming av basiskravet til solvenskapital

1.  Basiskravet til solvenskapital skal omfatte individuelle 
risikomoduler som skal legges sammen i samsvar med vedlegg 
IV nr. 1.

Det skal minst bestå av følgende risikomoduler:

a) forsikringsrisiko for skadeforsikring,

b) forsikringsrisiko for livsforsikring,

c) forsikringsrisiko for helseforsikring,

d) markedsrisiko,

e) motpartsrisiko.

2.  Med hensyn til nr. 1 bokstav a), b) og c) skal 
forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet tildeles den 
forsikringsrisikomodulen som gir det beste bildet på de 
underliggende risikoenes tekniske art.

3.  Korrelasjonskoeffisientene for aggregering av 
risikomodulene omhandlet i nr. 1 samt kalibreringen av 
kapitalkravene for hver risikomodul skal gi et samlet 
solvenskapitalkrav som overholder prinsippene fastsatt i 
artikkel 101.

4.  Hver av risikomodulene omhandlet i nr. 1 skal være 
kalibrert til et «value-at-risk»-mål, med et konfidensnivå på 
99,5 prosent over en periode på ett år.

I utformingen av hver risikomodul skal det ved behov tas 
hensyn til diversifiseringseffekter.

5.  Den samme utformingen og spesifikasjonen av 
risikomodulene skal benyttes for alle forsikrings- og 
gjenforsikringsforetak med hensyn til både basiskravet til 
solvenskapital og eventuelle forenklede beregninger som 
fastsatt i artikkel 109.

6.  Når det gjelder katastroferisikoer, kan geografiske 
spesifikasjoner om nødvendig benyttes ved beregningen 
av risikomodulene for livsforsikring, skadeforsikring og 
helseforsikring.

7.  Etter godkjenning fra tilsynsmyndighetene kan 
forsikrings- og gjenforsikringsforetak erstatte et delsett 
av parametrer i standardformelen med parametrer som er  
spesifikke for det berørte foretaket, ved beregning av 
risikomodulene for livsforsikring, skadeforsikring og 
helseforsikring.

Slike parametrer skal kalibreres ved bruk av standardiserte 
metoder basert på interne data for det berørte foretaket eller 
med data som er direkte relevante for foretakets virksomhet.

Når det gis godkjenning, skal tilsynsmyndighetene kontrollere 
at de data som er benyttet, er fullstendige, nøyaktige og 
hensiktsmessige.

Artikkel 105

Beregning av basiskravet til solvenskapital

1.  Basiskravet til solvenskapital skal beregnes i henhold til 
nr. 2–6.

2.  Modulen for forsikringsrisiko i skadeforsikring skal 
gjenspeile risikoen knyttet til skadeforsikringsforpliktelser 
med hensyn til dekningsomfang og prosessene som benyttes i 
driften av virksomheten.

Den skal ta hensyn til usikkerheten i forsikrings- og 
gjenforsikringsforetakenes resultater knyttet til eksisterende 
forsikrings- og gjenforsikringsforpliktelsene og til nye avtaler 
som forventes tegnet i de følgende tolv måneder.

Den skal beregnes i samsvar med nr. 2 i vedlegg IV som 
en kombinasjon av kapitalkravene for minst følgende 
undermoduler:

a) risiko for tap eller for ugunstig endring i verdien av 
forsikringsforpliktelser som følge av svingninger i tidspunkt 
for, hyppighet av og omfang av forsikrede hendelser, og 
i tidspunkt for og størrelse på erstatningsutbetalinger 
(premie- og reserverisiko for skadeforsikring),
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b) risiko for tap eller for ugunstig endring i verdien av 
forsikringsforpliktelser som følge av vesentlig usikkerhet 
i forutsetningene som ligger til grunn for priser og 
avsetninger knyttet til ekstreme eller ekstraordinære 
hendelser (katastroferisiko for skadeforsikring).

3.  Modulen for forsikringsrisiko i livsforsikring skal 
gjenspeile risikoen knyttet til livsforsikringsforpliktelser med 
hensyn til dekningsomfang og prosessene som benyttes i 
driften av virksomheten.

Den skal beregnes i samsvar med nr. 3 i vedlegg IV som 
en kombinasjon av kapitalkravene for minst følgende 
undermoduler:

a) risiko for tap eller for ugunstig endring i verdien 
av forsikringsforpliktelser som følge av endringer i 
nivå, tendens eller volatilitet for dødelighet, der en 
økning i dødeligheten fører til en økning i verdien av 
forsikringsforpliktelser (dødsrisiko),

b) risiko for tap eller for ugunstig endring i verdien 
av forsikringsforpliktelser som følge av endringer i 
nivå, tendens eller volatilitet for dødelighet, der en 
nedgang i dødeligheten fører til en økning i verdien av 
forsikringsforpliktelser (leverisiko),

c) risiko for tap eller for ugunstig endring i verdien av 
forsikringsforpliktelser som følge av endringer i nivå, 
tendens eller volatilitet for uførhet og sykelighet (uføre- og 
sykdomsrisiko),

d) risiko for tap eller for ugunstig endring i verdien av 
forsikringsforpliktelser som følge av endringer i nivå, 
tendens eller volatilitet for påløpte kostnader til betjening 
av forsikrings- og gjenforsikringsavtaler (kostnadsrisiko 
for livsforsikring),

e) risiko for tap eller for ugunstig endring i verdien av 
forsikringsforpliktelser som følge av svingninger i nivå, 
tendens eller volatilitet for justerte annuitetsbeløp som 
skyldes endringer i lovgivning eller i den forsikredes 
helsetilstand (justeringsrisiko),

f) risiko for tap eller for ugunstig endring i verdien av 
forsikringsforpliktelser som følge av endringer i nivå 
eller volatilitet for forekomsten av avbrudd, oppsigelser, 
fornyelser og gjenkjøp av avtaler (avbruddsrisiko),

g) risiko for tap eller for ugunstig endring i verdien av 
forsikringsforpliktelser som følge av vesentlig usikkerhet 
i forutsetningene som ligger til grunn for priser og 
avsetninger knyttet til ekstreme eller ekstraordinære 
hendelser (katastroferisiko for livsforsikring).

4.  Modulen for forsikringsrisiko i helseforsikring 
skal gjenspeile risikoen knyttet til tegningen av 
helseforsikringsforpliktelser, enten forsikringene har samme 
forsikringstekniske grunnlag som livsforsikringer eller ikke, 
med hensyn til både dekningsomfang og prosessene som 
benyttes i driften av virksomheten.

Den skal dekke minst de følgende risikoer:

a) risiko for tap eller for ugunstig endring i verdien av 
forsikringsforpliktelser som følge av endringer i nivå, 
tendens eller volatilitet for påløpte kostnader til forvaltning 
av forsikrings- og gjenforsikringsavtaler,

b) risiko for tap eller for ugunstig endring i verdien av 
forsikringsforpliktelser som følge av svingninger i tidspunkt 
for, hyppighet av og omfang av forsikrede hendelser, og 
i tidspunkt for og størrelse på erstatningsutbetalinger på 
avsetningstidspunktet,

c) risiko for tap eller for ugunstig endring i verdien av 
forsikringsforpliktelser som følge av vesentlig usikkerhet 
i forutsetningene som ligger til grunn for priser og 
avsetninger knyttet til utbrudd av større epidemier og 
ekstraordinær akkumulering av risiko under slike ekstreme 
omstendigheter.

5.  Markedsrisikomodulen skal gjenspeile risikoen knyttet 
til nivået på eller volatiliteten til markedsprisen på finansielle 
instrumenter som har innvirkning på verdien av foretakets 
eiendeler og forpliktelser. Den skal behørig gjenspeile 
strukturelle avvik mellom eiendeler og forpliktelser, spesielt 
med hensyn til deres varighet.

Den skal beregnes i samsvar med nr. 4 i vedlegg IV som 
en kombinasjon av kapitalkravene for minst følgende 
undermoduler:

a) sensitiviteten til verdiene av eiendeler, forpliktelser og 
finansielle instrumenter for endringer i terminstrukturen 
eller volatiliteten til rentesatsene (renterisiko),

b) sensitiviteten til verdiene av eiendeler, forpliktelser og 
finansielle instrumenter for endringer i nivået på eller 
volatiliteten til markedsprisen på aksjer (aksjerisiko),

c) sensitiviteten til verdiene av eiendeler, forpliktelser og 
finansielle instrumenter for endringer i nivået på eller 
volatiliteten til markedsprisen på eiendom (eiendomsrisiko),

d) sensitiviteten til verdiene av eiendeler, forpliktelser og 
finansielle instrumenter for endringer i nivået på eller 
volatiliteten til kredittmarginer (credit spread) utover den 
risikofrie rentekurven (kredittmarginrisiko (spread risk))

e) sensitiviteten til verdiene av eiendeler, forpliktelser og 
finansielle instrumenter for endringer i nivået på eller 
volatiliteten til valutakurser (valutarisiko),
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f) ytterligere risikoer for et forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetak som skyldes enten manglende 
diversifisering i eiendelsporteføljen eller for stor 
eksponering for misligholdsrisiko hos en enkelt 
verdipapirutsteder eller en gruppe utstedere med  
tilknytning til hverandre (markedsrisikokonsentrasjoner).

6.  Motpartsrisikomodulen skal gjenspeile mulige 
tap som følge av uventet mislighold eller forringelse av 
kredittverdigheten hos forsikrings- og gjenforsikrings-
foretakets motparter og debitorer i de følgende tolv måneder. 
Motpartsrisikomodulen skal dekke risikoreduserende avtaler 
som gjenforsikringsavtaler, verdipapiriseringer og derivater 
samt tilgodehavender hos forsikringsformidlere og enhver 
annen kreditteksponering som ikke er dekket i undermodulen 
for kredittmarginrisiko (spread risk). Den skal ta behørig 
hensyn til sikkerhetsstillelse eller annen form for sikkerhet 
som blir holdt av eller stilt til disposisjon for forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetaket, og risikoene knyttet til dette.

For hver motpart skal motpartsrisikomodulen ta hensyn til det 
berørte forsikrings- eller gjenforsikringsforetakets samlede 
eksponering for motpartsrisiko knyttet til denne motparten, 
uansett hvilken juridisk form motpartens avtaleforpliktelser 
overfor foretaket har.

Artikkel 106

Beregning av undermodul for aksjerisiko: symmetrisk 
justeringsmekanisme

1.  Undermodulen for aksjerisiko beregnet i samsvar med 
standardformelen skal omfatte en symmetrisk justering av 
kapitalkravet for aksjerisiko til dekning av risikoen knyttet til 
endringer i nivået på aksjeprisene.

2.  Den symmetriske justeringen av standardkapitalkravet 
for aksjerisiko, kalibrert i samsvar med artikkel 104 nr. 4, 
til dekning av risikoen knyttet til endringer i nivået på 
aksjeprisene, skal baseres på en funksjon av det gjeldende 
nivået på en relevant aksjeindeks og et veid gjennomsnittsnivå 
for denne indeksen. Det veide gjennomsnittet skal beregnes 
over en passende tidsperiode, som skal være den samme for 
alle forsikrings- og gjenforsikringsforetak.

3.  Den symmetriske justeringen av standardkapitalkravet for 
aksjerisiko til dekning av risikoen knyttet til endringer i nivået 
på aksjepriser, skal ikke medføre at det anvendes et kapitalkrav 
for aksjerisiko som er mer enn 10 prosentpoeng lavere eller 10 
prosentpoeng høyere enn standardkapitalkravet for aksjerisiko.

Artikkel 107

Kapitalkrav for operasjonell risiko

1.  Kapitalkravet for operasjonell risiko skal gjenspeile 
operasjonelle risikoer i den grad de ikke allerede gjenspeiles i 
risikomodulene omhandlet i artikkel 104. Kravet skal kalibreres 
i samsvar med artikkel 101 nr. 3.

2.  For livsforsikringsavtaler der investeringsrisikoen bæres 
av forsikringstakerne, skal beregningen av kapitalkravet for 
operasjonell risiko ta høyde for størrelsen på årlige påløpte 
kostnader knyttet til disse forsikringsforpliktelsene.

3.  For annen forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet enn 
den som er nevnt i nr. 2, skal beregningen av kapitalkravet for 
operasjonell risiko ta høyde for volumet i virksomheten av 
opptjente premier og forsikringstekniske avsetninger knyttet 
til disse forsikrings- og gjenforsikringsforpliktelsene. I dette 
tilfellet skal kapitalkravet for operasjonell risiko ikke overstige 
30 % av basiskravet til solvenskapital knyttet til denne 
forsikrings- og gjenforsikringsvirksomheten.

Artikkel 108

Justering for den tapsabsorberende evnen til 
forsikringstekniske avsetninger og utsatt skatt

Justeringen omhandlet i artikkel 103 bokstav c) for den 
tapsabsorberende evnen til forsikringstekniske avsetninger og 
utsatt skatt skal gjenspeile den potensielle kompensasjonen 
for uventede tap gjennom en reduksjon i forsikringstekniske 
avsetninger eller utsatt skatt eller en kombinasjon av de to.

Justeringen skal ta hensyn til den risikoreduserende 
virkningen av framtidige diskresjonære ytelser i 
henhold til forsikringsavtalene, i den grad forsikrings- 
og gjenforsikringsforetak kan påvise at en reduksjon i 
slike ytelser kan benyttes til å dekke uventede tap når de 
oppstår. Den risikoreduserende virkningen av framtidige 
diskresjonære ytelser skal ikke være høyere enn summen av 
forsikringstekniske avsetninger og utsatt skatt knyttet til disse 
framtidige diskresjonære ytelsene.

Med henblikk på annet ledd skal verdien av framtidige 
diskresjonære ytelser under ugunstige omstendigheter 
sammenlignes med verdien av slike ytelser i henhold til 
forutsetningene som er lagt til grunn for beregningen av beste 
estimat.

Artikkel 109

Forenklinger i standardformelen

Forsikrings- og gjenforsikringsselskaper kan benytte 
en forenklet beregning for en bestemt undermodul eller 
risikomodul når arten, omfanget og kompleksiteten til 
risikoene de står overfor, rettferdiggjør dette, og når det 
ville være uforholdsmessig å kreve at alle forsikrings- og 
gjenforsikringsforetak anvender standardberegningen.

Forenklede beregninger skal kalibreres i samsvar med artikkel 
101 nr. 3.
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Artikkel 110

Vesentlige avvik fra forutsetningene for beregning etter 
standardformelen

Dersom det er uhensiktsmessig å beregne solvenskapitalkravet 
i samsvar med standardformelen som fastsatt i underavsnitt 2, 
fordi det berørte forsikrings- eller gjenforsikringsforetakets 
risikoprofil avviker vesentlig fra de forutsetninger som 
ligger til grunn for beregning etter standardformelen, kan 
tilsynsmyndighetene, ved en begrunnet beslutning, kreve at 
det berørte foretaket erstatter et av delsettene av parametrer 
som brukes ved beregning med standardformelen, med 
foretaksspesifikke parametrer ved beregning av risikomodulene 
for livsforsikring, skadeforsikring og helseforsikring som 
fastsatt i artikkel 104 nr. 7. De spesifikke parametrene skal 
beregnes på en måte som sikrer at foretaket oppfyller kravene 
i artikkel 101 nr. 3.

Artikkel 111

Gjennomføringstiltak

1.  For å sikre lik behandling av alle forsikrings- og 
gjenforsikringsforetak som beregner solvenskapitalkravet 
ved bruk av standardformelen, eller for å ta hensyn til 
markedsutviklingen, skal Kommisjonen vedta gjennom-
føringstiltak som angir følgende:

a) en standardformel som er i samsvar med bestemmelsene i 
artikkel 101 og 103–109,

b) de undermoduler som er nødvendige eller som mer presist 
dekker risikoene som faller inn under de respektive 
risikomodulene omhandlet i artikkel 104 og senere 
oppdateringer,

c) metodene, forutsetningene og standardparametrene som 
skal benyttes i beregningen av hver av risikomodulene 
eller undermodulene for basiskravet til solvenskapital 
fastsatt i artikkel 104, 105 og 304, den symmetriske 
justeringsmekanismen og den hensiktsmessige tids-
perioden, uttrykt i antall måneder, som omhandlet i artikkel 
106, og den hensiktsmessige tilnærmingen for å integrere 
metoden omhandlet i artikkel 304 i solvenskapitalkravet 
beregnet etter standardformelen,

d) korrelasjonsparametrene, herunder om nødvendig 
parametrene fastsatt i vedlegg IV, og framgangsmåter for 
oppdatering av disse parametrene,

e) metodene og forutsetningene som skal benyttes for å  
vurdere endringer i forsikrings- og gjenforsikrings-
foretakenes risikoprofil og for å justere beregningen av 
solvenskapitalkravet når de berørte foretakene benytter 
risikoreduksjonsteknikker,

f) de kvalitative kriterier som risikoreduksjonsteknikkene 
omhandlet i bokstav e) må oppfylle for å sikre at risikoen 
effektivt har blitt overført til en tredjemann,

g) metodene og parametrene som skal benyttes i vurderingen 
av kapitalkravet for operasjonell risiko fastsatt i artikkel 
107, herunder prosentsatsen omhandlet i artikkel 107 nr. 3,

h) metodene og justeringene som skal benyttes for å gjenspeile 
forsikrings- og gjenforsikringsforetakenes reduserte 
omfang av risikospredning i tilknytning til avgrensede 
fond,

i) metoden som skal benyttes i beregningen av justeringen 
for den tapsabsorberende evnen til forsikringstekniske 
avsetninger eller utsatt skatt som fastsatt i artikkel 108,

j) delsettet av standardparametrer i risikomodulene for 
livsforsikring, skadeforsikring og helseforsikring som kan 
erstattes av foretaksspesifikke parametrer som fastsatt i 
artikkel 104 nr. 7,

k) de standardiserte metodene som forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetaket skal benytte for å beregne de 
foretaksspesifikke parametrene omhandlet i bokstav j), 
og alle kriterier for dataenes fullstendighet, nøyaktighet 
og hensiktsmessighet som skal være oppfylt før 
tilsynsmyndigheten gir godkjenning,

l) de forenklede beregninger fastsatt for bestemte 
undermoduler og risikomoduler samt kriteriene som 
forsikrings- og gjenforsikringsforetak, herunder 
egenforsikringsforetak og egenforsikringsforetak for 
gjenforsikring, må oppfylle for å kunne benytte hver av 
disse forenklingene som fastsatt i artikkel 109,

m) den tilnærmingen som skal benyttes når det gjelder 
tilknyttede foretak omhandlet i artikkel 212, ved beregning 
av solvenskapitalkravet, særlig beregning av undermodulen 
for aksjerisiko omhandlet i artikkel 105 nr. 5, idet det tas 
hensyn til den sannsynlige reduksjonen i volatiliteten til 
verdien av slike tilknyttede foretak som følge av disse 
investeringenes strategiske art og den innflytelse som 
utøves av det deltakende foretaket på de tilknyttede 
foretakene.

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 301 nr. 3.

2.  Kommisjonen kan vedta gjennomføringstiltak som 
fastsetter kvantitative grenser og kriterier for godkjenning 
av eiendeler for å håndtere risikoer som ikke er tilstrekkelig 
dekket av en undermodul. Slike gjennomføringstiltak 
skal gjelde for eiendeler som dekker forsikringstekniske 
avsetninger, med unntak for eiendeler som innehas til 
dekning av livsforsikringsavtaler der investeringsrisikoen 
bæres av forsikringstakerne. Tiltakene skal gjennomgås av 
Kommisjonen i lys av utviklingen av standardformelen og på 
finansmarkedene.
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Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 301 nr. 3.

Underavsni t t  3

Solvenskapita lkravet  –  fu l le  og  part ie l le 
interne  model ler

Artikkel 112

Alminnelige bestemmelser for godkjenning av fulle og 
partielle interne modeller

1.  Medlemsstatene skal sikre at forsikrings- og 
gjenforsikringsforetak kan beregne solvenskapitalkravet ved 
bruk av en full eller partiell intern modell som er godkjent av 
tilsynsmyndighetene.

2.  Forsikrings- og gjenforsikringsforetak kan bruke partielle 
interne modeller til beregning av ett eller flere av følgende:

a) en eller flere risikomoduler eller undermoduler som inngår 
i basiskravet til solvenskapital som omhandlet i artikkel 
104 og 105,

b) kapitalkravet for operasjonell risiko som fastsatt i artikkel 
107,

c) justeringen omhandlet i artikkel 108.

Partielle modeller kan dessuten anvendes på hele virksomheten 
til forsikrings- eller gjenforsikringsforetak eller på bare en eller 
flere større forretningsenheter.

3.  Ved søknad om godkjenning skal forsikrings- og 
gjenforsikringsforetak som et minimum legge fram 
dokumentasjon på at den interne modellen oppfyller kravene 
fastsatt i artikkel 120–125.

Dersom søknaden om godkjenning er relatert til en partiell 
intern modell, skal kravene fastsatt i artikkel 120–125 tilpasses 
for å ta hensyn til at modellen har begrenset anvendelsesområde.

4.  Tilsynsmyndighetene skal avgjøre søknaden innen seks 
måneder etter at den fullstendige søknaden er mottatt.

5.  Tilsynsmyndighetene skal godkjenne søknaden 
bare dersom de anser det godtgjort at forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetakets systemer for påvising, måling, 
overvåking, styring og rapportering av risiko er dekkende, og 
særlig at den interne modellen oppfyller kravene omhandlet i 
nr. 3.

6.  Tilsynsmyndighetenes avslag på søknad om bruk av en 
intern modell, skal være begrunnet.

7.  Forsikrings- og gjenforsikringsforetak som har fått 
tillatelse fra tilsynsmyndighetene til å bruke en intern modell, 
kan etter en begrunnet beslutning bli pålagt å legge fram 
for tilsynsmyndighetene et estimat på solvenskapitalkravet 
beregnet etter standardformelen som fastsatt i underavsnitt 2.

Artikkel 113

Særlige bestemmelser for godkjenning av partielle interne 
modeller

1.  En partiell intern modell skal godkjennes av tilsyns-
myndighetene bare dersom den oppfyller kravene fastsatt i 
artikkel 112 og følgende ytterligere vilkår:

a) foretaket har gitt en behørig begrunnelse for modellens 
begrensede anvendelsesområde,

b) det resulterende solvenskapitalkravet gir et bedre bilde av 
foretakets risikoprofil og samsvarer særlig med prinsippene 
fastsatt i underavsnitt 1,

c) den partielle interne modellens utforming er i samsvar med 
prinsippene fastsatt i underavsnitt 1, og den kan dermed fullt 
ut integreres i standardformelen for solvenskapitalkravet.

2.  Ved vurdering av en søknad om bruk av en partiell 
intern modell som bare omfatter visse undermoduler av 
en bestemt risikomodul eller enkelte av forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetakets forretningsenheter innenfor en 
bestemt risikomodul, eller deler av begge disse områdene, 
kan tilsynsmyndighetene kreve at de berørte forsikrings- 
eller gjenforsikringsforetakene legger fram en realistisk 
overgangsplan for utvidelse av modellens anvendelsesområde.

Overgangsplanen skal beskrive hvordan forsikrings- 
eller gjenforsikringsforetakene planlegger å utvide 
modellens anvendelsesområde til andre undermoduler 
eller forretningsenheter for å sikre at modellen dekker den 
overveiende del av deres forsikringsvirksomhet med hensyn til 
vedkommende risikomodul.

Artikkel 114

Gjennomføringstiltak

Kommisjonen skal vedta gjennomføringstiltak som fastsetter

1)  framgangsmåten som skal følges for godkjenning av en 
intern modell,
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2)  tilpasningene av standardene fastsatt i artikkel 120–125 
som skal gjøres for å ta hensyn til den partielle interne 
modellens begrensede anvendelsesområde.

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 301 nr. 3.

Artikkel 115

Retningslinjer for endring av fulle og partielle interne 
modeller

Som et ledd i den innledende godkjenningsprosessen for en 
intern modell skal tilsynsmyndighetene godkjenne retnings-
linjene for endring av forsikrings- eller gjenforsikringsforetakets 
modell. Forsikrings- og gjenforsikringsforetak kan endre sin 
interne modell i samsvar med disse retningslinjene.

Retningslinjene skal inneholde en spesifikasjon av mindre og 
større endringer av den interne modellen.

Større endringer i den interne modellen, samt endringer 
av disse retningslinjene, skal alltid forhåndsgodkjennes av 
tilsynsmyndighetene som fastsatt i artikkel 112.

Mindre endringer i den interne modellen skal ikke kreve 
forhåndsgodkjenning fra tilsynsmyndighetene såfremt de er 
utarbeidet i samsvar med disse retningslinjene.

Artikkel 116

Administrasjons-, ledelses- og kontrollorganets 
ansvarsområder

Forsikrings- eller gjenforsikringsforetakenes administrasjons-, 
ledelses- eller kontrollorganer skal godkjenne søknaden til 
tilsynsmyndighetene om godkjenning av den interne modellen 
omhandlet i artikkel 112 og søknaden om godkjenning av 
eventuelle påfølgende større endringer av modellen.

Administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganet skal ha ansvar 
for å opprette systemer som sikrer at den interne modellen til 
enhver tid fungerer korrekt.

Artikkel 117

Tilbakevending til standardformelen

Etter å ha fått godkjenning i henhold til artikkel 112 skal 
forsikrings- og gjenforsikringsforetakene ikke gå tilbake til 
å beregne hele eller deler av solvenskapitalkravet i samsvar 
med standardformelen som fastsatt i underavsnitt 2, bortsett 
fra i tilstrekkelig begrunnede tilfeller og etter godkjenning fra 
tilsynsmyndighetene.

Artikkel 118

Manglende oppfyllelse av vilkårene for bruk av en intern 
modell

1.  Dersom forsikrings- eller gjenforsikringsforetak som 
har fått godkjenning fra tilsynsmyndighetene til å bruke 
en intern modell, ikke lenger oppfyller kravene fastsatt i 
artikkel 120–125, skal de uten opphold enten legge fram for 
tilsynsmyndighetene en plan for hvordan oppfyllelsen av 
vilkårene skal gjenopprettes innen et rimelig tidsrom, eller 
godtgjøre at virkningen av den manglende oppfyllelsen er 
uvesentlig.

2.  Dersom et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak unnlater 
å gjennomføre planen omhandlet i nr. 1, kan tilsynsmyndighetene 
kreve at forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket går tilbake til 
å beregne solvenskapitalkravet i samsvar med standardformelen 
som fastsatt i underavsnitt 2.

Artikkel 119

Vesentlige avvik fra forutsetningene for beregning etter 
standardformelen

Dersom det er uhensiktsmessig å beregne solvenskapitalkravet 
i samsvar med standardformelen som fastsatt i underavsnitt 2, 
fordi det berørte forsikrings- eller gjenforsikringsforetakets 
risikoprofil avviker vesentlig fra de forutsetninger som 
ligger til grunn for beregning etter standardformelen, kan 
tilsynsmyndighetene, ved en begrunnet beslutning, kreve 
at det berørte foretaket bruker en intern modell til å beregne 
solvenskapitalkravet eller relevante risikomoduler som inngår 
i det.

Artikkel 120

Anvendelseskrav

Forsikrings- og gjenforsikringsforetakene skal godtgjøre at den 
interne modellen er i utstrakt bruk og spiller en viktig rolle i 
deres system for risikostyring og internkontroll omhandlet i 
artikkel 41–50, og særlig i

a) deres risikostyringssystem som fastsatt i artikkel 44 og 
deres beslutningsprosesser,

b) deres prosesser for vurdering og fordeling av økonomisk 
kapital og solvenskapital, herunder vurderingen omhandlet 
i artikkel 45.

Forsikrings- eller gjenforsikringsforetak skal i tillegg godtgjøre 
at hyppigheten av beregningen av solvenskapitalkravet ved 
bruk av den interne modellen står i forhold til hyppigheten av 
bruken av den interne modellen for andre formål omfattet av 
første ledd.

Administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganet skal ha 
ansvar for å sikre at utformingen og bruken av den interne 
modellen til enhver tid er korrekt, og at den interne modellen 
fortsatt gir et godt bilde av de berørte forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetakenes risikoprofil.
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Artikkel 121

Statistiske kvalitetsstandarder

1.  Den interne modellen, og særlig beregningen av forventet 
sannsynlighetsfordeling som danner grunnlaget for den, skal 
oppfylle kriteriene fastsatt i nr. 2–9.

2.  Metodene som brukes til å beregne forventet 
sannsynlighetsfordeling, skal være basert på adekvate, 
hensiktsmessige og relevante forsikringstekniske og statistiske 
metoder og skal være i samsvar med metodene som brukes til å 
beregne forsikringstekniske avsetninger.

Metodene som brukes til å beregne forventet 
sannsynlighetsfordeling, skal være basert på ajourførte og 
troverdige opplysninger og realistiske forutsetninger.

Forsikrings- og gjenforsikringsforetakene skal være i stand til å 
begrunne forutsetningene som ligger til grunn for deres interne 
modell, overfor tilsynsmyndighetene.

3.  Opplysningene som brukes i forbindelse med den interne 
modellen, skal være nøyaktige, fullstendige og hensiktsmessige.

Forsikrings- og gjenforsikringsforetakene skal minst en gang 
i året ajourføre datasettene som brukes ved beregning av 
forventet sannsynlighetsfordeling.

4.  Det skal ikke foreskrives noen bestemt metode for 
beregning av forventet sannsynlighetsfordeling.

Uansett hvilken beregningsmetode som benyttes, skal den 
interne modellens evne til å vurdere risiko være tilstrekkelig 
til å sikre at den brukes i stor utstrekning og spiller en 
viktig rolle i forsikrings- og gjenforsikringsforetakets 
system for risikostyring og internkontroll, særlig i deres 
risikostyringssystem og beslutningsprosesser samt i 
kapitalfordelingen i henhold til artikkel 120.

Den interne modellen skal omfatte alle vesentlige risikoer 
som forsikrings- eller gjenforsikringsforetakene er eksponert 
for. Interne modeller skal minst dekke risikoene omhandlet i 
artikkel 101 nr. 4.

5.  Med hensyn til diversifiseringseffekter kan forsikrings- 
og gjenforsikringsforetak i sin interne modell ta hensyn til 
avhengighetsforhold innenfor og på tvers av risikokategorier, 
forutsatt at tilsynsmyndighetene anser det godtgjort at systemet 
som brukes til å måle disse diversifiseringseffektene, er egnet.

6.  Forsikrings- og gjenforsikringsforetakene kan i 
sine interne modeller ta fullt hensyn til virkningen av 
risikoreduksjonsteknikker, forutsatt at kredittrisiko og andre 
risikoer som følger av bruken av risikoreduksjonsteknikker, er 
gjenspeilet på en hensiktsmessig måte i den interne modellen.

7.  Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal i sin interne 
modell nøyaktig vurdere de særskilte risikoene som er 
forbundet med finansielle garantier og eventuelle avtalefestede 
opsjoner, dersom disse er av vesentlig karakter. De skal også 
vurdere risikoene som er forbundet med både forsikringstakeres 
opsjoner og avtalefestede opsjoner for forsikrings- og 
gjenforsikringsforetak. For dette formål skal de ta hensyn til 
konsekvensene framtidige endringer i den finansielle og ikke-
finansielle stillingen kan få for utøvelsen av disse opsjonene.

8.  Forsikrings- og gjenforsikringsforetakene kan i sin 
interne modell ta hensyn til framtidige ledelseshandlinger som 
de med rimelighet kan forventes å utføre i bestemte situasjoner.

I tilfellet omhandlet i første ledd skal det berørte foretaket ta 
høyde for den tiden som er nødvendig for å gjennomføre slike 
tiltak.

9.  Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal i sin interne 
modell ta hensyn til alle utbetalinger til forsikringstakere 
og begunstigede som de forventer å foreta, uansett om disse 
utbetalingene er garantert ved avtale eller ikke.

Artikkel 122

Kalibreringsstandarder

1.  Forsikrings- og gjenforsikringsforetak kan til bruk for 
interne modeller benytte andre tidsintervaller og risikomål 
enn det som er fastsatt i artikkel 101 nr. 3, forutsatt at de 
kan bruke resultatene fra den interne modellen til å beregne 
solvenskapitalkravet på en måte som sikrer forsikringstakere 
og begunstigede et tilsvarende vernenivå som det som er 
fastsatt i artikkel 101.

2.  Der det er praktisk mulig, skal forsikrings- og 
gjenforsikringsforetak utlede solvenskapitalkravet direkte 
fra forventet sannsynlighetsfordeling som er generert av 
foretakenes interne modell, ved å bruke «value-at-risk»-målet 
fastsatt i artikkel 101 nr. 3.

3.  Dersom forsikrings- eller gjenforsikringsforetakene 
ikke kan utlede solvenskapitalkravet direkte fra forventet 
sannsynlighetsfordeling som er generert av den interne 
modellen, kan tilsynsmyndighetene tillate at det brukes 
tilnærmede verdier for å beregne solvenskapitalkravet, forutsatt 
at foretakene kan godtgjøre overfor tilsynsmyndighetene at 
forsikringstakerne sikres et tilsvarende vernenivå som det som 
er fastsatt i artikkel 101.

4.  Tilsynsmyndighetene kan kreve at forsikrings- og 
gjenforsikringsforetak kjører sin interne modell på relevante 
referanseporteføljer og bruker forutsetninger basert på eksterne 
snarere enn interne data for å verifisere kalibreringen av den 
interne modellen og kontrollere at dens spesifikasjoner er i tråd 
med gjeldende markedspraksis.
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Artikkel 123

Resultatanalyse

Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal minst en gang i året 
gjennomgå årsakene og kildene til overskudd og tap for hver 
forretningsenhet.

De skal gjøre rede for hvordan kategoriseringen av risiko 
som er valgt for den interne modellen, forklarer årsakene og 
kildene til overskudd og tap. Kategoriseringen av risiko og 
fordelingen av overskudd og tap skal gjenspeile forsikrings- og 
gjenforsikringsforetakenes risikoprofil.

Artikkel 124

Valideringsstandarder

Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal regelmessig 
validere modellen, herunder overvåke den interne modellens 
ytelse, kontrollere at modellspesifikasjonene til enhver tid er 
hensiktsmessige, og prøve resultatene mot de faktiske forhold.

Modellvalideringsprosessen skal omfatte en effektiv statistisk 
prosess for validering av den interne modellen som setter 
forsikrings- og gjenforsikringsforetakene i stand til å godtgjøre 
overfor tilsynsmyndighetene at de resulterende kapitalkravene 
er passende.

De statistiske metodene som brukes, skal prøve egnetheten 
av forventet sannsynlighetsfordeling sammenlignet ikke bare 
med faktiske tap, men også med alle vesentlige nye data og 
opplysninger som er relatert til disse.

Modellvalideringsprosessen skal omfatte en analyse av den 
interne modellens stabilitet og særlig prøving av følsomheten 
til resultatene av den interne modellen overfor endringer i 
viktige underliggende forutsetninger. Den skal også omfatte 
en vurdering av hvorvidt dataene som brukes i den interne 
modellen, er nøyaktige, fullstendige og hensiktsmessige.

Artikkel 125

Dokumentasjonsstandarder

Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal dokumentere 
utformingen av sin interne modell og nærmere opplysninger 
om dens funksjon.

Dokumentasjonen skal godtgjøre overholdelse av artikkel 
120–124.

Dokumentasjonen skal gi en detaljert oversikt over teorien 
bak, forutsetningene for og det matematiske og empiriske 
grunnlaget for den interne modellen.

Dokumentasjonen skal angi under hvilke omstendigheter den 
interne modellen ikke virker effektivt.

Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal dokumentere alle 
større endringer i den interne modellen som fastsatt i artikkel 
115.

Artikkel 126

Eksterne modeller og data

Bruk av en modell eller data levert av tredjemann skal ikke 
betraktes som en berettiget begrunnelse for unntak fra noen av 
kravene til dokumentasjon vedrørende den interne modellen 
som fastsatt i artikkel 120–125.

Artikkel 127

Gjennomføringstiltak

For å sikre en harmonisert tilnærming til bruken av interne 
modeller i Fellesskapet og for å styrke evnen til å vurdere 
forsikrings- og gjenforsikringsforetaks risikoprofil og 
foretaksstyring skal Kommisjonen vedta gjennomføringstiltak 
med hensyn til artikkel 120–126.

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 301 nr. 3.

Avsni t t  5

Minstekapita lkrav

Artikkel 128

Alminnelige bestemmelser

Medlemsstatene skal kreve at forsikrings- og 
gjenforsikringsforetak har en tellende basiskapital som dekker 
minstekapitalkravet.

Artikkel 129

Beregning av minstekapitalkravet

1.  Minstekapitalkravet skal beregnes i samsvar med 
følgende prinsipper:

a) det skal beregnes på en klar og enkel måte som sikrer at 
beregningen kan revideres,

b) det skal tilsvare den tellende basiskapital som er 
nødvendig for å sikre at forsikringstakere og begunstigede 
ikke eksponeres for et uakseptabelt risikonivå dersom 
forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket tillates å fortsette 
sin virksomhet,
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c) den lineære funksjonen omhandlet i nr. 2 som brukes 
til å beregne minstekapitalkravet, skal kalibreres til 
«value-at-risk» for basiskapitalen i et forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetak, med et konfidensnivå på 85 % over 
en periode på ett år,

d) det skal ha en absolutt nedre grense på

i)  2 200 000 euro for skadeforsikringsforetak, herunder 
egenforsikringsforetak, med mindre alle eller noen av 
risikoene oppført i klasse 10–15 i vedlegg I del A er 
dekket, i hvilket tilfelle det ikke skal være mindre enn 
3 200 000 euro,

ii) 3 200 000 euro for livsforsikringsforetak, herunder 
egenforsikringsforetak,

iii) 3 200 000 euro for gjenforsikringsforetak, med mindre 
det dreier seg om egenforsikringsforetak, i hvilket 
tilfelle minstekapitalkravet ikke skal være mindre enn 
1 000 000 euro,

iv)  summen av beløpene fastsatt i i) og ii) for 
forsikringsforetak som omhandlet i artikkel 73 nr. 5.

2.  Med forbehold for nr. 3 skal minstekapitalkravet 
beregnes som en lineær funksjon av et sett eller delsett 
av følgende variabler: foretakets forsikringstekniske 
avsetninger, tegnede premier, udekket risiko, utsatt skatt 
og administrasjonskostnader. Variablene som brukes, skal 
fastsettes etter fradrag av gjenforsikringsandelen.

3.  Uten at dette berører nr. 1 bokstav d), skal 
minstekapitalkravet verken falle under 25 % eller overskride 
45 % av foretakets solvenskapitalkrav beregnet i samsvar med 
kapittel VI avsnitt 4 underavsnitt 2 eller 3, inkludert eventuelle 
kapitalkravtillegg som er pålagt i henhold til artikkel 37.

Medlemsstatene skal tillate at deres tilsynsmyndigheter for en 
periode som ikke skal vare lenger enn til 31. oktober 2014, 
krever at et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak anvender 
prosentverdiene omhandlet i første ledd utelukkende på 
foretakets solvenskapitalkrav beregnet i samsvar med kapittel 
VI avsnitt 4 underavsnitt 2.

4.  Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal beregne 
minstekapitalkravet minst en gang hvert kvartal og rapportere 
resultatene av denne beregningen til tilsynsmyndighetene.

Dersom et foretaks minstekapitalkrav fastsettes på grunnlag 
av en av grensene omhandlet i nr. 3, skal foretaket legge fram 
opplysninger for tilsynsmyndigheten som muliggjør en korrekt 
forståelse av årsakene til dette. 

5.  Kommisjonen skal innen 31. oktober 2017 legge fram 
for Europaparlamentet og Den europeisk komité for forsikring 
og tjenestepensjoner, opprettet ved kommisjonsbeslutning 
2004/9/EF(1), en rapport om medlemsstatenes regler og 
tilsynsmyndighetenes praksiser vedtatt i henhold til nr. 1–4. 

Denne rapporten skal særlig omhandle bruken av og nivået 
på den øvre og nedre grensen fastsatt i nr. 3 samt eventuelle 
problemer tilsynsmyndigheter og foretak møter i forbindelse 
med anvendelsen av denne artikkel.

Artikkel 130

Gjennomføringstiltak

Kommisjonen skal vedta gjennomføringstiltak som angir 
hvordan minstekapitalkravet omhandlet i artikkel 128 og 129 
skal beregnes.

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 301 nr. 3.

Artikkel 131

Overgangsbestemmelser vedrørende oppfyllelse av 
minstekapitalkravet

Som unntak fra artikkel 139 og 144 skal forsikrings- og 
gjenforsikringsforetak som per 31. oktober 2012 oppfyller 
solvensmarginkravet omhandlet i henholdsvis artikkel 28 
i direktiv 2002/83/EF, artikkel 16a i direktiv 73/239/EØF 
eller artikkel 37, 38 eller 39 i direktiv 2005/68/EF, men 
som ikke har tilstrekkelig tellende basiskapital til å dekke 
minstekapitalkravet, overholde artikkel 128 innen 31. oktober 
2013.

Dersom det berørte foretaket ikke overholder artikkel 128 
innen fristen fastsatt i første ledd, skal foretakets tillatelse 
tilbakekalles etter gjeldende framgangsmåter fastsatt i nasjonal 
lovgivning.

Avsni t t  6

Invester inger

Artikkel 132

Aktsomhetsprinsippet

1.  Medlemsstatene skal sikre at forsikrings- og 
gjenforsikringsforetak investerer alle sine eiendeler i samsvar 
med aktsomhetsprinsippet som omhandlet i nr. 2, 3 og 4.

