
 I  EØS-ORGANER

 1.  EØS-komiteen

2011/EØS/35/01  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1923/2006 av 18. desember 2006 om  
endring av forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge,  
bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati ............................... 1

2011/EØS/35/02  Kommisjonsvedtak av 28. november 2006 om endring av vedtak 2005/393/EF med  
hensyn til restriksjonssonene i forbindelse med blåtung (2006/858/EF) ............................ 9

2011/EØS/35/03  Kommisjonsvedtak av 5. desember 2006 om endring av vedtak 2006/80/EF med  
omsyn til Slovenia (2006/883/EF) ....................................................................................... 15

2011/EØS/35/04  Kommisjonsvedtak av 15. desember 2006 om gjennomføring av rådsforordning  
(EF) nr. 21/2004 med hensyn til retningslinjer og framgangsmåter for elektronisk 
identifikasjon av sauer og geiter (2006/968/EF) ................................................................. 17

2011/EØS/35/05  Kommisjonsvedtak av 20. desember  2007 om endring av kommisjonsvedtak  
2005/362/EF av 2. mai 2005 om godkjenning av planen for utrydding av afrikansk  
svinepest hjå viltlevande svin på Sardinia i Italia (2007/11/EF) ......................................... 22

2011/EØS/35/06  Kommisjonsvedtak av 22. desember 2006 om godkjenning av overvakingsplanane som 
Bulgaria og Romania har lagt fram for påvising av restmengder eller stoff i levande  
dyr og animalske produkt i medhald av rådsdirektiv 96/23/EF (2007/15/EF) .................... 24

2011/EØS/35/07  Kommisjonsvedtak av 22. desember 2006 om endring av vedtak 2005/393/EF med  
hensyn til restriksjonssonene i forbindelse med blåtunge (2007/28/EF) ............................. 25

2011/EØS/35/08  Kommisjonsvedtak av 14. februar 2007 om endring av vedtak 2005/393/EF med  
hensyn til restriksjonssonene i forbindelse med blåtunge (2007/101/EF) ........................... 31

2011/EØS/35/09  Kommisjonsvedtak av 16. februar 2007 om fastsettelse av nærmere regler for et alternativt 
identifikasjonsmerke i henhold til rådsdirektiv 2002/99/EF (2007/118/EF) .........................  33

EØS-tillegget 
til Den europeiske 
unions tidende

ISSN 1022-9310

Nr. 35
18. årgang

23.6.2011

N
O

R
SK

 u
tg

av
e



2011/EØS/35/10  Kommisjonsvedtak av 16. februar 2007 om endring av vedtak 2006/415/EF, 2006/416/EF  
og 2006/563/EF med hensyn til identifikasjonsmerket som skal påføres ferskt fjørfekjøtt 
(2007/119/EF) ........................................................................................................................  36

2011/EØS/35/11  Kommisjonsvedtak av 20. februar 2007 om unntak for Italia i medhald av rådsdirektiv  
92/119/EØF for transport av slaktesvin på offentlege og private vegar til eit slakteri  
innanfor ei vernesone (2007/123/EF) ....................................................................................  39

2011/EØS/35/12  Kommisjonsvedtak av 23. februar 2007 om endring av vedtak 2003/135/EF med omsyn til 
endring av planane for utrydding av og naudvaksinasjon mot klassisk svinepest hjå  
viltlevande svin i visse område av delstaten Rheinland-Pfalz (Tyskland) (2007/135/EF) ....  41

2011/EØS/35/13  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 ...................................................................................................................................  44

2011/EØS/35/14  Kommisjonsvedtak av 5. desember 2006 om endring av rådsdirektiv 64/432/EØF,  
90/539/EØF, 92/35/EØF, 92/119/EØF, 93/53/EØF, 95/70/EF, 2000/75/EF, 2001/89/EF,  
2002/60/EF og vedtak 2001/618/EF med hensyn til lister over nasjonale referanse- 
laboratorier og statl ige institutter (2006/911/EF) .................................................................  87