(1) EUT L 3 av 7.1.2004, s. 34.
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2.  Med hensyn til hele porteføljen av eiendeler skal 
forsikrings- eller gjenforsikringsforetak bare investere i 
eiendeler og instrumenter hvis risikoer det berørte foretaket 
er i stand til å påvise, måle, overvåke, styre, kontrollere og 
rapportere samt ta behørig hensyn til ved vurderingen av sitt 
samlede solvensbehov i samsvar med artikkel 45 nr. 1 annet 
ledd bokstav a).

Alle eiendeler, og særlig de eiendeler som dekker 
minstekapitalkravet og solvenskapitalkravet, skal investeres 
på en slik måte at sikkerheten, kvaliteten, likviditeten og 
lønnsomheten av porteføljen som helhet, sikres. Disse 
eiendelene skal dessuten være lokalisert slik at deres 
tilgjengelighet er sikret.

Eiendeler som skal dekke forsikringstekniske avsetninger, 
skal også investeres på en måte som er hensiktsmessig for 
forsikrings- eller gjenforsikringsforpliktelsenes type og 
varighet. Slike eiendeler skal investeres i alle forsikringstakeres 
og begunstigedes beste interesse, idet det tas hensyn til 
eventuelle investeringsmål som er offentliggjort.

I tilfelle av en interessekonflikt skal forsikringsforetak, eller 
den enheten som forvalter deres portefølje av eiendeler, sikre at 
investeringen gjøres i forsikringstakernes og de begunstigedes 
beste interesse.

3.  Uten at dette berører nr. 2, skal annet, tredje og fjerde 
ledd i dette nummer få anvendelse på eiendeler knyttet til 
livsforsikringsavtaler der investeringsrisikoen bæres av 
forsikringstakerne.

Når ytelsene fastsatt i en avtale er direkte knyttet til verdien av 
andeler i et investeringsforetak som definert i direktiv 85/611/
EØF eller til verdien av eiendeler i et internt fond som eies 
av forsikringsforetaket, og som vanligvis er oppdelt i andeler, 
skal forsikringstekniske avsetninger knyttet til disse ytelsene så 
nøyaktig som mulig dekkes av disse andelene eller, dersom det 
ikke foreligger andeler, av disse eiendelene.

Når ytelsene fastsatt i en avtale er direkte knyttet til en 
aksjeindeks eller en annen referanseverdi enn verdiene nevnt 
i annet ledd, skal forsikringstekniske avsetninger knyttet til 
disse ytelsene så nøyaktig som mulig dekkes av andeler som 
anses å representere referanseverdien eller, dersom det ikke 
foreligger andeler, av eiendeler med tilstrekkelig sikkerhet og 
omsettelighet som så nøyaktig som mulig tilsvarer de eiendeler 
som er grunnlaget for den aktuelle referanseverdien.

Når ytelsene omhandlet i annet og tredje ledd omfatter en 
garanti om avkastning på investeringen eller en annen garantert 
ytelse, skal eiendelene som skal dekke tilsvarende ytterligere 
forsikringstekniske avsetninger, være underlagt bestemmelsene 
i nr. 4.

4.  Uten at dette berører nr. 2, skal annet til femte ledd i 
dette nummer få anvendelse på andre eiendeler enn dem som 
omfattes av nr. 3.

Bruk av derivater skal være mulig i den grad de bidrar til 
en reduksjon av risikoen eller legger forholdene til rette for 
effektiv porteføljeforvaltning.

Investeringer og eiendeler som ikke er opptatt til notering på et 
regulert finansmarked, skal holdes på et forsvarlig nivå.

Eiendelene skal ha tilstrekkelig spredning til å unngå 
uforholdsmessig stor avhengighet av en bestemt eiendel, 
utsteder, foretaksgruppe eller geografisk område og altfor stor 
akkumulering av risiko i porteføljen som helhet.

Investeringer i eiendeler utstedt av samme utsteder eller av 
utstedere som tilhører samme gruppe, skal ikke eksponere 
forsikringsforetaket for en altfor stor risikokonsentrasjon.

Artikkel 133

Investeringsfrihet

1.  Medlemsstatene skal ikke kreve at forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetak investerer i bestemte kategorier av 
eiendeler.

2.  Medlemsstatene skal ikke stille krav om noen form 
for forhåndsgodkjenning av eller løpende underretning om 
investeringsbeslutninger foretatt av et forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetak eller dets kapitalforvalter.

3.  Denne artikkel berører ikke medlemsstatenes krav 
som begrenser typene eiendeler eller referanseverdier som 
forsikringsytelser kan knyttes til. Slike regler får anvendelse 
bare dersom investeringsrisikoen bæres av en forsikringstaker 
som er en fysisk person, og skal ikke være mer restriktive enn 
dem som er fastsatt i direktiv 85/611/EØF.

Artikkel 134

Lokalisering av eiendeler og forbud mot pantsetting av 
eiendeler

1.  Med hensyn til forsikringsrisikoer i Fellesskapet skal 
medlemsstatene ikke kreve at eiendeler som skal dekke 
forsikringstekniske avsetninger relatert til disse risikoene, 
ligger i Fellesskapet eller i noen bestemt medlemsstat.

Med hensyn til beløp som kan innkreves i henhold til 
gjenforsikringsavtaler med foretak som har fått tillatelse i 
henhold til dette direktiv, eller som har sitt hovedkontor i 
en tredjestat hvis solvensregler anses å være ekvivalente i 
henhold til artikkel 172, skal medlemsstatene ikke kreve at 
eiendelene som dekker disse fordringene, er lokalisert innenfor 
Fellesskapet.
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2.  Medlemsstatene skal ikke beholde eller innføre et system 
med bruttoreserver for etablering av forsikringstekniske 
avsetninger som krever at eiendeler stilles som sikkerhet for 
ikke opptjente premier og avsetninger for utestående krav når 
gjenforsikreren er et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak 
som har tillatelse i samsvar med dette direktiv.

Artikkel 135

Gjennomføringstiltak

1.  For å sikre en ensartet anvendelse av dette direktiv kan 
Kommisjonen vedta gjennomføringstiltak som angir kvalitative 
krav på følgende områder:

a) påvising, måling, overvåking, styring og rapportering av 
risikoer som følger av investeringer i samsvar med artikkel 
132 nr. 2 første ledd,

b) påvising, måling, overvåking, styring og rapportering av 
spesifikke risikoer som følger av investering i derivater og 
eiendeler omhandlet i artikkel 132 nr. 4 annet ledd.

2.  For å sikre konsistens på tvers av sektorer og for å 
fjerne manglende sammenfall mellom interessene til foretak 
som «pakker om» lån til omsettelige verdipapirer og andre 
finansielle instrumenter («initiativtakere»), og interessene 
til forsikrings- eller gjenforsikringsforetak som investerer i 
slike verdipapirer eller instrumenter, skal Kommisjonen vedta 
gjennomføringstiltak som fastsetter

a) kravene som initiativtakeren må oppfylle for at et 
forsikrings- eller gjenforsikringsforetak skal kunne 
investere i slike verdipapirer eller instrumenter utstedt etter 
1. januar 2011, herunder krav som sikrer at initiativtakeren 
beholder en netto økonomisk interesse på minst 5 %,

b) kvalitative krav som må oppfylles av forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetak som investerer i slike verdipapirer 
eller instrumenter.

3.  Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-
grunnleggende bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, 
skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med 
kontroll som omhandlet i artikkel 301 nr. 3.

KAPITTEL VII

Forsikrings- og gjenforsikringsforetak som er i vanskeligheter 
eller der det er uregelmessigheter

Artikkel 136

Forsikrings- og gjenforsikringsforetaks påvising av og 
melding om svekket finansiell stilling

Forsikrings- eller gjenforsikringsforetak skal ha på plass 
framgangsmåter for å påvise en svekkelse av sin finansielle 
stilling, og skal umiddelbart underrette tilsynsmyndighetene 
når en slik svekkelse inntreffer.

Artikkel 137

Manglende oppfyllelse av krav til forsikringstekniske 
avsetninger

Dersom et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak ikke 
overholder bestemmelsene i kapittel VI avsnitt 2, kan 
tilsynsmyndighetene i hjemstaten forby den frie råderett over 
dets eiendeler etter å ha underrettet tilsynsmyndighetene i 
vertsstatene om dette. Tilsynsmyndighetene i hjemstaten skal 
angi hvilke eiendeler som skal omfattes av slike tiltak.

Artikkel 138

Manglende oppfyllelse av solvenskapitalkravet

1.  Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal omgående 
underrette tilsynsmyndigheten så snart de påviser at 
solvenskapitalkravet ikke lenger er oppfylt, eller dersom det 
foreligger risiko for manglende oppfyllelse de tre påfølgende 
månedene.

2.  Det berørte forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket 
skal innen to måneder etter at den manglende oppfyllelsen 
av solvenskapitalkravet ble påvist, framlegge en 
realistisk gjenopprettingsplan som skal godkjennes av 
tilsynsmyndigheten.

3.  Tilsynsmyndigheten skal kreve at det berørte forsikrings- 
eller gjenforsikringsforetaket treffer de tiltak som er 
nødvendige for innen seks måneder etter at den manglende 
oppfyllelsen av solvenskapitalkravet ble påvist, å gjenopprette 
en tellende ansvarlig kapital som dekker solvenskapitalkravet, 
eller å redusere sin risikoprofil for å sikre oppfyllelse av 
solvenskapitalkravet.

Om hensiktsmessig kan tilsynsmyndigheten forlenge denne 
fristen med tre måneder.

4.  I tilfelle av et usedvanlig stort fall i finansmarkedene 
kan tilsynsmyndigheten forlenge fristen fastsatt i nr. 3 annet 
ledd med et passende tidsrom, tatt i betraktning alle relevante 
faktorer.
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Det berørte forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket skal 
hver tredje måned legge fram for sin tilsynsmyndighet en 
framdriftsrapport som beskriver tiltakene som er truffet og 
framdriften som er gjort med henblikk på å gjenopprette en 
tellende ansvarlig kapital som dekker solvenskapitalkravet, 
eller å redusere risikoprofilen for å sikre oppfyllelse av 
solvenskapitalkravet.

Forlengelsen omhandlet i første ledd skal trekkes tilbake 
dersom denne framdriftsrapporten viser at det ikke er gjort 
vesentlige framskritt når det gjelder å gjenopprette en 
tellende ansvarlig kapital som dekker solvenskapitalkravet, 
eller å redusere risikoprofilen for å sikre oppfyllelse av 
solvenskapitalkravet, mellom datoen da den manglende 
oppfyllelsen av solvenskapitalkravet ble påvist, og datoen da 
framdriftsrapporten ble framlagt.

5.  Dersom tilsynsmyndigheten mener at det berørte 
foretakets økonomiske stilling vil svekkes ytterligere, kan den i 
ekstraordinære tilfeller også begrense eller forby foretakets frie 
råderett over dets eiendeler. Vedkommende tilsynsmyndighet 
skal i så fall underrette tilsynsmyndighetene i vertsstatene om 
de tiltak som er truffet. Disse myndighetene skal på anmodning 
fra tilsynsmyndigheten i hjemstaten treffe de samme tiltak. 
Tilsynsmyndigheten i hjemstaten skal angi hvilke eiendeler 
som skal omfattes av tiltakene.

Artikkel 139

Manglende oppfyllelse av minstekapitalkravet

1.  Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal omgående 
underrette tilsynsmyndigheten dersom de påviser at 
minstekapitalkravet ikke lenger er oppfylt, eller dersom det 
foreligger risiko for manglende oppfyllelse de tre påfølgende 
månedene.

2.  Det berørte forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket 
skal innen én måned etter at den manglende oppfyllelsen 
av minstekapitalkravet ble påvist, legge fram for 
tilsynsmyndigheten for godkjenning en realistisk, kortsiktig 
finansieringsplan for hvordan det innen tre måneder etter slik 
påvising, vil gjenopprette den tellende basiskapitalen til et 
nivå som minst tilsvarer minstekapitalkravet, eller redusere sin 
risikoprofil for å sikre oppfyllelse av minstekapitalkravet.

3.  Tilsynsmyndigheten i hjemstaten kan også begrense eller 
forby forsikrings- eller gjenforsikringsforetakets frie råderett 
over dets eiendeler. Vedkommende tilsynsmyndighet skal i så 
fall underrette tilsynsmyndighetene i vertsstatene om dette. 
Disse myndighetene skal på anmodning fra tilsynsmyndigheten 
i hjemstaten treffe de samme tiltak. Tilsynsmyndigheten i 
hjemstaten skal angi hvilke eiendeler som skal omfattes av 
tiltakene.

Artikkel 140

Forbud mot fri råderett over eiendeler lokalisert på en 
medlemsstats territorium

Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige for at de 
i tilfellene omhandlet i artikkel 137–139 og artikkel 144 nr. 2 og 
i samsvar med nasjonal lovgivning, kan forby den frie råderett 
over eiendeler lokalisert på deres territorium, på anmodning fra 
foretakets hjemstat, som skal angi hvilke eiendeler som skal 
omfattes av tiltakene.

Artikkel 141

Tilsynsmyndighet ved svekket finansiell stilling

Uten hensyn til artikkel 138 og 139 skal tilsynsmyndighetene, 
dersom foretakets solvenssituasjon fortsetter å svekkes, 
ha fullmakt til å treffe alle nødvendige tiltak for å ivareta 
forsikringstakernes interesser når det gjelder forsikringsavtaler 
eller de forpliktelser som følger av gjenforsikringsavtaler.

Disse tiltakene skal være forholdsmessige og derfor gjenspeile 
nivået på og varigheten av svekkelsen av det berørte forsikrings- 
eller gjenforsikringsforetakets solvenssituasjon.

Artikkel 142

Gjenopprettingsplan og finansieringsplan

1.  Gjenopprettingsplanen omhandlet i artikkel 138 nr. 2 og 
finansieringsplanen omhandlet i artikkel 139 nr. 2 skal minst 
omfatte opplysninger om eller dokumentasjon på følgende:

a) anslåtte administrasjonskostnader, særlig løpende 
alminnelige kostnader og provisjoner,

b) anslag over inntekter og utgifter for direkte 
forsikringsvirksomhet, mottatt gjenforsikring og avgitt 
gjenforsikring,

c) balanseprognose,

d) anslag over de økonomiske midler som er ment å dekke 
forsikringstekniske avsetninger, solvenskapitalkrav og 
minstekapitalkrav,

e) den generelle gjenforsikringspolitikk.

2.  Dersom tilsynsmyndighetene har krevd en 
gjenopprettingsplan som omhandlet i artikkel 138 nr. 2 eller en 
finansieringsplan som omhandlet i artikkel 139 nr. 2 i samsvar 
med nr. 1 i denne artikkel, skal de ikke utstede bevis i samsvar 
med artikkel 39 så lenge de anser at forsikringstakernes 
rettigheter eller gjenforsikringsforetakets avtaleforpliktelser er 
truet.
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Artikkel 143

Gjennomføringstiltak

Kommisjonen skal vedta gjennomføringstiltak som angir 
hvilke faktorer som skal tas i betraktning ved anvendelse av 
artikkel 138 nr. 4, herunder lengste passende tidsrom som 
omhandlet i artikkel 138 nr. 4 første ledd, uttrykt i samlet 
antall måneder, som skal være likt for alle forsikrings- og 
gjenforsikringsforetak.

Dersom det er nødvendig å forbedre tilnærmingen, kan 
Kommisjonen vedta gjennomføringstiltak som fastsetter 
nærmere krav til gjenopprettingsplanen omhandlet i artikkel 
138 nr. 2, til finansieringsplanen omhandlet i artikkel 139 
nr. 2 og med hensyn til artikkel 141, samtidig som det utvises 
behørig aktsomhet for å unngå prosykliske virkninger.

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 301 nr. 3.

Artikkel 144

Tilbakekalling av tillatelse

1.  Tilsynsmyndighetene i hjemstaten kan tilbakekalle en 
tillatelse gitt til et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak i 
følgende tilfeller:

a) det berørte foretaket benytter ikke tillatelsen innen en 
frist på tolv måneder, gir uttrykkelig avkall på den eller 
har ikke utøvd virksomheten i et tidsrom på mer enn seks 
måneder, med mindre den berørte medlemsstat har fastsatt 
bestemmelser om at tillatelsen bortfaller i slike tilfeller,

b) det berørte foretaket oppfyller ikke lenger vilkårene for å få 
tillatelse,

c) det berørte foretaket har grovt misligholdt sine forpliktelser 
i henhold til de regler foretaket er underlagt.

Tilsynsmyndigheten i hjemstaten skal tilbakekalle en 
tillatelse gitt til et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak 
dersom foretaket ikke oppfyller minstekapitalkravet og 
tilsynsmyndighetene anser at den framlagte finansieringsplanen 
er åpenbart utilstrekkelig, eller dersom det berørte foretaket 
ikke gjennomfører den godkjente planen innen tre måneder 
etter at den manglende oppfyllelsen av minstekapitalkravet ble 
påvist.

2.  Dersom tillatelsen tilbakekalles eller bortfaller, 
skal tilsynsmyndigheten i hjemstaten underrette tilsyns-
myndighetene i de andre medlemsstatene om det, og disse 
myndighetene skal treffe egnede tiltak for å hindre at  
forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket begynner ny 
virksomhet på deres territorium.

Tilsynsmyndigheten i hjemstaten skal i samarbeid med de andre 
myndighetene treffe alle nødvendige tiltak for å ivareta de 
forsikredes interesser, og skal særlig begrense den frie råderett 
over forsikringsforetakets eiendeler i henhold til artikkel 140.

3.  Beslutninger om tilbakekalling av tillatelse skal være 
utførlig begrunnet og meddeles det berørte forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetaket.

KAPITTEL VIII

Etableringsrett og adgang til å yte tjenester

Avsni t t  1

Fors ikr ingsforetaks  e tabler inger

Artikkel 145

Vilkår for etablering av en filial

1.  Medlemsstatene skal sikre at et forsikringsforetak som 
ønsker å opprette en filial på en annen medlemsstats territorium, 
gir tilsynsmyndighetene i hjemstaten melding om dette.

Et foretaks permanente tilstedeværelse på en medlemsstats 
territorium skal likestilles med en filial, selv om tilstedeværelsen 
ikke har form av en filial, men bare består i et kontor som 
ledes av foretakets eget personale eller av en person som er 
uavhengig, men som har fast fullmakt til å opptre på vegne av 
foretaket på samme måte som et agentur.

2.  Medlemsstatene skal kreve at ethvert forsikringsforetak 
som ønsker å etablere en filial på en annen medlemsstats 
territorium, vedlegger meldingen nevnt i nr. 1 følgende 
opplysninger:

a) på hvilken medlemsstats territorium foretaket har planer 
om å opprette en filial,

b) en virksomhetsplan der det minst angis hvilke typer 
virksomhet som er planlagt, og hvordan filialen skal være 
organisert,

c) navnet på en person som har vide nok fullmakter til å  
forplikte forsikringsforetaket, eller når det gjelder  
«Lloyd’s», de berørte forsikringsgiverne, overfor 
tredjemann og å representere det eller dem overfor 
myndighetene og domstolene i vertsstaten (generalagenten),

d) adressen i vertsstaten som dokumenter kan innhentes fra 
eller sendes til, herunder alle meddelelser til generalagenten,
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Når det gjelder «Lloyd’s», må en eventuell tvist i vertsstaten 
som følger av tegnede forpliktelser, ikke medføre større 
vanskeligheter for de forsikrede enn dersom tvisten gjaldt et 
vanlig forsikringsforetak.

3.  Når et skadeforsikringsforetak har til hensikt å la en 
filial dekke risikoene i klasse 10 i vedlegg I del A, unntatt 
transportøransvaret, må foretaket framlegge en erklæring 
som viser at det er blitt medlem av det nasjonale byrå og det 
nasjonale garantifond i vertsstaten.

4.  Ved endringer i noen av de opplysningene som er 
meddelt i samsvar med nr. 2 bokstav b), c) eller d), skal 
forsikringsforetaket skriftlig underrette tilsynsmyndighetene 
i hjemstaten og i den medlemsstat der filialen ligger, om 
denne endring minst én måned før den gjennomføres, slik at 
tilsynsmyndighetene i hjemstaten og i den medlemsstat der 
filialen ligger, kan oppfylle sine respektive forpliktelser i 
henhold til artikkel 146.

Artikkel 146

Meddelelse av opplysninger

1.  Med mindre tilsynsmyndigheten i hjemstaten har grunn til 
å betvile, tatt i betraktning den virksomhet som er planlagt, at 
forsikringsforetakets system for risikostyring og internkontroll 
er hensiktsmessig eller at dets finansielle stilling er adekvat, 
eller er i tvil om generalagentens egnethet i henhold til artikkel 
42, skal den innen tre måneder etter at den har mottatt alle 
opplysningene nevnt i artikkel 145 nr. 2, oversende dem til 
tilsynsmyndighetene i vertsstaten og underrette det berørte 
forsikringsforetak om dette.

Tilsynsmyndigheten i hjemstaten skal også bekrefte at 
forsikringsforetaket oppfyller solvenskapitalkravet og 
minstekapitalkravet beregnet i samsvar med artikkel 100 og 
129.

2.  Dersom tilsynsmyndigheten i hjemstaten nekter 
å oversende opplysningene nevnt i artikkel 145 nr. 2 til 
tilsynsmyndighetene i vertsstaten, skal den innen tre måneder 
etter at den har mottatt alle opplysningene, begrunne avslaget 
overfor det berørte forsikringsforetak.

Et slikt avslag eller manglende svar åpner for klageadgang i 
hjemstaten.

3.  Før forsikringsforetakets filial begynner sin virksomhet, 
skal tilsynsmyndigheten i vertsstaten, der det er aktuelt, innen 
to måneder etter at den har mottatt opplysningene nevnt i nr. 1, 
underrette tilsynsmyndigheten i hjemstaten om de vilkår som 
av allmenne hensyn skal gjelde for utøvelsen av virksomheten 
i vertsstaten. Tilsynsmyndigheten i hjemstaten skal oversende 
disse opplysningene til det berørte forsikringsforetak.

Forsikringsforetaket kan etablere filialen og begynne 
virksomheten fra den dato tilsynsmyndigheten i hjemstaten 
har mottatt slik melding, eller dersom det ikke er mottatt noen 
melding, så snart fristen fastsatt i første ledd er utløpt.

Avsni t t  2

Fors ikr ingsforetaks  adgang t i l  å  yte  t jenester

Underavsni t t  1

Alminnel ige  bestemmelser

Artikkel 147

Forhåndsmelding til hjemstaten

Ethvert forsikringsforetak som har til hensikt å utøve 
virksomhet for første gang i en eller flere medlemsstater i 
henhold til adgangen til å yte tjenester, skal på forhånd sende 
melding til tilsynsmyndighetene i hjemstaten og angi hvilke 
typer risiko eller forpliktelser det planlegger å påta seg.

Artikkel 148

Melding fra hjemstaten

1.  Tilsynsmyndighetene i hjemstaten skal innen en måned 
etter meldingen nevnt i artikkel 147, oversende følgende 
opplysninger til den eller de medlemsstater på hvis territorium 
foretaket har til hensikt å utøve sin virksomhet i henhold til 
adgangen til å yte tjenester:

a) bevis som bekrefter at forsikringsforetaket oppfyller 
solvenskapitalkravet og minstekapitalkravet beregnet i 
samsvar med artikkel 100 og 129,

b) hvilke forsikringsklasser forsikringsforetaket har tillatelse 
til å utøve virksomhet i,

c) hvilke typer risiko eller forpliktelser forsikringsforetaket 
planlegger å påta seg i vertsstaten.

Samtidig skal tilsynsmyndighetene i hjemstaten underrette det 
berørte forsikringsforetak om denne meddelelsen.

2.  Medlemsstater på hvis territorium et skade-
forsikringsforetak har til hensikt å dekke risikoene i klasse 
10 i vedlegg I del A, unntatt transportøransvaret, i henhold til 
adgangen til å yte tjenester, kan kreve at forsikringsforetaket 
framlegger følgende:

a) navn og adresse på representanten omhandlet i artikkel 18 
nr. 1 bokstav h),

b) en erklæring som viser at det er blitt medlem av det 
nasjonale byrå og det nasjonale garantifond i vertsstaten.
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3.  Dersom tilsynsmyndigheten i hjemstaten ikke oversender 
opplysningene nevnt i nr. 1 innen den frist som er fastsatt der, 
skal den innen samme frist begrunne avslaget overfor foretaket.

Et slikt avslag eller manglende svar åpner for klageadgang i 
hjemstaten.

4.  Forsikringsforetaket kan begynne sin virksomhet fra og 
med den dato foretaket er blitt underrettet om meddelelsen 
fastsatt i nr. 1 første ledd.

Artikkel 149

Endringer i risikoene eller forpliktelsene

Når forsikringsforetaket har til hensikt å gjøre en endring 
i opplysningene nevnt i artikkel 145, skal det følge 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 147 og 148.

Underavsni t t  2

Ansvarsfors ikr ing  for motorvogn

Artikkel 150

Lovpliktig ansvarsforsikring for motorvogn

1.  Når et skadeforsikringsforetak gjennom et forretningssted 
etablert i en medlemsstat dekker en risiko i klasse 10 i vedlegg I 
del A, unntatt transportøransvaret, som befinner seg i en annen 
medlemsstat, skal vertsstaten kreve at foretaket blir medlem 
av og deltar i finansieringen av dens nasjonale byrå og dens 
nasjonale garantifond.

2.  Det finansielle bidraget omhandlet i nr. 1 skal bare 
betales for risikoer i klasse 10 i vedlegg I del A, unntatt 
transportøransvaret, som dekkes gjennom tjenesteyting. 
Bidraget skal beregnes på samme grunnlag som for 
skadeforsikringsforetak som dekker de samme risikoene 
gjennom et forretningssted etablert i medlemsstaten.

Beregningen skal foretas på grunnlag av forsikringsforetakets 
premieinntekt fra denne klassen i vertsstaten eller det antallet 
risikoer i denne klassen som dekkes der.

3.  Vertsstaten kan kreve at et forsikringsforetak som yter 
tjenester, overholder denne medlemsstatens regler om dekning 
av forhøyede risikoer, i den utstrekning disse reglene gjelder 
for skadeforsikringsforetak som er etablert i medlemsstaten.

Artikkel 151

Likebehandling av personer som krever erstatning

Vertsstaten skal kreve at skadeforsikringsforetaket sikrer at 
personer som krever erstatning som følge av hendelser oppstått 
på dens territorium, ikke behandles mindre gunstig som følge 
av at foretaket dekker en risiko i klasse 10 i vedlegg 1 del A, 
unntatt transportøransvaret, gjennom tjenesteyting og ikke 
gjennom et forretningssted etablert i medlemsstaten.

Artikkel 152

Representant

1.  For formålene omhandlet i artikkel 151 skal vertsstaten 
kreve at skadeforsikringsforetaket utpeker en representant 
som er bosatt eller etablert på dens territorium, og som skal 
innhente alle nødvendige opplysninger i forbindelse med 
erstatningskrav og ha vide nok fullmakter til å representere 
foretaket overfor personer som er påført skade og som kan 
kreve erstatning, herunder utbetaling av slik erstatning, og til å 
representere foretaket eller, dersom det er nødvendig, sørge for 
at det blir representert overfor domstolene og myndighetene i 
den medlemsstaten i forbindelse med slike erstatningskrav.

Det kan også kreves at representanten representerer 
skadeforsikringsforetaket overfor tilsynsmyndighetene i 
vertsstaten ved kontroll med at ansvarsforsikringspoliser for 
motorvogn foreligger og er gyldige.

2.  Vertsstaten skal ikke pålegge representanten å utøve 
annen virksomhet på vegne av et skadeforsikringsforetak som 
har utpekt ham, enn det som er fastsatt i nr. 1.

3.  Utpekingen av representanten skal ikke i seg selv 
innebære at det åpnes en filial i henhold til artikkel 145.

4.  Dersom forsikringsforetaket har unnlatt å utpeke en 
representant, kan medlemsstatene gi sitt samtykke til at 
skaderepresentanten utpekt i henhold til artikkel 4 i direktiv 
2000/26/EF, ivaretar den funksjon representanten skal ha i 
henhold til nr. 1 i denne artikkel.

Avsni t t  3

Kompetansen t i l  t i l synsmyndighetene  i 
vertss taten

Underavsni t t  1

Fors ikr ing

Artikkel 153

Språk

Tilsynsmyndigheten i vertsstaten kan kreve at de opplysningene 
den har tillatelse til å kreve om den virksomhet som 
forsikringsforetakene driver på medlemsstatens territorium, 
skal gis på det eller de offisielle språk som benyttes i 
medlemsstaten.
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Artikkel 154

Forhåndsmelding og forhåndsgodkjenning

1.  Vertsstaten skal ikke fastsette bestemmelser som krever 
forhåndsgodkjenning av eller løpende underretning om 
generelle og spesielle forsikringsvilkår, premietariffer eller, 
når det gjelder livsforsikring, det forsikringstekniske grunnlag 
som særlig anvendes ved beregning av premietariffer og 
forsikringstekniske avsetninger, eller blanketter og andre trykte 
dokumenter som forsikringsforetaket akter å anvende overfor 
forsikringstakerne.

2.  Vertsstaten kan bare kreve at et forsikringsforetak som 
ønsker å utøve forsikringsvirksomhet på dens territorium, når 
som helst skal kunne legge fram forsikringsvilkår og andre 
dokumenter for det formål å føre tilsyn med at nasjonale 
bestemmelser om forsikringsavtaler overholdes, og dette kravet 
skal ikke gjøres til en forutsetning for at et forsikringsforetak 
kan utøve sin virksomhet.

3.  Vertsstaten skal bare opprettholde eller innføre krav 
om forhåndsmelding om eller forhåndsgodkjenning av 
foreslåtte premieforhøyelser annet som del av en alminnelig 
priskontrollordning.

Artikkel 155

Forsikringsforetak som ikke overholder lovbestemmelsene

1.  Dersom tilsynsmyndighetene i en vertsstat fastslår at et 
forsikringsforetak som har en filial eller utøver virksomhet i 
henhold til adgangen til å yte tjenester på statens territorium, 
ikke overholder de lovbestemmelser som får anvendelse på 
forsikringsforetaket i denne medlemsstaten, skal de kreve at 
forsikringsforetaket bringer uregelmessigheten til opphør.

2.  Dersom det berørte forsikringsforetaket unnlater å treffe 
de nødvendige tiltak, skal tilsynsmyndighetene i den berørte 
medlemsstat underrette tilsynsmyndighetene i hjemstaten om 
dette.

Tilsynsmyndighetene i hjemstaten skal snarest treffe alle 
nødvendige tiltak for å sikre at det berørte forsikringsforetak 
bringer uregelmessigheten til opphør.

Tilsynsmyndighetene i hjemstaten skal underrette tilsyns-
myndighetene i vertsstaten om tiltakene som er truffet.

3.  Dersom forsikringsforetaket, til tross for tiltakene 
truffet av hjemstaten eller fordi tiltakene viser seg å være 
utilstrekkelige eller mangler helt i denne medlemsstaten, 
fortsetter å overtre gjeldende lovbestemmelser i vertsstaten, 
kan tilsynsmyndighetene i vertsstaten, etter å ha underrettet 
tilsynsmyndighetene i hjemstaten, treffe hensiktsmessige tiltak 
for å forhindre eller straffe nye uregelmessigheter og, i den 
utstrekning det er strengt nødvendig, forhindre at foretaket 
inngår nye forsikringsavtaler på vertsstatens territorium.

Medlemsstatene skal sørge for at de rettsdokumenter som 
er nødvendige for å treffe tiltakene, kan forkynnes på deres 
territorium for forsikringsforetakene.

4.  Nr. 1, 2 og 3 skal ikke berøre de berørte medlemsstatenes 
myndighet til å treffe hensiktsmessige nødtiltak for å hindre 
eller straffe uregelmessigheter på sitt territorium. Dette omfatter 
muligheten til å forhindre at et forsikringsforetak inngår nye 
forsikringsavtaler på deres territorium.

5.  Nr. 1, 2 og 3 skal ikke berøre medlemsstatenes rett til å 
straffe lovbrudd på sitt territorium.

6.  Dersom forsikringsforetaket som har begått 
lovovertredelsen, har et etablert forretningssted eller innehar 
eiendom i den berørte medlemsstaten, kan tilsynsmyndighetene 
i denne medlemsstaten i samsvar med nasjonal lovgivning 
iverksette de nasjonale forvaltningsmessige sanksjoner som er 
fastsatt for slike lovbrudd, overfor det etablerte forretningsstedet 
eller eiendommen.

7.  Ethvert tiltak som treffes i henhold til nr. 2–6, 
og som medfører restriksjoner på adgangen til å utøve 
forsikringsvirksomhet, skal være behørig begrunnet og 
meddeles det berørte forsikringsforetaket.

8.  Forsikringsforetakene skal på anmodning fra tilsyns-
myndighetene i vertsstaten framlegge alle dokumenter som 
kreves av dem med hensyn til gjennomføringen av nr. 1–7, i 
den utstrekning forsikringsforetak med hovedkontor i denne 
medlemsstaten også er forpliktet til dette.

9.  Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om 
antallet og hvilke typer tilfeller som har ført til avslag i henhold 
til artikkel 146 og 148, der det også er truffet tiltak i samsvar 
med nr. 4 i denne artikkel.

På grunnlag av disse opplysningene skal Kommisjonen hvert 
annet år underrette Den europeiske komité for forsikring og 
tjenestepensjoner.

Artikkel 156

Reklame

Forsikringsforetak med hovedkontor i en medlemsstat kan 
gjennom alle tilgjengelige kommunikasjonsmidler reklamere 
for sine tjenester i vertsstaten, forutsatt at foretaket overholder 
de regler for denne reklamens form og innhold som er vedtatt 
av hensyn til allmennhetens interesse.

Artikkel 157

Skatt på premier

1.  Med forbehold for senere harmonisering skal alle 
forsikringsavtaler pålegges bare indirekte skatter og parafiskale 
avgifter på forsikringspremier i medlemsstaten der risikoen 
eller forpliktelsen består.
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Med hensyn til første ledd skal løsøre i en bygning som ligger 
på en medlemsstats territorium, med unntak av løsøre som er 
i kommersiell transitt, utgjøre en risiko som består i denne 
medlemsstaten, selv om bygningen og dens innhold ikke er 
dekket av samme forsikringspolise.

Når det gjelder Spania, skal en forsikringsavtale også omfattes 
av de lovfestede tilleggsavgifter til fordel for det spanske organ 
«Consorcio de Compensación de Seguros» til utførelse av dets 
oppgaver i forbindelse med erstatning for tap som følge av 
ekstraordinære hendelser i denne medlemsstat.

2.  Lovgivningen som får anvendelse på avtalen i henhold til 
artikkel 178 i dette direktiv og forordning (EF) nr. 593/2008, 
skal ikke berøre gjeldende skattebestemmelser.

3.  Hver medlemsstat skal anvende sine nasjonale 
bestemmelser på de forsikringsforetak som påtar seg risikoer 
eller forpliktelser på dens territorium med hensyn til innkreving 
av indirekte skatter og parafiskale avgifter som skal pålegges i 
henhold til nr. 1.

Underavsni t t  2

Gjenfors ikr ing

Artikkel 158

Gjenforsikringsforetak som ikke overholder 
lovbestemmelsene

1.  Dersom tilsynsmyndighetene i en vertsstat fastslår at et 
gjenforsikringsforetak som har en filial eller utøver virksomhet 
i henhold til adgangen til å yte tjenester på statens territorium, 
ikke overholder de lovbestemmelser som får anvendelse 
på gjenforsikringsforetaket i denne medlemsstaten, skal de 
kreve at gjenforsikringsforetaket bringer uregelmessigheten 
til opphør. Tilsynsmyndighetene skal samtidig underrette 
tilsynsmyndighetene i hjemstaten om sine funn.

2.  Dersom gjenforsikringsforetaket, til tross for tiltakene 
truffet av hjemstaten eller fordi slike tiltak viser seg å være 
utilstrekkelige, fortsetter å overtre gjeldende lovbestemmelser 
i vertsstaten, kan tilsynsmyndighetene i vertsstaten, etter 
å ha underrettet tilsynsmyndighetene i hjemstaten, treffe 
hensiktsmessige tiltak for å forhindre eller straffe nye 
uregelmessigheter og, i den utstrekning det er strengt 
nødvendig, forhindre at gjenforsikringsforetaket inngår nye 
gjenforsikringsavtaler på vertsstatens territorium.

Medlemsstatene skal sørge for at de rettsdokumenter som 
er nødvendige for å treffe tiltakene, kan forkynnes på deres 
territorium for gjenforsikringsforetakene.

3.  Alle tiltak som treffes i henhold til nr. 1 og 2, og som 
medfører sanksjoner mot eller restriksjoner på adgangen til 
å utøve gjenforsikringsvirksomhet, skal være begrunnet og 
meddeles det berørte gjenforsikringsforetaket.

Avsni t t  4

Stat i s t i ske  opplysninger

Artikkel 159

Statistiske opplysninger om grensekryssende virksomhet

Ethvert forsikringsforetak skal underrette vedkommende 
tilsynsmyndighet i hjemstaten, særskilt for virksomhet som 
utøves i henhold til etableringsretten og adgangen til å yte 
tjenester, om størrelsen på premiebeløp, erstatningsbeløp og 
provisjonsbeløp, uten fradrag for gjenforsikring, for hver 
medlemsstat som følger:

a)  for skadeforsikring, for hver gruppe av klasser som fastsatt 
i vedlegg V,

b) for livsforsikring, for hver av klassene I til IX som fastsatt 
i vedlegg II.

Med hensyn til klasse 10 i vedlegg I del A, bortsett fra 
transportøransvaret, skal det berørte foretak også underrette 
tilsynsmyndigheten om skadefrekvensen og de gjennomsnittlige 
erstatningskostnader.

Tilsynsmyndigheten i hjemstaten skal innen rimelig tid 
oversende opplysningene omhandlet i første og annet 
ledd samlet til tilsynsmyndighetene i hver av de berørte 
medlemsstater som anmoder om det.

Avsni t t  5

Behandl ing  av  av ta ler  inngåt t  av  f i l i a l er  i 
forbindelse  med framgangsmåter for avvikl ing

Artikkel 160

Avvikling av forsikringsforetak

Dersom et forsikringsforetak blir avviklet, skal forpliktelser 
som følger av avtaler tegnet gjennom en filial eller i henhold 
til adgangen til å yte tjenester, oppfylles på samme måte som 
forpliktelsene som følger av vedkommende foretaks øvrige 
forsikringsavtaler, uten hensyn til de forsikredes eller de 
begunstigedes nasjonalitet.

Artikkel 161

Avvikling av gjenforsikringsforetak

Dersom et gjenforsikringsforetak blir avviklet, skal forpliktelser 
som følger av avtaler tegnet gjennom en filial eller i henhold 
til adgangen til å yte tjenester, oppfylles på samme måte som 
forpliktelsene som følger av vedkommende foretaks øvrige 
gjenforsikringsavtaler.
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KAPITTEL IX

Filialer som er etablert i Fellesskapet og som hører til 
forsikrings- eller gjenforsikringsforetak med hovedkontor 

utenfor Fellesskapet

Avsni t t  1

Adgang t i l  å  s tarte  v irksomhet

Artikkel 162

Prinsipper for tillatelse og vilkår

1.  Medlemsstatene skal, for foretak med hovedkontor 
utenfor Fellesskapet, gjøre adgangen til virksomhet omhandlet 
i artikkel 2 nr. 1 første ledd betinget av tillatelse.

2.  En medlemsstat kan gi tillatelse dersom foretaket 
oppfyller minst følgende vilkår:

a) det har rett til å utøve forsikringsvirksomhet i henhold til 
sin nasjonale lovgivning,

b) det oppretter en filial på territoriet til den medlemsstat der 
det søkes om tillatelse,

c) det forplikter seg til å opprette særskilt regnskap på 
filialens hovedkontor for den virksomhet som utøves der, 
og å oppbevare alle forretningsdokumenter der,

d) det utpeker en generalagent som skal godkjennes av 
tilsynsmyndighetene,

e) det har til rådighet, i medlemsstaten der det søkes om 
tillatelse, eiendeler tilsvarende et beløp som er minst 
like høyt som halvparten av den absolutte nedre grense 
fastsatt i artikkel 129 nr. 1 bokstav d) med hensyn til 
minstekapitalkravet, og avsetter en firedel av denne 
absolutte nedre grense som sikkerhet,

f) det forplikter seg til å dekke solvenskapitalkravet og 
minstekapitalkravet i samsvar med kravene omhandlet i 
artikkel 100 og 128,

g) det oppgir navn og adresse til skaderepresentanten som er 
oppnevnt i hver medlemsstat unntatt den medlemsstaten 
der det søkes om tillatelse, dersom risikoene som skal 
dekkes, står oppført i klasse 10 i vedlegg 1 del A, unntatt 
transportøransvaret,

h) det framlegger en virksomhetsplan i samsvar med 
bestemmelsene i artikkel 163,

i) det oppfyller kravene til foretaksstyring fastsatt i kapittel 
IV avsnitt 2.

3.  Med «filial» menes i dette kapittel permanent 
tilstedeværelse på en medlemsstats territorium av et foretak 
som omhandlet i nr. 1, som får tillatelse i denne medlemsstaten 
og utøver forsikringsvirksomhet.