2011/EØS/35/15  Kommisjonsvedtak av 15. februar 2007 om endring av vedtak 2002/300/EF med omsyn til 
dei områda som er utelatne frå lista over godkjende soner med omsyn til Bonamia ostreae 
(2007/104/EF) ........................................................................................................................  105

2011/EØS/35/16  Kommisjonsforordning (EF) nr. 184/2007 av 20. februar 2007 om godkjenning av 
kaliumdiformiat (Formi LHS) som tilsetjingsstoff i fôrvarer ................................................  108

2011/EØS/35/17  Kommisjonsforordning (EF) nr. 186/2007 av 21. februar 2007 om godkjenning av ny  
bruk av Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) som tilsetjingsstoff i fôrvarer ...............  111

2011/EØS/35/18  Kommisjonsforordning (EF) nr. 226/2007 av 1. mars 2007 om godkjenning av  
Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 og Levucell SC10 ME) som 
tilsetjingsstoff i fôrvarer .........................................................................................................  114

2011/EØS/35/19  Kommisjonsforordning (EF) nr. 242/2007 av 6. mars 2007 om godkjenning av endo-1,4-
betaxylanase EC 3.2.1.8 (Belfeed B1100MP og Belfeed B1100ML) som tilsetjingsstoff i  
fôrvarer ...................................................................................................................................  117

2011/EØS/35/20  Kommisjonsforordning (EF) nr. 243/2007 av 6. mars 2007 om godkjenning av 3-fytase 
(Natuphos) som tilsetjingsstoff i fôrvarer ..............................................................................  120

2011/EØS/35/21  Kommisjonsforordning (EF) nr. 244/2007 av 7. mars 2007 om godkjenning av 
L-histidinmonohydrokloridmonohydrat som tilsetjingsstoff i fôrvarer .................................  122

2011/EØS/35/22  Kommisjonsdirektiv 2006/119/EF av 27. november 2006 om endring, med henblikk på  
tilpasning til den tekniske utvikling, av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/56/EF om 
varmeanlegg for motorvogner og deres tilhengere ................................................................  125



2011/EØS/35/23  Kommisjonsdirektiv 2006/120/EF av 27. november 2006 om retting og endring av 
direktiv 2005/30/EF om endring, med henblikk på tilpasning til den tekniske utvikling, av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 97/24/EF og 2002/24/EF om typegodkjenning av  
motorvogner med to eller tre hjul ..........................................................................................  129

2011/EØS/35/24  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,  
og om endring av rådsdirektiv 92/42/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 96/57/EF  
og 2000/55/EF. .......................................................................................................................  131

2011/EØS/35/25  Kommisjonsforordning (EF) nr. 2023/2006 av 22. desember 2006 om god  
framstillingspraksis for materiale og gjenstandar som er meinte for å kome i kontakt  
med næringsmiddel ................................................................................................................  161

2011/EØS/35/26  Kommisjonsdirektiv 2006/142/EF av 22. desember 2006 om endring av listen i vedlegg  
IIIa til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF over de ingredienser som alltid  
skal angis ved merking av næringsmidler .............................................................................  165

2011/EØS/35/27  Kommisjonsdirektiv 2007/7/EF av 14. februar 2007 om endring av visse vedlegg til  
rådsdirektiv 86/362/EØF og 90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for rester av atrazin, 
lambdacyhalotrin, fenmedifam, metomyl, linuron, penkonazol, pymetrozin, bifentrin og 
abamektin ...............................................................................................................................  167

2011/EØS/35/28  Kommisjonsdirektiv 2007/12/EF av 26. februar 2007 om endring av visse vedlegg til  
rådsdirektiv 90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for rester av penkonazol, benomyl  
og karbendazim ......................................................................................................................  180

2011/EØS/35/29  Kommisjonsdirektiv 2007/8/EF av 20. februar 2007 om endring av vedleggene til  
rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF og 90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for  
rester av fosfamidon og mevinfos ..........................................................................................  189

2011/EØS/35/30  Kommisjonsdirektiv 2007/9/EF av 20. februar 2007 om endring av vedlegget til  
rådsdirektiv 90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for rester av aldikarb .....................  197