Artikkel 163

Filialens virksomhetsplan

1.  Filialens virksomhetsplan omhandlet i artikkel 162 nr. 2 
bokstav h) skal inneholde følgende:

a) hvilke typer risiko eller forpliktelser foretaket vil påta seg,

b) hovedprinsippene for gjenforsikring,

c) anslag over framtidig solvenskapitalkrav, som fastsatt i 
kapittel VI avsnitt 4, på grunnlag av en balanseprognose 
samt beregningsmetoden benyttet til å frambringe disse 
anslagene,

d) anslag over framtidig minstekapitalkrav, som fastsatt i 
kapittel VI avsnitt 5, på grunnlag av en balanseprognose 
samt beregningsmetoden benyttet til å frambringe disse 
anslagene,

e) status for foretakets tellende ansvarlige kapital og tellende 
basiskapital med hensyn til solvenskapitalkravet og 
minstekapitalkravet som omhandlet i kapittel VI avsnitt 4 
og 5,

f) anslag over kostnader til oppbygging av administrasjonen 
og andre nødvendige foretaksfunksjoner, de økonomiske 
midlene som er beregnet til dekning av dette, og, dersom 
risikoene som skal dekkes, er klassifisert i klasse 18 i 
vedlegg I del A, de midler forsikringsforetaket har til 
rådighet for å yte assistansen.

g) opplysninger om strukturen i systemet for risikostyring og 
internkontroll.

2.  I tillegg til de kravene som er fastsatt i nr. 1, skal 
virksomhetsplanen for de første tre regnskapsårene inneholde

a) balanseprognose,

b) anslag over de økonomiske midler som er ment å dekke 
forsikringstekniske avsetninger, minstekapitalkrav og 
solvenskapitalkrav,

c) for skadeforsikring

i)  anslag over administrasjonskostnadene unntatt 
kostnadene til oppbygging av administrasjonen, særlig 
alminnelige løpende kostnader og provisjoner,

ii) anslag over premier eller bidrag og erstatnings-
utbetalinger,

d) for livsforsikring, en plan med detaljerte anslag over 
inntekter og utgifter for direkte forsikringsvirksomhet, 
mottatt gjenforsikring og avgitt gjenforsikring.
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3.  Når det gjelder livsforsikring, kan medlemsstatene 
kreve løpende underretning fra forsikringsforetakene om 
det forsikringstekniske grunnlaget for beregningen av 
premietariffer og forsikringstekniske avsetninger, uten at dette 
kan gjøres til en forutsetning for at livsforsikringsforetaket kan 
utøve sin virksomhet.

Artikkel 164

Overdragelse av forsikringsportefølje

1.  På vilkår fastsatt i nasjonal lovgivning skal medlems-
statene gi filialer som er etablert på deres territorium og 
omfattet av dette kapittel, tillatelse til å overdra hele eller deler 
av sin forsikringsportefølje til et mottakende foretak som er 
etablert i samme medlemsstat, dersom tilsynsmyndighetene 
i denne medlemsstat, eller eventuelt tilsynsmyndighetene 
i medlemsstaten omhandlet i artikkel 167, bekrefter at det 
mottakende foretak etter overdragelsen har tilstrekkelig 
tellende ansvarlig kapital til å dekke solvenskapitalkravet 
omhandlet i artikkel 100 første ledd.

2.  På vilkår fastsatt i nasjonal lovgivning skal 
medlemsstatene gi filialer som er etablert på deres territorium 
og omfattet av dette kapittel, tillatelse til å overdra hele eller 
deler av sin forsikringsportefølje til et forsikringsforetak 
som har hovedkontor i en annen medlemsstat, dersom 
tilsynsmyndighetene i denne medlemsstat bekrefter at det 
mottakende foretak etter overdragelsen har tilstrekkelig 
tellende ansvarlig kapital til å dekke solvenskapitalkravet 
omhandlet i artikkel 100 første ledd.

3.  Dersom en medlemsstat på vilkår fastsatt i nasjonal 
lovgivning gir filialer som er etablert på dens territorium 
og omfattet av dette kapittel, tillatelse til å overdra hele 
eller deler av sin forsikringsportefølje til en filial som er 
omfattet av dette kapittel og etablert på territoriet til en annen 
medlemsstat, skal den forsikre seg om at tilsynsmyndighetene 
i medlemsstaten der det mottakende foretak ligger, eller 
eventuelt tilsynsmyndighetene i medlemsstaten omhandlet i 
artikkel 167, bekrefter

a) at det mottakende foretak etter overdragelsen har 
tilstrekkelig tellende ansvarlig kapital til å dekke 
solvenskapitalkravet,

b) at slik overdragelse er tillatt etter lovgivningen i 
medlemsstaten der det mottakende foretak ligger, og

c) at denne medlemsstaten har gitt sitt samtykke til 
overdragelsen.

4.  I tilfellene omhandlet i nr. 1–3 skal den medlemsstat 
der den avgivende filial ligger, gi tillatelse til overdragelsen 
etter å ha innhentet samtykke fra tilsynsmyndighetene i den 
medlemsstat der risikoen eller forpliktelsen består, når dette 
ikke er den medlemsstat der den avgivende filial ligger.

5.  Tilsynsmyndighetene i de medlemsstater som rådspørres, 
skal avgi uttalelse eller gi samtykke til tilsynsmyndighetene i 
hjemstaten til den avgivende filial innen tre måneder etter at 
anmodningen er mottatt. Dersom de rådspurte myndigheter 
ikke har svart innen utløpet av fristen, anses dette som en 
positiv uttalelse eller et stilltiende samtykke.

6.  En overdragelse som tillates i samsvar med nr. 1–5, 
skal offentliggjøres i henhold til nasjonal lovgivning i 
medlemsstaten der risikoen eller forpliktelsen består.

Overdragelsen skal uten videre gjøres gjeldende overfor 
forsikringstakerne, de forsikrede og enhver annen person som 
har rettigheter eller plikter i henhold til de overdratte avtalene.

Artikkel 165

Forsikringstekniske avsetninger

Medlemsstatene skal pålegge foretakene å opprette 
tilstrekkelige forsikringstekniske avsetninger til å dekke de 
forsikrings- og gjenforsikringsforpliktelser de har påtatt seg 
på deres territorier, beregnet i henhold til kapittel VI avsnitt 
2. Medlemsstatene skal pålegge foretakene å verdsette sine 
eiendeler og forpliktelser i samsvar med kapittel VI avsnitt 1 
og fastsette sin ansvarlige kapital i samsvar med kapittel VI 
avsnitt 3.

Artikkel 166

Solvenskapitalkrav og minstekapitalkrav

1.  Hver medlemsstat skal pålegge filialer som er etablert på 
dens territorium, å ha til rådighet en tellende ansvarlig kapital 
bestående av postene omhandlet i artikkel 98 nr. 3.

Solvenskapitalkravet og minstekapitalkravet skal beregnes i 
samsvar med bestemmelsene i kapittel VI, avsnitt 4 og 5.

Ved beregning av solvenskapitalkravet og minstekapital- 
kravet innen både livsforsikring og skadeforsikring skal det 
imidlertid bare tas hensyn til den virksomhet som utøves av 
den berørte filialen.

2.  Den tellende basiskapitalen som er nødvendig for å 
dekke minstekapitalkravet, og den absolutte nedre grense for 
minstekapitalkravet skal være i samsvar med artikkel 98 nr. 4.

3.  Den tellende basiskapitalen skal ikke være mindre enn 
halvparten av den absolutte nedre grense i henhold til artikkel 
129 nr. 1 bokstav d).

Den sum som avsettes som sikkerhet i samsvar med artikkel  
162 nr. 2 bokstav e), skal medregnes i den tellende basis-
kapitalen til dekning av minstekapitalkravet.

4.  Eiendeler som tilsvarer solvenskapitalkravet skal, 
inntil et beløp tilsvarende minstekapitalkravet, beholdes i 
medlemsstaten der virksomheten utøves, og det resterende 
beløp skal beholdes i Fellesskapet.
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Artikkel 167

Fordeler for foretak som har fått tillatelse i mer enn én 
medlemsstat

1.  Ethvert foretak som har søkt om eller fått tillatelse fra mer 
enn én medlemsstat, kan søke om følgende fordeler, som bare 
kan innvilges samlet:

a) solvenskapitalkravet omhandlet i artikkel 166 skal beregnes 
i forhold til den samlede virksomhet foretaket utøver i 
Fellesskapet,

b) den sikkerhet som kreves i henhold til artikkel 162 nr. 2 
bokstav e), skal stilles bare i en av medlemsstatene,

c) eiendeler som tilsvarer minstekapitalkravet, kan i henhold 
til artikkel 134 beholdes i hvilken som helst av de 
medlemsstater der foretaket utøver sin virksomhet.

I tilfellene omhandlet i første ledd bokstav a) skal bare 
den virksomhet som utøves av alle filialer som er etablert i 
Fellesskapet, tas i betraktning ved beregningen.

2.  Søknad om å kunne benytte seg av fordelene nevnt i nr. 1 
skal rettes til tilsynsmyndighetene i de berørte medlemsstatene. 
I søknaden skal det oppgis hvilken myndighet i medlemsstaten 
som i framtiden skal føre tilsyn med filialenes solvens med 
hensyn til deres samlede virksomhet i Fellesskapet. Foretakets 
valg av myndighet skal begrunnes i søknaden.

Sikkerhetsbeløpet omhandlet i artikkel 162 nr. 2 bokstav e) skal 
avsettes i den berørte medlemsstat.

3.  Fordelene omhandlet i nr. 1 kan innvilges bare med 
samtykke fra tilsynsmyndighetene i alle medlemsstater 
søknaden er rettet til.

Fordelene skal få virkning fra det tidspunkt den valgte 
tilsynsmyndighet underretter de andre tilsynsmyndighetene om 
at den påtar seg å føre tilsyn med filialenes solvens med hensyn 
til deres samlede virksomhet i Fellesskapet.

Den valgte tilsynsmyndigheten skal innhente hos de andre 
medlemsstatene de opplysninger som er nødvendige for å 
kunne føre tilsyn med den samlede solvens for de filialer som 
er etablert på deres territorium.

4.  På initiativ fra en eller flere av de berørte medlemsstatene 
skal fordelene som er gitt i henhold til nr. 1, 2 og 3, tilbakekalles 
samtidig av alle berørte medlemsstater.

Artikkel 168

Regnskap, tilsyn og statistiske opplysninger samt foretak 
som er i vanskeligheter

I dette avsnitt får artikkel 34, artikkel 139 nr. 3 og artikkel 140 
og 141 anvendelse.

Når det gjelder anvendelsen av artikkel 137–139 i tilfeller der 
et foretak kvalifiserer til fordelene omhandlet i artikkel 167 
nr. 1, 2 og 3, skal tilsynsmyndighetene som er ansvarlig for å 
føre tilsyn med solvensen til filialer etablert i Fellesskapet med 
hensyn til deres samlede virksomhet, behandles på samme måte 
som tilsynsmyndighetene i den medlemsstat der hovedkontoret 
til et foretak som er etablert i Fellesskapet, ligger.

Artikkel 169

Skille mellom livsforsikringsvirksomhet og 
skadeforsikringsvirksomhet

1.  Filialer omhandlet i dette avsnitt skal ikke samtidig utøve 
livsforsikringsvirksomhet skadeforsikringsvirksomhet i samme 
medlemsstat.

2.  Som unntak fra nr. 1 kan medlemsstatene bestemme 
at filialer nevnt i dette avsnitt som på den relevante dato 
nevnt i artikkel 73 nr. 5 første ledd utøvde begge former for 
virksomhet samtidig i en medlemsstat, fortsatt kan gjøre det i 
denne medlemsstaten, forutsatt at hver form for virksomhet har 
separat forvaltning i samsvar med artikkel 74.

3.  Enhver medlemsstat som etter artikkel 73 nr. 5 annet ledd 
har pålagt foretak etablert på dens territorium å innstille den 
samtidige utøvelsen av de former for virksomhet de utøvde på 
den relevante datoen nevnt i artikkel 73 nr. 5 første ledd, skal 
også stille dette kravet til filialene omhandlet i dette avsnitt som 
er etablert på dens territorium og samtidig utøver begge former 
for virksomhet der.

Medlemsstatene kan bestemme at filialene omhandlet i dette 
avsnitt med et hovedkontor som samtidig utøver begge former 
for virksomhet, og som på datoene nevnt i artikkel 73 nr. 5 
første ledd, utøvde utelukkende livsforsikringsvirksomhet på 
territoriet til en medlemsstat, kan fortsette sin virksomhet der. 
Dersom foretaket ønsker å utøve skadeforsikringsvirksomhet 
på dette territoriet, kan det utøve livsforsikringsvirksomhet 
bare gjennom et datterforetak.

Artikkel 170

Tilbakekalling av tillatelse til foretak med tillatelse i mer 
enn én medlemsstat

Dersom en tillatelse tilbakekalles av myndigheten omhandlet 
i artikkel 167 nr. 2, skal denne myndigheten underrette 
tilsynsmyndighetene i de andre medlemsstatene der foretaket 
utøver virksomhet, og disse myndigheter skal treffe de 
nødvendige tiltak.

Dersom tillatelsen blir tilbakekalt på grunn av utilstrekkelig 
samlet solvens som fastsatt av medlemsstatene som innvilget 
søknaden omhandlet i artikkel 167, skal medlemsstatene som 
ga sitt samtykke, også tilbakekalle sine tillatelser.
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Artikkel 171

Avtaler med tredjestater

I avtaler som inngås med en eller flere tredjestater i samsvar 
med traktaten, kan Fellesskapet gi samtykke til å anvende 
bestemmelser som er forskjellige fra dem som er fastsatt i dette 
avsnitt, på betingelse av gjensidighet, for å sikre tilstrekkelig 
vern av forsikringstakere og forsikrede i medlemsstatene.

Avsni t t  2

Gjenfors ikr ing

Artikkel 172

Ekvivalens

1.  Kommisjonen skal vedta gjennomføringstiltak som angir 
kriteriene for vurdering av hvorvidt en tredjestats solvensregler 
som anvendes på gjenforsikringsvirksomheten til foretak som 
har sitt hovedkontor i denne tredjestaten, er ekvivalente med 
dem som er fastsatt i avdeling I.

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 301 nr. 3.

2.  Kommisjonen kan, etter framgangsmåten med 
forskriftskomité omhandlet i artikkel 301 nr. 2, samtidig 
som den tar hensyn til kriteriene vedtatt i samsvar med nr. 1, 
treffe beslutning om hvorvidt en tredjestats solvensregler som 
anvendes på gjenforsikringsvirksomheten til foretak som har 
sitt hovedkontor i denne tredjestaten, er ekvivalente med dem 
som er fastsatt i avdeling I.

Slike beslutninger skal gjennomgås regelmessig.

3.  Dersom det i samsvar med nr. 2 anses at en tredjestats 
solvensregler er ekvivalente med dem som er fastsatt i dette 
direktiv, skal gjenforsikringsavtaler inngått med foretak som 
har sitt hovedkontor i denne tredjestaten, behandles på samme 
måte som gjenforsikringsavtaler inngått med foretak som har 
fått tillatelse i henhold til dette direktiv.

Artikkel 173

Forbud mot pantsetting av eiendeler

Medlemsstatene skal ikke beholde eller innføre et system med 
bruttoreserver for etablering av forsikringstekniske avsetninger 
som krever at eiendeler stilles som sikkerhet for ikke opptjente 
premier og avsetninger for utestående krav når gjenforsikreren 
er et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak i en tredjestat hvis 
solvensregler i henhold til artikkel 172 anses å være ekvivalente 
med dem som er fastsatt i dette direktiv.

Artikkel 174

Prinsipper og bestemmelser for utøvelse av 
gjenforsikringsvirksomhet

Medlemsstatene skal ikke anvende bestemmelser overfor 
gjenforsikringsforetak i tredjestater som starter eller utøver 
gjenforsikringsvirksomhet på deres territorium, som fører til 
en gunstigere behandling av disse foretakene enn den som 
innrømmes gjenforsikringsforetak som har sitt hovedkontor på 
deres territorium.

Artikkel 175

Avtaler med tredjestater

1.  Kommisjonen kan framlegge forslag for Rådet om å 
innlede forhandlinger om avtaler med en eller flere tredjestater 
om metodene for å føre tilsyn med

a) gjenforsikringsforetak i tredjestater som utøver 
gjenforsikringsvirksomhet i Fellesskapet,

b) gjenforsikringsforetak i Fellesskapet som utøver 
gjenforsikringsvirksomhet på en tredjestats territorium.

2.  Avtalene nevnt i nr. 1 skal, med forbehold om ekvivalente 
tilsynsregler, særlig søke å sikre en effektiv markedsadgang for 
gjenforsikringsforetak på territoriet til hver av avtalepartene 
og legge til rette for gjensidig godkjenning av tilsynsregler og 
tilsynspraksis når det gjelder gjenforsikring. De skal også søke 
å sikre at

a) tilsynsmyndighetene i medlemsstatene kan framskaffe 
de opplysninger som er nødvendige for tilsyn med 
gjenforsikringsforetak som har sitt hovedkontor i 
Fellesskapet og utøver virksomhet på territoriet til berørte 
tredjestater,

b) tilsynsmyndighetene i tredjestater kan framskaffe 
de opplysninger som er nødvendige for tilsyn med 
gjenforsikringsforetak som har sitt hovedkontor på deres 
territorium og utøver virksomhet i Fellesskapet.

3.  Uten at det berører traktatens artikkel 300 nr. 1 og 2, 
skal Kommisjonen med bistand fra Den europeiske komité 
for forsikring og tjenestepensjoner gjennomgå utfallet av 
forhandlingene omhandlet i nr. 1 i denne artikkel og den 
situasjonen som følger av det.

KAPITTEL X

Datterforetak av forsikrings- og gjenforsikringsforetak som 
er underlagt en tredjestats lovgivning, og disse foretaks 

erverv av eierandeler

Artikkel 176

Opplysninger fra medlemsstatene til Kommisjonen

Tilsynsmyndighetene i medlemsstatene skal underrette 
Kommisjonen og tilsynsmyndighetene i de andre 
medlemsstatene om enhver tillatelse som gis et direkte eller 
indirekte datterforetak av ett eller flere morforetak som er 
underlagt en tredjestats lovgivning.

Slik underretning skal også omfatte opplysninger om den 
berørte gruppens oppbygning.
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Dersom et foretak som er underlagt en tredjestats 
lovgivning, erverver en eierandel i et forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetak med tillatelse i Fellesskapet som vil 
gjøre dette forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket til et 
datterforetak av førstnevnte foretak, skal tilsynsmyndighetene i 
hjemstaten underrette Kommisjonen og tilsynsmyndighetene i 
de andre medlemsstatene.

Artikkel 177

Tredjestaters behandling av forsikringsforetak og 
gjenforsikringsforetak fra Fellesskapet

1.  Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om 
generelle vanskeligheter som deres forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetak møter ved etablering og utøvelse av 
virksomhet i en tredjestat.

2.  Kommisjonen skal med jevne mellomrom framlegge 
en rapport for Rådet der den gjennomgår den behandling 
forsikrings- eller gjenforsikringsforetak med tillatelse i 
Fellesskapet gis i tredjestater med hensyn til

a) etablering i tredjestater av forsikrings- eller gjenforsikrings-
foretak med tillatelse i Fellesskapet,

b) erverv av eierandeler i forsikrings- eller gjenforsikrings-
foretak i tredjestater,

c) utøvelse av forsikrings- eller gjenforsikringsvirksomhet 
gjennom slike etablerte foretak,

d) yting av forsikrings- eller gjenforsikringstjenester over 
landegrensene fra Fellesskapet til tredjestater.

Kommisjonen skal oversende rapportene til Rådet, eventuelt 
sammen med hensiktsmessige forslag eller anbefalinger.

AVDELING II

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR FORSIKRING OG 
GJENFORSIKRING

KAPITTEL I

Gjeldende lovgivning og vilkår for direkte forsikringsavtaler

Avsni t t  1

Gjeldende lovgivning

Artikkel 178

Gjeldende lovgivning

Enhver medlemsstat som ikke omfattes av forordning (EF) 
nr. 593/2008, skal anvende bestemmelsene i den forordning 
til å fastsette hvilken lovgivning som får anvendelse på 
forsikringsavtaler som omfattes av artikkel 7 i nevnte 
forordning.

Avsni t t  2

Lovpl ikt ig  fors ikr ing

Artikkel 179

Tilknyttede forpliktelser

1.  Foretak innen skadeforsikring kan tilby og inngå avtaler 
om lovpliktig forsikring i samsvar med vilkårene fastsatt i 
denne artikkel.

2.  Når en medlemsstat pålegger plikt til å tegne forsikring, 
oppfyller avtalen denne plikten bare når den er i samsvar med 
de særskilte bestemmelsene medlemsstaten har fastsatt for den 
aktuelle forsikringen.

3.  Når en medlemsstat krever lovpliktig forsikring og 
forsikringsforetaket skal melde eventuelt bortfall av dekning 
til tilsynsmyndighetene, kan slikt bortfall gjøres gjeldende 
overfor skadelidt tredjemann bare på de vilkår som er fastsatt 
av medlemsstaten.

4.  Hver medlemsstat skal underrette Kommisjonen om 
de risikoer som omfattes av forsikringsplikten i henhold til 
nasjonal lovgivning, og angi

a) de særskilte lovbestemmelsene som gjelder for 
vedkommende forsikring,

b) de opplysninger som skal gis i det bevis som 
skadeforsikringsforetaket skal utstede til den forsikrede 
når medlemsstaten krever dokumentasjon på at 
forsikringsplikten er oppfylt.

En medlemsstat kan kreve at de opplysninger som omhandles 
i første ledd bokstav b), skal omfatte en erklæring fra 
forsikringsforetaket om at avtalen oppfyller de særskilte 
bestemmelsene som gjelder for vedkommende forsikring.

Kommisjonen skal offentliggjøre opplysningene omhandlet i 
første ledd bokstav b) i Den europeiske unions tidende.

Avsni t t  3

Allmenne hensyn

Artikkel 180

Allmenne hensyn

Verken medlemsstaten der risikoen består, eller medlemsstaten 
der forpliktelsen består, kan hindre en forsikringstaker i å 
inngå en avtale med et forsikringsforetak som har tillatelse på 
vilkårene fastsatt i artikkel 14, forutsatt at avtalen ikke er inngått 
i strid med gjeldende lovbestemmelser begrunnet i allmenne 
hensyn i medlemsstaten der risikoen eller forpliktelsen består.
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Avsni t t  4

Fors ikr ingsvi lkår og  premietar i f fer

Artikkel 181

Skadeforsikring

1.  Medlemsstatene skal ikke kreve forhåndsgodkjenning 
av eller løpende underretning om generelle og spesielle 
forsikringsvilkår, premietariffer eller blanketter og andre trykte 
dokumenter som forsikringsforetaket akter å anvende overfor 
forsikringstakerne.

Medlemsstatene kan kreve at slike forsikringsvilkår og andre 
dokumenter når som helst skal kunne legges fram, men bare 
for det formål å føre tilsyn med at nasjonale bestemmelser om 
forsikringsavtaler overholdes. Disse kravene skal ikke gjøres 
til en forutsetning for at forsikringsforetaket kan utøve sin 
virksomhet.

2.  En medlemsstat som pålegger plikt til å tegne forsikring, 
kan kreve at forsikringsforetak underretter sin tilsynsmyndighet 
om de generelle og spesielle vilkårene for denne forsikringen 
før de tar dem i bruk.

3.  Medlemsstatene skal bare opprettholde eller innføre 
krav om forhåndsmelding om eller forhåndsgodkjenning 
av foreslåtte premieforhøyelser som del av en alminnelig 
priskontrollordning.

Artikkel 182

Livsforsikring

Medlemsstatene skal ikke kreve forhåndsgodkjenning 
av eller løpende underretning om generelle og spesielle 
forsikringsvilkår, premietariffer, det forsikringstekniske 
grunnlag som særlig anvendes ved beregning av premietariffer 
og forsikringstekniske avsetninger, eller blanketter og andre 
trykte dokumenter som livsforsikringsforetaket akter å anvende 
overfor forsikringstakerne.

Hjemstaten kan imidlertid utelukkende med det formål å føre 
tilsyn med at nasjonale bestemmelser om forsikringstekniske 
prinsipper overholdes, kreve løpende underretning om det 
forsikringstekniske grunnlag som anvendes særlig ved 
beregning av premietariffer og forsikringstekniske avsetninger. 
Disse kravene skal ikke gjøres til en forutsetning for at 
forsikringsforetaket kan utøve sin virksomhet.

Avsni t t  5

Opplysninger t i l  fors ikr ingstakere

Underavsni t t  1

Skadefors ikr ing

Artikkel 183

Generelle opplysninger til forsikringstakere

1.  Før en skadeforsikringsavtale inngås, skal forsikrings-
takeren underrettes av skadeforsikringsforetaket om

a) den lovgivning som får anvendelse på avtalen dersom 
partene ikke kan velge dette fritt,

b) det faktum at partene fritt kan velge den lovgivning som 
får anvendelse, og hvilken lovgivning forsikringsgiver 
foreslår.

Forsikringsforetaket skal også underrette forsikringstaker om 
bestemmelsene om behandling av klager fra forsikringstakere 
i forbindelse med avtalen, herunder om det finnes en 
klageinstans, uten at dette berører forsikringstakers mulighet 
til å ta rettslige skritt.

2.  Forpliktelsene nevnt i nr. 1 får bare anvendelse når 
forsikringstaker er en fysisk person.

3.  Nærmere gjennomføringsregler for nr. 1 og 2 skal 
fastsettes av den medlemsstat der risikoen består.

Artikkel 184

Ytterligere opplysninger i forbindelse med skadeforsikring 
som tilbys i henhold til etableringsretten eller adgangen til 

å yte tjenester

1.  Når skadeforsikring tilbys i henhold til etableringsretten 
eller adgangen til å yte tjenester, skal forsikringstakeren, før 
forpliktelsen inngås, underrettes om i hvilken medlemsstat det 
hovedkontor eller eventuelt den filial ligger som avtalen skal 
inngås med.

Dersom dokumenter utleveres til forsikringstakeren, skal de 
inneholde opplysningene omhandlet i første ledd.

Forpliktelsene omhandlet i første og annet ledd skal ikke gjelde 
store risikoer.

2.  Avtalen og ethvert annet dokument som gir dekning, 
samt forsikringssøknaden dersom den er bindende for 
forsikringstakeren, skal inneholde adressen til hovedkontoret 
og eventuelt filialen til det skadeforsikringsforetaket som gir 
dekning.
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Medlemsstatene kan kreve at dokumentene omhandlet i første 
ledd i dette nummer også skal inneholde navnet og adressen 
til representanten for skadeforsikringsforetaket omhandlet i 
artikkel 148 nr. 2 bokstav a).

Underavsni t t  2

Livsfors ikr ing

Artikkel 185

Opplysninger til forsikringstakere

1.  Før livsforsikringsavtalen inngås, skal forsikringstakeren 
minst gis de opplysninger som er angitt i nr. 2–4.

2.  Følgende opplysninger skal gis om livsforsikringsforetaket:

a) foretakets navn og juridiske form,

b) navn på den medlemsstat der hovedkontoret og eventuelt 
filialen avtalen inngås med, ligger,

c) hovedkontorets adresse og eventuelt adressen til filialen 
som avtalen inngås med,

d) en konkret henvisning til rapporten om solvens og finansiell 
stilling fastsatt i artikkel 51, som gir forsikringstakeren 
enkel tilgang til disse opplysningene.

3.  Følgende opplysninger skal gis om forpliktelsen:

a) definisjon av hver ytelse og opsjon,

b) avtalens løpetid,

c) regler for oppsigelse av avtalen,

d) regler for betaling av premier og premieperiode,

e) regler for beregning og fordeling av overskudd,

f) angivelse av gjenkjøpsverdi og fripoliseverdi og i hvilken 
grad disse er garantert,

g) opplysninger om premier for de enkelte ytelser, både for 
hovedytelser og tilleggsytelser, når slike opplysninger kan 
være hensiktsmessige,

h) angivelse av referanseverdier som anvendes i 
forsikringsavtaler med investeringsvalg,

i) angivelse av arten av de eiendeler forsikringsavtaler med 
investeringsvalg er basert på,

j) regler for utøvelse av oppsigelsesretten,

k) generelle opplysninger om skatteregler som gjelder for 
denne type poliser,

l) bestemmelser om behandling av klager fra forsikrings-
takere, forsikrede eller dem som er begunstiget etter 
avtalen, herunder eventuelt om det finnes en klageinstans, 
uten at det berører retten til å ta rettslige skritt,

m) den lovgivning som skal anvendes på avtalen når partene  
ikke har fritt valg, eller den lovgivning livsforsikrings-
foretaket foreslår når partene har fritt valg.

4.  Dessuten skal særlige opplysninger forelegges for å sikre 
at forsikringstakeren virkelig forstår de risikoer som avtalen 
innebærer, og som bæres av vedkommende.

5.  Forsikringstakeren skal i hele avtalens løpetid underrettes 
om enhver endring av følgende opplysninger:

a) generelle og spesielle forsikringsvilkår,

b) livsforsikringsforetakets navn, juridiske form eller 
adressen til hovedkontoret og eventuelt filialen der avtalen 
ble inngått,

c) alle opplysningene oppført i nr. 3 bokstav d)–j) ved endring 
av forsikringsvilkårene eller gjeldende lovgivning for 
avtalen,

d) hvert år opplysninger om overskuddssituasjonen.

Når forsikringsgiver i forbindelse med et tilbud om eller  
inngåelse av en livsforsikringsavtale oppgir tall vedrørende 
størrelsen på potensielle utbetalinger som overstiger 
de avtalefestede utbetalinger, skal forsikringsgiver gi 
forsikringstaker en eksempelberegning der det potensielle 
erstatningsbeløpet beregnes ut fra premieinnbetalingene 
ved tre ulike rentesatser. Dette får ikke anvendelse på 
tidsbestemte forsikringer og avtaler. Forsikringsgiver skal 
på en klar og forståelig måte underrette forsikringstaker om 
at eksempelberegningen bare er en beregningsmodell basert 
på teoretiske forutsetninger, og at forsikringstaker ikke 
kan gjøre kontraktsmessige krav gjeldende på grunnlag av 
eksempelberegningen.

Når det gjelder forsikringer med rett til andel i overskuddet, 
skal forsikringsgiver årlig underrette forsikringstaker skriftlig 
om status for forsikringstakerens krav, herunder andelen i 
overskuddet. Videre skal forsikringsgiver, når denne har oppgitt 
tall vedrørende overskuddsfordelingens potensielle framtidige 
utvikling, underrette forsikringstaker om forskjellene mellom 
faktisk utvikling og opprinnelige tall.

6.  Opplysningene omhandlet i nr. 2–5 skal forelegges 
skriftlig og være klart og presist formulert på et offisielt språk i 
den medlemsstaten der forpliktelsen består.

Slike opplysninger kan imidlertid være på et annet språk 
dersom forsikringstaker ber om det og det er tillatt i henhold 
til lovgivningen i medlemsstaten, eller dersom forsikringstaker 
står fritt til å velge den lovgivning som får anvendelse.
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7.  Medlemsstaten der forpliktelsen består, kan kreve at 
livsforsikringsforetakene skal gi opplysninger i tillegg til dem 
som er angitt i nr. 2–5, bare dersom disse opplysningene er 
nødvendige for forsikringstakerens forståelse av de viktigste 
elementene i forpliktelsen.

8.  Nærmere regler for gjennomføringen av nr. 1–7 skal 
fastsettes av medlemsstaten der forpliktelsen består.

Artikkel 186

Oppsigelsestid

1.  Medlemsstatene skal bestemme at forsikringstakere som 
inngår en personlig livsforsikringsavtale, skal ha en frist på 
mellom 14 og 30 dager til å si opp avtalen fra det tidspunkt de 
blir underrettet om at avtalen er inngått.

Når forsikringstakere sier opp avtalen, medfører dette at de 
løses fra alle framtidige forpliktelser i henhold til avtalen.

Andre rettsvirkninger samt oppsigelsesvilkårene skal fastsettes 
etter den lovgivning som får anvendelse på avtalen, særlig 
når det gjelder ordninger for hvordan forsikringstakeren skal 
underrettes om at avtalen er inngått.

2.  Medlemsstatene kan unnlate å anvende nr. 1 i følgende 
tilfeller:

a) når en avtale inngås for seks måneder eller kortere tidsrom,

b) når forsikringstaker på grunn av sin situasjon eller på grunn 
av forholdene avtalene er inngått under, ikke har behov for 
dette særlige vern.

Dersom medlemsstatene gjør bruk av muligheten i første ledd, 
skal dette angis i nasjonal lovgivning.

KAPITTEL II

Bestemmelser som særlig gjelder skadeforsikring

Avsni t t  1

Alminnel ige  bestemmelser

Artikkel 187

Forsikringsvilkår

Generelle og spesielle forsikringsvilkår skal ikke omfatte vilkår 
som i et enkeltstående tilfelle skal imøtekomme de spesielle 
omstendigheter ved den risiko som skal dekkes.

Artikkel 188

Oppheving av monopolstillinger

Medlemsstatene skal sikre at den monopolstilling for adgang 
til å starte virksomhet innen visse forsikringsklasser som er gitt 
institusjoner på deres territorium, og som er nevnt i artikkel 8, 
oppheves.

Artikkel 189

Deltakelse i nasjonale garantiordninger

Vertsstater kan kreve at skadeforsikringsforetak skal være 
medlem i og delta i ordninger som skal sikre utbetaling av 
erstatningskrav til forsikringstaker og skadelidt tredjemann, 
på samme vilkår som skadeforsikringsforetak som har fått 
tillatelse til å utøve virksomhet på deres territorium.

Avsni t t  2

Koassuransevirksomhet  i  Fe l lesskapet

Artikkel 190

Koassuransetransaksjoner i Fellesskapet

1.  Dette avsnitt får anvendelse på koassuransetransaksjoner 
i Fellesskapet som omfatter de koassuransetransaksjoner som 
gjelder én eller flere av risikoene klassifisert i klasse 3–16 i 
vedlegg I del A, og som oppfyller følgende vilkår:

a) risikoen utgjør en stor risiko,

b) risikoen dekkes ved en enkelt avtale med en samlet premie 
og for samme tidsrom av to eller flere forsikringsforetak 
som hver og en dekker sin del som koassurandør, og der et 
av disse foretakene skal være hovedassurandør,

c) risikoen består i Fellesskapet,

d) for å kunne dekke risikoen skal hovedassurandøren 
behandles som et forsikringsforetak som selv dekker hele 
risikoen,

e) minst en av koassurandørene skal delta i avtalen gjennom 
et hovedkontor eller en filial som ikke er etablert i samme 
medlemsstat som hovedassurandøren,

f) hovedassurandøren skal fullt ut påta seg lederrollen ifølge 
praksis innen koassuransevirksomhet og skal særlig 
fastsette forsikringsvilkår og tariffer.

2.  Artikkel 147–152 får bare anvendelse på hoved-
assurandøren.
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3.  Koassuransetransaksjoner som ikke oppfyller vilkårene 
fastsatt i nr. 1, skal fortsatt være underlagt bestemmelsene 
i dette direktiv, men med unntak av bestemmelsene i dette 
avsnitt.

Artikkel 191

Deltakelse i koassuransevirksomhet i Fellesskapet

Forsikringsforetakets rett å delta i koassuransevirksomhet i 
Fellesskapet skal ikke underlegges andre bestemmelser enn 
dem som er fastsatt i dette avsnitt.

Artikkel 192

Forsikringstekniske avsetninger

Størrelsen på de forsikringstekniske avsetninger skal 
bestemmes av de forskjellige koassurandørene i henhold til 
reglene fastsatt av deres hjemstat eller, i mangel av slike regler, 
i henhold til gjeldende praksis i denne staten.

De forsikringstekniske avsetningene skal likevel minst tilsvare 
de avsetningene som er fastsatt av hovedassurandøren i henhold 
til regler eller praksis i dennes hjemstat.

Artikkel 193

Statistiske opplysninger

Hjemstatene skal sørge for at koassurandører har til 
rådighet statistiske opplysninger som viser omfanget av 
koassuransetransaksjonene i Fellesskapet som de deltar i, og de 
berørte medlemsstater.

Artikkel 194

Behandling av koassuranseavtaler i forbindelse med 
framgangsmåter for avvikling

Dersom et forsikringsforetak blir avviklet, skal forpliktelser 
som skyldes deltakelse i koassuranseavtaler i Fellesskapet, 
oppfylles på samme måte som de forpliktelser som oppstår ved 
foretakets andre forsikringsavtaler, uavhengig av de forsikrede 
og begunstigedes nasjonalitet.

Artikkel 195

Utveksling av opplysninger mellom tilsynsmyndigheter

Med hensyn til gjennomføringen av dette avsnitt skal 
tilsynsmyndighetene i medlemsstatene, innenfor rammen av 
det samarbeid som omhandles i avdeling I kapittel IV avsnitt 5, 
utveksle alle nødvendige opplysninger for dette formål.

Artikkel 196

Samarbeid om gjennomføring

Kommisjonen og tilsynsmyndighetene i medlemsstatene skal 
samarbeide nært for å undersøke eventuelle vanskeligheter som 
oppstår ved gjennomføringen av dette avsnitt.

Som et ledd i dette samarbeidet skal de særlig undersøke all 
praksis som kan tyde på at hovedassurandøren ikke påtar 
seg lederrollen i henhold til gjeldende praksis innenfor 
koassuransevirksomhet, eller at det åpenbart ikke kreves 
deltakelse av to eller flere forsikringsgivere for å dekke disse 
risikoene.

Avsni t t  3

Assis tanse

Artikkel 197

Virksomhet tilsvarende turistassistanse

Medlemsstatene kan fastsette at virksomhet i form av assistanse 
til personer som kommer i vanskeligheter under andre 
omstendigheter enn dem som omhandles i artikkel 2 nr. 2, skal 
omfattes av dette direktiv.

Dersom en medlemsstat gjør bruk av denne muligheten, skal 
den behandle slik virksomhet som om den inngikk i klasse 18 
i vedlegg I del A.

Annet ledd skal på ingen måte påvirke mulighetene for 
klassifisering i henhold til vedlegg I når det gjelder virksomhet 
som åpenbart inngår i andre klasser.

Avsni t t  4

Rettshje lpsfors ikr ing

Artikkel 198

Dette avsnitts virkeområde

1.  Dette avsnitt får anvendelse på rettshjelpsforsikring 
omhandlet i klasse 17 i vedlegg I del A, der et forsikringsforetak 
mot betaling av en premie påtar seg å bære kostnadene ved 
rettsforfølgning og yte andre tjenester som er direkte knyttet til 
forsikringsdekningen, særlig med henblikk på

a) å sikre erstatning for skade påført forsikrede, ved forlik, 
ved sivil sak eller ved straffesak,

b) å forsvare eller representere forsikrede i en sivil sak, 
straffesak eller forvaltningssak eller i annen saksbehandling, 
eller ved eventuelle erstatningskrav som blir reist mot 
vedkommende.

2.  Dette avsnitt får ikke anvendelse på

a) rettshjelpsforsikring når forsikringen gjelder tvister eller 
risikoer som følge av eller i forbindelse med bruk av 
havgående fartøyer,
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b) virksomhet som utøves av et forsikringsforetak som 
dekker erstatningsansvar i forbindelse med forsikredes 
forsvar eller representasjon i en forvaltningssak eller ved 
rettergang, dersom denne virksomhet samtidig utøves 
i forsikringsforetakets egen interesse i forbindelse med 
denne dekningen,

c) dersom en medlemsstat bestemmer det, rettshjelps-
forsikringsvirksomhet som utøves av en forsikringsgiver 
som yter assistanse og som oppfyller følgende vilkår:

i)  virksomheten utøves i en annen medlemsstat enn den 
staten der forsikrede har sitt vanlige bosted,

ii) virksomheten er en del av en avtale som dekker bare 
den assistanse som ytes til personer som får problemer 
på reiser eller når de er borte fra hjemmet eller sitt 
vanlige bosted.

Med hensyn til første ledd bokstav c) skal det gå tydelig 
fram av avtalen at den aktuelle dekningen er begrenset til 
omstendighetene omhandlet i nevnte punkt, og at den er 
underordnet assistansen.

Artikkel 199

Separate avtaler

Rettshjelpdekning skal være omfattet av en separat avtale, 
atskilt fra avtalen for andre forsikringsklasser, eller av en 
separat del av en enkeltpolise, der rettshjelpsdekningens 
omfang og, dersom medlemsstaten krever det, det tilhørende 
premiebeløpet angis.

Artikkel 200

Skadebehandling

1.  Hjemstaten skal sikre at forsikringsforetak, i samsvar med 
det valg medlemsstaten har pålagt dem eller etter eget valg, 
dersom medlemsstaten gir sitt samtykke til det, vedtar minst en 
av metodene for skadebehandling fastsatt i nr. 2, 3 og 4.

Uansett hvilken løsning som velges, skal interessene til 
personer som har rettshjelpsdekning, anses som ivaretatt på en 
tilsvarende måte i henhold til dette avsnitt.

2.  Forsikringsforetaket skal påse at ingen medarbeidere som 
er beskjeftiget med skadebehandling i forbindelse med rettshjelp 
eller yter juridisk bistand i den sammenheng, samtidig utøver 
tilsvarende virksomhet i et annet foretak som har økonomisk, 
forretningsmessig eller administrativ tilknytning til det første 
forsikringsforetaket, og som utøver virksomhet i en eller flere 
av de andre forsikringsklassene oppført i vedlegg I.

Forsikringsforetak med blandet virksomhet skal påse at ingen 
medarbeidere som er beskjeftiget med skadebehandling i 
forbindelse med rettshjelp eller yter juridisk bistand i den 
sammenheng, samtidig utøver tilsvarende virksomhet i en 
annen av de forsikringsklasser som foretakets virksomhet 
omfatter.

3.  Forsikringsforetaket skal overlate skadebehandlingen i 
forbindelse med rettshjelpsforsikring til et rettslig selvstendig 
foretak. Dette foretaket skal oppgis i den separate avtalen eller 
i den separate delen av avtalen omhandlet i artikkel 199.