2011/EØS/35/31  Kommisjonsdirektiv 2007/11/EF av 21. februar 2007 om endring av visse vedlegg til  
rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for  
rester av acetamiprid, tiakloprid, imazosulfuron, metoksyfenozid, S-metolaklor,  
milbemektin og tribenuron .....................................................................................................  204

2011/EØS/35/32  Kommisjonsrekommandasjon av 17. august 2006 om forebygging og reduksjon av 
fusariumtoksiner i korn og kornprodukter (2006/583/EF) ....................................................  216

2011/EØS/35/33  Kommisjonsforordning (EF) nr. 394/2007 av 12. april 2007 om endring av vedlegg I til 
rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for  
landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler ..................  222



2011/EØS/35/34  Kommisjonsforordning (EF) nr. 287/2007 av 16. mars 2007 om endring av vedlegg II til 
rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av 
maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk 
opprinnelse, med omsyn til ginseng og standardiserte ekstrakt og preparat som er  
framstilte av dette ...................................................................................................................  224

2011/EØS/35/35  Kommisjonsforordning (EF) nr. 162/2007 av 19. februar 2007 om endring av  
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2003/2003 om gjødsel for å tilpasse  
vedlegg I og IV til den tekniske utvikling .............................................................................  226

2011/EØS/35/36  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 av 29. april 2004 om persistente 
organiske forurensende stoffer, og om endring av direktiv 79/117/EØF ..............................  235

2011/EØS/35/37  Rådsforordning (EF) nr. 1195/2006 av 18. juli 2006 om endring av vedlegg IV til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske  
forurensende stoffer................................................................................................................  252

2011/EØS/35/38  Rådsforordning (EF) nr. 172/2007 av 16. februar 2007 om endring av vedlegg V til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske  
forurensende stoffer................................................................................................................  255

2011/EØS/35/39  Kommisjonsforordning (EF) nr. 323/2007 av 26. mars 2007 om endring av vedlegg V til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske  
forurensende stoffer og om endring av direktiv 79/117/EØF ................................................  261

2011/EØS/35/40  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/69/EF av 16. november 2005 om 27. endring av 
rådsdirektiv 76/769/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om  
begrensning av markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og stoffblandinger  
(polysykliske aromatiske hydrokarboner i mykningsoljer og dekk) .....................................  263

2011/EØS/35/41  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/84/EF av 14. desember 2005 om 22. endring av 
rådsdirektiv 76/769/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om  
begrensning av markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og stoffblandinger  
(ftalater i leketøy og småbarnsartikler) ..................................................................................  267

2011/EØS/35/42  Kommisjonsdirektiv 2006/8/EF av 23. januar 2006 om endring, med henblikk på  
tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og  
rådsdirektiv 1999/45/EF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om 
klassifisering, emballering og merking av farlige stoffblandinger ........................................  271

2011/EØS/35/43  Kommisjonsdirektiv 2006/139/EF av 20. desember 2006 om endring av rådsdirektiv  
76/769/EØF med hensyn til begrensning av omsetning og bruk av arsenforbindelser  
for å tilpasse vedlegg I til den tekniske utvikling ..................................................................  279

2011/EØS/35/44  Kommisjonsdirektiv 2007/20/EF av 3. april 2007 om endring av europaparlaments- og 
rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av diklofluanid som et aktivt stoff  
i vedlegg I ...............................................................................................................................  283



2011/EØS/35/45  Kommisjonsdirektiv 2006/65/EF av 19. juli 2006 om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF  
om kosmetiske produkter for å tilpasse vedlegg II og III til nevnte direktiv til den tekniske 
utvikling .................................................................................................................................  286

2011/EØS/35/46  Kommisjonsdirektiv 2007/1/EF av 29. januar 2007 om endring av rådsdirektiv  
76/768/EØF om kosmetiske produkter for å tilpasse vedlegg II til nevnte direktiv til  
den tekniske utvikling ............................................................................................................  290

2011/EØS/35/47  Kommisjonsrekommandasjon av 22. september 2006 om virkningen av  
solbeskyttelsesmidler og påstander om dette (2006/647/EF) ................................................  293