Dersom det rettslig selvstendige foretaket har tilknytning 
til et forsikringsforetak som utøver virksomhet i en eller 
flere av de andre forsikringsklassene nevnt i vedlegg I del 
A, skal medarbeidere i det rettslig selvstendige foretaket 
som deltar i skadebehandling eller yter juridisk bistand i den 
sammenheng, ikke samtidig utøve samme eller tilsvarende 
virksomhet i det andre forsikringsforetaket. Medlemsstatene 
kan pålegge medlemmene av administrasjons-, ledelses- eller 
kontrollorganet de samme kravene.

4.  Avtalen skal fastsette at den forsikrede har rett til å 
overlate ivaretakelsen av sine interesser til en advokat etter eget 
valg eller, i den utstrekning nasjonal lovgivning tillater det, 
til en annen person med tilstrekkelige kvalifikasjoner, fra det 
tidspunkt den forsikrede ifølge avtalen har et erstatningskrav.

Artikkel 201

Fritt valg av advokat

1.  Enhver avtale om rettshjelpsforsikring skal uttrykkelig 
fastsette at

a) den forsikrede fritt kan velge en advokat eller en annen 
person med tilstrekkelige kvalifikasjoner i henhold til 
nasjonal lovgivning når det er nødvendig for å forsvare, 
representere eller ivareta sine interesser i en forvaltningssak 
eller ved rettergang,

b) den forsikrede fritt kan velge en advokat eller, dersom han 
foretrekker det og i den grad nasjonal lovgivning tillater 
det, en annen person med tilstrekkelige kvalifikasjoner, til 
å ivareta sine interesser når det oppstår en interessekonflikt.

2.  I dette avsnitt menes med «advokat» enhver person som 
har rett til å utøve sin yrkesvirksomhet ifølge en av kategoriene 
fastsatt i rådsdirektiv 77/249/EØF av 22. mars 1977 med 
henblikk på å lette den faktiske gjennomføring av advokaters 
adgang til å yte tjenester(1).

(1) EFT L 78 av 26.3.1977, s. 17.
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Artikkel 202

Unntak fra regelen om fritt advokatvalg

1.  Medlemsstatene kan unnta rettshjelpsforsikring fra 
artikkel 201 nr. 1 dersom alle vilkårene nedenfor er oppfylt:

a) forsikringen er begrenset til saker som skyldes bruk av 
veigående kjøretøy på den berørte medlemsstats territorium,

b) forsikringen er tilknyttet en avtale om å yte assistanse 
i tilfelle ulykke eller havari der et veigående kjøretøy er 
involvert,

c) verken rettshjelpsforsikreren eller forsikringsgiver 
som yter assistanse, dekker noen av klassene innen 
ansvarsforsikring,

d) det blir truffet tiltak slik at hver parts juridiske bistand og 
representasjon i en tvist blir ivaretatt av helt uavhengige 
advokater når partene er rettshjelpsforsikret av samme 
forsikringsforetak.

2.  Et unntak som gis i henhold til nr. 1, berører ikke 
anvendelsen av artikkel 200.

Artikkel 203

Voldgift

Medlemsstatene skal sikre at det, med forbehold for retten til å 
bringe saken inn for en rettsinstans som eventuelt er fastsatt i 
nasjonal lovgivning, blir fastsatt bestemmelser om voldgift eller 
annen framgangsmåte med lignende garantier for objektivitet, 
som ved uoverensstemmelse mellom en rettshjelpsforsikrer og 
den forsikrede gjør det mulig å avgjøre hvordan tvisten kan 
bilegges.

Det skal stå i forsikringsavtalen at den forsikrede har rett til å 
benytte seg av en slik framgangsmåte.

Artikkel 204

Interessekonflikt

Når det oppstår en interessekonflikt eller det er uenighet om 
hvordan tvisten skal bilegges, skal rettshjelpsforsikreren eller 
eventuelt kontoret som behandler skadeoppgjør, underrette 
den forsikrede om den rett som er nevnt i artikkel 201 nr. 1 
og om muligheten til å benytte seg av framgangsmåten nevnt 
i artikkel 203.

Artikkel 205

Oppheving av krav om spesialisering i 
rettshjelpsforsikring

Medlemsstatene skal oppheve alle bestemmelser som 
forbyr et forsikringsforetak å utøve virksomhet innen 
rettshjelpsforsikring og andre forsikringsklasser samtidig på 
deres territorium.

Avsni t t  5

Helsefors ikr ing

Artikkel 206

Helseforsikring som alternativ til trygd

1.  Medlemsstater der avtaler som dekker risikoene i klasse 
2 i vedlegg I del A, helt eller delvis kan erstattes av den 
sykeforsikring som den lovfestede trygdeordning gir, kan kreve 
at

a) avtalene er i samsvar med de særskilte lovbestemmelsene 
som denne medlemsstat har vedtatt for beskyttelse av 
allmenne hensyn i den forsikringsklassen,

b) tilsynsmyndighetene i nevnte medlemsstat underrettes om 
de generelle og spesielle forsikringsvilkårene før de blir tatt 
i bruk.

2.  Medlemsstatene kan kreve at helseforsikringen omhandlet 
i nr. 1 forsikringsteknisk sett skal fungere på tilsvarende måte 
som livsforsikring, dersom

a) de innbetalte premiene beregnes på grunnlag av 
sykdomsfrekvenstabeller og andre relevante statistiske 
opplysninger i den medlemsstat der risikoen består, og 
i henhold til de matematiske metoder som anvendes i 
forsikring,

b) det opprettes en avsetning for stigende alder,

c) forsikringsgiver bare kan si opp avtalen innenfor et visst 
tidsrom fastsatt av den medlemsstat der risikoen består,

d) avtalen gir mulighet for å øke premiene eller redusere 
utbetalingene også for løpende avtaler,

e) avtalen gir forsikringstakeren mulighet til å bytte gjeldende 
avtale mot en ny avtale i samsvar med nr. 1, som tilbys av 
det samme forsikringsforetak eller den samme filial, idet 
det tas hensyn til de rettigheter som forsikringstakeren har 
opptjent.

I tilfellet omhandlet i første ledd bokstav e), skal det tas hensyn 
til avsetningen for stigende alder, og en ny legeundersøkelse 
kan bare kreves ved økt dekning.

Tilsynsmyndighetene i den berørte medlemsstat skal 
offentliggjøre sykdomsfrekvenstabellene og andre relevante 
statistiske opplysninger omhandlet i første ledd bokstav a) og 
oversende dem til hjemstatens tilsynsmyndigheter.
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Premiene skal ut fra rimelige aktuarielle forutsetninger være 
tilstrekkelige til at forsikringsforetakene kan oppfylle alle sine 
forpliktelser knyttet til alle deler av deres finansielle situasjon. 
Hjemstaten skal kreve at tilsynsmyndighetene skal underrettes 
om det forsikringstekniske grunnlaget for beregningen av 
premiene før produktet tas i bruk.

Tredje og fjerde ledd får også anvendelse ved endring av 
gjeldende avtaler.

Avsni t t  6

Yrkesskadefors ikr ing

Artikkel 207

Lovpliktig yrkesskadeforsikring

Medlemsstatene kan kreve at ethvert forsikringsforetak som 
for egen risiko tilbyr lovpliktig yrkesskadeforsikring på deres 
territorium, skal overholde de særskilte bestemmelsene som er 
fastsatt i nasjonal lovgivning for slik forsikring, med unntak av 
bestemmelsene om finansielt tilsyn, som skal være hjemstatens 
eneansvar.

KAPITTEL III

Bestemmelser som særlig gjelder livsforsikring

Artikkel 208

Forbud mot obligatorisk avgivelse av en del av de tegnede 
forsikringer

Medlemsstatene kan ikke pålegge livsforsikringsforetak 
å overdra en del av sine tegnede forsikringer som gjelder 
formene for virksomhet nevnt i artikkel 2 nr. 3, til en eller flere 
institusjoner angitt i nasjonale bestemmelser.

Artikkel 209

Premier for nye forsikringer

Premiene for nye forsikringer skal ut fra rimelige aktuarielle 
forutsetninger være tilstrekkelige til at livsforsikringsforetaket 
kan oppfylle alle sine forpliktelser, særlig til å opprette 
tilstrekkelige forsikringstekniske avsetninger.

I den forbindelse kan det tas hensyn til alle sidene ved 
livsforsikringsforetakets finansielle stilling, uten at tilførselen 
av midler utover premier og avkastning på disse blir regelmessig 
og varig, ettersom dette på lengre sikt vil kunne sette foretakets 
solvens i fare.

KAPITTEL IV

Bestemmelser som særlig gjelder gjenforsikring

Artikkel 210

Gjenforsikring med begrenset risikooverføring

1.  Medlemsstatene skal sørge for at forsikrings- og 
gjenforsikringsforetak som inngår gjenforsikringsavtaler 
med begrenset risikooverføring eller utøver 
gjenforsikringsvirksomhet med begrenset risikooverføring, 
på en tilfredsstillende måte kan påvise, måle, overvåke, styre, 
kontrollere og rapportere de risikoer som oppstår som følge av 
disse avtalene eller denne virksomheten.

2.  For å sikre at det vedtas en harmonisert tilnærming til 
gjenforsikringsvirksomhet med begrenset risikooverføring, 
kan Kommisjonen vedta gjennomføringstiltak som redegjør 
nærmere for bestemmelsene i nr. 1 med hensyn til overvåking, 
styring og kontroll av de risikoer som oppstår som følge av 
gjenforsikringsvirksomhet med begrenset risikooverføring.

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv blant annet ved å utfylle det, 
skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med 
kontroll som omhandlet i artikkel 301 nr. 3.

3.  I nr. 1 og 2 menes med «gjenforsikring med begrenset 
risikooverføring» gjenforsikring der det uttrykkelig største 
tapspotensialet, uttrykt som den største overførte økonomiske 
risiko, som oppstår som følge av en betydelig overføring av 
både forsikringsrisiko og tidsbestemt risiko, overstiger premien 
for avtalens samlede varighet med et begrenset, men betydelig 
beløp, samtidig som minst et av følgende kjennetegn må være 
til stede:

a) uttrykkelig og vesentlig hensyn til tidsverdien av penger,

b) avtalebestemmelser med det formål å utjevne forskjellen i 
økonomisk forpliktelse mellom partene over tid for å oppnå 
tilsiktet risikooverføring.

Artikkel 211

Spesialforetak for verdipapirisering

1.  Medlemsstatene skal tillate at spesialforetak for 
verdipapirisering etablerer seg på deres territorium, forutsatt at 
tilsynsmyndighetene gir sin forhåndsgodkjenning.

2.  For å sikre en harmonisert tilnærming til spesialforetak for 
verdipapirisering skal Kommisjonen vedta gjennomføringstiltak 
som fastsetter følgende:

a) tillatelsens virkeområde,

b) obligatoriske vilkår som skal inkluderes i alle inngåtte 
avtaler,
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c) krav til egnethet i henhold til artikkel 42, som stilles til de 
personer som leder spesialforetaket for verdipapirisering,

d) krav til egnethet for aksjeeiere eller deltakere som 
innehar en kvalifiserende eierandel i spesialforetaket for 
verdipapirisering,

e) gode administrasjons- og regnskapsrutiner, tilstrekkelige 
internkontrollordninger og krav til risikostyring,

f) krav til regnskap, tilsyn og statistiske opplysninger,

g) solvenskrav.

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv blant annet ved å utfylle det, 
skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med 
kontroll som omhandlet i artikkel 301 nr. 3.

3.  Spesialforetak for verdipapirisering som godkjennes 
før 31. oktober 2012, skal omfattes av lovgivningen i 
medlemsstaten som har godkjent spesialforetaket. All ny 
virksomhet som et spesialforetak for verdipapirisering starter 
etter denne dato, skal imidlertid omfattes av nr. 1 og 2.

AVDELING III

TILSYN MED FORSIKRINGS- OG 
GJENFORSIKRINGSFORETAK I EN GRUPPE

KAPITTEL I

Gruppetilsyn: definisjoner, anvendelsestilfeller, virkeområde 
og nivåer

Avsni t t  1

Definis joner

Artikkel 212

Definisjoner

1.  I denne avdeling menes med:

a) «deltakende foretak» et foretak som enten er et morforetak 
eller et annet foretak som har en kapitalinteresse, eller et 
foretak som har en tilknytning til et annet foretak gjennom 
et forhold som omhandlet i artikkel 12 nr. 1 i direktiv 
83/349/EØF,

b) «tilknyttet foretak» et foretak som enten er et datterforetak 
eller et annet foretak der en kapitalinteresse besittes, eller et 
foretak som har en tilknytning til et annet foretak gjennom 
et forhold som omhandlet i artikkel 12 nr. 1 i direktiv 
83/349/EØF,

c) «gruppe» en gruppe av foretak som

i)  består av et deltakende foretak, dets datterforetak og 
de enheter som det deltakende foretaket eller dets 
datterforetak har en kapitalinteresse i, samt foretak som 
har tilknytning til hverandre gjennom et forhold som 
omhandlet i artikkel 12 nr. 1 i direktiv 83/349/EØF, 
eller

ii) er basert på opprettelsen, ved avtale eller på annen 
måte, av solide og bærekraftige økonomiske 
forbindelser mellom disse foretakene, og som kan 
omfatte gjensidige forsikringsselskaper eller selskaper 
av gjensidig art, forutsatt at

– et av disse foretakene, gjennom sentralisert 
samordning, faktisk utøver dominerende 
innflytelse over beslutningene, herunder finansielle 
beslutninger, i de andre foretakene som inngår i 
gruppen, og

– etableringen og oppløsningen av slike 
forbindelser, i henhold til det som gjelder i denne 
avdeling, er underlagt forhåndsgodkjenning av 
gruppetilsynsmyndigheten,

  når det foretaket som utøver sentralisert samordning, 
skal anses som morforetak, og de andre foretakene skal 
anses som datterforetak,

d) «gruppetilsynsmyndighet» tilsynsmyndigheten som 
har ansvar for å føre tilsyn med gruppen i henhold til 
artikkel 247,

e) «tilsynskollegium» en permanent, men fleksibel struktur 
for samarbeid og samordning mellom tilsynsmyndighetene 
i de berørte medlemsstatene,

f) «forsikringsholdingselskap» et morforetak som ikke 
er et blandet finansielt holdingselskap i henhold til 
direktiv 2002/87/EF, og som har som hovedvirksomhet 
å erverve og inneha kapitalinteresser i datterforetak når 
disse datterforetakene utelukkende eller hovedsakelig er 
forsikrings- eller gjenforsikringsforetak eller forsikrings- 
eller gjenforsikringsforetak i tredjestater, og der minst ett 
av disse datterforetakene er et forsikringsforetak eller et 
gjenforsikringsforetak,

g) «blandet forsikringsholdingselskap» et annet morforetak 
enn et forsikringsforetak, et forsikringsforetak i en tredjestat, 
et gjenforsikringsforetak, et gjenforsikringsforetak i en 
tredjestat, et forsikringsholdingselskap eller et blandet 
finansielt holdingselskap i henhold til direktiv 2002/87/EF, 
som har minst ett forsikrings- eller gjenforsikringsforetak 
blant sine datterforetak.
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2.  I denne avdeling skal tilsynsmyndighetene også anse alle 
foretak som etter deres oppfatning faktisk utøver dominerende 
innflytelse over et annet foretak, som morforetak.

De skal også anse ethvert foretak som et morforetak etter deres 
oppfatning faktisk utøver dominerende innflytelse over, som 
datterselskap.

De skal også anse enhver direkte eller indirekte besittelse 
av stemmeretter eller kapital i et foretak som det etter deres 
oppfatning faktisk utøves en betydelig innflytelse over, som 
kapitalinteresse.

Avsni t t  2

Anvendelsest i l fe l ler og  v irkeområde

Artikkel 213

Anvendelsestilfeller for gruppetilsyn

1.  Medlemsstatene skal påse at det på gruppenivå føres 
tilsyn med forsikrings- og gjenforsikringsforetak som i henhold 
til denne avdeling inngår i en gruppe.

Bestemmelsene i dette direktiv som fastsetter reglene for 
tilsyn med de enkelte forsikrings- og gjenforsikringsforetak, 
skal fortsatt få anvendelse på slike foretak, med mindre annet 
fastsettes i denne avdeling.

2.  Medlemsstatene skal påse at det på gruppenivå føres 
tilsyn med

a) forsikrings- eller gjenforsikringsforetak som er deltakende 
foretak i minst ett forsikringsforetak, gjenforsikringsforetak, 
forsikringsforetak i en tredjestat eller gjenforsikringsforetak 
i en tredjestat i henhold til artikkel 218–258,

b) forsikrings- eller gjenforsikringsforetak hvis morforetak 
er et forsikringsholdingselskap med hovedkontor i 
Fellesskapet i henhold til artikkel 218–258,

c) forsikrings- eller gjenforsikringsforetak hvis morforetak 
er et forsikringsholdingselskap med hovedkontor utenfor 
Fellesskapet eller et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak 
i en tredjestat i henhold til artikkel 260–263,

d) forsikrings- eller gjenforsikringsforetak hvis morforetak 
er et blandet forsikringsholdingselskap i henhold til 
artikkel 265.

3.  I tilfellene omhandlet i nr. 2 bokstav a) og b), der det 
deltakende forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket eller 
forsikringsholdingselskapet med hovedkontor i Fellesskapet 
er et foretak tilknyttet et regulert foretak eller et blandet 
finansielt holdingselskap som er underlagt utvidet tilsyn 
i henhold til artikkel 5 nr. 2 i direktiv 2002/87/EF, kan 
gruppetilsynsmyndigheten, etter samråd med øvrige berørte 
tilsynsmyndigheter, beslutte at det deltakende forsikrings- eller 
gjenforsikringsselskapet eller forsikringsholdingselskapet ikke 
skal underlegges tilsyn med hensyn til risikokonsentrasjon som 
omhandlet i artikkel 244 i dette direktiv eller med hensyn til 
gruppeinterne transaksjoner som omhandlet i artikkel 245 i 
dette direktiv, eller at ingen av disse formene for tilsyn skal 
utøves.

Artikkel 214

Gruppetilsynets virkeområde

1.  Utøvelse av gruppetilsyn i samsvar med artikkel 213 
innebærer ikke at tilsynsmyndighetene skal ha plikt til å føre 
tilsyn med det enkelte forsikrings- eller gjenforsikringsforetak 
i en tredjestat, forsikringsholdingselskap eller blandede 
forsikringsholdingselskap, uten av dette berører anvendelsen 
av artikkel 257 når det gjelder forsikringsholdingselskap.

2.  Gruppetilsynsmyndigheten kan i hvert enkelt tilfelle vedta 
at et foretak ikke skal omfattes av gruppetilsynet omhandlet i 
artikkel 213 når

a) foretaket har beliggenhet i en tredjestat der det foreligger 
rettslige hindringer for overføring av de nødvendige 
opplysninger, uten at dette berører bestemmelsene i 
artikkel 229,

b) vedkommende foretak har ubetydelig interesse med hensyn 
til formålene med gruppetilsynet, eller

c) innlemmingen av foretaket ville være uhensiktsmessig eller 
villedende med hensyn til formålene med gruppetilsynet.

Dersom flere foretak i samme gruppe kan utelukkes i henhold 
til første ledd bokstav b) når de betraktes enkeltvis, må 
de imidlertid innlemmes dersom de samlet sett er av ikke 
ubetydelig interesse.

Dersom gruppetilsynsmyndigheten er av den oppfatning at et 
forsikrings- eller gjenforsikringsforetak ikke skal innlemmes i 
gruppetilsynet i henhold til første ledd bokstav b) eller c), skal 
den rådføre seg med øvrige berørte tilsynsmyndigheter før en 
beslutning treffes.

Dersom gruppetilsynsmyndigheten ikke innlemmer et 
forsikrings- eller gjenforsikringsforetak i gruppetilsynet 
i henhold til første ledd bokstav b) eller c), kan 
tilsynsmyndighetene i medlemsstaten der foretaket ligger, be 
foretaket som er morforetak i gruppen, om alle opplysninger 
som kan lette tilsynet med det berørte forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetaket.
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Avsni t t  3

Nivåer

Artikkel 215

Overordnet morforetak på fellesskapsplan

1.  Dersom det deltakende forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetaket eller forsikringsholdingselskapet 
omhandlet i artikkel 213 nr. 2 bokstav a) og b) selv er 
datterselskap til et annet forsikrings- eller gjenforsikrings-
foretak eller et annet forsikringsholdingselskap som har 
sitt hovedkontor i Fellesskapet, får artikkel 218–258 bare 
anvendelse på det forsikrings- eller gjenforsikringsfore- 
taket eller forsikringsholdingselskapet som er overordnet 
morforetak med hovedkontor i Fellesskapet.

2.  Dersom forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket eller 
forsikringsholdingselskapet som er overordnet morforetak med 
hovedkontor i Fellesskapet, omhandlet i nr. 1, er datterselskap til 
et foretak som omfattes av utvidet tilsyn i henhold til artikkel 5 
nr. 2 i direktiv 2002/87/EF, kan gruppetilsynsmyndigheten etter 
samråd med øvrige berørte tilsynsmyndigheter beslutte at det 
overordnede morforetaket ikke skal underlegges tilsyn med 
hensyn til risikokonsentrasjon som omhandlet i artikkel 244 i 
dette direktiv, eller med hensyn til gruppeinterne transaksjoner 
som omhandlet i artikkel 245 i dette direktiv, eller at ingen av 
disse formene for tilsyn skal utøves.

Artikkel 216

Overordnet morforetak på nasjonalt plan

1.  Dersom det deltakende forsikrings- eller gjenforsikrings-
foretaket eller forsikringsholdingselskapet med hovedkontor i 
Fellesskapet omhandlet i artikkel 213 nr. 2 bokstav a) og b)  
ikke har hovedkontor i samme medlemsstat som det  
overordnede morforetaket på fellesskapsplan omhandlet 
i artikkel 215, kan medlemsstatene etter samråd med 
gruppetilsynsmyndigheten og det overordnede morforetaket 
på fellesskapsplan gi tilsynsmyndighetene tillatelse til 
å beslutte å føre gruppetilsyn med forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetaket eller forsikrings-holdingselskapet som 
er overordnet morforetak på nasjonalt plan.

I slike tilfeller skal tilsynsmyndigheten begrunne sin beslutning 
overfor både gruppetilsynsmyndigheten og det overordnede 
morforetaket på fellesskapsplan.

Artikkel 218–258 får tilsvarende anvendelse dersom ikke annet 
følger av bestemmelsene i nr. 2–6.

2.  Tilsynsmyndigheten kan begrense gruppetilsynet med 
det overordnede morforetaket på nasjonalt plan til et eller flere 
avsnitt i kapittel II.

3.  Dersom tilsynsmyndigheten beslutter at det overordnede 
morforetaket på nasjonalt plan skal omfattes av bestemmelsene 
i kapittel II avsnitt 1, skal den metode som velges av 
gruppetilsynsmyndigheten i henhold til artikkel 220 med 
hensyn til det overordnede morforetaket på fellesskapsplan 
omhandlet i artikkel 215, anses som bestemmende og anvendes 
av tilsynsmyndigheten i den berørte medlemsstaten.

4.  Dersom tilsynsmyndigheten beslutter at det overordnede 
morforetaket på nasjonalt plan skal omfattes av bestemmelsene 
i kapittel II avsnitt 1, og dersom det overordnede morforetaket 
på fellesskapsplan omhandlet i artikkel 215 i henhold til 
artikkel 231 eller artikkel 233 nr. 5 har fått tillatelse til å beregne 
gruppens solvenskapitalkrav så vel som solvenskapitalkravet 
for gruppens forsikrings- og gjenforsikringsforetak på grunnlag 
av en intern modell, skal denne beslutningen anses som 
bestemmende og anvendes av tilsynsmyndigheten i den berørte 
medlemsstaten.

Dersom tilsynsmyndigheten i en slik situasjon finner at 
risikoprofilen for det overordnede morforetaket på nasjonalt 
plan avviker vesentlig fra den interne modellen som er 
godkjent på fellesskapsplan, og dersom foretaket ikke har 
funnet en tilfredsstillende løsning på de manglene som 
tilsynsmyndigheten har påpekt, kan denne tilsynsmyndigheten 
beslutte å legge et kapitalkravtillegg til gruppens 
solvenskapitalkrav for dette foretaket beregnet på grunnlag 
av en slik modell, eller i ekstraordinære tilfeller og dersom et 
slikt kapitalkravtillegg ikke vil være hensiktsmessig, pålegge 
foretaket å beregne gruppens solvenskapitalkrav på grunnlag 
av standardformelen.

Tilsynsmyndigheten skal begrunne slike beslutninger overfor 
både foretaket og gruppetilsynsmyndigheten.

5.  Dersom tilsynsmyndigheten beslutter at det overordnede 
morforetaket på nasjonalt plan skal omfattes av bestemmelsene 
i kapittel II avsnitt 1, kan dette foretaket i henhold til artikkel 236 
eller 243 ikke søke om tillatelse til å la noen av datterforetakene 
omfattes av bestemmelsene i artikkel 238 og 239.

6.  Dersom medlemsstatene gir tilsynsmyndighetene  
tillatelse til å treffe beslutningen omhandlet i nr. 1, skal de 
fastsette at ingen slik beslutning kan treffes eller opprettholdes 
dersom det overordnede morforetaket på nasjonalt plan 
er et datterforetak av det overordnede morforetaket på 
fellesskapsplan omhandlet i artikkel 215 og sistnevnte i henhold 
til artikkel 237 eller 243 har fått tillatelse til å underlegge dette 
datterforetaket bestemmelsene i artikkel 238 og 239.

7.  Kommisjonen kan vedta gjennomføringstiltak som angir 
hvilke omstendigheter som må foreligge for at beslutningen 
omhandlet i nr. 1 skal kunne treffes.

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 301 nr. 3.
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Artikkel 217

Morforetak som omfatter flere medlemsstater

1.  Dersom medlemsstatene gir tilsynsmyndighetene 
tillatelse til å treffe beslutningen omhandlet i artikkel 216, 
skal de også gi dem tillatelse til å beslutte å inngå en avtale 
med tilsynsmyndighetene i andre medlemsstater der et annet 
tilknyttet overordnet morforetak på nasjonalt plan ligger, med 
sikte på å føre gruppetilsyn på et undergruppenivå som omfatter 
flere medlemsstater.

Dersom de berørte tilsynsmyndighetene har inngått en avtale 
som omhandlet i første ledd, skal det ikke føres gruppetilsyn 
med noe annet overordnet morforetak omhandlet i artikkel 216 
som ligger i andre medlemsstater enn i den medlemsstaten der 
undergruppen omhandlet i første ledd i dette nummer ligger.

2.  Artikkel 216 nr. 2–6 får tilsvarende anvendelse.

3.  Kommisjonen kan vedta gjennomføringstiltak som angir 
hvilke omstendigheter som må foreligge for at beslutningen 
omhandlet i nr. 1 skal kunne treffes.

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 301 nr. 3.

KAPITTEL II

Finansiell stilling

Avsni t t  1

Gruppesolvens

Underavsni t t  1

Alminnel ige  bestemmelser

Artikkel 218

Tilsyn med gruppesolvens

1.  Tilsynet med gruppesolvens skal føres i henhold til nr. 2 
og 3 i denne artikkel, artikkel 246 og kapittel III.

2.  I tilfellet omhandlet i artikkel 213 nr. 2 bokstav a) skal 
medlemsstatene kreve at det deltakende forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetaket sikrer at gruppen har tilgang til 
tellende ansvarlig kapital som alltid minst tilsvarer gruppens 
solvenskapitalkrav beregnet i henhold til underavsnitt 2, 3 og 4.

3.  I tilfellet omhandlet i artikkel 213 nr. 2 bokstav 
b) skal medlemsstatene kreve at forsikrings- og 
gjenforsikringsforetakene i en gruppe sikrer at gruppen 
har tilgang til tellende ansvarlig kapital som alltid minst 
tilsvarer gruppens solvenskapitalkrav beregnet i henhold til 
underavsnitt 5.

4.  Kravene i nr. 2 og 3 skal være gjenstand for 
tilsynsevaluering utført av gruppetilsynsmyndigheten i 
henhold til kapittel III. Artikkel 136 og artikkel 138 nr. 1–4 får 
tilsvarende anvendelse.

5.  Så snart det deltakende foretaket har konstatert og 
underrettet gruppetilsynsmyndigheten om at gruppens 
solvenskapitalkrav ikke lenger oppfylles, eller at det er fare 
for manglende oppfyllelse av kravet de neste tre månedene, 
skal gruppetilsynsmyndigheten underrette de øvrige 
tilsynsmyndighetene i tilsynskollegiet, som skal analysere 
gruppens situasjon.

Artikkel 219

Beregningshyppighet

1.  Gruppetilsynsmyndigheten skal sikre at beregningene 
omhandlet i artikkel 218 nr. 2 og 3 gjennomføres minst 
én gang i året, enten av det deltakende forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetaket eller av forsikringsholdingselskapet.

Relevante data for og resultatet av beregningen skal sendes 
til gruppetilsynsmyndigheten av det deltakende forsikrings- 
eller gjenforsikringsforetaket eller, dersom det ledende 
foretaket ikke er et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak, 
av forsikringsholdingselskapet eller av det foretaket i gruppen 
som gruppetilsynsmyndigheten har utpekt etter samråd med de 
øvrige berørte tilsynsmyndigheter og med gruppen selv.

2.  Forsikrings- og gjenforsikringsforetaket og 
forsikringsholdingselskapet skal løpende overvåke gruppens 
solvenskapitalkrav. Dersom gruppens risikoprofil avviker 
vesentlig fra de forutsetningene som ligger til grunn for 
gruppens sist innrapporterte solvenskapitalkrav, skal en ny 
beregning av dette kravet foretas omgående og rapporteres til 
gruppetilsynsmyndigheten.

Dersom det foreligger bevis som tilsier at gruppens risikoprofil 
er vesentlig endret siden datoen for siste rapportering av 
solvenskapitalkravet, kan gruppetilsynsmyndigheten kreve en 
ny beregning av dette kravet.

Underavsni t t  2

Valg  av  beregningsmetode  og  a l lmenne 
pr ins ipper

Artikkel 220

Valg av metode

1.  Beregningen av solvens på gruppenivå for forsikrings- 
og gjenforsikringsforetakene omhandlet i artikkel 213 nr. 2 
bokstav a) skal utføres i henhold til de forsikringstekniske 
prinsippene og en av metodene fastsatt i artikkel 221–233.
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2.  Medlemsstatene skal påse at beregningen av solvens 
på gruppenivå for forsikrings- og gjenforsikringsforetakene 
omhandlet i artikkel 213 nr. 2 bokstav a) utføres i henhold til 
metode 1, som er fastsatt i artikkel 230–232.

Når tilsynsmyndighetene fungerer som gruppetilsyns-
myndighet for en bestemt gruppe, skal imidlertid 
medlemsstatene gi dem tillatelse til, etter samråd med de 
øvrige berørte tilsynsmyndighetene og gruppen selv, å beslutte 
å anvende metode 2, som er fastsatt i artikkel 233 og 234, eller 
en kombinasjon av metode 1 og 2 på denne gruppen, når det 
ikke er hensiktsmessig utelukkende å anvende metode 1.

Artikkel 221

Inkludering av den forholdsmessige andelen

1.  I beregningen av gruppesolvens skal det tas hensyn til den 
forholdsmessige andelen som det deltakende foretak innehar i 
sine tilknyttede foretak.

Med hensyn til første ledd skal den forholdsmessige andelen 
omfatte et av følgende:

a) dersom metode 1 anvendes, de prosentverdiene som 
benyttes ved oppstillingen av de konsoliderte regnskapene, 
eller

b) dersom metode 2 anvendes, den andelen av den tegnede 
kapitalen som direkte eller indirekte innehas av det 
deltakende foretaket.

Når det tilknyttede foretaket er et datterforetak som ikke 
har tilstrekkelig tellende ansvarlig kapital til å dekke 
solvenskapitalkravet, skal det imidlertid tas hensyn til 
datterforetakets samlede solvensunderskudd, uansett hvilken 
metode som anvendes.

Dersom tilsynsmyndighetene mener at ansvaret til mor-
foretaket som har en kapitalandel, er strengt begrenset til denne 
kapitalandelen, kan gruppetilsynsmyndigheten likevel tillate 
at det tas hensyn til datterforetakets solvensunderskudd på et 
forholdsmessig grunnlag.

2.  Gruppetilsynsmyndigheten skal etter samråd med de 
øvrige berørte tilsynsmyndighetene og gruppen selv fastsette 
hvilken forholdsmessig andel det skal tas hensyn til i følgende 
tilfeller:

a) når det ikke finnes kapitalforbindelser mellom noen av 
foretakene i en gruppe,

b) når en tilsynsmyndighet har fastsatt at ethvert direkte 
eller indirekte innehav av stemmeretter eller kapital i 
et foretak betraktes som kapitalinteresse fordi det etter 
nevnte myndighets oppfatning faktisk utøves en betydelig 
innflytelse over dette foretaket,

c) når en tilsynsmyndighet har fastsatt at et foretak er et 
morforetak for et annet foretak fordi det etter nevnte 
myndighets oppfatning faktisk utøver en dominerende 
innflytelse over dette andre foretaket.

Artikkel 222

Utelukkelse av dobbel anvendelse av tellende ansvarlig 
kapital

1.  Dobbel anvendelse av ansvarlig kapital til dekning 
av solvenskapitalkravet blant de forskjellige forsikrings- 
eller gjenforsikringsforetakene som tas i betraktning ved 
beregningen, skal ikke tillates.

For dette formål skal følgende beløp utelukkes ved beregningen 
av gruppesolvensen, når metodene beskrevet i underavsnitt 4 
ikke allerede har fastsatt dette:

a) verdien av alle eiendeler i det deltakende forsikrings- 
eller gjenforsikringsforetaket som inngår i finansieringen 
av ansvarlig kapital til dekning av solvenskapitalkravet 
for et av foretakets tilknyttede forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetak,

b) verdien av alle eiendeler i et forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetak tilknyttet det deltakende forsikrings- 
eller gjenforsikringsforetaket som inngår i finansieringen 
av ansvarlig kapital til dekning av solvenskapitalkravet for 
det deltakende forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket,

c) verdien av alle eiendeler i et forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetak tilknyttet det deltakende forsikrings- 
eller gjenforsikringsforetaket som inngår i finansieringen 
av ansvarlig kapital til dekning av solvenskapitalkravet for 
alle forsikrings- eller gjenforsikringsforetak tilknyttet det 
deltakende forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket,

2.  Uten at dette berører nr. 1, kan følgende inngå i 
beregningen bare i den utstrekning de kan benyttes til dekning 
av solvenskapitalkravet til det berørte tilknyttede foretaket:

a) overskuddsfond i henhold til artikkel 91 nr. 2 i et 
livsforsikrings- eller livsgjenforsikringsforetak tilknyttet 
det deltakende forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket 
som gruppesolvensen beregnes for,

b) eventuelle tegnede, men ikke innbetalte kapitalandeler i 
et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak tilknyttet det 
deltakende forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket som 
gruppesolvensen beregnes for.

Følgende skal imidlertid under alle omstendigheter unntas fra 
beregningen:

i) tegnede, men ikke innbetalte kapitalandeler som utgjør en 
mulig forpliktelse for det deltakende foretaket,
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ii) tegnede, men ikke innbetalte kapitalandeler i det deltakende 
forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket som utgjør 
en mulig forpliktelse for et tilknyttet forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetak,

iii) tegnede, men ikke innbetalte kapitalandeler i et tilknyttet 
forsikringsforetak eller gjenforsikringsforetak som 
utgjør en mulig forpliktelse for et annet forsikrings- 
eller gjenforsikringsforetak tilknyttet samme deltakende 
forsikrings- eller gjenforsikringsforetak.

3.  Dersom tilsynsmyndighetene anser at det foreligger 
annen ansvarlig kapital til dekning av solvenskapitalkravet for 
et tilknyttet forsikrings- eller gjenforsikringsselskap enn den 
som omhandles i nr. 2, men som ikke faktisk kan benyttes til 
dekning av solvenskapitalkravet for det deltakende forsikrings- 
eller gjenforsikringsforetaket som gruppesolvensen 
beregnes for, kan denne ansvarlige kapitalen bare inngå i 
beregningen i den utstrekning den kan benyttes til dekning av 
solvenskapitalkravet for det tilknyttede foretaket.

4.  Summen av den ansvarlige kapitalen omhandlet i nr. 2 og 
3 kan ikke overstige solvenskapitalkravet for det tilknyttede 
forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket.

5.  All tellende ansvarlig kapital i et forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetak tilknyttet det deltakende forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetaket som gruppesolvensen beregnes for, og 
som er underlagt forhåndsgodkjenning fra tilsynsmyndigheten 
i henhold til artikkel 90, skal inngå i beregningen bare i den 
utstrekning den er behørig godkjent av tilsynsmyndigheten 
som er ansvarlig for tilsynet med det tilknyttede foretaket.

Artikkel 223

Utelukkelse av kapital som er skapt innenfor en gruppe

1.  Ved beregning av gruppesolvens skal det ikke tas hensyn 
til ansvarlig kapital til dekning av solvenskapitalkravet som 
skriver seg fra gjensidig finansiering mellom det deltakende 
forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket og et av følgende:

a) et tilknyttet foretak,

b) et deltakende foretak,

c) et annet foretak tilknyttet et av dets deltakende foretak.

2.  Ved beregning av gruppesolvens skal det ikke tas hensyn 
til ansvarlig kapital til dekning av solvenskapitalkravet for 
et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak tilknyttet det 
deltakende forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket som 
gruppesolvensen beregnes for, dersom den berørte ansvarlige 
kapitalen skriver seg fra gjensidig finansiering med et 
annet foretak tilknyttet samme deltakende forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetak.

3.  Særlig skal det antas at det foreligger gjensidig 
finansiering når et forsikrings- eller et gjenforsikringsforetak 
eller et av dets tilknyttede foretak har aksjer i eller yter lån til 
et annet foretak som direkte eller indirekte innehar ansvarlig 
kapital til dekning av førstnevnte foretaks solvenskapitalkrav.

Artikkel 224

Verdsetting

Eiendeler og forpliktelser skal verdsettes i henhold til 
artikkel 75.

Underavsni t t  3

Anvendelse  av  beregningsmetoder

Artikkel 225

Tilknyttede forsikrings- og gjenforsikringsforetak

Dersom et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak har mer 
enn ett tilknyttet forsikrings- eller gjenforsikringsforetak, skal 
alle de tilknyttede forsikrings- eller gjenforsikringsforetakene 
inngå i beregningen av gruppesolvensen.

Dersom det tilknyttede forsikrings- eller gjenforsikrings-
foretaket har sitt hovedkontor i en annen medlemsstat 
enn det forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket som 
gruppesolvensen beregnes for, kan medlemsstatene fastsette 
at det ved beregningen skal tas hensyn til det tilknyttede 
foretakets solvenskapitalkrav og ansvarlig kapital til dekning 
av dette kravet, slik det er fastsatt i den andre medlemsstaten.

Artikkel 226

Mellomliggende forsikringsholdingselskaper

1.  Ved beregning av gruppesolvensen for et 
forsikrings- eller gjenforsikringsforetak som gjennom et 
forsikringsholdingselskap har en kapitalinteresse i et tilknyttet 
forsikrings- eller gjenforsikringsforetak eller et forsikrings- 
eller gjenforsikringsforetak i en tredjestat, skal det tas hensyn 
til situasjonen til dette forsikringsholdingselskapet.
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Det mellomliggende forsikringsholdingselskapet skal, 
utelukkende med henblikk på denne beregningen, behandles 
som om det var et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak som 
omfattes av reglene fastsatt i avdeling I kapittel VI avsnitt 4 
underavsnitt 1, 2 og 3 når det gjelder solvenskapitalkravet, 
og av samme vilkår som dem fastsatt i avdeling I kapittel VI 
avsnitt 3 underavsnitt 1, 2 og 3 når det gjelder ansvarlig kapital 
til dekning av solvenskapitalkravet.

2.  Dersom et mellomliggende forsikringsholdingselskap 
innehar ansvarlig lånekapital eller annen tellende ansvarlig 
kapital som er begrenset i henhold til artikkel 98, skal dette 
godkjennes som tellende ansvarlig kapital opp til beløpene 
beregnet ved anvendelse av grensene fastsatt i artikkel 98 for 
samlet tellende ansvarlig kapital utestående på gruppenivå i 
forhold til solvenskapitalkravet på gruppenivå.

All tellende ansvarlig kapital i et mellomliggende 
forsikringsholdingselskap som krever forhåndsgodkjenning fra 
tilsynsmyndigheten i henhold til artikkel 90 om den innehas 
av et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak, kan bare inngå 
i beregningen av gruppesolvensen i den utstrekning den er 
behørig godkjent av gruppetilsynsmyndigheten.

Artikkel 227

Tilknyttede forsikrings- og gjenforsikringsforetak i en 
tredjestat

1.  Ved beregning i henhold til artikkel 233 av gruppe-
solvensen for et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak som er 
et deltakende foretak i et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak 
i en tredjestat, skal sistnevnte utelukkende med henblikk på 
denne beregningen behandles som et tilknyttet forsikrings- 
eller gjenforsikringsforetak.

Dersom tredjestaten som nevnte foretak har sitt hovedkontor 
i, krever at foretaket underlegges godkjenning og pålegger 
det solvensregler som minst er ekvivalente med dem som er 
fastsatt i avdeling I kapittel VI, kan imidlertid medlemsstatene 
fastsette at det ved beregningen skal tas hensyn til dette 
foretakets solvenskapitalkrav og ansvarlig kapital til dekning 
av dette kravet, slik det er fastsatt av den berørte tredjestat.

2.  Kontrollen av hvorvidt reglene i tredjestaten minst er 
ekvivalente, skal gjennomføres av gruppetilsynsmyndigheten, 
enten etter anmodning fra det deltakende foretaket eller på eget 
initiativ.

Gruppetilsynsmyndigheten skal i denne forbindelse rådføre  
seg med de øvrige berørte tilsynsmyndigheter og CEIOPS før 
den treffer en beslutning om ekvivalens.

3.  Kommisjonen kan vedta gjennomføringstiltak som angir 
kriteriene for å vurdere om solvensreglene i en tredjestat er 
ekvivalente med dem som er fastsatt i avdeling I kapittel VI.

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 301 nr. 3.

4.  Kommisjonen kan, etter samråd med Den europeiske 
komité for forsikring og tjenestepensjoner og i henhold til 
framgangsmåten med forskriftskomité omhandlet i artikkel 301 
nr. 2, samtidig som den tar hensyn til kriteriene vedtatt i 
henhold til nr. 3 i denne artikkel, treffe beslutning om hvorvidt 
en tredjestats solvensregler er ekvivalente med dem fastsatt i 
avdeling I kapittel VI.

Disse beslutningene skal regelmessig gjennomgås for å ta 
hensyn til eventuelle endringer i solvensreglene fastsatt i 
avdeling I kapittel VI og i solvensreglene i tredjestaten.

5.  Dersom en beslutning truffet av Kommisjonen i henhold 
til nr. 4 fastslår at solvensreglene i en tredjestat er ekvivalente, 
får nr. 2 ikke anvendelse.

Dersom en beslutning truffet av Kommisjonen i henhold til nr. 4 
fastslår at solvensreglene i en tredjestat ikke er ekvivalente, vil 
ikke muligheten omhandlet i nr. 1 annet ledd til å ta hensyn 
til solvenskapitalkravet og tellende ansvarlig kapital slik det er 
fastsatt av den berørte tredjestat, få anvendelse, og forsikrings- 
eller gjenforsikringsforetaket i tredjestaten skal behandles 
utelukkende i henhold til nr. 1 første ledd.

Artikkel 228

Tilknyttede kredittinstitusjoner, verdipapirforetak og 
finansinstitusjoner

Ved beregning av gruppesolvensen for et forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetak som er et deltakende foretak i en 
kredittinstitusjon, et verdipapirforetak eller en finansinstitusjon, 
skal medlemsstatene tillate at de deltakende forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetakene anvender metode 1 eller 2 fastsatt i 
vedlegg I til direktiv 2002/87/EF på tilsvarende måte. Metode 
1 fastsatt i nevnte vedlegg skal imidlertid bare anvendes 
dersom gruppetilsynsmyndigheten anser at nivået på den 
integrerte styringen og den interne kontrollen for enhetene som 
vil omfattes av konsolideringen, er tilstrekkelig. Den valgte 
metoden skal anvendes konsekvent over tid.

Når en tilsynsmyndighet fungerer som gruppetilsyns- 
myndighet for en bestemt gruppe, skal imidlertid 
medlemsstatene tillate at tilsynsmyndighetene, på anmodning 
fra det deltakende foretaket eller på eget initiativ, beslutter å 
trekke enhver kapitalinteresse omhandlet i første ledd fra den 
ansvarlige kapitalen til dekning av gruppesolvensen for det 
deltakende foretaket.
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Artikkel 229

Når nødvendige opplysninger ikke er tilgjengelige

Dersom opplysningene som er nødvendige for å beregne 
gruppesolvensen for et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak, 
og som omhandler et tilknyttet foretak med hovedkontor 
i en medlemsstat eller i en tredjestat, ikke er tilgjengelige 
for de berørte tilsynsmyndigheter, skal den bokførte 
verdien av dette foretaket i det deltakende forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetaket trekkes fra den ansvarlige kapitalen til 
dekning av gruppesolvensen.

I et slikt tilfelle skal ingen urealisert gevinst tilknyttet en slik 
kapitalinteresse godkjennes som ansvarlig kapital til dekning 
av gruppesolvensen.

Underavsni t t  4

Beregningsmetoder

Artikkel 230

Metode 1 (standardmetode): metode basert på 
regnskapsmessig konsolidering

1.  Beregningen av gruppesolvensen for det deltakende 
forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket skal foretas på 
grunnlag av de konsoliderte regnskapene.

Gruppesolvensen for det deltakende forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetaket er differansen mellom følgende:

a) ansvarlig kapital til dekning av solvenskapitalkravet, 
beregnet på grunnlag av konsoliderte data,

b) solvenskapitalkravet på gruppenivå beregnet på grunnlag 
av konsoliderte data.

Reglene fastsatt i avdeling I kapittel VI avsnitt 3 underavsnitt  
1, 2 og 3 og i avdeling I kapittel VI avsnitt 4 underavsnitt  
1, 2 og 3 får anvendelse ved beregning av ansvarlig kapital til 
dekning av solvenskapitalkravet og av solvenskapitalkravet på 
gruppenivå basert på konsoliderte data.

2.  Solvenskapitalkravet på gruppenivå basert på  
konsoliderte data (gruppens konsoliderte solvenskapitalkrav) 
skal beregnes på grunnlag av standardformelen eller en 
godkjent intern modell på en måte som er i samsvar med de 
allmenne prinsippene i henholdsvis avdeling I kapittel VI 
avsnitt 4 underavsnitt 1 og 2 og avdeling I kapittel VI avsnitt 4 
underavsnitt 1 og 3.

Gruppens konsoliderte solvenskapitalkrav skal minst beløpe 
seg til summen av

a) minstekapitalkravet omhandlet i artikkel 129 for det 
deltakende forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket,

b) den forholdsmessige andelen av minstekapitalkravet for de 
tilknyttede forsikrings- og gjenforsikringsforetakene.

Dette minimum skal dekkes av tellende basiskapital som 
fastsatt i artikkel 98 nr. 4.

Ved fastsettelsen av hvorvidt slik tellende ansvarlig 
kapital er egnet til å dekke gruppens minste konsoliderte 
solvenskapitalkrav, får prinsippene i artikkel 221–229 
tilsvarende anvendelse. Artikkel 139 nr. 1 og 2 får tilsvarende 
anvendelse.

Artikkel 231

Gruppeintern modell

1.  Dersom et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak 
og dets tilknyttede foretak eller foretak som er 
tilknyttet et forsikringsholdingforetak i fellesskap, 
søker om tillatelse til å beregne gruppens konsoliderte 
solvenskapitalkrav og solvenskapitalkravet for forsikrings- og 
gjenforsikringsforetakene i gruppen på grunnlag av en intern 
modell, skal de berørte tilsynsmyndigheter samarbeide for å 
beslutte hvorvidt det kan gis tillatelse og eventuelt fastsette 
vilkår for slik tillatelse.

En søknad som omhandlet i første ledd skal inngis til 
gruppetilsynsmyndigheten.

Gruppetilsynsmyndigheten skal omgående underrette de øvrige 
berørte tilsynsmyndighetene.

2.  De berørte tilsynsmyndighetene skal gjøre sitt ytterste 
for å komme fram til en felles beslutning om søknaden senest 
seks måneder etter at gruppetilsynsmyndigheten mottok den 
fullstendige søknaden.

Gruppetilsynsmyndigheten skal omgående videresende den 
fullstendige søknaden til de øvrige berørte tilsynsmyndighetene.

3.  I løpet av perioden omhandlet i nr. 2 kan gruppetilsyns-
myndigheten og de øvrige berørte tilsynsmyndighetene rådføre 
seg med CEIOPS. CEIOPS skal også rådspørres dersom det 
deltakende foretaket anmoder om dette.

Dersom CEIOPS rådspørres, skal alle berørte tilsyns-
myndigheter underrettes, og perioden omhandlet i nr. 2 skal 
forlenges med to måneder.
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4.  Dersom CEIOPS ikke er rådspurt i henhold til nr. 3 
første ledd, og dersom de berørte tilsynsmyndighetene ikke 
har truffet en felles beslutning senest seks måneder etter at 
gruppetilsynsmyndigheten mottok den fullstendige søknaden, 
skal gruppetilsynsmyndigheten be CEIOPS om å gi råd til 
alle berørte tilsynsmyndigheter senest to måneder deretter. 
Gruppetilsynsmyndigheten skal treffe en beslutning senest tre 
uker etter å ha mottatt rådene, som det skal tas behørig hensyn 
til.

5.  Uavhengig av om CEIOPS er rådspurt, skal 
gruppetilsynsmyndighetens beslutning omfatte en fullstendig 
begrunnelse og ta hensyn til de synspunktene som de øvrige 
berørte tilsynsmyndighetene har gitt uttrykk for.

Gruppetilsynsmyndigheten skal sende beslutningen til søkeren 
og de øvrige berørte tilsynsmyndighetene.

De berørte tilsynsmyndighetene skal rette seg etter beslutningen.

6.  Dersom det ikke treffes en felles beslutning 
innenfor periodene fastsatt i henholdsvis nr. 2 og 3, skal 
gruppetilsynsmyndigheten treffe sin egen beslutning om 
søknaden.

Når gruppetilsynsmyndigheten treffer beslutningen, skal det 
tas behørig hensyn til følgende:

a) eventuelle synspunkter og forbehold som de øvrige berørte 
tilsynsmyndigheter har gitt uttrykk for i løpet av den 
aktuelle perioden,

b) eventuelle råd fra CEIOPS.

Beslutningen skal inneholde en fullstendig begrunnelse og 
en forklaring på eventuelle vesentlige avvik fra CEIOPS’ 
anbefaling.

Gruppetilsynsmyndigheten skal sende beslutningen til søkeren 
og de øvrige berørte tilsynsmyndighetene.

Beslutningen skal anses som bestemmende og anvendes av de 
berørte tilsynsmyndighetene.

7.  Dersom noen av de berørte tilsynsmyndighetene finner 
at risikoprofilen for et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak 
som de fører tilsyn med, avviker vesentlig fra forutsetningene 
som ligger til grunn for den interne modellen som er godkjent 
på gruppenivå, og dersom foretaket ikke har funnet en 
tilfredsstillende løsning på de mangler som tilsynsmyndigheten 
har påpekt, kan tilsynsmyndigheten i henhold til artikkel 37 
beslutte å legge et kapitalkravtillegg til dette forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetakets solvenskapitalkrav beregnet på 
grunnlag av en slik intern modell.

I ekstraordinære tilfeller og dersom et slikt kapitalkravtillegg 
ikke vil være hensiktsmessig, kan tilsynsmyndigheten pålegge 
det berørte foretaket å beregne solvenskapitalkravet på grunnlag 
av standardformelen omhandlet i avdeling I kapittel VI avsnitt 4 
underavsnitt 1 og 2. I henhold til artikkel 37 nr. 1 bokstav a) 
og c) kan tilsynsmyndigheten legge et kapitalkravtillegg til dette 
forsikrings- eller gjenforsikringsforetakets solvenskapitalkrav 
beregnet på grunnlag av standardformelen.

Tilsynsmyndigheten skal begrunne enhver beslutning 
omhandlet i første og annet ledd overfor både forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetaket og gruppetilsynsmyndigheten.

Artikkel 232

Kapitalkravtillegg på gruppenivå

Ved fastsettelse av hvorvidt gruppens konsoliderte 
solvenskapitalkrav gir et tilfredsstillende bilde av gruppens 
risikoprofil, skal gruppetilsynsmyndigheten ta særlig hensyn til 
de tilfeller der omstendighetene omhandlet i artikkel 37 nr. 1 
bokstav a)–c) kan oppstå på gruppenivå, særlig dersom

a) en særskilt risiko som foreligger på gruppenivå, ikke i 
tilstrekkelig grad dekkes av standardformelen eller den 
interne modellen fordi den er vanskelig å kvantifisere,

b) et kapitalkravtillegg til solvenskapitalkravet for de 
tilknyttede forsikrings- eller gjenforsikringsforetakene 
er lagt til av de berørte tilsynsmyndigheter i henhold til 
artikkel 37 og 231 nr. 7.

Dersom det ikke er tatt tilstrekkelig høyde for gruppens 
risikoprofil, kan det legges et kapitalkravtillegg til gruppens 
konsoliderte solvenskapitalkrav.

Artikkel 37 nr. 1–5 får, sammen med gjennomføringstiltakene 
truffet i henhold til artikkel 37 nr. 6, tilsvarende anvendelse.

Artikkel 233

Metode 2 (alternativ metode): metode med fradrag og 
sammenlegging

1.  Gruppesolvensen for det deltakende forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetaket er differansen mellom

a) gruppens samlede tellende ansvarlig kapital omhandlet i 
nr. 2,

b) verdien som de tilknyttede forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetakene utgjør av det deltakende 
forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket, pluss gruppens 
samlede solvenskapitalkrav omhandlet i nr. 3.
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2.  Gruppens samlede tellende ansvarlig kapital er summen 
av

a) den ansvarlige kapitalen til dekning av solvenskapitalkravet 
for det deltakende forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket,

b) det deltakende forsikrings- eller gjenforsikringsforetakets 
forholdsmessige andel i den ansvarlige kapitalen til dekning 
av solvenskapitalkravet for de tilknyttede forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetakene.

3.  Gruppens samlede solvenskapitalkrav er summen av

a) solvenskapitalkravet for det deltakende forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetaket,

b) den forholdsmessige andelen av solvenskapitalkravet for 
de tilknyttede forsikrings- og gjenforsikringsforetakene.

4.  Når kapitalinteressen i de tilknyttede forsikrings- 
eller gjenforsikringsforetakene helt eller delvis består av et 
indirekte eierskap, skal verdien som de tilknyttede forsikrings- 
eller gjenforsikringsforetakene utgjør av det deltakende 
forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket omfatte verdien 
av et slikt indirekte eierskap, idet det tas hensyn til relevante 
suksessive eierinteresser, og postene omhandlet i nr. 2 bokstav 
b) og nr. 3 bokstav b) skal omfatte henholdsvis de tilsvarende 
forholdsmessige andelene av den ansvarlige kapitalen til 
dekning av solvenskapitalkravet for de tilknyttede forsikrings- 
eller gjenforsikringsforetakene og av solvenskapitalkravet for 
de tilknyttede forsikrings- eller gjenforsikringsforetakene.

5.  Dersom en søknad om tillatelse til å beregne 
solvenskapitalkravet for forsikrings- og gjenforsikringsforetak 
i gruppen på grunnlag av en intern modell inngis av et 
forsikrings- eller gjenforsikringsforetak og dets tilknyttede 
foretak eller i fellesskap av foretak som er tilknyttet et 
forsikringsholdingselskap, får artikkel 231 tilsvarende 
anvendelse.

6.  Ved vurderingen av hvorvidt en gruppes samlede 
solvenskapitalkrav, beregnet i henhold til nr. 3, gir et 
tilfredsstillende bilde av gruppens risikoprofil, skal de berørte 
tilsynsmyndigheter rette særlig oppmerksomhet mot eventuelle 
særskilte risikoer på gruppenivå som ikke vil være tilstrekkelig 
dekket fordi de er vanskelige å kvantifisere.

Dersom gruppens risikoprofil avviker vesentlig fra 
forutsetningene som ligger til grunn for gruppens samlede 
solvenskapitalkrav, kan det legges et kapitalkravtillegg til 
gruppens samlede solvenskapitalkrav.

Artikkel 37 nr. 1–5 får, sammen med gjennomføringstiltakene 
truffet i henhold til artikkel 37 nr. 6, tilsvarende anvendelse.

Artikkel 234

Gjennomføringstiltak

Kommisjonen skal vedta gjennomføringstiltak som spesifiserer 
de forsikringstekniske prinsippene og metodene fastsatt i 
artikkel 220–229 og anvendelsen av artikkel 230–233 for å 
sikre ensartet anvendelse i hele Fellesskapet.

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 301 nr. 3.

Underavsni t t  5

Tilsyn med gruppesolvens  for fors ikr ings-  og 
gjenfors ikr ingsforetak som er datterforetak av 

et  fors ikr ingsholdingse lskap

Artikkel 235

Gruppesolvens for et forsikringsholdingselskap

Når forsikrings- og gjenforsikringsforetak er datterforetak av et 
forsikringsholdingselskap, skal gruppetilsynsmyndigheten sikre 
at gruppesolvensen beregnes for forsikringsholdingselskapet 
ved anvendelse av artikkel 220 nr. 2 til artikkel 233.

Med henblikk på denne beregningen skal morforetaket  
behandles som om det var et forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetak som omfattes av reglene fastsatt i 
avdeling I kapittel VI avsnitt 4 underavsnitt 1, 2 og 3 når 
det gjelder solvenskapitalkravet, og av samme vilkår som 
dem fastsatt i avdeling I kapittel VI avsnitt 3 underavsnitt 1, 
2 og 3 når det gjelder ansvarlig kapital til dekning av 
solvenskapitalkravet.

Underavsni t t  6

Tilsyn med gruppesolvens  for grupper med 
sentral i sert  r i s ikostyr ing

Artikkel 236

Datterforetak av et forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetak: vilkår

Medlemsstatene skal sørge for at reglene fastsatt i 
artikkel 238 og 239 får anvendelse på alle forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetak som er datterforetak av et forsikrings- 
eller gjenforsikringsforetak, når følgende vilkår er oppfylt:

a) datterforetaket, som tilsynsmyndigheten ikke har truffet en 
beslutning for i henhold til artikkel 214 nr. 2, omfattes av 
gruppetilsynet som utføres av gruppetilsynsmyndigheten 
for morforetaket i henhold denne avdeling,
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b) morforetakets risikostyringsprosesser og internkontroll-
ordninger omfatter datterforetaket, og de berørte 
tilsynsmyndighetene anser at morforetaket utøver en 
forsvarlig styring av datterselskapet,

c) morforetaket har fått samtykket omhandlet i artikkel 246 
nr. 4 tredje ledd,

d) morforetaket har fått samtykket omhandlet i artikkel 256 
nr. 2,

e) morforetaket har inngitt en søknad om tillatelse til å 
bli omfattet av artikkel 238 og 239, og denne søknaden 
er godkjent gjennom en beslutning i henhold til 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 237.

Artikkel 237

Datterforetak av et forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetak: beslutning om søknaden

1.  Når det gjelder søknader om tillatelse til å bli omfattet 
av reglene fastsatt i artikkel 238 og 239, skal de berørte 
tilsynsmyndighetene arbeide i fullt samråd med tilsynskollegiet 
for å avgjøre om det skal gis tillatelse, og for å fastsette 
eventuelle vilkår som en slik tillatelse skal være underlagt.

En søknad som omhandlet i første ledd skal bare inngis 
til tilsynsmyndigheten som har godkjent datterforetaket. 
Denne tilsynsmyndigheten skal uten opphold underrette 
og videreformidle den fullstendige søknaden til de øvrige 
tilsynsmyndighetene i tilsynskollegiet.

2.  De berørte tilsynsmyndighetene skal gjøre sitt ytterste for 
å komme fram til en felles beslutning om søknaden senest tre 
måneder etter at samtlige tilsynsmyndigheter i tilsynskollegiet 
mottok den fullstendige søknaden.

3.  I løpet av perioden omhandlet i nr. 2 og når det råder ulike 
oppfatninger om søknaden omhandlet i nr. 1 skal godkjennes, 
kan gruppetilsynsmyndigheten eller noen av de øvrige berørte 
tilsynsmyndighetene rådspørre CEIOPS. Dersom CEIOPS 
rådspørres, skal alle berørte tilsynsmyndigheter underrettes, og 
perioden omhandlet i nr. 2 skal forlenges med én måned.

Dersom CEIOPS er rådspurt, skal de berørte tilsynsmyndighetene 
behørig vurdere CEIOPS’ råd før de treffer en felles beslutning.

4.  Den tilsynsmyndigheten som har gitt datterselskapet 
tillatelse, skal underrette søkeren om den felles beslutningen 
omhandlet i nr. 2 og 3, som skal inneholde en fullstendig 
begrunnelse og en forklaring på eventuelle vesentlige avvik fra 
CEIOPS’ anbefalinger i de tilfeller der CEIOPS er rådspurt. 
Den felles beslutningen skal anses som bestemmende og 
anvendes av de berørte tilsynsmyndighetene.

5.  Dersom de berørte tilsynsmyndighetene ikke treffer en 
felles beslutning innenfor periodene fastsatt i nr. 2 og 3, skal 
gruppetilsynsmyndigheten selv avgjøre søknaden.

Når gruppetilsynsmyndigheten treffer sin beslutning, skal den 
ta behørig hensyn til

a) eventuelle synspunkter og forbehold som de berørte 
tilsynsmyndigheter har gitt uttrykk for i løpet av den 
aktuelle perioden,

b) eventuelle forbehold som de øvrige tilsynsmyndighetene i 
tilsynskollegiet har gitt uttrykk for i løpet av den aktuelle 
perioden,

c) eventuelle råd fra CEIOPS.

Beslutningen skal inneholde en fullstendig begrunnelse og en 
forklaring på eventuelle vesentlige avvik fra forbeholdene som 
de øvrige berørte tilsynsmyndighetene har gitt uttrykk for, og 
fra CEIOPS’ råd. Gruppetilsynsmyndigheten skal oversende 
søkeren og de øvrige berørte tilsynsmyndighetene en kopi av 
beslutningen.

Artikkel 238

Datterforetak av et forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetak: fastsettelse av solvenskapitalkravet

1.  Med forbehold for artikkel 231 skal datterselskapets 
solvenskapitalkrav beregnes som fastsatt i nr. 2, 4 og 5 i denne 
artikkel.

2.  Når datterforetakets solvenskapitalkrav beregnes på 
grunnlag av en intern modell som er godkjent på gruppenivå 
i henhold til artikkel 231, og når tilsynsmyndigheten som 
har godkjent datterforetaket, finner at foretakets risikoprofil 
avviker vesentlig fra denne interne modellen, og dersom 
foretaket ikke har funnet en tilfredsstillende løsning på de 
mangler som tilsynsmyndigheten har påpekt, kan denne 
myndigheten i tilfellene omhandlet i artikkel 37 foreslå 
å legge et kapitalkravtillegg til dette datterforetakets 
solvenskapitalkrav beregnet på grunnlag av en slik modell, eller 
i ekstraordinære tilfeller og dersom et slikt kapitalkravtillegg 
ikke vil være hensiktsmessig, pålegge foretaket å beregne 
solvenskapitalkravet på grunnlag av standardformelen. 
Tilsynsmyndigheten skal diskutere forslaget i tilsynskollegiet 
og underrette både datterforetaket og tilsynskollegiet om 
begrunnelsen for dette forslaget.

3.  Når datterforetakets solvenskapitalkrav beregnes på 
grunnlag av standardformelen og tilsynsmyndigheten som 
har godkjent datterforetaket, finner at foretakets risikoprofil 
avviker vesentlig fra de forutsetninger som ligger til grunn 
for standardformelen, og dersom foretaket ikke har funnet en 
tilfredsstillende løsning på de mangler som tilsynsmyndigheten 
har påpekt, kan denne myndigheten i ekstraordinære tilfeller 
foreslå at foretaket erstatter et delsett av parametrene som 
anvendes i standardformelen, med parametrer som er 
spesifikke for dette foretaket, ved beregning av risikomodulene 
for livsforsikring, skadeforsikring og helseforsikring som 
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fastsatt i artikkel 110, eller legge et kapitalkravtillegg til dette 
datterforetakets solvenskapitalkrav i tilfellene omhandlet i 
artikkel 37.

Tilsynsmyndigheten skal diskutere forslaget i tilsynskollegiet 
og underrette både datterforetaket og tilsynskollegiet om 
begrunnelsen for dette forslaget.

4.  Tilsynskollegiet skal gjøre sitt ytterste for å komme til 
enighet om forslaget fra tilsynsmyndigheten som har godkjent 
datterforetaket, eller om andre mulige tiltak.

5.  Dersom tilsynsmyndigheten og gruppetilsyns-
myndigheten ikke kommer til enighet, skal saken senest en 
måned etter at forslaget fra tilsynsmyndigheten er mottatt, 
henvises til samråd hos CEIOPS, som skal gi sine råd senest to 
måneder etter henvisningen.

Den tilsynsmyndigheten som har gitt datterforetaket tillatelse, 
skal ta behørig hensyn til slike råd før den treffer sin endelige 
beslutning.

Beslutningen skal inneholde en fullstendig begrunnelse 
og ta hensyn til de synspunkter og forbehold som de øvrige 
tilsynsmyndighetene i tilsynskollegiet har gitt uttrykk for, og 
til CEIOPS’ råd.

Beslutningen skal sendes til datterforetaket og tilsynskollegiet.

Artikkel 239

Datterforetak av et forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetak: manglende oppfyllelse av solvens- 

og minstekapitalkravet

1.  Ved manglende oppfyllelse av solvenskapitalkravet 
og med forbehold for artikkel 138 skal tilsynsmyndigheten 
som har gitt datterforetaket tillatelse, omgående sende 
gjenopprettingsplanen som er framlagt av datterforetaket, 
til tilsynskollegiet med sikte på senest seks måneder etter at 
den manglende oppfyllelse av solvenskapitalkravet er påvist, 
å gjenopprette nivået på den tellende ansvarlige kapitalen 
eller redusere risikoprofilen for å sikre at solvenskapitalkravet 
oppfylles.

Tilsynskollegiet skal gjøre sitt ytterste for å komme til 
enighet om tilsynsmyndighetens forslag til godkjenning av 
gjenopprettingsplanen senest fire måneder etter at det først ble 
konstatert manglende oppfyllelse av solvenskapitalkravet.

Dersom det ikke oppnås slik enighet, skal tilsynsmyndigheten 
som har gitt datterforetaket tillatelse, treffe en egen beslutning 
om hvorvidt gjenopprettingsplanen skal godkjennes, idet det 
tas behørig hensyn til de synspunkt og forbehold som de øvrige 
tilsynsmyndighetene i tilsynskollegiet har gitt uttrykk for.

2.  Når tilsynsmyndigheten som har gitt datterforetaket 
tillatelse, i henhold til artikkel 136 konstaterer en svekket 
finansiell stilling, skal den omgående underrette tilsynskollegiet 
om tiltakene som foreslås truffet. Med unntak av i nødsituasjoner 
skal tilsynskollegiet drøfte hvilke tiltak som skal treffes.

Tilsynskollegiet skal gjøre sitt ytterste for å komme til enighet 
om de foreslåtte tiltakene senest en måned etter underretningen.

Dersom det ikke oppnås slik enighet, skal tilsynsmyndigheten 
som har gitt datterforetaket tillatelse, treffe en egen beslutning 
om hvorvidt de foreslåtte tiltakene skal godkjennes, idet det tas 
behørig hensyn til de synspunkt og forbehold som de øvrige 
tilsynsmyndighetene i tilsynskollegiet har gitt uttrykk for.

3.  Ved manglende oppfyllelse av minstekapitalkravet og 
med forbehold for artikkel 139 skal tilsynsmyndigheten som  
har gitt datterforetaket tillatelse, omgående sende den kort-
siktige finansieringsplanen som er framlagt av datterforetaket, 
til tilsynskollegiet med sikte på senest tre måneder etter at 
den manglende oppfyllelse av minstekapitalkravet er påvist, å 
gjenopprette nivået på den tellende ansvarlige kapitalen som 
dekker minstekapitalkravet, eller redusere risikoprofilen for 
å sikre at minstekapitalkravet oppfylles. Tilsynskollegiet skal 
også underrettes om alle tiltak som treffes for å håndheve 
minstekapitalkravet for datterforetaket.

Artikkel 240

Datterforetak av et forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetak: opphør av unntak for et 

datterselskap

1.  Reglene fastsatt i artikkel 238 og 239 får ikke lenger 
anvendelse når

a) vilkåret omhandlet i artikkel 236 bokstav a) ikke lenger 
oppfylles,

b) vilkåret omhandlet i artikkel 236 bokstav b) ikke lenger 
oppfylles og gruppen ikke oppfyller vilkåret igjen innen 
rimelig tid,

c) vilkårene omhandlet i artikkel 236 bokstav c) og d) ikke 
lenger oppfylles.

I tilfellet omhandlet i første ledd bokstav a) skal gruppe-
tilsynsmyndigheten, dersom den etter samråd med 
tilsynskollegiet beslutter at datterforetaket ikke lenger skal 
omfattes av gruppetilsynet den fører, umiddelbart underrette 
den berørte tilsynsmyndigheten og morforetaket.
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Med hensyn til artikkel 236 bokstav b), c) og d) skal 
morforetaket være ansvarlig for å sikre løpende oppfyllelse 
av vilkårene. Ved manglende oppfyllelse skal morforetaket 
omgående underrette gruppetilsynsmyndigheten og det berørte 
datterselskapets tilsynsmyndighet. Morforetaket skal legge 
fram en plan for hvordan det igjen skal oppfylle vilkårene 
innen rimelig tid.

Med forbehold for tredje ledd skal gruppetilsynsmyndigheten 
minst en gang i året på eget initiativ kontrollere at vilkårene 
omhandlet i artikkel 236 bokstav b), c) og d) fortsatt oppfylles. 
Gruppetilsynsmyndigheten skal også gjennomføre slik kontroll 
etter anmodning fra den berørte tilsynsmyndigheten dersom 
denne har tungtveiende grunner til å frykte at vilkårene ikke 
lenger oppfylles.

Dersom det påvises mangler under kontrollen, skal gruppe-
tilsynsmyndigheten kreve at morforetaket legger fram en plan 
for hvordan det vil sikre at vilkårene igjen oppfylles innen 
rimelig tid.

Dersom gruppetilsynsmyndigheten etter å ha rådspurt 
tilsynskollegiet finner at planen omhandlet i tredje eller 
femte ledd er utilstrekkelig, eller senere finner at den ikke er 
gjennomført innen avtalt tid, skal gruppetilsynsmyndigheten 
slutte at vilkårene omhandlet i artikkel 236 bokstav b), c) og 
d) ikke lenger er oppfylt, og omgående underrette den berørte 
tilsynsmyndigheten om dette.

2.  Reglene fastsatt i artikkel 238 og 239 får på nytt anvendelse 
dersom morforetaket inngir en ny søknad og oppnår en positiv 
beslutning i henhold til framgangsmåten fastsatt i artikkel 237.

Artikkel 241

Datterforetak av et forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetak: gjennomføringstiltak

For å sikre ensartet anvendelse av artikkel 236–240 skal 
Kommisjonen vedta gjennomføringstiltak som angir

a) kriteriene som skal anvendes ved vurderingen av hvorvidt 
vilkårene i artikkel 236 er oppfylt,

b) kriteriene som skal anvendes ved vurderingen av hva som 
skal anses som en nødssituasjon i henhold til artikkel 239 
nr. 2, og

c) framgangsmåtene tilsynsmyndighetene skal følge når de 
utveksler opplysninger, utøver sine rettigheter og oppfyller 
sine forpliktelser i henhold til artikkel 237–240.

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 301 nr. 3.

Artikkel 242

Gjennomgåelse

1.  Innen 31. oktober 2014 skal Kommisjonen vurdere 
anvendelsen av avdeling III, særlig med hensyn til 
tilsynsmyndighetenes samarbeid i tilsynskollegiet og 
dets funksjonsdyktighet, CEIOPS’ rettslige status og 
tilsynspraksisen for fastsettelse av kapitalkravtilleggene, og 
framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet som ved 
behov ledsages av forslag til endringer av dette direktiv.

2.  Innen 31. oktober 2015 skal Kommisjonen vurdere 
fordelene ved å styrke gruppetilsynet og kapitalforvaltningen 
innenfor en gruppe av forsikrings- eller gjenforsikringsforetak, 
herunder en henvisning til KOM(2008)0119 og rapporten fra 
Europaparlamentets komité for økonomiske og monetære 
spørsmål om dette forslag av 16. oktober 2008 (A6-0413/2008). 
Vurderingen skal inneholde mulige tiltak for å fremme en god 
styring av forsikringsgrupper over landegrensene, særlig hva 
angår risikostyring og kapitalforvaltning. I sin vurdering skal 
Kommisjonen blant annet ta hensyn til nye utviklingstendenser 
og framskritt vedrørende

a) en harmonisert ramme for tidlig inngrep,

b) praksis innen sentralisert risikostyring innenfor en gruppe 
og hvordan gruppeinterne modeller fungerer, herunder 
stresstester,

c) gruppeinterne transaksjoner og risikokonsentrasjoner,

d) effektene av diversifisering og konsentrasjon over tid,

e) en rettslig bindende ramme for mekling i tilsynstvister,

f) en harmonisert ramme for overføring av eiendeler og for 
framgangsmåter ved insolvens og avvikling som fjerner 
de relevante nasjonale selskapsrettslige hindringer for 
overføring av eiendeler,

g) et ensartet vernenivå for forsikringstakere og begunstigede 
i foretak innenfor samme gruppe, særlig i krisesituasjoner,

h) en harmonisert og tilstrekkelig finansiert, felles EU-løsning 
for garantiordninger for forsikringssektoren,

i) en harmonisert og rettslig bindende ramme for 
vedkommende myndigheter, sentralbanker og 
finansdepartementer for krisehåndtering, kriseløsning og 
deling av den budsjettmessige byrden som kriser medfører, 
der tilsynsfullmakter og budsjettansvar står i forhold til 
hverandre.

Kommisjonen skal framlegge en rapport for Europaparlamentet 
og Rådet som ved behov ledsages av forslag til endringer av 
dette direktiv.
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Artikkel 243

Datterforetak av et forsikringsholdingselskap

Artikkel 236–242 får tilsvarende anvendelse på forsikrings- 
og gjenforsikringsforetak som er datterforetak av et 
forsikringsholdingselskap.

Avsni t t  2

Ris ikokonsentrasjon og  gruppeinterne 
transaksjoner

Artikkel 244

Tilsyn med risikokonsentrasjon

1.  Tilsynet med risikokonsentrasjonen på gruppenivå skal 
føres i henhold til nr. 2 og 3 i denne artikkel, artikkel 246 og 
kapittel III.

2.  Medlemsstatene skal kreve at forsikrings- og 
gjenforsikringsforetak eller forsikringsholdingselskaper 
regelmessig og minst en gang i året avlegger rapport 
til gruppetilsynsmyndigheten om enhver betydelig 
risikokonsentrasjon på gruppenivå.

De nødvendige opplysningene skal inngis til 
gruppetilsynsmyndigheten av forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetaket som er morforetak i gruppen, 
eller, når morforetaket ikke er et forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetak, av forsikringsholdingselskapet eller 
forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket i gruppen som 
gruppetilsynsmyndigheten har utpekt etter samråd med øvrige 
berørte tilsynsmyndigheter og gruppen.

Gruppetilsynsmyndigheten skal utføre tilsynsevaluering av 
risikokonsentrasjonene.

3.  Gruppetilsynsmyndigheten skal etter samråd med øvrige 
berørte tilsynsmyndigheter og gruppen fastsette hvilken type 
risikoer forsikrings- og gjenforsikringsforetakene i en bestemt 
gruppe under alle omstendigheter skal rapportere.

Når gruppetilsynsmyndigheten og øvrige berørte 
tilsynsmyndigheter definerer eller uttaler seg om typen 
risikoer, skal de ta hensyn til den særskilte gruppen og dens 
risikostyringsstruktur.

For å identifisere hvilke betydelige risikokonsentrasjoner som 
skal rapporteres, skal gruppetilsynsmyndigheten etter samråd 
med øvrige berørte tilsynsmyndigheter og gruppen fastsette 
hensiktsmessige terskelverdier basert på solvenskapitalkrav, 
forsikringstekniske avsetninger eller begge.

Ved vurdering av risikokonsentrasjonene skal 
gruppetilsynsmyndigheten særlig overvåke den mulige 
risikoen for smitte i gruppen, risikoen for interessekonflikt og 
risikonivået eller -volumet.

4.  Kommisjonen kan i forbindelse med nr. 2 og 3 
vedta gjennomføringstiltak med hensyn til definisjonen 
og identifiseringen av en betydelig risikokonsentrasjon og 
rapporteringen av en slik risikokonsentrasjon.

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 301 nr. 3.

Artikkel 245

Tilsyn med gruppeinterne transaksjoner

1.  Tilsynet med gruppeinterne transaksjoner skal føres i 
henhold til nr. 2 og 3 i denne artikkel, artikkel 246 og kapittel 
III.

2.  Medlemsstatene skal kreve at forsikrings- og 
gjenforsikringsforetak regelmessig og minst en gang i året 
avlegger rapport til gruppetilsynsmyndigheten om alle 
betydelige gruppeinterne transaksjoner utført av forsikrings- og 
gjenforsikringsforetak i en gruppe, herunder transaksjoner som 
er gjennomført med en fysisk person med nære forbindelser til 
et foretak i gruppen.

Medlemsstatene skal dessuten kreve at svært betydelige 
gruppeinterne transaksjoner rapporteres så snart som praktisk 
mulig.

De nødvendige opplysningene skal inngis til 
gruppetilsynsmyndigheten av forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetaket som er morforetaket i gruppen, 
eller, når morforetaket ikke er et forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetak, av forsikringsholdingselskapet eller 
forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket i gruppen som 
gruppetilsynsmyndigheten har utpekt etter samråd med øvrige 
berørte tilsynsmyndigheter og gruppen.

Gruppetilsynsmyndigheten skal utføre tilsynsevaluering av 
gruppeinterne transaksjoner.

3.  Gruppetilsynsmyndigheten skal etter samråd med 
øvrige berørte tilsynsmyndigheter og gruppen fastsette 
hvilken type gruppeinterne transaksjoner forsikrings- og 
gjenforsikringsforetakene i en bestemt gruppe under alle 
omstendigheter skal rapportere. Artikkel 244 nr. 3 får 
tilsvarende anvendelse.

4.  Kommisjonen kan i forbindelse med nr. 2 og 3 vedta 
gjennomføringstiltak med hensyn til definisjonen og 
identifiseringen av en betydelig gruppeintern transaksjon og 
rapporteringen av en slik gruppeintern transaksjon.

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 301 nr. 3.
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Avsni t t  3

Ris ikostyr ing  og  internkontrol l

Artikkel 246

Tilsyn med systemet for risikostyring og internkontroll

1.  Kravene i avdeling I kapittel IV avsnitt 2 får tilsvarende 
anvendelse på gruppenivå.

Med forbehold for første ledd skal systemene for risikostyring 
og internkontroll samt rapporteringsrutinene gjennomføres 
konsekvent i alle foretak som omfattes av gruppetilsyn i henhold 
til artikkel 213 nr. 2 bokstav a) og b), slik at disse systemene og 
rapporteringsrutinene kan kontrolleres på gruppenivå.

2.  Uten at dette berører nr. 1, skal gruppens 
internkontrollordninger minst omfatte

a) egnede ordninger med hensyn til gruppesolvens for å 
identifisere og måle alle vesentlige risikoer og oppnå et 
passende forhold mellom tellende ansvarlig kapital og 
risikoene,

b) gode rapporterings- og regnskapsrutiner for å overvåke 
og håndtere de gruppeinterne transaksjonene og 
risikokonsentrasjonen.

3.  Gruppetilsynsmyndigheten skal i henhold til reglene 
fastsatt i kapittel III utføre tilsynsevaluering av systemene og 
rapporteringsrutinene omhandlet i nr. 1 og 2.

4.  Medlemsstatene skal kreve at det deltakende forsikrings- 
eller gjenforsikringsforetaket eller forsikringsholdingselskapet 
foretar vurderingen omhandlet i artikkel 45 på gruppenivå. 
Gruppetilsynsmyndigheten skal utføre tilsynsevaluering av 
egenvurderingen av risiko og solvens på gruppenivå i henhold 
til kapittel III.

Dersom solvens på gruppenivå beregnes i henhold til metode 1 
omhandlet i artikkel 230, skal det deltakende forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetaket eller forsikringsholdingselskapet vise 
gruppetilsynsmyndigheten at man virkelig forstår forskjellen 
mellom summen av solvenskapitalkravene for alle tilknyttede 
forsikrings- eller gjenforsikringsforetak i gruppen og gruppens 
konsoliderte solvenskapitalkrav.

Det deltakende forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket 
eller forsikringsholdingselskapet kan, såfremt 
gruppetilsynsmyndigheten samtykker, beslutte å foreta enhver 
vurdering omhandlet i artikkel 45 samtidig på gruppenivå og 
for ethvert datterforetak i gruppen samt utarbeide et felles 
dokument som inneholder alle vurderinger.

Før gruppetilsynsmyndigheten gir sitt samtykke i henhold 
til tredje ledd, skal den rådføre seg med medlemmene av 
tilsynskollegiet og ta behørig hensyn til deres synspunkter og 
forbehold.

Dersom en gruppe benytter muligheten i tredje ledd, skal den 
sende dokumentet samtidig til alle berørte tilsynsmyndigheter. 
Anvendelsen av denne muligheten skal ikke frita de berørte 
datterselskapene fra forpliktelsen til å sikre at kravene i 
artikkel 45 oppfylles.

KAPITTEL III

Tiltak for å lette gruppetilsyn

Artikkel 247

Gruppetilsynsmyndighet

1.  En enkelt tilsynsmyndighet som skal ha ansvar for å 
samordne og utføre gruppetilsyn (gruppetilsynsmyndighet), 
skal utpekes blant tilsynsmyndighetene i de berørte medlems-
statene.

2.  Dersom samme tilsynsmyndighet er kompetent med 
hensyn til alle forsikrings- og gjenforsikringsforetak i en 
gruppe, skal denne tilsynsmyndigheten tildeles oppgaven som 
gruppetilsynsmyndighet.