2011/EØS/35/48  Kommisjonsdirektiv 2007/17/EF av 22. mars 2007 om endring av rådsdirektiv  
76/768/EØF om kosmetiske produkter for å tilpasse vedlegg III og VI til nevnte  
direktiv til den tekniske utvikling ..........................................................................................  298

2011/EØS/35/49  Kommisjonsforordning (EF) nr. 211/2007 av 27. februar 2007 om endring av  
forordning (EF) nr. 809/2004 av 29. april 2004 om gjennomføring av europaparlaments-  
og rådsdirektiv 2003/71/EF med hensyn til finansiell informasjon i prospekter når  
utstederen har en sammensatt finansiell historie eller har inngått en betydelig økonomisk 
forpliktelse ..............................................................................................................................  302

2011/EØS/35/50  Kommisjonsdirektiv 2007/16/EF av 19. mars 2007 om gjennomføring av rådsdirektiv  
85/611/EØF om samordning av lover og forskrifter om visse foretak for kollektiv  
investering i verdipapirer (investeringsforetak) med hensyn til forklaring av visse  
definisjoner .............................................................................................................................  306

2011/EØS/35/51  Kommisjonsavgjerd av 15. mars 2006 om skiping av ei gruppe av sakkunnige på høgt  
nivå som skal gje Europakommisjonen råd om gjennomføring og utvikling av i 
2010-strategien (2006/215/EF) ..............................................................................................  315

2011/EØS/35/52  Kommisjonsvedtak av 12. april 2007 om et skjema i henhold til bestemmelser på det  
sosiale området innen veitransport (2007/230/EF) ................................................................  317

2011/EØS/35/53  Kommisjonsvedtak av 23. desember 2005 om den tekniske spesifikasjonen for  
samtrafikkevnen som gjelder for delsystemet  «rullende materiell — støy» i det  
transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog (2006/66/EF) .................................  319

2011/EØS/35/54  Kommisjonsforordning (EF) nr. 414/2007 av 13. mars 2007 om tekniske retningslinjer 
for planlegging, gjennomføring og drift av vannveisinformasjonstjenester (RIS) som 
nevnt i artikkel 5 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/44/EF om harmoniserte 
vannveisinformasjonstjenester (RIS) på innlands vannveier i Fellesskapet ..........................  368

2011/EØS/35/55  Kommisjonsforordning (EF) nr. 415/2007 av 13. mars 2007 om tekniske  
spesifikasjoner for fartøysporingssystemer som nevnt i artikkel 5 i europaparlaments-  
og rådsdirektiv 2005/44/EF om harmoniserte vannveisinformasjonstjenester (RIS) på  
innlands vannveier i Fellesskapet ..........................................................................................  371



2011/EØS/35/56  Kommisjonsforordning (EF) nr. 416/2007 av 22. mars 2007 om tekniske spesifikasjoner  
for meldinger til fartøyer som nevnt i artikkel 5 i europaparlaments- og rådsdirektiv  
2005/44/EF om harmoniserte vannveisinformasjonstjenester (RIS) på innlands vannveier  
i Fellesskapet ..........................................................................................................................  373

2011/EØS/35/57  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 457/2007 av 25. april 2007 om endring av 
forordning (EF) nr. 417/2002 om framskunda innføring av krav om dobbelt skrog eller 
tilsvarande konstruksjon for oljetankskip med enkelt skrog .................................................  375

2011/EØS/35/58  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1899/2006 av 12. desember 2006 om  
endring av rådsforordning (EØF) nr. 3922/91 om harmonisering av tekniske krav og 
administrative fremgangsmåter i sivil luftfart .......................................................................  377

2011/EØS/35/59  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1900/2006 av 20. desember 2006 om  
endring av rådsforordning (EØF) nr. 3922/91 om harmonisering av tekniske krav og 
administrative framgangsmåter i sivil luftfart .......................................................................  552

2011/EØS/35/60  Kommisjonsforordning (EF) nr. 437/2007 av 20. april 2007 om endring av forordning  
(EF) nr. 622/2003 om fastsettelse av tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende  
standarder for luftfartssikkerhet .............................................................................................  554

2011/EØS/35/61  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2006/EF av 5. juli 2006 om 
funksjonshemmede og bevegelseshemmede personers rettigheter i forbindelse med  
lufttransport ............................................................................................................................  556

2011/EØS/35/62  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/25/EF av 5. april 2006 om minstekrav til helse  
og sikkerhet med hensyn til eksponering av arbeidstakere for risikoer i forbindelse med  
fysiske agenser (kunstig optisk stråling) (nittende særdirektiv i henhold til artikkel 16  
nr. 1 i direktiv 89/391/EØF) ...................................................................................................  565

2011/EØS/35/63  Kommisjonsvedtak av 29. mars 2007 om endring av vedtak 2001/405/EF, 2002/255/EF, 
2002/371/EF, 2004/669/EF, 2003/31/EF og 2000/45/EF om lenging av det tidsrommet  
som miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til visse produkt, skal gjelde for 
(2007/207/EF) ........................................................................................................................  587

2011/EØS/35/64  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF av 23. oktober 2000 om fastsettelse av  
en ramme for fellesskapstiltak på området vannpolitikk .......................................................  589

2011/EØS/35/65  Europaparlaments- og rådsvedtak 2455/2001/EF av 20. november 2001 om utarbeiding  
av en liste over prioriterte stoffer på området vannpolitikk og om endring av direktiv  
2000/60/EF .............................................................................................................................  661

2011/EØS/35/66  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF av 12. mars 2001 om utsetting i miljøet av 
genmodifiserte organismer og om oppheving av rådsdirektiv 90/220/EØF ..........................  666

2011/EØS/35/67  Kommisjonsvedtak av 24. juli 2002 om fastsettelse av rettledninger som skal utfylle  
vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF om utsetting i miljøet av 
genmodifiserte organismer og om oppheving av rådsdirektiv 90/220/EØF  
(2002/623/EF) ........................................................................................................................  705



2011/EØS/35/68  Rådsvedtak av 3. oktober 2002 om fastsettelse av rettledninger som skal utfylle vedlegg  
VII til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF om utsetting i miljøet av  
genmodifiserte organismer og om oppheving av rådsdirektiv 90/220/EØF  
(2002/811/EF) ........................................................................................................................  717

2011/EØS/35/69  Rådsvedtak av 3. oktober 2002 om fastsettelse av en mal for sammendrag av  
opplysninger om markedsføring av genmodifiserte organismer som utgjør eller inngår i 
produkter, i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF (2002/812/EF) ......  727

2011/EØS/35/70  Rådsvedtak av 3. oktober 2002 om fastsettelse av malen for sammendrag av melding  
om utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer for andre formål enn  
markedsføring i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF  
(2002/813/EF) ........................................................................................................................  752

2011/EØS/35/71  Kommisjonsvedtak av 29. september 2003 om fastsettelse av en mal for framlegging av 
resultater av utsetting i miljøet av genmodifiserte høyerestående planter for andre  
formål enn markedsføring, i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF 
(2003/701/EF) ........................................................................................................................  774

2011/EØS/35/72  Kommisjonsvedtak av 23. februar 2004 om fastsettelse av nærmere bestemmelser  
om hvordan de registrene med opplysninger om genetiske endringer i genmodifiserte  
organismer som er omhandlet i europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF, skal  
fungere (2004/204/EF) ...........................................................................................................  782

2011/EØS/35/73  Kommisjonsforordning (EF) nr. 332/2007 av 27. mars 2007 om tekniske bestemmelser  
om overføring av statistikk over jernbanetransport ...............................................................  785

2011/EØS/35/74  Kommisjonsforordning (EF) nr. 102/2007 av 2. februar 2007 om vedtakelse av  
spesifikasjoner for tilleggsundersøkelsen for 2008 om arbeidsmarkedssituasjonen  
for innvandrere og deres direkte etterkommere i henhold til rådsforordning (EF)  
nr. 577/98 og om endring av forordning (EF) nr. 430/2005 ..................................................  798

2011/EØS/35/75  Kommisjonsforordning (EF) nr. 215/2007 av 28. februar 2007 om gjennomføring av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker  
over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen over sekundærmålvariabler  
for overforgjelding og økonomisk utestenging ......................................................................  803