I alle andre tilfeller og med forbehold for nr. 3 skal oppgaven 
som gruppetilsynsmyndighet utføres

a) dersom det ledende foretaket i en gruppe er et forsikrings- 
eller gjenforsikringsforetak, av tilsynsmyndigheten som 
har gitt dette foretaket tillatelse,

b) dersom det ledende foretaket i en gruppe ikke er et 
forsikrings- eller gjenforsikringsforetak, av tilsyns-
myndigheten som oppfyller følgende kriterier:

i)  dersom morforetaket til et forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetak er et forsikringsholdingselskap, 
av tilsynsmyndigheten som har gitt dette forsikrings- 
eller gjenforsikringsforetaket tillatelse,

ii) dersom mer enn ett forsikrings- eller gjenforsikrings-
foretak med hovedkontor i Fellesskapet har samme 
forsikringsholdingselskap som morforetak og et av 
disse foretakene har tillatelse i den medlemsstaten 
der forsikringsholdingselskapet har sitt hovedkontor, 
av tilsynsmyndigheten for forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetaket som har tillatelse i denne 
medlemsstaten,

iii) dersom gruppen har mer enn ett ledende foretak 
som er et forsikringsholdingselskap med hoved-
kontor i flere medlemsstater, og det i hver av 
disse medlemsstatene finnes et forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetak, av tilsynsmyndigheten for 
forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket med den 
største balansesummen,
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iv)  dersom mer enn ett forsikrings- eller gjenforsikrings-
foretak med hovedkontor i Fellesskapet har samme 
forsikringsholdingselskap som morforetak og ingen 
av disse foretakene har tillatelse i medlemsstaten der 
forsikringsholdingselskapet har sitt hovedkontor, 
av tilsynsmyndigheten som har gitt tillatelse til 
forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket med den 
største balansesummen, og

v)  dersom gruppen ikke har et morforetak eller under 
alle omstendigheter som ikke er omhandlet i nr. i)–
iv), av tilsynsmyndigheten som har gitt tillatelse til 
forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket med den 
største balansesummen.

3.  I særskilte tilfeller kan de berørte tilsynsmyndighetene 
etter anmodning fra noen av myndighetene treffe en 
felles beslutning om å fravike kriteriene fastsatt i nr. 2 
når anvendelsen av disse vil være uhensiktsmessig, tatt i 
betraktning gruppens struktur og den relative størrelsen 
på forsikrings- og gjenforsikringsforetakenes virksomhet i 
forskjellige land, og utpeke en annen tilsynsmyndighet som 
gruppetilsynsmyndighet.

Til dette formål kan enhver av de berørte tilsynsmyndighetene 
anmode om at spørsmålet om hvorvidt kriteriene i nr. 2 er 
hensiktsmessige, drøftes. Slike drøftinger skal høyst finne sted 
én gang i året.

De berørte tilsynsmyndighetene skal gjøre sitt ytterste 
for å komme fram til en felles beslutning om valget av 
gruppetilsynsmyndighet senest tre måneder etter anmodningen 
om drøfting. Før de berørte tilsynsmyndighetene treffer sin 
beslutning, skal de gi gruppen mulighet til å komme med en 
uttalelse.

4.  I løpet av den tre måneder lange perioden omhandlet i nr. 3 
tredje ledd kan hver av de berørte tilsynsmyndighetene anmode 
om at CEIOPS rådspørres. Dersom CEIOPS rådspørres, skal 
denne perioden forlenges med to måneder.

5.  Dersom CEIOPS rådspørres, skal de berørte 
tilsynsmyndighetene ta behørig hensyn til CEIOPS’ råd før 
de treffer en felles beslutning. Den felles beslutningen skal 
inneholde en fullstendig begrunnelse og en forklaring på 
eventuelle vesentlige avvik fra CEIOPS’ råd.

6.  Dersom det ikke treffes en felles beslutning om 
å fravike kriteriene fastsatt i nr. 2, skal oppgaven som 
gruppetilsynsmyndighet utføres av tilsynsmyndigheten som 
utpekes i henhold til nr. 2.

7.  CEIOPS skal minst en gang i året underrette 
Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen om eventuelle 
store vanskeligheter i forbindelse med anvendelsen av nr. 2, 3 
og 6.

Dersom det oppstår store vanskeligheter ved anvendelsen 
av kriteriene fastsatt i nr. 2 og 3, skal Kommisjonen vedta 
gjennomføringstiltak som angir disse kriteriene nærmere.

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 301 nr. 3.

8.  Dersom en medlemsstat har mer enn én tilsynsmyndighet 
som skal føre tilsyn med forsikrings- og gjenforsikringsforetak, 
skal denne medlemsstaten treffe de nødvendige tiltak for å 
sikre samordningen mellom disse myndighetene.

Artikkel 248

Gruppetilsynsmyndighetens og andre tilsynsmyndigheters 
rettigheter og plikter – tilsynskollegiet

1.  Gruppetilsynsmyndighetens rettigheter og plikter med 
hensyn til gruppetilsyn skal omfatte følgende:

a) samordning av innsamlingen og spredningen av relevante 
eller vesentlige opplysninger i normalsituasjoner og i 
nødssituasjoner, herunder spredning av opplysninger som 
er av betydning for en tilsynsmyndighets tilsynsoppgave,

b) tilsynsevaluering og vurdering av gruppens finansielle 
stilling,

c) vurdering av gruppens overholdelse av reglene for solvens, 
risikokonsentrasjon og gruppeinterne transaksjoner fastsatt 
i artikkel 218–245,

d) vurdering av gruppens system for risikostyring og 
internkontroll som fastsatt i artikkel 246 og av hvorvidt 
medlemmene i den deltakende gruppens administrasjons-, 
ledelses- og kontrollorgan oppfyller kravene fastsatt i 
artikkel 42 og 257,

e) planlegging og samordning, gjennom regelmessige 
møter som avholdes minst én gang i året eller på andre 
hensiktsmessige måter, av tilsynsvirksomheten både i 
normalsituasjoner og i nødssituasjoner i samarbeid med 
de berørte tilsynsmyndigheter, idet det tas hensyn til 
arten, omfanget og kompleksiteten av risikoene knyttet til 
virksomheten i alle foretakene som inngår i gruppen,
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f) andre oppgaver, tiltak og beslutninger som pålegges 
gruppetilsynsmyndigheten i henhold til dette direktiv, eller 
som følger av anvendelsen av dette direktiv, særlig ledelse 
av prosessen med å validere enhver intern modell på 
gruppenivå i henhold til artikkel 231 og 233 og prosessen 
for å tillate anvendelse av ordningen fastsatt i artikkel 237–
240.

2.  For å lette utøvelsen av gruppetilsynsoppgavene 
omhandlet i nr. 1, skal det opprettes et tilsynskollegium under 
ledelse av gruppetilsynsmyndigheten.

Tilsynskollegiet skal sikre at samarbeidet, utvekslingen av 
opplysninger og samrådsprosessene mellom tilsynskollegiets 
tilsynsmyndigheter gjennomføres effektivt i henhold til 
avdeling III, for å fremme tilnærmingen i deres respektive 
beslutninger og virksomheter.

3.  Tilsynskollegiet skal bestå av gruppetilsynsmyndigheten 
og tilsynsmyndighetene i alle medlemsstater der 
datterforetakene har hovedkontor.

Tilsynsmyndighetene for betydelige filialer og tilknyttede 
foretak skal også ha rett til å delta i tilsynskollegiet. Formålet 
med deres deltakelse skal imidlertid bare være å fremme 
effektiv utveksling av opplysninger.

For at tilsynskollegiet skal fungere effektivt kan det være 
nødvendig at noen oppgaver utføres av et begrenset antall 
tilsynsmyndigheter innenfor tilsynskollegiet.

4.  Med forbehold for ethvert tiltak som treffes i henhold til  
dette direktiv, skal tilsynskollegiets etablering og virksomhet 
baseres på samordningsavtaler inngått av gruppetilsyns-
myndigheten og de øvrige berørte tilsynsmyndigheter.

Dersom det er uenighet om samordningsavtalene, kan ethvert 
medlem av tilsynskollegiet bringe saken inn for CEIOPS.

Gruppetilsynsmyndigheten skal etter samråd med de berørte 
tilsynsmyndigheter behørig vurdere eventuelle råd fra CEIOPS 
senest to måneder etter at disse er mottatt, før den endelige 
beslutningen treffes. Beslutningen skal inneholde en fullstendig 
begrunnelse og en forklaring på eventuelle vesentlige avvik 
fra CEIOPS’ råd. Gruppetilsynsmyndigheten skal sende 
beslutningen til de øvrige berørte tilsynsmyndigheter.

5.  Med forbehold for ethvert tiltak som treffes i henhold 
til dette direktiv, skal samordningsavtalene omhandlet i nr. 4 
redegjøre for framgangsmåtene for

a) beslutningsprosessen blant berørte tilsynsmyndigheter i 
henhold til artikkel 231, 232 og 247,

b) samrådet omhandlet i nr. 4 i denne artikkel og i artikkel 218 
nr. 5.

Med forbehold for de rettigheter og plikter 
gruppetilsynsmyndigheten og de øvrige tilsynsmyndighetene 
tildeles gjennom dette direktiv, kan samordningsavtalene 
overlate ytterligere oppgaver til gruppetilsynsmyndigheten 
eller de øvrige tilsynsmyndigheter der dette vil føre til et mer 
effektivt tilsyn med gruppen og ikke vil være til hinder for 
tilsynskollegiemedlemmenes tilsynsvirksomhet med hensyn til 
deres respektive ansvarsområder.

Samordningsavtalene kan dessuten fastsette framgangsmåter 
for

a) samråd mellom de berørte tilsynsmyndigheter, særlig i 
henhold til artikkel 213–217, 219–221, 227, 244–246, 250, 
256, 260 og 262,

b) samarbeid med øvrige tilsynsmyndigheter.

6.  CEIOPS skal utarbeide retningslinjer for hvordan 
tilsynskollegiene skal fungere, på grunnlag av grundige 
gjennomgåelser av arbeidet deres med sikte på å vurdere 
graden av tilnærming mellom disse. Slike gjennomgåelser 
skal utføres minst hvert tredje år. Medlemsstatene skal sikre 
at gruppetilsynsmyndigheten sender opplysninger om hvordan 
tilsynskollegiene fungerer, og om eventuelle vanskeligheter 
som har oppstått som er relevante for gjennomgåelsene, til 
CEIOPS.

7.  Kommisjonen skal vedta gjennomføringstiltak for 
samordningen av gruppetilsyn med hensyn til nr. 1–6, herunder 
definisjonen av «betydelig filial».

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 301 nr. 3.

Artikkel 249

Samarbeid og utveksling av opplysninger mellom 
tilsynsmyndigheter

1.  Myndighetene som har ansvar for å føre tilsyn med de 
enkelte forsikrings- og gjenforsikringsforetakene i en gruppe, 
og gruppetilsynsmyndigheten skal samarbeide nært, særlig 
når et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak har finansielle 
vanskeligheter.

For å sikre at tilsynsmyndighetene, herunder gruppetilsyns-
myndigheten, har tilgang til de samme relevante opplysningene, 
skal tilsynsmyndighetene, uten at dette berører deres respektive 
ansvar, og uavhengig av om de er etablert i samme medlemsstat, 
utveksle alle opplysninger som gjør det mulig og lettere for 
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de øvrige myndigheter å utføre tilsynsoppgaver i henhold til 
dette direktiv. I så måte skal de berørte tilsynsmyndighetene og 
gruppetilsynsmyndigheten omgående utveksle alle relevante 
opplysninger så snart de blir tilgjengelige. Opplysningene 
omhandlet i dette ledd omfatter, men er ikke begrenset til, 
opplysninger om gruppens og tilsynsmyndighetenes handlinger 
og opplysninger som gruppen har gjort tilgjengelig.

2.  Myndighetene som har ansvar for å føre tilsyn med de 
enkelte forsikrings- og gjenforsikringsforetakene i en gruppe, 
og gruppetilsynsmyndigheten skal umiddelbart innkalle alle 
tilsynsmyndighetene som medvirker i gruppetilsyn, til møte, i 
alle fall under følgende omstendigheter:

a) når de får kjennskap til en betydelig overtredelse av solvens-
kapitalkravet eller en overtredelse av minstekapitalkravet 
for et enkelt forsikrings- eller gjenforsikringsforetak,

b) når de får kjennskap til en betydelig overtredelse 
av solvenskapitalkravet på gruppenivå beregnet på 
grunnlag av konsoliderte data eller gruppens samlede 
solvenskapitalkrav i samsvar med beregningsmetoden 
som anvendes i henhold til avdeling III kapittel II avsnitt 1 
underavsnitt 4,

c) når andre ekstraordinære tilfeller oppstår eller har oppstått.

3.  Kommisjonen skal vedta gjennomføringstiltak som 
fastsetter hvilke opplysninger som systematisk skal samles 
inn av gruppetilsynsmyndigheten og spres til øvrige berørte 
tilsynsmyndigheter eller sendes til gruppetilsynsmyndigheten 
av de øvrige berørte tilsynsmyndigheter.

Kommisjonen skal vedta gjennomføringstiltak som angir hvilke 
opplysninger som er vesentlige eller relevante for tilsyn på 
gruppenivå med sikte på økt tilnærming i tilsynsrapporteringen.

Tiltakene det vises til i dette nummer, som har som formål 
å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i dette direktiv 
ved å utfylle det, skal vedtas etter framgangsmåten med 
forskriftskomité med kontroll som omhandlet i artikkel 301 
nr. 3.

Artikkel 250

Samråd mellom tilsynsmyndigheter

1.  Før berørte tilsynsmyndigheter treffer en beslutning 
som er av betydning for de øvrige tilsynsmyndighetenes 
tilsynsoppgaver, og med forbehold for artikkel 248, skal de 
rådføre seg med hverandre i tilsynskollegiet med hensyn til 
følgende:

a) endringer i aksjeeier-, organisasjons- eller ledelsesstrukturen 
i forsikrings- og gjenforsikringsforetak i en gruppe, som 
krever tilsynsmyndighetenes godkjenning eller tillatelse, 
og

b) større sanksjoner eller ekstraordinære tiltak som 
vedtas av tilsynsmyndighetene, herunder pålegg om 
kapitalkravtillegg til solvenskapitalkravet i henhold til 
artikkel 37 og begrensninger i bruken av en intern modell til 
beregning av solvenskapitalkravet i henhold til avdeling I 
kapittel VI avsnitt 4 underavsnitt 3.

Med hensyn til bokstav b) skal gruppetilsynsmyndigheten 
alltid rådspørres.

De berørte tilsynsmyndighetene skal dessuten rådføre seg 
med hverandre før de treffer en beslutning på grunnlag av 
opplysninger fra andre tilsynsmyndigheter.

2.  Med forbehold for artikkel 248 kan en tilsynsmyndighet 
beslutte ikke å rådføre seg i hastesaker eller når en slikt 
samråd kan gjøre beslutningene mindre effektive. I så fall skal 
tilsynsmyndigheten omgående underrette de øvrige berørte 
tilsynsmyndigheter.

Artikkel 251

Anmodninger fra gruppetilsynsmyndigheten til andre 
tilsynsmyndigheter

Når tilsynsmyndighetene i den medlemsstaten der et morforetak 
har sitt hovedkontor, ikke selv fører gruppetilsyn i henhold til 
artikkel 247, kan gruppetilsynsmyndigheten oppfordre dem 
til å be morforetaket om alle opplysninger som kan være 
relevante for utførelsen av rettighetene og pliktene med hensyn 
til samordning fastsatt i artikkel 248, og at de sender disse 
opplysningene til gruppetilsynsmyndigheten.

Når gruppetilsynsmyndigheten har behov for opplysningene 
omhandlet i artikkel 254 nr. 2, og disse allerede er sendt til 
en annen tilsynsmyndighet, skal gruppetilsynsmyndigheten 
når det er mulig kontakte denne myndigheten for å hindre 
dobbeltrapportering til de forskjellige myndighetene som 
medvirker i tilsynet.

Artikkel 252

Samarbeid med myndigheter med ansvar for 
kredittinstitusjoner og verdipapirforetak

Dersom et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak og enten 
en kredittinstitusjon i henhold til direktiv 2006/48/EØF eller 
et verdipapirforetak i henhold til direktiv 2004/39/EØF eller 
begge er direkte eller indirekte tilknyttet hverandre eller har et 
felles deltakende foretak, skal de berørte tilsynsmyndigheter og 
de myndigheter som har ansvar for å føre tilsyn med de andre 
foretakene, samarbeide nært.

Med forbehold for deres respektive ansvar skal disse 
myndighetene utveksle alle opplysninger som kan lette 
utførelsen av deres oppgaver, særlig som fastsatt i denne 
avdeling.

Artikkel 253

Taushetsplikt og fortrolighet

Medlemsstatene skal tillate utveksling av opplysninger mellom 
sine tilsynsmyndigheter og mellom sine tilsynsmyndigheter og 
andre myndigheter, som omhandlet i artikkel 249–252.
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Opplysninger som mottas innenfor rammen av gruppetilsyn, og 
særlig utvekslingen av opplysninger mellom tilsynsmyndigheter 
og mellom tilsynsmyndigheter og andre myndigheter som 
fastsatt i denne avdeling, skal omfattes av bestemmelsene i 
artikkel 295.

Artikkel 254

Tilgang til opplysninger

1.  Medlemsstatene skal sikre at fysiske og juridiske 
personer som omfattes av gruppetilsynet, og deres tilknyttede 
og deltakende foretak, kan utveksle alle opplysninger som kan 
være relevante for gjennomføringen av gruppetilsynet.

2.  Medlemsstatene skal fastsette at myndighetene med ansvar 
for å føre gruppetilsyn, skal ha tilgang til alle opplysninger som 
er relevante for dette tilsynet, uavhengig av hva slags foretak 
det berørte foretaket er. Artikkel 35 får tilsvarende anvendelse.

De berørte tilsynsmyndighetene kan bare henvende seg 
direkte til foretakene i gruppen for å innhente de nødvendige 
opplysninger når forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket 
som omfattes av gruppetilsyn, allerede er blitt anmodet om 
å oppgi disse opplysningene, men ikke har levert dem innen 
rimelig tid.

Artikkel 255

Kontroll av opplysninger

1.  Medlemsstatene skal sikre at deres tilsynsmyndigheter 
enten direkte eller gjennom personer utpekt for dette formål kan 
foreta stedlig kontroll på deres territorium av opplysningene 
omhandlet i artikkel 254 i lokaler som tilhører noen av følgende:

a) forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket som omfattes av 
gruppetilsynet,

b) foretak som er tilknyttet dette forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetaket,

c) morforetak til dette forsikrings- eller gjenforsikrings-
foretaket,

d) foretak som er tilknyttet et morforetak til dette forsikrings- 
eller gjenforsikringsforetaket.

2.  Dersom tilsynsmyndigheter i særlige tilfeller ønsker 
å kontrollere opplysninger om et foretak underlagt tilsyn 
eller ikke som er del av en gruppe, og som ligger i en annen 
medlemsstat, skal de anmode tilsynsmyndighetene i den andre 
medlemsstaten om å foreta kontrollen.

De myndigheter som mottar anmodningen, skal etterkomme 
den innenfor rammen av sin myndighet, enten ved at 
de selv foretar kontrollen direkte, ved at de tillater at en 
revisor eller sakkyndig foretar den, eller ved at de tillater at 
myndighetene som har anmodet om kontrollen, selv foretar 
den. Gruppetilsynsmyndigheten skal underrettes om tiltakene 
som er iverksatt.

Tilsynsmyndigheten som anmodet om kontrollen, kan, om den 
ønsker det, delta i kontrollen når den ikke selv foretar den.

Artikkel 256

Rapport om solvens og finansiell stilling på gruppenivå

1.  Medlemsstatene skal kreve at deltakende forsikrings- 
eller gjenforsikringsforetak eller forsikringsholdingselskaper 
årlig offentliggjør en rapport om solvensen og den finansielle 
stillingen på gruppenivå. Artikkel 51 og 53–55 får tilsvarende 
anvendelse.

2.  Et deltakende forsikrings- eller gjenforsikringsforetak 
eller et forsikringsholdingselskap kan, såfremt 
gruppetilsynsmyndigheten gir sitt samtykke, beslutte å 
framlegge en felles rapport om solvens og finansiell stilling 
som skal inneholde

a) opplysninger på gruppenivå som skal offentliggjøres i 
henhold til nr. 1,

b) opplysninger om ethvert datterforetak i gruppen, som skal 
være individuelt identifiserbare og offentliggjøres i henhold 
til artikkel 51 og 53–55.

Før gruppetilsynsmyndigheten gir sitt samtykke i henhold 
til første ledd, skal den rådføre seg med medlemmene i 
tilsynskollegiet og ta behørig hensyn til deres synspunkter og 
forbehold.

3.  Dersom rapporten omhandlet i nr. 2 ikke inneholder 
de opplysninger som tilsynsmyndigheten, som har gitt et 
datterforetak i gruppen tillatelse, krever at tilsvarende foretak 
skal framskaffe, og når denne utelatelsen er av vesentlig 
betydning, skal den berørte tilsynsmyndigheten ha fullmakt til å 
kreve at det berørte datterselskapet offentliggjør de nødvendige 
tilleggsopplysningene.

4.  Kommisjonen skal vedta gjennomføringstiltak med 
nærmere angivelse av opplysningene som skal offentliggjøres, 
og hvordan de skal offentliggjøres når det gjelder den felles 
rapporten om solvens og finansiell stilling.

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 301 nr. 3.

Artikkel 257

Administrasjons-, ledelses- og kontrollorgan i 
forsikringsholdingselskaper

Medlemsstatene skal kreve at alle personer som faktisk leder 
virksomheten i et forsikringsholdingselskap, er egnet til å 
utføre sine plikter.

Artikkel 42 får tilsvarende anvendelse.
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Artikkel 258

Tvangstiltak

1.  Dersom forsikrings- eller gjenforsikringsforetakene i 
en gruppe ikke oppfyller kravene omhandlet i artikkel 218–
246, eller dersom kravene oppfylles, men solvensen likevel 
kan være truet, eller de gruppeinterne transaksjonene 
eller risikokonsentrasjonene truer forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetakenes finansielle stilling, skal følgende 
myndigheter kreve at nødvendige tiltak treffes for å bringe 
forholdet i orden snarest mulig:

a) gruppetilsynsmyndigheten når det gjelder forsikrings-
holdingselskapet,

b) tilsynsmyndighetene når det gjelder forsikrings- og 
gjenforsikringsforetakene.

Når gruppetilsynsmyndigheten omhandlet i første ledd 
bokstav a) ikke er en av tilsynsmyndighetene i den 
medlemsstaten der forsikringsholdingselskapet har sitt 
hovedkontor, skal gruppetilsynsmyndigheten underrette disse 
tilsynsmyndighetene om sine funn slik at de kan treffe de 
nødvendige tiltak.

Når gruppetilsynsmyndigheten omhandlet i første ledd 
bokstav b) ikke er en av tilsynsmyndighetene i den 
medlemsstaten der forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket 
har sitt hovedkontor, skal gruppetilsynsmyndigheten underrette 
disse tilsynsmyndighetene om sine funn slik at de kan treffe de 
nødvendige tiltak.

Uten at dette berører nr. 2, skal medlemsstatene fastsette 
hvilke tiltak tilsynsmyndighetene kan treffe når det gjelder 
forsikringsholdingselskaper.

De berørte tilsynsmyndighetene, herunder 
gruppetilsynsmyndigheten, skal ved behov samordne sine 
tvangstiltak.

2.  Medlemsstatene skal, med forbehold for sine 
strafferettslige bestemmelser, sikre at sanksjoner og tiltak 
kan pålegges forsikringsholdingselskaper eller personer 
som faktisk leder disse selskapene, dersom de overtrer lover 
eller forskrifter som er vedtatt for å gjennomføre denne 
avdeling. Tilsynsmyndighetene skal ha et nært samarbeid for 
å sikre at slike sanksjoner og tiltak er effektive, særlig der et 
forsikringsholdingselskaps hovedadministrasjon eller viktigste 
etablerte forretningssted ikke ligger på samme sted som 
hovedkontoret.

3.  Kommisjonen kan vedta gjennomføringstiltak for 
samordningen av tvangstiltakene omhandlet i nr. 1 og 2.

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 301 nr. 3.

Artikkel 259

Rapportering fra CEIOPS

1.  CEIOPS skal hvert år delta i en generell komitéhøring i 
Europaparlamentet. Dersom denne deltakelsen faller sammen 
med CEIOPS’ rapporteringskrav i henhold til artikkel 71 nr. 3, 
skal det kravet anses oppfylt med hensyn til Europaparlamentet, 
når CEIOPS deltar i denne høringen.

2.  Under høringen omhandlet i nr. 1 skal CEIOPS 
blant annet rapportere om alle relevante og viktige 
erfaringer fra tilsynsvirksomheten og samarbeidet mellom 
tilsynsmyndighetene innenfor rammen av avdeling III, og 
særlig om

a) prosessen i forbindelse med utnevning av gruppe-
tilsynsmyndighet, antall gruppetilsynsmyndigheter og 
geografisk spredning,

b) arbeidet i tilsynskollegiet, særlig tilsynsmyndighetenes 
medvirkning og engasjement når de ikke er 
gruppetilsynsmyndighet.

3.  CEIOPS kan med henblikk på nr. 1 også rapportere om 
de viktigste erfaringene fra gjennomgåelsene omhandlet i 
artikkel 248 nr. 6, der det er hensiktsmessig.

KAPITTEL IV

Tredjestater

Artikkel 260

Morforetak utenfor Fellesskapet: kontroll av ekvivalens

1.  I tilfellet omhandlet i artikkel 213 nr. 2 bokstav c) skal de 
berørte tilsynsmyndighetene kontrollere om forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetakene som har morforetak med hovedkontor 
utenfor Fellesskapet, er underlagt tilsyn av en tilsynsmyndighet 
i en tredjestat som er ekvivalent med tilsynet fastsatt i denne 
avdeling om tilsyn med forsikrings- og gjenforsikringsforetak 
på gruppenivå, som omhandlet i artikkel 213 nr. 2 bokstav a) og 
b).

Kontrollen skal utføres av den tilsynsmyndigheten som ville ha 
vært gruppetilsynsmyndighet om kriteriene i artikkel 247 nr. 2 
fikk anvendelse, etter anmodning fra morforetaket eller et av 
forsikrings- eller gjenforsikringsforetakene som er gitt tillatelse 
i Fellesskapet, eller på eget initiativ, med mindre Kommisjonen 
tidligere har sluttet at den berørte tredjestatens tilsyn er 
ekvivalent. Tilsynsmyndigheten skal i denne forbindelse 
rådføre seg med de øvrige berørte tilsynsmyndigheter og 
CEIOPS før den treffer en beslutning.
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2.  Kommisjonen kan vedta gjennomføringstiltak som angir 
kriteriene for å vurdere om en tredjestats tilsynsordning for 
grupper er ekvivalent med den fastsatt i denne avdeling. Disse 
tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 301 nr. 3.

3.  Kommisjonen kan, etter samråd med Den europeiske 
komité for forsikring og tjenestepensjoner og i henhold til 
framgangsmåten med forskriftskomité omhandlet i artikkel 301 
nr. 2, samtidig som den tar hensyn til kriteriene vedtatt i 
henhold til nr. 2, treffe beslutning om hvorvidt en tredjestats 
tilsynsordning for grupper er ekvivalent med den fastsatt i 
denne avdeling.

Disse beslutningene skal regelmessig gjennomgås for å ta 
hensyn til eventuelle endringer i tilsynsordningen for grupper 
fastsatt i denne avdeling og tilsynsordningen for grupper i 
tredjestaten samt alle endringer av bestemmelsene som kan 
påvirke beslutningen om ekvivalens.

Når Kommisjonen har truffet en beslutning i henhold til første 
ledd for en tredjestat, skal denne beslutningen betraktes som 
bestemmende med hensyn til kontrollen omhandlet i nr. 1.

Artikkel 261

Morforetak utenfor Fellesskapet: ekvivalens

1.  Dersom det foreligger ekvivalent tilsyn som 
omhandlet i artikkel 260, skal medlemsstatene stole på at 
tilsynsmyndighetene i tredjestaten utfører et ekvivalent 
gruppetilsyn i henhold til nr. 2.

2.  Artikkel 247–258 får tilsvarende anvendelse for 
samarbeidet med tilsynsmyndigheter i tredjestater.

Artikkel 262

Morforetak utenfor Fellesskapet: dersom ekvivalens ikke 
foreligger

1.  Dersom det ikke foreligger ekvivalent tilsyn som 
omhandlet i artikkel 260, skal medlemsstatene enten 
anvende artikkel 218–258 tilsvarende for forsikrings- og 
gjenforsikringsforetak, med unntak av artikkel 236–243, eller 
en av metodene fastsatt i nr. 2.

De allmenne prinsippene og metodene fastsatt i artikkel 218–
258 får anvendelse på forsikringsholdingselskaper, 
forsikringsforetak i tredjestater eller gjenforsikringsforetak i 
tredjestater.

Utelukkende med henblikk på beregningen av gruppesolvensen 
skal morforetaket behandles som om det var et forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetak som omfattes av de samme vilkår som 
dem fastsatt i avdeling I kapittel VI avsnitt 3 underavsnitt 1, 
2 og 3 når det gjelder ansvarlig kapital til dekning av 
solvenskapitalkravet, og enten

a) et solvenskapitalkrav som fastsatt i henhold til 
prinsippene i artikkel 226, dersom det gjelder et 
forsikringsholdingselskap, eller

b) et solvenskapitalkrav som fastsatt i henhold til prinsippene 
i artikkel 227, dersom det gjelder et forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetak i en tredjestat.

2.  Medlemsstatene skal gi tilsynsmyndighetene tillatelse til 
å anvende andre metoder som sikrer tilfredsstillende tilsyn med 
forsikrings- eller gjenforsikringsforetakene i en gruppe. Disse 
metodene skal godkjennes av gruppetilsynsmyndigheten etter 
samråd med de øvrige berørte tilsynsmyndigheter.

Tilsynsmyndighetene kan særlig kreve at det etableres 
et forsikringsholdingselskap med hovedkontor i 
Fellesskapet, og anvende denne avdeling på forsikrings- 
og gjenforsikringsforetakene i gruppen som ledes av dette 
forsikringsholdingselskapet.

Metodene som velges, skal gjøre det mulig å nå målene med 
gruppetilsynet som definert i denne avdeling, og skal meddeles 
de øvrige berørte tilsynsmyndigheter og Kommisjonen.

Artikkel 263

Morforetak utenfor Fellesskapet: nivåer

Dersom morforetaket omhandlet i artikkel 260 selv er 
et datterselskap av et forsikringsholdingselskap med 
hovedkontor utenfor Fellesskapet eller av et forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetak i en tredjestat, skal medlemsstatene bare 
anvende kontrollen fastsatt i artikkel 260 på det overordnede 
morforetaket som er et forsikringsholdingselskap i en tredjestat 
eller et forsikrings- eller gjenforsikringsforetak i en tredjestat.

Dersom det ikke foreligger ekvivalent tilsyn som omhandlet 
i artikkel 260, skal medlemsstatene likevel gi tilsyns-
myndighetene tillatelse til å utføre en ny kontroll på et 
lavere nivå dersom forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket 
har et morforetak, uavhengig av om dette er et 
forsikringsholdingselskap i en tredjestat eller et forsikrings- 
eller gjenforsikringsforetak i en tredjestat.

I slike tilfeller skal tilsynsmyndigheten omhandlet i artikkel 
260 nr. 1 annet ledd begrunne sin beslutning overfor gruppen.

Artikkel 262 får tilsvarende anvendelse.
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Artikkel 264

Samarbeid med tilsynsmyndighetene i tredjestater

1.  Kommisjonen kan legge fram forslag for Rådet om å 
innlede forhandlinger om avtaler med en eller flere tredjestater 
om metodene for å føre gruppetilsyn med

a) forsikrings- eller gjenforsikringsforetak som har som 
deltakende foretak, foretak i henhold til artikkel 213 med 
hovedkontor i en tredjestat, og

b) forsikrings- eller gjenforsikringsforetak i en tredjestat 
som har som deltakende foretak, foretak i henhold til 
artikkel 213 med hovedkontor i Fellesskapet.

2.  Avtalene omhandlet i nr. 1 skal særlig sikre at

a) tilsynsmyndighetene i medlemsstatene kan innhente de 
opplysninger som er nødvendige for å føre gruppetilsyn 
med forsikrings- og gjenforsikringsforetak som har sitt 
hovedkontor i Fellesskapet, og som har datterforetak eller 
kapitalinteresser i foretak utenfor Fellesskapet, og

b) tilsynsmyndighetene i tredjestatene kan innhente de 
opplysninger som er nødvendige for å føre gruppetilsyn 
med forsikrings- og gjenforsikringsforetak i en tredjestat 
som har sitt hovedkontor på deres territorium, og som har 
datterforetak eller kapitalinteresser i foretak i en eller flere 
medlemsstater.

3.  Med forbehold for traktatens artikkel 300 nr. 1 og 2 
skal Kommisjonen, med bistand fra Den europeiske komité 
for forsikring og tjenestepensjoner, gjennomgå resultatet av 
forhandlingene omhandlet i nr. 1.

KAPITTEL V

Blandet forsikringsholdingselskap

Artikkel 265

Gruppeinterne transaksjoner

1.  Når morforetaket til et eller flere forsikrings- eller 
gjenforsikringsforetak er et blandet forsikringsholdingselskap, 
skal medlemsstatene sikre at tilsynsmyndighetene som har 
ansvar for tilsynet med disse forsikrings- eller gjenforsikrings-
foretakene, fører generelt tilsyn med transaksjonene mellom 
disse forsikrings- eller gjenforsikringsforetakene og det 
blandede forsikringsholdingselskapet og dets tilknyttede 
foretak.

2.  Artikkel 245, 249–255 og 258 får tilsvarende anvendelse.

Artikkel 266

Samarbeid med tredjestater

Når det gjelder samarbeidet med tredjestater, får artikkel 264 
tilsvarende anvendelse.

AVDELING IV

SANERING OG AVVIKLING AV 
FORSIKRINGSFORETAK

KAPITTEL I

Virkeområde og definisjoner

Artikkel 267

Virkeområdet for denne avdeling

Denne avdeling får anvendelse på saneringstiltak og 
framgangsmåter for avvikling som gjelder

a) forsikringsforetak,

b) filialer på Fellesskapets territorium av forsikringsforetak i 
en tredjestat.

Artikkel 268

Definisjoner

1.  I denne avdeling menes med:

a) «vedkommende myndigheter» forvaltnings- eller 
rettsmyndighetene i medlemsstatene som har myndighet i 
forbindelse med saneringstiltak eller framgangsmåter for 
avvikling,

b) «filial» enhver fast tilstedeværelse av et forsikringsforetak 
som utøver forsikringsvirksomhet på en annen medlemsstats 
territorium enn hjemstatens,

c) «saneringstiltak» tiltak som innebærer inngrep fra 
vedkommende myndigheter med henblikk på å bevare eller 
gjenopprette et forsikringsforetaks finansielle stilling, og 
som berører eksisterende rettigheter for andre parter enn 
forsikringsforetaket selv, herunder, men ikke begrenset 
til, tiltak som innebærer mulighet for betalingsutsettelse, 
utsettelse av tvangstiltak eller en nedskrivning av 
fordringer,

d) «framgangsmåter for avvikling» felles framgangs- 
måter som innebærer realisering av et forsikringsforetaks 
eiendeler og fordeling av utbyttet mellom kreditorer, 
aksjonærer eller deltakere, alt etter som, noe som 
nødvendigvis innebærer inngrep fra vedkommende 
myndigheter i en medlemsstat, også når disse felles 
framgangsmåter avsluttes ved akkord eller andre 
tilsvarende tiltak, uavhengig av om framgangsmåtene 
skyldes insolvens eller ikke, eller om de er frivillige eller 
basert på tvang,
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e) «saneringsstyre» enhver person og ethvert organ som er 
oppnevnt av vedkommende myndigheter for å gjennomføre 
saneringstiltak,

f) «avviklingsstyre» enhver person og ethvert organ som 
er oppnevnt av vedkommende myndigheter eller av de 
styrende organer i et forsikringsforetak for å gjennomføre 
framgangsmåter for avvikling,

g) «forsikringsfordring» ethvert beløp som et 
forsikringsforetak skylder forsikrede, forsikringstakere, 
begunstigede eller enhver skadelidt med rett til å fremme 
direktekrav overfor forsikringsforetaket, og som følger av 
en forsikringsavtale eller enhver form for virksomhet nevnt 
i artikkel 2 nr. 3 bokstav b) og c) innen direkte forsikring, 
herunder beløp avsatt til ovennevnte personer når visse 
elementer av gjelden ennå ikke er kjent.

Premier som et forsikringsforetak skylder som følge av at en 
forsikringsavtale eller en virksomhet som er nevnt i første ledd 
bokstav g), ikke blir inngått eller oppheves i samsvar med den 
lovgivning som gjelder for slike avtaler eller slik virksomhet 
før framgangsmåter for avvikling innledes, skal også anses som 
forsikringsfordringer.

2.  Med henblikk på anvendelsen av denne avdeling på 
saneringstiltak og framgangsmåter for avvikling som gjelder 
en filial til et forsikringsforetak i en tredjestat som ligger i en 
medlemsstat, menes med:

a) «hjemstat» den medlemsstat der filialen er gitt tillatelse i 
henhold til artikkel 145–149,

b) «tilsynsmyndigheter» tilsynsmyndighetene i hjemstaten,

c) «vedkommende myndigheter» hjemstatens vedkommende 
myndigheter.

KAPITTEL II

Saneringstiltak

Artikkel 269

Vedtakelse av saneringstiltak – gjeldende lovgivning

1.  Bare vedkommende myndigheter i hjemstaten skal 
kunne treffe beslutning om saneringstiltak overfor et 
forsikringsforetak, herunder dets filialer.

2.  Saneringstiltak skal ikke være til hinder for at hjemstaten 
innleder en framgangsmåte for avvikling.

3.  Saneringstiltak skal underlegges gjeldende lover, 
forskrifter og framgangsmåter i hjemstaten, med mindre annet 
er fastsatt i artikkel 285–292.

4.  Saneringstiltak truffet i henhold til lovgivningen i 
hjemstaten skal uten videre formaliteter få full virkning 
i hele Fellesskapet, herunder overfor tredjemann i andre 
medlemsstater, selv om lovgivningen i de andre medlemsstatene 
ikke omfatter slike saneringstiltak eller eventuelt underlegger 
gjennomføringen av dem vilkår som ikke er oppfylt.

5.  Saneringstiltak skal få virkning i hele Fellesskapet fra det 
tidspunkt de får virkning i hjemstaten.

Artikkel 270

Underretning til tilsynsmyndighetene

Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal omgående 
underrette tilsynsmyndighetene i den medlemsstaten om 
enhver beslutning om saneringstiltak, om mulig før de vedtar 
tiltaket og ellers umiddelbart etter.

Tilsynsmyndighetene i hjemstaten skal omgående underrette 
tilsynsmyndighetene i alle de øvrige medlemsstatene om 
beslutningen om å vedta saneringstiltak, herunder om mulige 
konkrete virkninger av slike tiltak.

Artikkel 271

Offentliggjøring av beslutninger om saneringstiltak

1.  Når det i hjemstaten er klageadgang mot et saneringstiltak, 
skal vedkommende myndigheter i hjemstaten, saneringsstyret 
eller enhver person som har myndighet til dette i hjemstaten, 
offentliggjøre beslutningen om saneringstiltak i samsvar med 
framgangsmåtene for offentliggjøring fastsatt i hjemstaten, og 
skal dessuten så snart som mulig offentliggjøre et utdrag av 
dokumentet der saneringstiltaket fastsettes, i Den europeiske 
unions tidende.

Tilsynsmyndighetene i de andre medlemsstatene som er blitt 
underrettet om beslutningen om saneringstiltak i henhold til 
artikkel 270, kan offentliggjøre beslutningen på sitt territorium 
på den måte de anser som hensiktsmessig.

2.  Offentliggjøringen nevnt i nr. 1 skal angi vedkommende 
myndighet i hjemstaten, gjeldende lovgivning i henhold 
til artikkel 269 nr. 3 og det oppnevnte saneringsstyre, når 
det er aktuelt. Offentliggjøringen skal skje på det offisielle 
språket eller et av de offisielle språkene i medlemsstaten der 
opplysningene offentliggjøres.

3.  Saneringstiltakene får anvendelse uavhengig av 
bestemmelsene om offentliggjøring fastsatt i nr. 1 og 2, og skal 
ha full virkning overfor kreditorer med mindre vedkommende 
myndigheter i hjemstaten eller lovgivningen i hjemstaten 
fastsetter noe annet.
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4.  Når saneringstiltak utelukkende berører rettighetene 
til aksjonærer, deltakere eller ansatte i et forsikringsforetak 
i denne egenskap, får nr. 1, 2 og 3 ikke anvendelse med 
mindre annet er fastsatt i lovgivningen som får anvendelse på 
saneringstiltakene.

Vedkommende myndigheter skal fastsette hvordan partene 
omhandlet i første ledd skal underrettes i samsvar med 
gjeldende lovgivning.

Artikkel 272

Underretning til kjente kreditorer og rett til å anmelde 
fordringer

1.  Når lovgivningen i hjemstaten krever at fordringer skal 
anmeldes for å bli anerkjent, eller fastsetter meldingsplikt for 
saneringstiltaket overfor kreditorer som har sitt vanlige bosted, 
sin bopel eller sitt hovedkontor i denne medlemsstaten, skal 
vedkommende myndigheter i hjemstaten eller saneringsstyret 
også underrette kjente kreditorer som har sitt vanlige bosted, sin 
bopel eller sitt hovedkontor i en annen medlemsstat, i henhold 
til framgangsmåtene fastsatt i artikkel 281 og artikkel 283 nr. 1.

2.  Når lovgivningen i hjemstaten gir kreditorer som har 
sitt vanlige bosted, sin bopel eller sitt hovedkontor i denne 
medlemsstaten, rett til å anmelde fordringer eller framlegge 
merknader vedrørende sine fordringer, skal denne retten, i 
henhold til framgangsmåtene fastsatt i artikkel 282 og artikkel 
283 nr. 2, også omfatte kreditorer som har sitt vanlige bosted, 
sin bopel eller sitt hovedkontor i en annen medlemsstat.