2011/EØS/35/76  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 458/2007 av 25. april 2007 om det  
europeiske systemet for integrerte statistikkar over sosial tryggleik (ESSPROS)  ...............  811

2011/EØS/35/77  Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 779/2007/EF av 20. juni 2007 om skiping av eit 
særprogram for tidsrommet 2007-2013 for å førebyggje og motkjempe vald mot barn,  
ungdom og kvinner og for å verne valdsoffer og risikogrupper (Daphne III-programmet),  
som ein del av det overordna programmet «Grunnleggjande rettar og rettferd» ..................  817

 II  EFTA-ORGANER

 1.  EFTA-statenes faste komité



 2.  EFTAs overvåkningsorgan

 3.  EFTA-domstolen

 III  EF-ORGANER

 1.  Kommisjonen



23.6.2011 Nr. 35/1EØS-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 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) Forordning (EF) nr. 999/2001(3) danner rettsgrunnlaget 
for all lovgivning om overførbar spongiform encefalopati 
(TSE) i Fellesskapet.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 404 av 30.12.2006, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 98/2007 av 28. september 
2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 9, 
21.2.2008, s. 5.

(1) EUT C 234 av 22.9.2005, s. 26.
(2) Europaparlamentets uttalelse av 17. mai 2006 (ennå ikke offentliggjort 

i EUT), Rådets felles holdning av 24. november 2006 (ennå ikke 
offentliggjort i EUT) og Europaparlamentets holdning av 12. desember 
2006 (ennå ikke offentliggjort i EUT).

(3) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1041/2006 (EUT L 187 av 8.7.2006, 
s. 10).

2) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 932/2005 av 8. juni 2005 om endring av forordning 
(EF) nr. 999/2001 med hensyn til utvidelsen av 
tidsrommet for overgangstiltak(4), ble anvendelsestiden 
for overgangstiltakene fastsatt i forordning (EF) 
nr. 999/2001, forlenget til senest 1. juli 2007.

3) På generalforsamlingen i mai 2003 vedtok Verdens 
dyrehelseorganisasjon en resolusjon for å forenkle de 
nåværende internasjonale kriteriene for klassifisering 
av stater i henhold til risikoen for bovin spongiform 
encefalopati (BSE). På generalforsamlingen i mai 2005 
ble det vedtatt et forslag. Artiklene i forordning (EF) 
nr. 999/2001 skal tilpasses for å gjenspeile det nye 
systemet for kategorisering som er avtalt på internasjonalt 
plan.

4) Den siste utviklingen når det gjelder prøvetaking og 
analyser, vil kreve omfattende endringer i vedlegg X til 
forordning (EF) nr. 999/2001. Det er derfor nødvendig 
å foreta visse tekniske endringer av den nåværende 
definisjonen av «hurtigprøver» i forordning (EF) 
nr. 999/2001, for å gjøre det enklere å endre strukturen i 
nevnte vedlegg på et senere tidspunkt.

5) Av hensyn til klarheten i Fellesskapets regelverk, bør 
det presiseres at definisjonen av «mekanisk utbeinet 
kjøtt» fastsatt i annet fellesskapsregelverk for 
næringsmiddeltrygghet, skal få anvendelse i forordning 
(EF) nr. 999/2001 i forbindelse med utryddelsestiltak for 
TSE.

(4) EUT L 163 av 23.6.2005, s. 1.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1923/2006

av 18. desember 2006

om endring av forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og 
utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati(*)

EØS-ORGANER
EØS-KOMITEEN

 2011/EØS/35/01
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6) Ved forordning (EF) nr. 999/2001 er det opprettet et 
overvåkingsprogram for BSE og skrapesyke. I sin uttalelse 
av 6.-7. mars 2003 anbefalte Styringskomiteen for 
vitenskapelige spørsmål å innføre et overvåkingsprogram 
for TSE hos hjortedyr. Overvåkingssystemet fastsatt i 
nevnte forordning, skal derfor utvides til å omfatte andre 
former for TSE, og det skal fastsettes mulighet til å vedta 
ytterligere tiltak for å iverksette et slikt system på et 
senere tidspunkt.