KAPITTEL III

Framgangsmåter for avvikling

Artikkel 273

Innledning av framgangsmåter for avvikling – 
underretning til tilsynsmyndighetene

1.  Bare vedkommende myndigheter i hjemstaten skal ha 
myndighet til å treffe beslutning om å innlede en framgangsmåte 
for avvikling av et forsikringsforetak, herunder dets filialer i 
andre medlemsstater. Denne beslutningen kan treffes uten at 
det er vedtatt saneringstiltak eller etter at disse er vedtatt.

2.  Beslutningen om å innlede en framgangsmåte for 
avvikling av et forsikringsforetak, herunder dets filialer i andre 
medlemsstater, som er truffet i samsvar med lovgivningen 
i hjemstaten, skal anerkjennes uten videre formaliteter i 
hele Fellesskapet, og skal få virkning der fra det tidspunkt 
beslutningen får virkning i medlemsstaten der framgangsmåten 
innledes.

3.  Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal omgående 
underrette tilsynsmyndighetene i den medlemsstaten om 
beslutningen om å innlede en framgangsmåte for avvikling, om 
mulig før framgangsmåten innledes og ellers umiddelbart etter.

Tilsynsmyndighetene i hjemstaten skal omgående underrette 
tilsynsmyndighetene i alle de øvrige medlemsstatene om 
beslutningen om å innlede en framgangsmåte for avvikling, 
herunder om mulige konkrete virkninger av framgangsmåten.

Artikkel 274

Gjeldende lovgivning

1.  Beslutning om å innlede en framgangsmåte for avvikling 
av et forsikringsforetak, selve framgangsmåten for avvikling 
og virkningene av denne skal underlegges gjeldende lovgiving 
i hjemstaten, med mindre annet er fastsatt i artikkel 285–292.

2.  Lovgivningen i hjemstaten skal særlig fastsette

a) hvilke eiendeler som inngår i boet, og hvordan eiendeler 
som er ervervet av eller overdratt av forsikringsforetaket 
etter at framgangsmåten for avvikling er innledet, skal 
behandles,

b) forsikringsforetakets og avviklingsstyrets respektive 
fullmakter,

c) vilkårene for å kreve motregning,

d) virkningene av framgangsmåten for avvikling for løpende 
avtaler der forsikringsforetaket er part,

e) virkningene av framgangsmåten for avvikling for 
individuelle søksmål, med unntak av pågående rettssaker, 
som omhandlet i artikkel 292,

f) hvilke fordringer som skal anmeldes i forsikringsforetakets 
bo, og behandlingen av fordringer som er oppstått etter 
innledningen av framgangsmåten for avvikling,

g) reglene for fordringers anmeldelse, kontroll og godkjenning,

h) reglene for fordeling av utbyttet etter realisering av eiendeler, 
fordringenes prioritet og rettighetene til kreditorer som har 
fått delvis dekning etter at framgangsmåten for avvikling er 
innledet på grunnlag av en tinglig rett eller ved motregning,

i) vilkårene for og virkninger av avslutning av framgangsmåten 
for avvikling, særlig ved akkord,

j) kreditorenes rettigheter etter avslutning av framgangsmåten 
for avvikling,

k) rette vedkommende til å bære kostnadene og utgiftene ved 
framgangsmåten for avvikling, og

l) reglene for ugyldighet, omstøtelse eller manglende 
tvangskraft for rettshandlinger som er til skade for alle 
kreditorer.
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Artikkel 275

Behandling av forsikringsfordringer

1.  Medlemsstatene skal påse at forsikringsfordringer har 
prioritet foran andre fordringer mot forsikringsforetaket etter 
en av eller begge metodene nedenfor:

a) forsikringsfordringer skal ha absolutt prioritet foran alle 
andre fordringer mot forsikringsforetaket med hensyn 
til eiendeler som representerer forsikringstekniske 
avsetninger, eller

b) forsikringsfordringer skal ha prioritet foran alle andre 
fordringer mot forsikringsforetaket med hensyn til de 
samlede eiendeler i forsikringsforetaket, med unntak 
eventuelt bare for

i)  fordringer fra de ansatte på grunnlag av arbeidsavtaler 
og arbeidsforhold,

ii) fordringer fra offentlige organer som gjelder skatt,

iii) fordringer fra trygdeordninger,

iv)  fordringer som gjelder eiendeler omfattet av tinglige 
retter.

2.  Uten at dette berører nr. 1, kan medlemsstatene fastsette 
at alle eller deler av utgiftene ved framgangsmåten for 
avvikling, som fastsatt i nasjonal lovgivning, har prioritet foran 
forsikringsfordringer.

3.  Medlemsstater som har valgt metoden fastsatt i nr. 1 
bokstav a), skal kreve at forsikringsforetak oppretter og 
ajourfører et særskilt register i samsvar med artikkel 276.

Artikkel 276

Særskilt register

1.  Ethvert forsikringsforetak skal på sitt hovedkontor 
føre et særskilt register over eiendeler som skal dekke de 
forsikringstekniske avsetninger, beregnet og plassert i samsvar 
med lovgivningen i hjemstaten.

2.  Dersom et forsikringsforetak samtidig utøver virksomhet 
innen livsforsikring og skadeforsikring, må det på sitt 
hovedkontor føre et eget register for hver av disse formene for 
virksomhet.

Når en medlemsstat gir forsikringsforetak tillatelse til å 
utøve livsforsikringsvirksomhet og å dekke risikoene oppført 
i klasse 1 og 2 i vedlegg I del A, kan den fastsette at disse 
forsikringsforetakene skal føre ett felles register over alle sine 
former for virksomhet.

3.  Samlet verdi av oppførte eiendeler, vurdert i samsvar med 
lovgivningen i hjemstaten, skal aldri være mindre enn verdien 
av de forsikringstekniske avsetningene.

4.  Når en eiendel som er innført i registeret, er gjenstand 
for en tinglig rett til fordel for en kreditor eller tredjemann, 
slik at en del av verdien av eiendelen ikke er tilgjengelig til 
dekning av forpliktelser, skal dette faktum innføres i registeret, 
og beløpet som ikke er tilgjengelig, skal ikke medregnes i den 
samlede verdien nevnt i nr. 3.

5.  Behandlingen av en eiendel ved avvikling av 
forsikringsforetaket med hensyn til metoden fastsatt i 
artikkel 275 nr. 1 bokstav a) skal bestemmes av lovgivningen 
i hjemstaten, unntatt når artikkel 286, 287 eller 288 får 
anvendelse på nevnte eiendel, dersom

a) eiendelen som brukes til å dekke forsikringstekniske 
avsetninger, er gjenstand for en tinglig rett til fordel for 
en kreditor eller tredjemann, uten at vilkårene i nr. 4 er 
oppfylt,

b) en slik eiendel er underlagt eiendomsforbehold til fordel 
for en kreditor eller tredjemann, eller

c) en kreditor har rett til å kreve motregning for sin fordring 
mot forsikringsforetakets fordring.

6.  Sammensetningen av eiendeler innført i registeret 
i samsvar med nr. 1–5 på tidspunktet for innledning av 
framgangsmåten for avvikling må senere ikke endres, og det 
kan ikke foretas andre endringer i registrene enn retting av 
rene skrivefeil, unntatt når det gis tillatelse fra vedkommende 
myndighet.

Avviklingsstyrene skal imidlertid legge til avkastningen fra 
nevnte eiendeler samt verdien av nettopremier som er mottatt for 
den berørte forsikringsklasse, fra det tidspunkt framgangsmåten 
for avvikling ble innledet og til forsikringsfordringene er betalt 
eller forsikringsporteføljen er overdratt.

7.  Dersom utbyttet fra realiseringen av eiendeler er lavere 
enn deres antatte verdi i registrene, skal avviklingsstyrene 
begrunne dette overfor tilsynsmyndighetene i hjemstaten.

Artikkel 277

Inntreden i en garantiordning

Hjemstaten kan fastsette at når en garantiordning 
opprettet i denne medlemsstaten trer inn i rettighetene til 
forsikringskreditorer, skal fordringer fra nevnte ordning ikke 
omfattes av bestemmelsene i artikkel 275 nr. 1.
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Artikkel 278

Dekning av prioritetsfordringer gjennom eiendeler

Medlemsstater som velger metoden fastsatt i artikkel 275 nr. 1 
bokstav b) i dette direktiv, skal kreve av alle forsikringsforetak 
at fordringer som kan ha prioritet foran forsikringsfordringer 
i henhold til artikkel 275 nr. 1 bokstav b) og som er registrert 
i forsikringsforetakets regnskap, på ethvert tidspunkt og 
uavhengig av en eventuell avvikling kan dekkes av eiendeler.

Artikkel 279

Tilbakekalling av tillatelser

1.  Når det er truffet en beslutning om å innlede en 
framgangsmåte for avvikling av et forsikringsforetak, skal 
forsikringsforetakets tillatelse tilbakekalles, i samsvar med 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 144, med unntak for det som 
eventuelt er nødvendig i henhold til nr. 2.

2.  Tilbakekalling av tillatelse i henhold til nr. 1 skal ikke være 
til hinder for at avviklingsstyret eller enhver annen person som 
vedkommende myndigheter har gitt slik fullmakt, kan fortsette 
å utøve noen av forsikringsforetakets former for virksomhet 
i den utstrekning det er nødvendig eller hensiktsmessig i 
forbindelse med avviklingen.

Hjemstaten kan fastsette at disse formene for virksomhet skal 
utøves med samtykke fra og under tilsyn av tilsynsmyndighetene 
i den medlemsstaten.

Artikkel 280

Offentliggjøring av beslutninger om framgangsmåter for 
avvikling

1.  Vedkommende myndighet, avviklingsstyret eller enhver 
person som vedkommende myndighet har oppnevnt for dette 
formål, skal offentliggjøre beslutningen om å innlede en 
framgangsmåte for avvikling i samsvar med framgangsmåtene 
for offentliggjøring fastsatt i hjemstaten, samt offentliggjøre et 
utdrag av beslutningen om avvikling i Den europeiske unions 
tidende.

Tilsynsmyndighetene i alle de øvrige medlemsstatene 
som er blitt underrettet om beslutningen om å innlede en 
framgangsmåte for avvikling i samsvar med artikkel 273 nr. 3, 
kan offentliggjøre beslutningen på sitt territorium på den måte 
de anser som hensiktsmessig.

2.  Offentliggjøringen nevnt i nr. 1 skal angi vedkommende 
myndighet i hjemstaten, gjeldende lovgivning og oppnevnt 
avviklingsstyre. Offentliggjøringen skal være på det offisielle 
språket eller et av de offisielle språkene i medlemsstaten der 
opplysningene offentliggjøres.

Artikkel 281

Underretning til kjente kreditorer

1.  Når en framgangsmåte for avvikling innledes, skal 
vedkommende myndigheter i hjemstaten, avviklingsstyret 
eller enhver annen person som vedkommende myndigheter har 
oppnevnt for dette formål, omgående og ved skriftlig melding 
underrette enkeltvis alle kjente kreditorer som har sitt vanlige 
bosted, sin bopel eller sitt hovedkontor i en annen medlemsstat, 
om dette.

2.  Meldingen nevnt i nr. 1 skal angi frister, sanksjoner fastsatt 
med hensyn til nevnte frister, organet eller myndigheten som er 
rette mottaker av anmeldelser av fordringer eller merknader i 
tilknytning til fordringer, samt andre tiltak.

Meldingen skal også angi om kreditorer med prioriterte 
fordringer eller fordringer som har tinglig sikkerhet, må 
anmelde sine fordringer.

For forsikringsfordringer skal meldingen i tillegg angi de 
generelle virkningene av framgangsmåten for avvikling 
på forsikringsavtalene, og særlig på hvilken dato 
forsikringsavtalene eller forsikringsvirksomheten vil opphøre, 
og de forsikredes rettigheter og plikter med hensyn til avtalen 
eller virksomheten.

Artikkel 282

Retten til å anmelde fordringer

1.  Enhver kreditor, herunder offentlige myndigheter i 
medlemsstatene, som har sitt vanlige bosted, sin bopel eller 
sitt hovedkontor i en annen medlemsstat enn hjemstaten, har 
rett til å anmelde fordringer eller inngi skriftlige merknader i 
tilknytning til fordringer.

2.  Fordringer fra alle kreditorer nevnt i nr. 1 skal behandles 
likt og etter samme prioritet som fordringer av tilsvarende art 
som kan anmeldes av kreditorer som har sitt vanlige bosted, 
sin bopel eller sitt hovedkontor i hjemstaten. Vedkommende 
myndigheter skal derfor ikke drive forskjellsbehandling på 
fellesskapsplan.

3.  Bortsett fra tilfeller der annet er fastsatt i lovgivningen 
i hjemstaten, skal kreditoren sende en kopi av eventuelle 
underlagsdokumenter til de kompetente myndigheter og angi 
følgende:

a) fordringens art og beløp,

b) datoen da fordringen oppstod,

c) om han krever prioritet, tinglig sikkerhet eller eiendoms-
forbehold for fordringen,

d) hvilke eiendeler som omfattes av sikkerheten, der dette er 
relevant.

Det er ikke nødvendig å angi den prioriteten som gis forsikrings-
fordringer i henhold til artikkel 275.
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Artikkel 283

Språk og form

1.  Opplysningene i meldingen nevnt i artikkel 281 nr. 1 skal 
gis på det offisielle språket eller et av de offisielle språkene i 
hjemstaten.

For dette formål skal det benyttes en blankett med en av 
følgende overskrifter på alle offisielle språk i Den europeiske 
union:

a) «Oppfordring til å anmelde fordringer – vær oppmerksom 
på fristene», eller

b) når det i henhold til lovgivningen i hjemstaten skal inngis 
merknader i tilknytning til fordringer, «Oppfordring 
til å inngi merknader i tilknytning til fordringer – vær 
oppmerksom på fristene».

Når en kjent kreditor er innehaver av en forsikringsfordring, 
skal likevel opplysningene i meldingen omhandlet i artikkel 
281 nr. 1 gis på det offisielle språket eller et av de offisielle 
språkene i medlemsstaten der kreditoren har sitt vanlige bosted, 
sin bopel eller sitt hovedkontor.

2.  Enhver kreditor som har sitt vanlige bosted, sin bopel 
eller sitt hovedkontor i en annen medlemsstat enn hjemstaten, 
kan anmelde en fordring eller inngi merknader i tilknytning 
til fordringen på det offisielle språket eller et av de offisielle 
språkene i denne medlemsstaten.

I slike tilfeller skal likevel anmeldelsen av fordringen eller 
inngivelsen av merknader til fordringen, alt etter hva som 
er aktuelt, ha overskriften «Anmeldelse av fordring» eller 
«Inngivelse av merknader i tilknytning til fordringer» på det 
offisielle språket eller et av de offisielle språkene i hjemstaten.

Artikkel 284

Regelmessig underretning til kreditorer

1.  Avviklingsstyret skal regelmessig underrette kreditorene 
på en hensiktsmessig måte om framgangen i avviklingen.

2.  Tilsynsmyndighetene i medlemsstatene kan anmode 
tilsynsmyndighetene i hjemstaten om opplysninger om 
utviklingen i framgangsmåten for avvikling.

KAPITTEL IV

Felles bestemmelser

Artikkel 285

Virkninger på visse avtaler og rettigheter

Som unntak fra artikkel 269 og 274 skal virkningene 
av vedtakelsen av saneringstiltak eller innledningen av 
en framgangsmåte for avvikling omfattes av følgende 
bestemmelser:

a) arbeidsavtaler og arbeidsforhold skal utelukkende være 
underlagt den medlemsstats lovgivning som gjelder for 
arbeidsavtalen eller arbeidsforholdet,

b) en avtale som gir bruksrett eller ervervsrett til fast eiendom, 
skal utelukkende være underlagt lovgivningen i den 
medlemsstat på hvis territorium den faste eiendommen 
befinner seg, og

c) forsikringsforetakets rettigheter i fast eiendom, et skip 
eller et luftfartøy som er registreringspliktig i et offentlig 
register, skal utelukkende være underlagt lovgivningen i 
den medlemsstat under hvis myndighet registeret føres.

Artikkel 286

Tredjemanns tinglige retter

1.  Vedtakelse av saneringstiltak eller innledning av en 
framgangsmåte for avvikling skal ikke berøre kreditorers eller 
tredjemanns tinglige retter til materielle eller immaterielle 
eiendeler, løsøre eller fast eiendom – både bestemte eiendeler og 
samlinger av ubestemte eiendeler under ett hvis sammensetning 
kan variere – som tilhører forsikringsforetaket, og som på 
tidspunktet for vedtakelse av slike tiltak eller innledning av 
slike framgangsmåter befinner seg på en annen medlemsstats 
territorium.

2.  Rettene nevnt i nr. 1 omfatter minst

a) retten til å realisere eller få realisert eiendelene og få 
dekning fra utbyttet eller avkastningen av eiendelene, 
særlig gjennom håndpant eller underpant,

b) eneretten til inndriving av en fordring, særlig en rett sikret 
ved pant i fordringen eller ved overdragelse av fordringen 
gjennom sikkerhet,

c) retten til å eiendelen tilbakelevert eller kreve erstatning fra 
enhver som er i besittelse av den eller benytter den mot 
rettighetshavers vilje,

d) bruksretten til eiendelen.

3.  Retten til å oppnå en tinglig rett i henhold til nr. 1, som er 
innført i et offentlig register og kan gjøres tvangskraftig overfor 
tredjemann, skal likestilles med en tinglig rett.

4.  Nr. 1 skal ikke være til hinder for søksmål om ugyldighet, 
omstøtelse eller manglende tvangskraft som nevnt i artikkel 
274 nr. 2 bokstav l).

Artikkel 287

Eiendomsforbehold

1.  Vedtakelse av saneringstiltak eller innledning av en 
framgangsmåte for avvikling overfor et forsikringsforetak 
som kjøper en eiendel, skal ikke berøre selgers rettigheter 
når de bygger på et eiendomsforbehold og eiendelen på 
tidspunktet for vedtakelse av slike tiltak eller innledning 
av slike framgangsmåter befinner seg på territoriet til en 
annen medlemsstat enn den der tiltakene er vedtatt eller 
framgangsmåten innledet.
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2.  Vedtakelse av saneringstiltak eller innledning av en 
framgangsmåte for avvikling overfor et forsikringsforetak 
som selger en eiendel, etter at denne er levert, skal ikke danne 
grunnlag for oppheving eller annullering av salget, og skal ikke 
være til hinder for at kjøperen overtar eiendomsretten til den 
solgte eiendelen når denne på tidspunktet for vedtakelse av 
slike tiltak eller innledning av slike framgangsmåter befinner 
seg på territoriet til en annen medlemsstat enn den der tiltakene 
er vedtatt eller framgangsmåten innledet.

3.  Nr. 1 og 2 skal ikke være til hinder for søksmål om 
ugyldighet, omstøtelse eller manglende tvangskraft som nevnt 
i artikkel 274 nr. 2 bokstav 1).

Artikkel 288

Motregning

1.  Vedtakelse av saneringstiltak eller innledning av en 
framgangsmåte for avvikling skal ikke være til hinder for 
kreditorenes rett til å kreve motregning av sine fordringer 
mot forsikringsforetakets fordringer, når lovgivningen som 
får anvendelse på forsikringsforetakets fordringer, tillater slik 
motregning.

2.  Nr. 1 skal ikke være til hinder for søksmål om ugyldighet, 
omstøtelse eller manglende tvangskraft som nevnt i artikkel 
274 nr. 2 bokstav l).

Artikkel 289

Regulerte markeder

1.  Uten at artikkel 286 berøres, skal virkningene av et 
saneringstiltak eller innledningen av en framgangsmåte for 
avvikling på rettighetene og pliktene til deltakerne i et regulert 
marked utelukkende være underlagt lovgivningen som får 
anvendelse på nevnte marked.

2.  Nr. 1 skal ikke være til hinder for søksmål om ugyldighet, 
omstøtelse eller manglende tvangskraft som nevnt i artikkel 274 
nr. 2 bokstav l), som innledes for å sette til side betalinger eller 
transaksjoner i henhold til lovgivningen som får anvendelse på 
nevnte marked.

Artikkel 290

Skadelige rettshandlinger

Artikkel 274 nr. 2 bokstav l) får ikke anvendelse når en person 
som har fått fordel av en rettshandling som er til skade for alle 
kreditorene, har framlagt bevis for at nevnte rettshandling er 
underlagt lovgivningen i en annen medlemsstat enn hjemstaten, 
og at denne lovgivningen ikke gir noen mulighet for å angripe 
rettshandlingen i det aktuelle tilfellet.

Artikkel 291

Beskyttelse av tredjemannserververe

Følgende lovgivning får anvendelse når et forsikringsforetak, 
ved en rettshandling inngått etter vedtakelsen av et 
saneringstiltak eller innledningen av en framgangsmåte for 
avvikling, mot vederlag avhender

a) fast eiendom, lovgivningen i medlemsstaten der den faste 
eiendommen ligger,

b) skip eller luftfartøyer som er registreringspliktige i et 
offentlig register, lovgivningen i medlemsstaten som har 
myndighet over registeret,

c) omsettelige verdipapirer eller andre verdipapirer hvis 
eksistens eller omsettelighet forutsetter innføring i et 
register eller på en konto som er fastsatt ved lov, eller som 
er plassert i en verdipapirsentral underlagt lovgivningen i 
en medlemsstat, lovgivningen i den medlemsstat under hvis 
myndighet registeret, kontoen eller verdipapirsentralen 
forvaltes.

Artikkel 292

Pågående rettssaker

Virkningene av saneringstiltak eller en framgangsmåte for 
avvikling på en pågående rettssak om en eiendel eller en 
rettighet som er fratatt forsikringsforetaket, skal utelukkende 
være underlagt lovgivningen i den medlemsstat der rettssaken 
pågår.

Artikkel 293

Saneringsstyrer og avviklingsstyrer

1.  Oppnevning av et saneringsstyre eller et avviklingsstyre 
skal godtgjøres ved framlegging av en bekreftet kopi av 
beslutningen om oppnevning eller ved ethvert annet bevis 
utstedt av vedkommende myndigheter i hjemstaten.

Medlemsstaten der saneringsstyret eller avviklingsstyret har 
til hensikt å iverksette tiltak, kan kreve en oversettelse til 
det offisielle språket eller et av de offisielle språkene i den 
medlemsstaten. Det kreves ingen legalisering av oversettelsen 
eller tilsvarende formaliteter.

2.  Saneringsstyrer og avviklingsstyrer skal ha rett til å utøve 
på alle medlemsstaters territorium alle de fullmakter de har rett 
til å utøve på hjemstatens territorium.

Etter lovgivningen i hjemstaten kan det oppnevnes personer 
som skal bistå eller representere saneringsstyret eller 
avviklingsstyret i forbindelse med gjennomføringen av 
saneringstiltaket eller framgangsmåten for avvikling, særlig i 
vertsstatene og framfor alt for å bistå kreditorene med å løse 
eventuelle problemer de møter i den staten.

3.  Ved utøvelsen av sine fullmakter i henhold til lovgivningen 
i hjemstaten skal saneringsstyret eller avviklingsstyret 
overholde lovgivningen i de medlemsstater der de har til hensikt 
å iverksette tiltak, særlig med hensyn til framgangsmåtene for 
realisasjon av eiendeler og underretning av ansatte.
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Fullmaktene kan ikke omfatte bruk av tvang eller retten til å 
avgjøre rettssaker eller tvister.

Artikkel 294

Innføring i et offentlig register

1.  Saneringsstyret, avviklingsstyret eller en hvilken som 
helst annen myndighet eller person som har fått fullmakt i 
hjemstaten, kan kreve at et saneringstiltak eller en beslutning 
om å innlede en framgangsmåte for avvikling skal innføres 
i ethvert relevant offentlig register som føres i de andre 
medlemsstatene.

Dersom en medlemsstat fastsetter obligatorisk registrering, 
skal myndigheten eller personen nevnt i første ledd treffe alle 
nødvendige tiltak med henblikk på slik registrering.

2.  Registreringskostnadene skal anses som kostnader og 
utgifter knyttet til framgangsmåtene.

Artikkel 295

Taushetsplikt

Alle personer som er forpliktet til å motta eller gi opplysninger 
i forbindelse med framgangsmåtene fastsatt i artikkel 270, 273 
og 296, skal være underlagt taushetsplikt som fastsatt i artikkel 
64–69, med unntak av rettsmyndigheter, som omfattes av 
gjeldende nasjonale bestemmelser.

Artikkel 296

Behandling av filialer av forsikringsforetak i tredjestater

Når et forsikringsforetak i en tredjestat har filialer i mer enn én 
medlemsstat, skal hver filial behandles individuelt med hensyn 
til anvendelsen av denne avdeling.

Vedkommende myndigheter og tilsynsmyndighetene i disse 
medlemsstatene skal bestrebe seg på å samordne sine tiltak.

Saneringsstyrere eller avviklingsstyrere skal også bestrebe seg 
på å samordne sine tiltak.

AVDELING V

Andre bestemmelser

Artikkel 297

Klageadgang

Medlemsstatene skal påse at beslutninger som treffes om et 
forsikrings- eller gjenforsikringsforetak i henhold til lover og 
forskrifter som gjennomfører dette direktiv, er gjenstand for 
klageadgang.

Artikkel 298

Samarbeid mellom medlemsstatene og Kommisjonen

1.  Medlemsstatene skal samarbeide for å lette tilsynet med 
forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet i Fellesskapet og 
anvendelsen av dette direktiv.

2.  Kommisjonen og tilsynsmyndighetene i medlemsstatene 
skal samarbeide tett for å lette tilsynet med forsikrings- og 
gjenforsikringsvirksomhet i Fellesskapet og for å undersøke 
eventuelle vanskeligheter som kan oppstå ved anvendelsen av 
dette direktiv.

3.  Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om 
eventuelle store vanskeligheter som oppstår i forbindelse med 
anvendelsen av dette direktiv.

Kommisjonen og tilsynsmyndighetene i de berørte medlems-
stater skal undersøke disse vanskelighetene så snart som mulig 
for å finne en hensiktsmessig løsning.

Artikkel 299

Euro

Når dette direktiv viser til euro, skal motverdien i nasjonal 
valuta som skal brukes med virkning fra 31. desember hvert 
år, være verdien som gjaldt den siste dagen i foregående 
oktober måned da motverdier for euro var tilgjengelig i alle 
Fellesskapets valutaer.

Artikkel 300

Justering av beløp uttrykt i euro

De beløp som i dette direktiv uttrykkes i euro, skal revideres 
hvert femte år ved at grunnbeløpet i euro økes med den 
prosentvise endringen i de harmoniserte konsumprisindekser 
for alle medlemsstater som offentliggjøres av Eurostat, med 
start 31. oktober 2012 og fram til revisjonsdagen, og avrundes 
oppover til nærmeste 100 000 euro.

Dersom den prosentvise endringen siden forrige revisjon er 
mindre enn 5 %, skal beløpene ikke justeres.

Kommisjonen skal offentliggjøre de reviderte beløpene i Den 
europeiske unions tidende.

De reviderte beløpene skal gjennomføres av medlemsstatene 
senest 12 måneder etter offentliggjøringen i Den europeiske 
unions tidende.

Artikkel 301

Komitéframgangsmåte

1.  Kommisjonen skal bistås av Den europeiske komité for 
forsikring og tjenestepensjoner.
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2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

3.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1–4 og 
artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som 
det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Artikkel 302

Underretninger inngitt før noen av de lover og forskrifter 
som er nødvendige for å overholde artikkel 57–63, har 

trådt i kraft

Framgangsmåten for vurdering som anvendes i forbindelse 
med planlagte erverv som det i henhold til artikkel 57 er 
inngitt underretning om til vedkommende myndigheter før 
ikrafttredelsen av lovene og forskriftene som er nødvendige 
for å overholde artikkel 57–63, skal gjennomføres i henhold til 
gjeldende nasjonal lovgivning i medlemsstatene på tidspunktet 
for underretningen.

Artikkel 303

Endringer av direktiv 2003/41/EF

I direktiv 2003/41/EF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 17 nr. 2 skal lyde:

 «2. Ved beregning av minstebeløpet for ytterligere eiendeler 
får reglene fastsatt i artikkel 17a–17d anvendelse.»

2. Nye artikler skal lyde:

«Artikkel 17a

Solvensmarginkapital

 1. Medlemsstatene skal pålegge alle institusjoner 
omhandlet i artikkel 17 nr. 1 som ligger på deres territorium, 
til enhver tid å ha en tilstrekkelig solvensmarginkapital for 
hele foretakets virksomhet, som minst tilsvarer kravene i 
dette direktiv.

 2. Solvensmarginkapitalen skal bestå av institusjonens 
eiendeler, fri for alle påregnelige forpliktelser, og med 
fradrag for eventuelle immaterielle verdier, herunder

a) innbetalt aksjekapital eller, dersom det dreier seg 
om en institusjon som er et gjensidig foretak, faktisk 
garantifond pluss eventuelle medlemskontoer i det 
gjensidige foretaket som oppfyller følgende kriterier:

i) stiftelsesdokumentet og vedtektene skal 
fastsette at utbetalinger fra disse kontoene til 
medlemmene i det gjensidige foretaket bare 
kan skje i den utstrekning dette ikke fører til at 
solvensmarginkapitalen faller under det nivå som 
kreves, eller, etter foretakets oppløsning, dersom 
foretakets øvrige gjeld er betalt,

ii) når det gjelder utbetalinger nevnt i i) som skjer 
av andre grunner enn individuelt opphør av 
medlemskap i det gjensidige foretaket, skal det 
i stiftelsesdokumentet og vedtektene fastsettes at 
vedkommende myndigheter må underrettes om 
dette minst en måned på forhånd, og at de kan 
forby utbetalinger i denne perioden, og

iii) de relevante bestemmelsene i stiftelses-
dokumentet og vedtektene kan endres bare etter 
at vedkommende myndigheter har erklært at de 
ikke har innvendinger mot endringen, men uten 
at dette berører kriteriene fastsatt i i) og ii),

b) lovbestemte og frie avsetninger som ikke tilsvarer 
inngåtte forpliktelser,

c) overføringer fra tidligere år, etter fradrag for utbytte 
som skal utbetales, og

d) i den utstrekning dette er tillatt i henhold til nasjonal 
lovgivning, bonusfondene som framkommer i balansen, 
dersom de kan disponeres til å dekke eventuelle 
tap og ikke er avsatt til utdeling til medlemmer og 
begunstigede.

 Solvensmarginkapitalen skal reduseres med verdien av 
egne aksjer som eies direkte av institusjonen.

 3. Medlemsstatene kan fastsette at solvens-
marginkapitalen også kan bestå av

a) kumulative preferanseaksjer og ansvarlig lånekapital 
opp til 50 % av det beløp som er lavest av 
solvensmarginkapitalen og solvensmarginkravet, 
hvorav høyst 25 % skal bestå av ansvarlig lånekapital 
med fast løpetid eller kumulative preferanseaksjer med 
fast løpetid, forutsatt at det, dersom institusjonen går 
konkurs eller avvikles, eksisterer bindende avtaler 
om at ansvarlig lånekapital eller preferanseaksjer skal 
etterstilles alle andre kreditorers fordringer, og ikke 
skal tilbakebetales før all annen utestående gjeld på 
dette tidspunktet er gjort opp,

b) verdipapirer uten fast løpetid samt andre instrumenter, 
herunder andre kumulative preferanseaksjer enn dem 
som er nevnt i bokstav a), opp til høyst 50 % av det 
beløp som er lavest av solvensmarginkapitalen og 
solvensmarginkravet for det samlede beløpet av de 
verdipapirer og den ansvarlige lånekapital som er nevnt 
i bokstav a), forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:

i) de kan ikke tilbakebetales på ihendehavers initiativ 
eller uten forhåndsgodkjenning fra vedkommende 
myndighet,

ii) emisjonsavtalen skal gi institusjonen mulighet til å 
utsette betaling av renter på lånet,
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iii) långivers fordringer på institusjonen skal i sin 
helhet etterstilles alle ikke-etterstilte kreditorers 
fordringer,

iv)  de dokumenter som gjelder for utstedelsen av 
verdipapirene, skal inneholde bestemmelser om 
at gjeld og ubetalte renter kan brukes til å dekke 
tap, samtidig som institusjonen kan fortsette sin 
virksomhet, og

v)  bare fullt innbetalte beløp skal tas i betraktning.

 Med hensyn til bokstav a) skal ansvarlig lånekapital 
også oppfylle følgende vilkår:

i) bare fullt innbetalte midler skal tas i betraktning,

ii) for lån med fast løpetid skal den opprinnelige 
løpetiden være på minst fem år. Minst ett år før 
tilbakebetalingsdatoen skal institusjonen framlegge 
for godkjenning for vedkommende myndigheter en 
plan som viser hvordan solvensmarginkapitalen 
vil bli opprettholdt eller brakt opp på det nivå som 
kreves ved forfall, med mindre den andel lånet 
utgjør av solvensmarginkapitalen, blir gradvis 
redusert i løpet av minst de fem siste årene før 
forfall. Vedkommende myndigheter kan godkjenne 
tilbakebetaling av slike lån før forfall, forutsatt 
at utstedende institusjon har søkt om dette og 
foretakets solvensmarginkapital ikke faller under 
det nivå som kreves,

iii) lån hvis løpetid ikke er fastsatt, skal kunne 
tilbakebetales først etter fem års varsel om 
oppsigelse, med mindre lånene ikke lenger anses 
som en del av solvensmarginkapitalen eller dersom 
det kreves en særlig forhåndsgodkjenning fra 
vedkommende myndigheter for tilbakebetaling 
før forfall. I sistnevnte tilfelle skal institusjonen 
underrette vedkommende myndigheter 
minst seks måneder før tidspunktet for den 
foreslåtte tilbakebetalingen, og angi beløpet for 
solvensmarginkapitalen og solvensmarginkravet 
både før og etter den aktuelle tilbakebetalingen. 
Vedkommende myndigheter skal bare tillate 
tilbakebetaling dersom det ikke er fare for at 
institusjonens solvensmarginkapital vil falle under 
det nivå som kreves,

iv)  låneavtalen skal ikke omfatte noen klausul 
om at gjelden under andre, nærmere angitte 
omstendigheter enn avvikling av institusjonen, skal 
betales tilbake før den avtalte forfallsdato,

v)  låneavtalen kan endres bare etter at vedkommende 
myndigheter har erklært at de ikke har innvendinger 
mot endringen.

4. Etter søknad med underbyggende dokumentasjon 
fra institusjonen til vedkommende myndighet i 
hjemstaten og med denne myndighets samtykke kan 
solvensmarginkapitalen også bestå av følgende:

a) når zillmering ikke blir anvendt, eller der den 
blir anvendt, men er mindre enn belastningen av 
anskaffelseskostnadene inkludert i premien, forskjellen 
mellom en premieavsetning som ikke er zillmert eller er 
delvis zillmert, og en premieavsetning som er zillmert 
tilsvarende belastningen av anskaffelseskostnadene 
inkludert i premien,

b) alle skjulte nettoreserver som skriver seg fra 
verdsetting av eiendeler, i den utstrekning slike skjulte 
nettoreserver ikke er av uvanlig art,

c) halvparten av den del av aksjekapitalen eller 
garantifondet som ennå ikke er innbetalt, fra det 
tidspunkt den innbetalte andelen utgjør 25 % av 
aksjekapitalen eller garantifondet, opp til 50 % av 
det beløp som er lavest av solvensmarginkapitalen og 
solvensmarginkravet.

 Beløpet omhandlet i bokstav a) kan ikke overskride 
3,5 % av summen av forskjellen mellom de relevante 
kapitalbeløpene for livsforsikringer og tjenestepensjoner 
og premieavsetningene for alle forsikringsavtaler der 
zillmering er mulig. Denne forskjellen skal reduseres med 
eventuelle ikke-avskrevne anskaffelseskostnader som er 
oppført som eiendeler.

 5. Kommisjonen kan treffe gjennomføringstiltak for 
nr. 2–4 for å ta hensyn til en utvikling som berettiger en 
forsikringsteknisk tilpasning av de elementene som kan 
inngå i solvensmarginkapitalen.

 Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-
grunnleggende bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle 
det, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité 
med kontroll som omhandlet i artikkel 21b.

Artikkel 17b

Solvensmarginkrav

 1. Med forbehold for artikkel 17c skal 
solvensmarginkravet fastsettes som angitt i nr. 2–6, alt etter 
hvilke forpliktelser som er inngått.

 2. Solvensmarginkravet skal være lik summen av 
følgende to resultater:

a) Første resultat:

  En andel på 4 % av premieavsetningene knyttet til 
direkte forsikringsvirksomhet og mottatt gjenforsikring 
uten fradrag for avgitt gjenforsikring skal multipliseres 
med forholdet for foregående regnskapsår, som ikke 
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skal være mindre enn 85 %, mellom premieavsetninger 
med fradrag for avgitt gjenforsikring og samlet brutto 
premieavsetning.

b) Andre resultat:

  For avtaler der udekket risiko ikke er negativ, skal en 
andel på 0,3 % av slik kapital tegnet av institusjonen, 
multipliseres med forholdet for foregående regnskapsår, 
som ikke skal være mindre enn 50 %, mellom samlet 
udekket risiko som blir beholdt som institusjonens 
forpliktelse etter fradrag for avgitt gjenforsikring og 
retrocesjon i gjenforsikring, og samlet udekket risiko 
uten fradrag for avgitt gjenforsikring.

  For midlertidig dødsfallforsikring med en løpetid 
på høyst tre år skal andelen være 0,1 %. For slike 
forsikringer med en løpetid på over tre, men høyst fem 
år, skal andelen være 0,15 %.

 3. For tilleggsforsikringer omhandlet i artikkel 2 
nr. 3 bokstav a) iii) i europaparlaments- og rådsdirektiv  
2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte 
og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring 
(Solvens II)(*) skal solvensmarginkravet være lik 
solvensmarginkravet fastsatt i artikkel 17d.

 4. Når det gjelder kapitaliseringsvirksomhet omhandlet 
i artikkel 2 nr. 3 bokstav b) ii) i direktiv 2009/138/EF, skal 
solvensmarginkravet være lik 4 % av premieavsetningene 
beregnet i samsvar med nr. 2 bokstav a).

 5. Når det gjelder virksomhet omhandlet i 
artikkel 2 nr. 3 bokstav b) i) i direktiv 2009/138/EF, skal 
solvensmarginkravet være lik 1 % av eiendelene.

 6. Når det gjelder forsikringer omfattet av artikkel 2 
nr. 3 bokstav a) i) og ii) i direktiv 2009/138/EF som er 
knyttet til investeringsfond, og virksomhetene omhandlet 
i artikkel 2 nr. 3 bokstav b) iii)–v) i direktiv 2009/138/EF, 
skal solvensmarginkravet være lik summen av følgende:

a) i den utstrekning institusjonen påtar seg en 
investeringsrisiko, 4 % av de forsikringstekniske 
avsetningene beregnet i samsvar med nr. 2 bokstav a),

b) i den utstrekning institusjonen ikke påtar seg en 
investeringsrisiko, men der beløpet som skal dekke 
administrasjonskostnadene, fastsettes for en periode på 
over fem år, 1 % av de forsikringstekniske avsetningene 
beregnet i samsvar med artikkel 2 bokstav a),

c) i den utstrekning institusjonen ikke påtar seg en 
investeringsrisiko og beløpet som skal dekke 
administrasjonskostnadene, ikke fastsettes for en 
periode på over fem år, et beløp som tilsvarer 25 % 
av netto administrasjonskostnader for foregående 
regnskapsår for slik virksomhet,

d) i den utstrekning institusjonen dekker dødsrisiko, 0,3 % 
av udekket risiko beregnet i samsvar med nr. 2 bokstav 
b).

Artikkel 17c

Garantifond

 1. Medlemsstatene kan fastsette at en tredel av 
solvensmarginkravet som fastsatt i artikkel 17b skal utgjøre 
garantifondet. Dette fondet skal bestå av elementene på 
listen i artikkel 17a nr. 2 og 3 og forutsatt samtykke fra 
vedkommende myndighet i hjemstaten, elementene angitt i 
artikkel 17a nr. 4 bokstav b).

 2. Garantifondet skal være på minst tre millioner euro. 
En medlemsstat kan bestemme at minstegarantifondet kan 
reduseres med 25 % for gjensidige forsikringsselskaper og 
selskaper av gjensidig art.

Artikkel 17d

Solvensmarginkrav i henhold til artikkel 17b nr. 3

 1. Solvensmarginkravet skal fastsettes på grunnlag 
av enten de årlige premie- eller bidragsbeløpene eller 
gjennomsnittet av erstatningsutbetalingene de siste tre 
regnskapsårene.

 2. Solvensmarginkravet skal være lik det høyeste av de 
to resultatene i henhold til nr. 3 og 4.

 3. Premiegrunnlaget skal beregnes på grunnlag av 
det som er høyest av bruttoverdien av tegnede premier 
eller bidrag som beregnet nedenfor, og bruttoverdien av 
opptjente premier eller bidrag.

 Premiene eller bidragene, herunder tilleggsavgifter på 
disse, fra all direkte forsikringsvirksomhet i foregående 
regnskapsår, skal summeres.

 Til denne summen legges premiene for all mottatt 
gjenforsikring foregående regnskapsår.

 Fra denne summen trekkes det samlede beløp for premier 
eller bidrag som er annullert i løpet av foregående 
regnskapsår, samt det samlede beløp for skatter og avgifter 
på premier eller bidrag som inngår i summen.

 Det beløpet som framkommer på denne måten, skal deles i 
to, der den første delen går opp til høyst 50 millioner euro, 
og den andre utgjør det overskytende; 18 % av den første 
delen og 16 % av den andre delen legges så sammen.