7) Ved kommisjonsvedtak 2003/100/EF av 13. februar 
2003 om fastsettelse av minstekrav til avlsprogrammer 
for resistens mot overførbar spongiform encefalopati 
hos sau(1), er det som et overgangstiltak innført et 
harmonisert avlsprogram med sikte på utvelging av 
TSE-resistens hos sau. Forordning (EF) nr. 999/2001 
skal endres slik at den danner et fast rettslig grunnlag for 
avlsprogrammet samtidig som den gir muligheten til å 
endre slike programmer for å ta hensyn til de evaluerte 
vitenskapelige resultatene og de generelle følgene av 
gjennomføringen av dem.

8) Ved forordning (EF) nr. 999/2001 er det forbudt å bruke 
visse bearbeidede animalske proteiner i fôr til visse dyr, 
med mulighet til å gi unntak. Den siste utviklingen når 
det gjelder forbud mot fôr, kan gjøre det nødvendig å 
foreta endringer i vedlegg IV til nevnte forordning. Det er 
nødvendig å foreta visse tekniske endringer i nåværende 
ordlyd i den tilsvarende artikkelen for å gjøre det 
enklere å endre strukturen i nevnte vedlegg på et senere 
tidspunkt.

9) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1774/2002 av 3. oktober 2002 om hygieneregler for 
animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum(2), 
er det fastsatt regler for disponering av spesifisert 
risikomateriale og dyr angrepet av TSE. Det er nå vedtatt 
regler for transitt gjennom Fellesskapet av produkter 
av animalsk opprinnelse. Av hensyn til konsekvensen 
i Fellesskapets regelverk, skal de nåværende reglene i 
forordning (EF) nr. 999/2001 for disponeringen av slikt 
materiale og slike dyr, derfor erstattes med en henvisning 
til forordning (EF) nr. 1774/2002, og henvisningen til 
reglene for transitt i forordning (EF) nr. 999/2001 skal 
utgå.

10) Den siste utviklingen når det gjelder spesifisert 
risikomateriale, vil også kreve omfattende endringer 
i vedlegg V til forordning (EF) nr. 999/2001. Det er 
nødvendig å foreta visse tekniske endringer i nåværende 
ordlyd i de tilsvarende bestemmelsene i nevnte forordning 
for å gjøre det enklere å endre strukturen i nevnte vedlegg 
på et senere tidspunkt.

(1) EUT L 41 av 14.2.2003, s. 41.
(2) EFT L 273 av 10.10.2002, s. 1. Forordningen sist endret ved 

kommisjonsforordning (EF) nr. 208/2006 (EUT L 36 av 8.2.2006, s. 25).

11) Selv om bedøving ved innsprøyting av gass i kraniet er 
forbudt i Fellesskapet, kan innsprøyting av gass også 
skje etter bedøving. Det er derfor nødvendig å endre de 
relevante bestemmelsene om slaktemetoder i forordning 
(EF) nr. 999/2001 for å forby innsprøyting av gass i 
kraniet etter bedøving.

12) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1915/2003 om endring 
av forordning (EF) nr. 999/2001(3) inneholder nye 
bestemmelser om utryddelse av skrapesyke hos sauer 
og geiter. Det er derfor nødvendig å forby forflytning 
av sauer og geiter fra driftsenheter der det er offisiell 
mistanke om skrapesyke.

13) På grunnlag av ny vitenskapelig kunnskap, skal forordning 
(EF) nr. 999/2001 gi mulighet til å utvide virkeområdet 
for reglene som gjelder omsetning og eksport av storfe, 
sauer og geiter, herunder sæd, embryoer og egg av disse, 
til også å omfatte andre arter.

14) Styringskomiteen for vitenskapelige spørsmål anfører 
i sin uttalelse av 26. juni 1998 at visse begrensninger 
bør overholdes når det gjelder opprinnelsen til råstoff 
for framstilling av dikalsiumfosfat. Dikalsiumfosfat bør 
derfor fjernes fra listen over produkter som ikke er 
underlagt begrensninger for omsetning i samsvar med 
forordning (EF) nr. 999/2001. Det bør klargjøres at melk 
og melkeprodukter ikke er underlagt begrensninger. 