 Summen som framkommer, skal multipliseres med 
et prosenttall som for summen for de tre foregående 
regnskapsår tilsvarer forholdstallet mellom de 
erstatningsutbetalingene som foretaket fortsatt skal dekke, 
etter fradrag av beløp som kan innkreves i henhold til 
gjenforsikringsavtaler, og brutto erstatningsutbetalinger. 
Dette prosenttallet skal ikke være mindre enn 50 %.
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 4. Grunnlaget for erstatningsutbetalingene skal 
beregnes som følger:

 Beløpene som utbetales i forbindelse med direkte 
forsikringsvirksomhet, uten fradrag av erstatnings-
utbetalinger som bæres av gjenforsikrere og retrocesjonarer, 
i periodene angitt i nr. 1, skal summeres.

 Til denne summen legges summen av erstatninger utbetalt 
for mottatt gjenforsikring eller retrocesjon i de samme 
periodene og summen av avsetninger for ikke-oppgjorte 
skader fastslått ved avslutningen av foregående regnskapsår, 
både med hensyn til direkte forsikringsvirksomhet og 
mottatt gjenforsikring.

 Fra denne summen trekkes summen av inndrevne beløp i 
periodene angitt i nr. 1.

 Fra den resterende summen trekkes beløpet for avsetninger 
for ikke-oppgjorte skader fastslått ved begynnelsen av 
det andre regnskapsåret før siste regnskapsår som det 
foreligger regnskaper for, både med hensyn til direkte 
forsikringsvirksomhet og mottatt gjenforsikring.

 En tredel av beløpet som framkommer på denne måten, 
deles i to, der den første delen går opp til høyst 35 millioner 
euro, og den andre utgjør det overskytende; 26 % av den 
første delen og 23 % av den andre delen legges så sammen.

 Summen som framkommer, skal multipliseres med 
et prosenttall som for summen for de tre foregående 
regnskapsår tilsvarer forholdstallet mellom de 
erstatningsutbetalingene som foretaket fortsatt skal dekke, 
etter fradrag av beløp som kan innkreves i henhold til 
gjenforsikringsavtaler, og brutto erstatningsutbetalinger. 
Dette prosenttallet skal ikke være mindre enn 50 %.

 5. Dersom solvensmarginkravet beregnet i henhold 
til nr. 2–4 er lavere enn solvensmarginkravet året før, skal 
solvensmarginkravet være minst lik solvensmarginkravet 
for foregående år, multiplisert med forholdstallet mellom 
forsikringstekniske avsetninger for ikke-oppgjorte skader 
ved utgangen av foregående regnskapsår og ved inngangen 
av foregående regnskapsår. I disse beregningene skal 
gjenforsikring ikke inngå i de forsikringstekniske 
avsetninger, men forholdstallet kan ikke i noen tilfeller 
være større enn 1.»
_____________________
(*) EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1.

3. Nye artikler skal lyde:

«Artikkel 21a

Justering av garantifondets størrelse

 1. Beløpet i euro som fastsatt i artikkel 17c nr. 2 skal 
revideres årlig, første gang 31. oktober 2012, for å ta hensyn 
til endringene i de harmoniserte konsumprisindekser for 
alle medlemsstater som offentliggjøres av Eurostat.

 Beløpet skal justeres automatisk ved at grunnbeløpet i 
euro økes med den prosentvise endringen i nevnte indeks 
i tidsrommet mellom 31. desember 2009 og den dato 
revisjonen foretas, og avrundes oppover til nærmeste 
100 000 euro.

 Dersom den prosentvise endringen siden forrige justering 
er mindre enn 5 %, skal ingen justering foretas.

 2. Kommisjonen skal hvert år underrette 
Europaparlamentet og Rådet om revisjonen og det justerte 
beløpet omhandlet i nr. 1.

Artikkel 21b

Komitéframgangsmåte

1. Kommisjonen skal bistås av Den europeiske komité 
for forsikring og tjenestepensjoner nedsatt ved 
kommisjonsbeslutning 2004/9/EF(*).

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1–4 og 
artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig 
som det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens 
artikkel 8.
_____________________
(*) EUT L 3 av 7.1.2004, s. 34.

Artikkel 304

Durasjonsbasert undermodul for aksjerisiko

1.  Medlemsstatene kan tillate at livsforsikringsforetak som

a) driver tjenestepensjonsvirksomhet i henhold til artikkel 4 i 
direktiv 2003/41/EF, eller

b) tilbyr pensjonsytelser som utbetales ved oppnådd 
pensjonsalder eller forventet oppnådd pensjonsalder, 
der forsikringstakerne i henhold til lovgivningen i den 
medlemsstaten som har gitt foretaket tillatelse, gis 
skattefradrag for premiene innbetalt for disse ytelsene,

 der

i)  alle eiendeler og forpliktelser som gjelder denne 
virksomheten, avgrenses, forvaltes og organiseres 
atskilt fra all annen virksomhet i forsikringsforetaket, 
uten mulighet for overføring,

ii) foretakets virksomhet i henhold til bokstav a) og b), 
som metoden omhandlet i dette nummer gjelder, bare 
utføres i den medlemsstat der foretaket har tillatelse, og

iii) gjennomsnittlig varighet av forpliktelsene knyttet til 
foretakets virksomhet, er over 12 år,

 anvender en undermodul for aksjerisiko fra solvens-
kapitalkravet, som er kalibrert til et «value-at-risk»-mål 
over en periode som tilsvarer typisk eiertid for det berørte 
foretaks aksjeinvesteringer, med et konfidensnivå som 
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sikrer forsikringstakere og begunstigede et vernenivå 
tilsvarende nivået fastsatt i artikkel 101, såfremt 
metoden omhandlet i denne artikkel bare anvendes på 
eiendeler og forpliktelser omhandlet i bokstav i). Ved 
beregning av solvenskapitalkravet skal disse eiendelene 
og forpliktelsene tas fullt hensyn til med sikte på å 
vurdere diversifiseringseffektene, uten at dette berører 
nødvendigheten av å ivareta interessene til forsikringstakere 
i andre medlemsstater.

 Med forbehold for tilsynsmyndighetenes godkjenning skal 
metoden fastsatt i første ledd bare anvendes når det berørte 
foretaks solvens- og likviditetssituasjon samt strategier, 
prosesser og rapporteringsrutiner med hensyn til dets 
balansestyring er slik at det løpende kan sikres at foretaket 
kan inneha aksjeinvesteringer i en periode som tilsvarer 
typisk eiertid for det berørte foretaks aksjeinvesteringer. 
Foretaket skal være i stand til å godtgjøre overfor 
tilsynsmyndigheten at dette vilkåret kontrolleres med det 
konfidensnivået som er nødvendig for å gi forsikringstakere 
og begunstigede et vernenivå som tilsvarer nivået fastsatt i 
artikkel 101.

 Forsikrings- og gjenforsikringsforetak skal ikke gå 
tilbake til å anvende metoden fastsatt i artikkel 105, 
unntatt under behørig begrunnede omstendigheter og med 
tilsynsmyndighetenes godkjenning.

2.  Kommisjonen skal senest 31. oktober 2015 sende Den 
europeiske komité for forsikring og tjenestepensjoner og 
Europaparlamentet en rapport om anvendelsen av metoden 
fastsatt i nr. 1 og om tilsynsmyndighetenes praksis i henhold 
til nr. 1, ved behov ledsaget av hensiktsmessige forslag. Denne 
rapporten skal særlig behandle de virkningene anvendelsen av 
denne metoden har over landegrensene med sikte på å forebygge 
tilsynsarbitrasje fra forsikrings- og gjenforsikringsforetaks 
side.

AVDELING VI

OVERGANGS- OG SLUTTBESTEMMELSER

KAPITTEL I

Overgangsbestemmelser

Avsni t t  1

Fors ikr ing

Artikkel 305

Unntak og oppheving av restriktive tiltak 

1.  Medlemsstatene kan gi skadeforsikringsforetak som 
per 31. januar 1975 ikke oppfylte kravene i artikkel 16 og 17 
i direktiv 73/239/EØS, og som per 31. juli 1978 hadde en 

årlig premie- eller bidragsinntekt som var mindre enn seks 
ganger minstegarantifondet som kreves i henhold til artikkel 
17 nr. 2 i direktiv 73/239/EØS, fritak fra kravet om å opprette 
et slikt minstegarantifond før utløpet av det regnskapsåret 
der premie- eller bidragsinntekten blir seks ganger så stor 
som minstegarantifondet. Etter å ha vurdert resultatene av 
undersøkelsen nevnt i artikkel 298 nr. 2, skal Rådet etter forslag 
fra Kommisjonen enstemmig beslutte på hvilket tidspunkt 
medlemsstatene skal oppheve dette fritaket.

2.  Skadeforsikringsforetak opprettet i Det forente kongerike 
«by Royal Charter», «by private Act» eller «by special public 
Act» kan i ubegrenset tid fortsette å utøve sin virksomhet i den 
juridiske formen de hadde per 31. juli 1973.

Livsforsikringsforetak opprettet i Det forente kongerike «by 
Royal Charter», «by private Act» eller «by special public Act» 
kan i ubegrenset tid fortsette å utøve sin virksomhet i den 
juridiske formen de hadde per 15. mars 1979.

Det forente kongeriket skal utarbeide en liste over foretakene 
omhandlet i første og annet ledd og sende den til de øvrige 
medlemsstatene og Kommisjonen.

3.  Selskaper registrert i Det forente kongerike i henhold til 
«Friendly Societies Acts» kan fortsette å utøve livsforsikrings- 
og sparevirksomhet som de, i samsvar med sitt formål, utøvde 
per 15. mars 1979.

4.  Etter anmodning fra skadeforsikringsforetak som 
oppfyller kravene i avdeling I kapittel VI avsnitt 2, 4 og 5, 
skal medlemsstatene oppheve restriktive tiltak som gjelder for 
eksempel pantelån, innskudd og sikkerhetsstillelse.

Artikkel 306

Rettigheter ervervet av eksisterende filialer og 
forsikringsforetak

1.  Filialer som før 1. juli 1994 startet sin virksomhet i 
henhold til gjeldende bestemmelser i medlemsstaten der 
filialen ligger, skal antas å ha fulgt framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 145 og 146.

2.  Artikkel 147 og 148 skal ikke berøre rettighetene ervervet 
av forsikringsforetak som før 1. juli 1994 drev virksomhet i 
henhold til adgangen til å yte tjenester.
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Avsni t t  2

Gjenfors ikr ing

Artikkel 307

Overgangsperiode for artikkel 57 nr. 3 og artikkel 60 nr. 6 
i direktiv 2005/68/EF

En medlemsstat kan utsette anvendelsen av bestemmelsene i 
artikkel 57 nr. 3 i direktiv 2005/68/EF, som endrer artikkel 15 
nr. 3 i direktiv 73/239/EØS, og av bestemmelsen i artikkel 60 
nr. 6 i direktiv 2005/68/EF til 10. desember 2008.

Artikkel 308

Rettigheter ervervet av eksisterende 
gjenforsikringsforetak

1.  Gjenforsikringsforetak som er underlagt dette direktiv og 
som før 10. desember 2005 hadde tillatelse eller rett til å utøve 
gjenforsikringsvirksomhet i samsvar med bestemmelsene i den 
medlemsstat der de har sitt hovedkontor, skal anses for å ha 
tillatelse i samsvar med artikkel 14.

De skal imidlertid overholde bestemmelsene i dette direktiv 
om utøvelse av gjenforsikringsvirksomhet og kravene fastsatt i 
bokstav b) og d)–g) i artikkel 18 nr. 1, artikkel 19, 20 og 24 og 
avdeling I kapittel VI avsnitt 2, 3 og 4.

2.  Medlemsstatene kan gi gjenforsikringsforetak omhandlet 
i nr. 1 som per 10. desember 2005 ikke oppfylte bestemmelsene 
i artikkel 18 nr. 1 bokstav b), artikkel 19 og 20 og avdeling I 
kapittel VI avsnitt 2, 3 og 4, frist til 10. desember 2008 for å 
etterkomme disse kravene.

KAPITTEL II

Sluttbestemmelser

Artikkel 309

Innarbeiding

1.  Medlemsstatene skal innen 31. oktober 2012 sette i kraft 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
artikkel 4, 10, 13, 14, 18, 23, 26–32, 34–49, 51–55, 67, 68, 71, 
72, 74–85, 87–91, 93–96, 98,100–110, 112, 113, 115–126, 128, 
129, 131–134, 136–142, 144, 146, 148, 162–167, 172, 173, 
178, 185, 190, 192, 210–233, 235–240, 243–258, 260–263, 
265, 266, 303 og 304 og vedlegg III og IV.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises 
til direktivet når de kunngjøres. De skal også inneholde en 
erklæring om at henvisninger i eksisterende lover og forskrifter 
som viser til de direktiv som oppheves av dette direktiv, skal 
forstås som henvisninger til dette direktiv. Medlemsstatene skal 
fastsette hvordan slike henvisninger skal gjøres, og hvordan 
erklæringen skal formuleres.

2.  Medlemsstatene skal sende Kommisjonen teksten til de 
viktigste bestemmelsene i nasjonal lovgivning som de vedtar 
på det området dette direktiv omhandler.

Artikkel 310

Oppheving

Direktiv 64/225/EØF, 73/239/EØF, 73/240/EØF, 76/580/EØF, 
78/473/EØF, 84/641/EØF, 87/344/EØF, 88/357/EØF, 92/49/
EØF, 98/78/EF, 2001/17/EF, 2002/83/EF og 2005/68/EF, som 
endret ved rettsaktene oppført i vedlegg VI del A, oppheves fra 
og med 1. november 2012, uten at dette berører medlemsstatenes 
forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal 
lovgivning og anvendelsen av direktivene oppført i vedlegg VI 
del B.

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

Artikkel 311

Ikrafttredelse

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

Artikkel 1–3, 5–9, 11, 12, 15–17, 19–22, 24, 25, 33, 56–66, 69, 
70, 73, 143, 145, 147, 149–161, 168–171, 174–177, 179–184, 
186–189, 191, 193–209, 267–300, 302, 305–308 og vedlegg I, 
II, V, VI og VII får anvendelse fra 1. november 2012.

Artikkel 312

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 25. november 2009.

 For Europaparlamentet For Rådet

 President Formann

 J. BUZEK Åsa TORSTENSSON
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VEDLEGG I

SKADEFORSIKRINGSKLASSER

A.  Klassifisering av risiko i henhold til forsikringsklasse

1.  Ulykke (herunder arbeidsulykker og yrkessykdommer):

– fastsatte ytelser,

– erstatning for økonomiske tap,

– kombinasjoner av disse,

– passasjerskade.

2.  Sykdom:

– fastsatte ytelser,

– erstatning for økonomiske tap,

– kombinasjoner av disse.

3.  Kjøretøyer (med unntak av rullende jernbanemateriell) 

All skade på eller tap av:

– motordrevne kjøretøyer,

– ikke-motordrevne kjøretøyer.

4.  Rullende jernbanemateriell 

All skade på eller tap av rullende jernbanemateriell.

5.  Luftfartøyer

All skade på eller tap av luftfartøy.

6.  Havgående fartøyer og fartøyer på innsjø, elv eller kanal 

All skade på eller tap av:

– elve- og kanalfartøyer,

– innsjøfartøyer,

– havgående fartøyer.

7.  Gods under transport (herunder varer, bagasje og alt annet gods) 

All skade på eller tap av gods under transport samt bagasje, uansett transportmiddel.

8.  Brann og naturkrefter

All skade på og tap av eiendom og eiendeler (med unntak av eiendom og eiendeler i klasse 3, 4, 5, 6 og 7):

– brann,

– eksplosjon,

– storm,
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– naturkrefter med unntak av storm,

– kjerneenergi,

– jordskred.

9.  Annen skade på eiendom og eiendeler

 All skade på eller tap av eiendom og eiendeler (med unntak av eiendom og eiendeler i klasse 3, 4, 5, 6 og 7) 
forårsaket av hagl eller frost, og enhver hendelse som f.eks. tyveri, med unntak av dem som er nevnt i klasse 
8.

10.  Ansvarsforsikring for motorvogn 

 Alt ansvar som følger av bruk av motorvogner på land (herunder transportøransvar).

11.  Ansvarsforsikring for luftfartøyer 

 Alt ansvar som følger av bruk av luftfartøyer (herunder transportøransvar).

12.  Ansvarsforsikring for havgående fartøyer og fartøyer på innsjø, elv og kanal 

 Alt ansvar som følger av bruk av fartøyer på havet, på innsjøer og på elver og kanaler (herunder 
transportøransvar).

13.  Alminnelig ansvarsforsikring 

 Alt ansvar med unntak av det som er nevnt i klasse 10, 11 og 12.

14.  Kreditt:

– alminnelig insolvens,

– eksportkreditt,

– avbetalingskreditt,

– pantelån,

– landbrukskreditt.

15.  Kausjon:

– direkte kausjon,

– indirekte kausjon.

16.  Diverse økonomiske tap:

– arbeidsløshetrisiko,

– inntektstap (generelt),

– dårlig vær,

– tap av ytelser,

– løpende diverse kostnader,

– uforutsette driftsutgifter,
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– tap av markedsverdi,

– leie- eller inntektstap,

– annet indirekte driftstap,

– annet økonomisk tap (utenom driftstap),

– andre former for økonomisk tap.

17.  Rettshjelpsforsikring

 Rettshjelpsforsikring.

18.  Assistanse

 Assistanse til personer som får problemer på reise, når de er borte fra hjemmet eller sitt vanlige bosted.

B.  Betegnelse på tillatelser som gis samtidig til flere forsikringsklasser

Når tillatelsen samtidig dekker

a)  klasse 1 og 2, skal den kalles «ulykkes- og sykeforsikring»,

b)  klasse 1 (fjerde strekpunkt), 3, 7 og 10, skal den kalles «motorvognforsikring»,

c)  klasse 1 (fjerde strekpunkt), 4, 6, 7 og 12, skal den kalles «sjø- og transportforsikring»,

d)  klasse 1 (fjerde strekpunkt), 5, 7 og 11, skal den kalles «luftfartsforsikring»,

e)  klasse 8 og 9, skal den kalles «brann- og tingsskadeforsikring»,

f)  klasse 10, 11, 12 og 13, skal den kalles «ansvarsforsikring»,

g)  klasse 14 og 15, skal den kalles «kreditt- og kausjonsforsikring»,

h)  alle klasser, skal den gis en betegnelse valgt av den berørte medlemsstaten, som skal underrette de øvrige 
medlemsstatene og Kommisjonen om sitt valg.

________
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VEDLEGG II

LIVSFORSIKRINGSKLASSER

I. Livsforsikringen nevnt i artikkel 2 nr. 3 bokstav a) i), ii) og iii), med unntak av forsikringene nevnt i II og III,

II. Forsikring med utbetaling ved ekteskapsinngåelse, forsikring med utbetaling ved fødsel,

III. Forsikringen nevnt i artikkel 2 nr. 3 bokstav a) i) og ii) som er knyttet til investeringsfond,

IV. Permanent, uoppsigelig helseforsikring nevnt i artikkel 2 nr. 3 bokstav a) iv),

V. Tontiner nevnt i artikkel 2 nr. 3 bokstav b) i),

VI. Kapitaliseringsvirksomhet nevnt i artikkel 2 nr. 3 bokstav b) ii),

VII. Forvaltning av kollektive pensjonsmidler nevnt i artikkel 2 nr. 3 bokstav b) iii) og iv),

VIII. Formene for virksomhet nevnt i artikkel 2 nr. 3 bokstav b) v),

IX. Formene for virksomhet nevnt i artikkel 2 nr. 3 bokstav c).

_____
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VEDLEGG III

FORETAKSFORMER

A.  Former for skadeforsikringsforetak:

1) Kongeriket Belgia: «société anonyme / naamloze vennootschap», «société en commandite par 
actions / commanditaire vennootschap op aandelen», «association d’assurance mutuelle / onderlinge 
verzekeringsvereniging», «société coopérative / coöperatieve vennootschap», «société mutualiste/
maatschappij van onderlinge bijstand»,

2) Republikken Bulgaria: «акционерно дружество»,

3) Den tsjekkiske republikk: «akciová společnost», «družstvo»,

4) Kongeriket Danmark: «aktieselskaber», «gensidige selskaber»,

5) Forbundsrepublikken Tyskland: «Aktiengesellschaft», «Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit», 
«öffentlich-rechtliches Wettbewerbsversicherungsunternehmen»,

6) Republikken Estland: «aktsiaselts»,

7) Irland: «incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited»,

8) Republikken Hellas: «ανώνυμη εταιρία», «αλληλασφαλιστικός συνεταιρισμός»,

9) Kongeriket Spania: «sociedad anónima», «sociedad mutua», «sociedad cooperativa»,

10) Republikken Frankrike: «société anonyme», «société d’assurance mutuelle», «institution de prévoyance régie 
par le code de la sécurité sociale», «institution de prévoyance régie par le code rural», «mutuelles régies par 
le code de la mutualité»,

11) Republikken Italia: «società per azioni», «società cooperativa», «mutua di assicurazione»,

12) Republikken Kypros: «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές», «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης χωρίς 
μετοχικό κεφάλαιο»,

13) Republikken Latvia: «apdrošināšanas akciju sabiedrība», «savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā biedrība»,

14) Republikken Litauen: «akcinė bendrovė», «uždaroji akcinė bendrovė»,

15) Storhertugdømmet Luxembourg: «société anonyme», «société en commandite par actions», «association 
d’assurances mutuelles», «société coopérative»,

16) Republikken Ungarn: «biztosító részvénytársaság», «biztosító szövetkezet», «biztosító egyesület», «külföldi 
székhelyű biztosító magyarországi fióktelepe»,

17) Republikken Malta: «limited liability company / kumpannija b’ responsabbiltà limitata»,

18) Kongeriket Nederland: «naamloze vennootschap», «onderlinge waarborgmaatschappij»,

19) Republikken Østerrike: «Aktiengesellschaft», «Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit»,

20) Republikken Polen: «spółka akcyjna», «towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych»,

21) Republikken Portugal: «sociedade anónima», «mútua de seguros»,

22) Romania: «societăţi pe acţiuni», «societăţi mutuale»,

23) Republikken Slovenia: «delniška družba», «družba za vzajemno zavarovanje»,

24) Den slovakiske republikk: «akciová spoločnost»,
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25) Republikken Finland: «keskinäinen vakuutusyhtiö / ömsesidigt försäkringsbolag», «vakuutusosakeyhtiö/
försäkringsaktiebolag», «vakuutusyhdistys/försäkringsförening»,

26) Kongeriket Sverige: «försäkringsaktiebolag», «ömsesidigt försäkringsbolag», «understödsföreningar»,

27) Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland: «companies limited by shares or by guarantee or 
unlimited», «societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts», «societies registered 
under the Friendly Societies Acts», «the association of underwriters known as Lloyd’s»,

28) i alle tilfeller og som et alternativ til de former for skadeforsikringsforetak som er angitt i nr. 1–27, 
foretaksformen europeisk allmennaksjeselskap (SE-selskap) som definert i rådsforordning (EF) nr. 
2157/2001(1).

B.  Former for livsforsikringsforetak:

1) Kongeriket Belgia: «société anonyme / naamloze vennootschap», «société en commandite par 
actions / commanditaire vennootschap op aandelen», «association d’assurance mutuelle / onderlinge 
verzekeringsvereniging», «société coopérative / coöperatieve vennootschap»,

2) Republikken Bulgaria: «акционерно дружество», «взаимозастрахователна кооперация»,

3) Den tsjekkiske republikk: «akciová společnost», «družstvo»,

4) Kongeriket Danmark: «aktieselskaper», «gensidige selskaber», «pensionskasser omfattet af lov om 
forsikringsvirksomhet (tværgående pensionskasser)»,

5) Forbundsrepublikken Tyskland: «Aktiengesellschaft», «Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit», 
«öffentlich-rechtliches Wettbewerbsversicherungsunternehmen»,

6) Republikken Estland: «aktsiaselts»,

7) Irland: «incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited», «societies registered under 
the Industrial and Provident Societies Act», «societies registered under the Friendly Societies Acts»,

8) Republikken Hellas: «ανώνυμη εταιρία»,

9) Kongeriket Spania: «sociedad anónima», «sociedad mutua», «sociedad cooperativa»,

10) Republikken Frankrike: «société anonyme», «société d’assurance mutuelle», «institution de prévoyance régie 
par le code de la sécurité sociale», «institution de prévoyance régie par le code rural», «mutuelles régies par 
le code de la mutualité»,

11) Republikken Italia: «società per azioni», «società cooperativa», «mutua di assicurazione»,

12) Republikken Kypros: «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές», «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με 
εγγύηση»,

13) Republikken Latvia: «apdrošināšanas akciju sabiedrība», «savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā biedrība»,

14) Republikken Litauen: «akcinė bendrovė», «uždaroji akcinė bendrovė»,

15) Storhertugdømmet Luxembourg: «société anonyme», «société en commandite par actions», «association 
d’assurances mutuelles», «société coopérative»,

16) Republikken Ungarn: «biztosító részvénytársaság», «biztosító szövetkezet», «biztosító egyesület», «külföldi 
székhelyű biztosító magyarországi fióktelepe»,

17) Republikken Malta: «limited liability company / kumpannija b’ responsabbiltà limitata»,

18) Kongeriket Nederland: «naamloze vennootschap», «onderlinge waarborgmaatschappij»,

19) Republikken Østerrike: «Aktiengesellschaft», «Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit»,

20) Republikken Polen: «spółka akcyjna», «towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych»,

(1) EFT L 294 av 10.11.2001, s. 1.
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21) Republikken Portugal: «sociedade anónima», «mútua de seguros»,

22) Romania: «societăţi pe acţiuni», «societăţi mutuale»,

23) Republikken Slovenia: «delniška družba», «družba za vzajemno zavarovanje»,

24) Den slovakiske republikk: «akciová spoločnost»,

25) Republikken Finland: «keskinäinen vakuutusyhtiö / ömsesidigt försäkringsbolag», «vakuutusosakeyhtiö/
försäkringsaktiebolag», «vakuutusyhdistys/försäkringsförening»,

26) Kongeriket Sverige: «försäkringsaktiebolag», «ömsesidigt försäkringsbolag», «understödsföreningar»,

27) Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland: «companies limited by shares or by guarantee or 
unlimited», «societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts», «societies registered or 
incorporated under the Friendly Societies Acts», «the association of underwriters known as Lloyd’s».

28) i alle tilfeller og som et alternativ til de former for livsforsikringsforetak som er angitt i nr. 1–27, foretaksformen 
europeisk allmennaksjeselskap (SE-selskap) som definert i forordning (EF) nr. 2157/2001.

C.  Former for gjenforsikringsforetak:

1) Kongeriket Belgia: «société anonyme / naamloze vennootschap», «société en commandite par 
actions / commanditaire vennootschap op aandelen», «association d’assurance mutuelle / onderlinge 
verzekeringsvereniging», «société coopérative / coöperatieve vennootschap»,

2) Republikken Bulgaria: «акционерно дружество»,

3) Den tsjekkiske republikk: «akciová společnost»,

4) Kongeriket Danmark: «aktieselskaber», «gensidige selskaber»,

5) Forbundsrepublikken Tyskland: «Aktiengesellschaft», «Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit», 
«öffentlich-rechtliches Wettbewerbsversicherungsunternehmen»,

6) Republikken Estland: «aktsiaselts»,

7) Irland: «incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited»,

8) Republikken Hellas: «ανώνυμη εταιρία», «αλληλασφαλιστικός συνεταιρισμός»,

9) Kongeriket Spania: «sociedad anónima»,

10) Republikken Frankrike: «société anonyme», «société d’assurance mutuelle», «institution de prévoyance régie 
par le code de la sécurité sociale», «institution de prévoyance régie par le code rural», «mutuelles régies par 
le code de la mutualité»,

11) Republikken Italia: «società per azioni»,

12) Republikken Kypros: «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές», «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με 
εγγύηση»,

13) Republikken Latvia: «akciju sabiedrība», «sabiedrība ar ierobežotu atbildību»,

14) Republikken Litauen: «akcinė bendrovė», «uždaroji akcinė bendrovė»,

15) Storhertugdømmet Luxembourg: «société anonyme», «société en commandite par actions», «association 
d’assurances mutuelles», «société coopérative»,

16) Republikken Ungarn: «biztosító részvénytársaság», «biztosító szövetkezet», «harmadik országbeli biztosító 
magyarországi fióktelepe»,

17) Republikken Malta: «limited liability company / kumpannija tà responsabbiltà limitata»,

18) Kongeriket Nederland: «naamloze vennootschap», «onderlinge waarborgmaatschappij»,
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19) Republikken Østerrike: «Aktiengesellschaft», «Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit»,

20) Republikken Polen: «spółka akcyjna», «towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych»,

21) Republikken Portugal: «sociedade anónima», «mútua de seguros»,

22) Romania: «societate pe actiuni»,

23) Republikken Slovenia: «delniška družba»,

24) Den slovakiske republikk: «akciová spoločnost»,

25) Republikken Finland: «keskinäinen vakuutusyhtiö / ömsesidigt försäkringsbolag», «vakuutusosakeyhtiö/
försäkringsaktiebolag», «vakuutusyhdistys/försäkringsförening»,

26) Kongeriket Sverige: «försäkringsaktiebolag», «ömsesidigt försäkringsbolag»,

27) Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland: «companies limited by shares or by guarantee or 
unlimited», «societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts», «societies registered or 
incorporated under the Friendly Societies Acts», «the association of underwriters known as Lloyd’s».

28) i alle tilfeller og som et alternativ til de former for gjenforsikringsforetak som er angitt i nr. 1–27, 
foretaksformen europeisk allmennaksjeselskap (SE-selskap) som definert i forordning (EF) nr. 2157/2001.

_______
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VEDLEGG IV

STANDARDFORMEL FOR SOLVENSKAPITALKRAV (SCR)

1.  Beregning av basiskravet til solvenskapital

 Basiskravet til solvenskapital fastsatt i artikkel 104 nr. 1 skal beregnes som følger:

Basiskravet til solvenskapitalkrav =

 der SCRi er risikomodul i og SCRj er risikomodul j, og der «i,j» betyr at summen av de ulike begrepene skal dekke 
alle mulige kombinasjoner av i og j. I beregningen erstattes SCRi og SCRj med følgende:

– SCR marked betegner markedsrisikomodulen,

– SCR motpart betegner motpartsrisikomodulen,

– SCR liv betegner risikomodulen for livsforsikring,

– SCR helse betegner risikomodulen for helseforsikring,

– SCR skade betegner risikomodulen for skadeforsikring.

Faktoren Corr i,j betegner elementet angitt i rad «i» og kolonne «j» i nedenstående sammenligningsmatrise:

j
i Marked Motpart Liv Helse Skade

Marked 1 0,25 0,25 0,25 0,25

Motpart 0,25 1 0,25 0,25 0,5

Liv 0,25 0,25 1 0,25 0

Helse 0,25 0,25 0,25 1 0

Skade 0,25 0,5 0 0 1

2.  Beregning av risikomodulen for skadeforsikring

 Risikomodulen for skadeforsikring fastsatt i artikkel 105 nr. 2 skal beregnes som følger:

SCR skade = 

 der SCRi er undermodul i og SCRj er undermodul j, og der «i,j» betyr at summen av de ulike begrepene skal dekke 
alle mulige kombinasjoner av i og j. I beregningen erstattes SCRi og SCRj med følgende:

– SCR skade premie/reserve betegner undermodulen premie- og reserverisiko for skadeforsikring,

– SCR skade katastrofe betegner undermodulen katastroferisiko for skadeforsikring.
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3.  Beregning av risikomodulen for livsforsikring

 Risikomodulen for livsforsikring fastsatt i artikkel 105 nr. 3 skal beregnes som følger:

SCRliv = 

 der SCRi er undermodul i og SCRj er undermodul j, og der «i,j» betyr at summen av de ulike begrepene skal dekke 
alle mulige kombinasjoner av i og j. I beregningen erstattes SCRi og SCRj med følgende:

– SCR dødelighet betegner undermodulen dødsrisiko,

– SCR overlevelse betegner undermodulen leverisiko,

– SCR uførhet betegner undermodulen uføre- og sykdomsrisiko,

– SCR liv kostnad betegner undermodulen kostnadsrisiko for livsforsikring,

– SCR justering betegner undermodulen justeringsrisiko,

– SCR avbrudd betegner undermodulen avbruddsrisiko,

– SCR liv katastrofe betegner undermodulen katastroferisiko for livsforsikring.

4.  Beregning av markedsrisikomodulen

 Markedsrisikomodulens oppbygning

 Markedsrisikomodulen fastsatt i artikkel 105 nr. 5 skal beregnes som følger:

SCRmarked = 

 der SCRi er undermodul i og SCRj er undermodul j, og der «i,j» betyr at summen av de ulike begrepene skal dekke 
alle mulige kombinasjoner av i og j. I beregningen erstattes SCRi og SCRj med følgende:

– SCR rente betegner undermodulen renterisiko,

– SCR aksje betegner undermodulen aksjerisiko,

– SCR eiendom betegner undermodulen eiendomsrisiko,

– SCR kredittmargin betegner undermodulen kredittmarginrisiko (spread risk),

– SCR konsentrasjon betegner undermodulen markedsrisikokonsentrasjoner,

– SCR valuta betegner undermodulen valutarisiko.

______
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VEDLEGG V

GRUPPER AV FORSIKRINGSKLASSER FOR SKADEFORSIKRING I HENHOLD TIL ARTIKKEL 159

1.  Ulykkes- og sykeforsikring (klasse 1 og 2 i vedlegg I),

2.  motorvognforsikring (klasse 3,7 og 10 i vedlegg I, tallene for klasse 10, med unntak av transportøransvaret, angis 
særskilt),

3.  brann- og tingsskadeforsikring (klasse 8 og 9 i vedlegg I),

4.  luftfarts-, sjø- og transportforsikring (klasse 4, 5, 6, 7, 11 og 12 i vedlegg I),

5.  alminnelig ansvarsforsikring (klasse 13 i vedlegg I),

6.  kreditt- og kausjonsforsikring (klasse 14 og 15 i vedlegg I),

7.  andre klasser (klasse 16, 17 og 18 i vedlegg I).

______
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VEDLEGG VI

DEL A

Opphevede direktiver med senere endringer

(i henhold til artikkel 310)

Rådsdirektiv 64/225/EØF

(EFT L 56 av 4.4.1964, s. 878)

Artikkel 29 vedlegg I punkt III.G.1 i tiltredelsesakten 
av 1973

(EFT L 73 av 27.3.1972, s. 89)

Første rådsdirektiv 73/239/EØF

(EFT L 228 av 16.8.1973, s. 3)

Artikkel 29 vedlegg I nr. XI.B.II.1 i tiltredelsesakten 
av 1994

(EFT C 241 av 29.8.1994, s. 197)

(erstattet av rådsbeslutning 95/1/EF)

(EFT L 1 av 1.1.1995, s. 1)

Artikkel 20 vedlegg II nr. 3.1 i tiltredelsesakten av 
2003 

(EUT L 236 av 23.9.2003, s. 335)

Artikkel 26 vedlegg I nr. II.c.1.a i tiltredelsesakten av 
1985

(EFT L 302 av 15.11.1985, s. 156)

Rådsdirektiv 76/580/EØF bare artikkel 1

(EFT L 189 av 13.7.1976, s. 13)

Rådsdirektiv 84/641/EØF bare artikkel 1–14

(EFT L 339 av 27.12.1984, s. 21)

Rådsdirektiv 87/343/EØF bare artikkel 1 og vedlegg

(EFT L 185 av 4.7.1987, s. 72)

Rådsdirektiv 87/344/EØF bare artikkel 9

(EFT L 185 av 4.7.1987, s. 77)

Annet rådsdirektiv 88/357/EØF bare artikkel 9, 10 og 11

(EFT L 172 av 4.7.1988, s. 1)

Rådsdirektiv 90/618/EØF bare artikkel 2, 3 og 4

(EFT L 330 av 29.11.1990, s. 44)

Rådsdirektiv 92/49/EØF bare artikkel 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 24, 32, 
33 og 53

(EFT L 228 av 11.8.1992, s. 1)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/26/EF bare artikkel 1, 2 nr. 2 tredje strekpunkt og artikkel 3 
nr. 1

(EFT L 168 av 18.7.1995, s. 7)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/26/EF bare artikkel 8

(EFT L 181 av 20.7.2000, s. 65)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/13/EF bare artikkel 1

(EFT L 77 av 20.3.2002, s. 17)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/87/EF bare artikkel 22

(EUT L 35 av 11.2.2003, s. 1)
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Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/1/EF bare artikkel 4

(EUT L 79 av 24.3.2005, s. 9)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/68/EF bare artikkel 57

(EUT L 323 av 9.12.2005, s. 1)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/101/EF bare artikkel 1 og punkt 1 i vedlegget

(EUT L 363 av 20.12.2006, s. 238)

Rådsdirektiv 73/240/EØF

(EFT L 228 av 16.8.1973, s. 20)

Rådsdirektiv 76/580/EØF

(EFT L 189 av 13.7.1976, s. 13)

Rådsdirektiv 78/473/EØF

(EFT L 151 av 7.6.1978, s. 25)

Rådsdirektiv 84/641/EØF

(EFT L 339 av 27.12.1984, s. 21)

Rådsdirektiv 87/344/EØF

(EFT L 185 av 4.7.1987, s. 77)

Annet rådsdirektiv 88/357/EØF

(EFT L 172 av 4.7.1988, s. 1)

Rådsdirektiv 90/618/EØF bare artikkel 5–10

(EFT L 330 av 29.11.1990, s. 44)

Rådsdirektiv 92/49/EØF bare artikkel 12 nr. 1, 19, 23, 27, 30 nr. 1, 34, 35, 36, 
37, 39 nr. 1, 40 nr. 1, 42 nr. 1, 43 nr. 1, 44 nr. 1, 45 nr. 1 
og 46 nr. 1(EFT L 228 av 11.8.1992, s. 1)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/26/EF bare artikkel 9

(EFT L 181 av 20.7.2000, s. 65)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/14/EF bare artikkel 3

(EUT L 149 av 11.6.2005, s. 14)

Rådsdirektiv 92/49/EØF

(EFT L 228 av 11.8.1992, s. 1)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/26/EF bare artikkel 1 annet strekpunkt, artikkel 2 nr. 1 første 
strekpunkt, artikkel 4 nr. 1, 3 og 5 og artikkel 5 annet 
strekpunkt(EFT L 168 av 18.7.1995, s. 7)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/64/EF bare artikkel 2

(EFT L 290 av 17.11.2000, s. 27)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/87/EF bare artikkel 24

(EUT L 35 av 11.2.2003, s. 1)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/1/EF bare artikkel 6

(EUT L 79 av 24.3.2005, s. 9)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/68/EF bare artikkel 58

(EUT L 323 av 9.12.2005, s. 1)
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Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/44/EF bare artikkel 1

(EUT L 247 av 21.9.2007, s. 1)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/78/EF

(EFT L 330 av 5.12.1998, s. 1)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/87/EF bare artikkel 28

(EUT L 35 av 11.2.2003, s. 1)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/1/EF bare artikkel 7

(EUT L 79 av 24.3.2005, s. 9)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/68/EF bare artikkel 59

(EUT L 323 av 9.12.2005, s. 1)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/17/EF

(EFT L 110 av 20.4.2001, s. 28)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/83/EF

(EFT L 345 av 19.12.2002, s. 1)

Rådsdirektiv 2004/66/EF bare punkt II i vedlegget

(EUT L 168 av 1.5.2004, s. 35)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/1/EF bare artikkel 8

(EUT L 79 av 24.3.2005, s. 9)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/68/EF bare artikkel 60

(EUT L 323 av 9.12.2005, s. 1)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/101/EF bare artikkel 1 og punkt 3 i vedlegget

(EUT L 363 av 20.12.2006, s. 238)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/44/EF bare artikkel 2

(EUT L 247 av 21.9.2007, s. 1)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/19/EF bare artikkel 1

(EUT L 76 av 19.3.2008, s. 44)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/68/EF

(EUT L 323 av 9.12.2005, s. 1)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/44/EF bare artikkel 4

(EUT L 247 av 21.9.2007, s. 1)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/19/EF bare artikkel 1

(EUT L 76 av 19.3.2008, s. 44)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/37/EF bare artikkel 1

(EUT L 81 av 20.3.2008, s. 1)
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DEL B

Liste over frister for innarbeiding i nasjonal lovgivning

(i henhold til artikkel 310)

Direktiv Frist for innarbeiding Frist for anvendelse

64/225/EØF 26. august 1965

73/239/EØF 27. januar 1975 27. januar 1976

73/240/EØF 27. januar 1975

76/580/EØF 31. desember 1976

78/473/EØF 2. desember 1979 2. juni 1980

84/641/EØF 30. juni 1987 1. januar 1988

87/343/EØF 1. januar 1990 1. juli 1990

87/344/EØF 1. januar 1990 1. juli 1990

88/357/EØF 30. desember 1989 30. juni 1990

90/618/EØF 20. mai 1992 20. november 1992

92/49/EØF 31. desember 1993 1. juli 1994

95/26/EF 18. juli 1996 18. juli 1996

98/78/EF 5. juni 2000

2000/26/EF 20. juli 2002 20. januar 2003

2000/64/EF 17. november 2002

2001/17/EF 20. april 2003

2002/13/EF 20. september 2003

2002/83/EF 17. november 2002,  
20. september 2003,  
19. juni 2004 (avhengig av den 
særskilte bestemmelsen)

2002/87/EF 11. august 2004

2004/66/EF 1. mai 2004

2005/1/EF 13. mai 2005

2005/14/EF 11. juni 2007

2005/68/EF 10. desember 2007

2006/101/EF 1. januar 2007

2008/19/EF Ikke relevant

2008/37/EF Ikke relevant
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