15) På grunnlag av ny vitenskapelig kunnskap og 
risikoklassifisering, og med forbehold for muligheten 
til å vedta vernetiltak, skal det ved forordning (EF) 
nr. 999/2001 tillates at det etter komitéframgangsmåten 
kan vedtas mer spesifikke krav til omsetning og eksport 
av produkter av animalsk opprinnelse fra medlemsstater 
eller tredjestater der risikoen for TSE er kontrollert eller 
ubestemt.

16) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 
forordning (EF) nr. 999/2001, bør vedtas i samsvar 
med rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 
om fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av 
den gjennomføringsmyndighet som er tillagt 
Kommisjonen(4).

(3) EUT L 283 av 31.10.2003, s. 29.
(4) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. Beslutningen endret ved beslutning 2006/512/

EF (EUT L 200 av 22.7.2006, s. 11).
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17) Kommisjonen bør særlig gis myndighet til å vedta 
beslutninger om å godkjenne hurtigprøver, tilpasse 
dyrenes alder, innføre toleransegrense, gi tillatelse til å 
fôre unge drøvtyggere med proteiner fra fisk og utvide 
visse bestemmelser til også å omfatte andre dyrearter, 
til å fastsette regler som gir unntak fra kravet om 
å fjerne og destruere spesifisert risikomateriale, til å 
fastsette kriterier for å dokumentere en forbedring i 
den epidemiologiske situasjonen og kriterier for å gi 
unntak fra visse begrensninger og produksjonsprosesser. 
Ettersom disse tiltakene er allmenne og har som formål 
å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i forordning 
(EF) nr. 999/2001 eller å utfylle den med med nye 
ikke-grunnleggende bestemmelser, bør de vedtas etter 
framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll 
fastsatt i artikkel 5a i beslutning 1999/468/EF.

18) Forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor endres.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 999/2001 gjøres følgende endringer:

1)  Ny betraktning 8a) skal lyde:

«8a) Bruk av visse bearbeidede animalske proteiner 
fra ikke-drøvtyggere som fôr til ikke-drøvtyggere 
skal tillates, idet det tas hensyn til forbudet mot 
resirkulering innenfor samme art som fastsatt 
i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1774/2002 av 3. oktober 2002 om hygieneregler 
for animalske biprodukter som ikke er beregnet på 
konsum(*), og de kontrollaspektene som særlig 
er knyttet til differensieringen av bearbeidede 
animalske proteiner som er spesifikke for visse 
arter, som fastsatt i underretningen om TSE-
veikart, vedtatt av Kommisjonen 15. juli 2005.

_______________
(*) EFT L 273 av 10.10.2002, s. 1. Forordningen sist 

endret ved forordning (EF) nr. 208/2006 (EUT L 36 av 
8.2.2006, s. 25).».

2)  Nye betraktninger skal lyde:

«11a) Europaparlamentet har i sin resolusjon av 
28. oktober 2004(**) uttrykt bekymring for bruk 
av animalske proteiner i fôr til drøvtyggere, i 
og med at dette ikke utgjør noen naturlig del av 
ernæringen til voksent storfe. Etter krisene med 
BSE og munn- og klovsyke, er det blitt en stadig 
mer utbredt holdning at den beste måten å sikre 
menneskers og dyrs helse på, er å holde og fôre 

dyr på en måte som respekterer de enkelte artenes 
særpreg. I samsvar med føre-var-prinsippet og 
i tråd med drøvtyggeres naturlige kostvaner og 
levekår, er det derfor nødvendig å opprettholde 
forbudet mot å bruke animalske proteiner som fôr 
til drøvtyggere i en form som vanligvis ikke er en 
del av deres naturlige kosthold. 

11b) Mekanisk utbeinet kjøtt framkommer ved at kjøttet 
fjernes fra beinet slik at muskelfibrene mister eller 
endrer sin struktur. Det kan inneholde beinbiter og 
periosteum (beinhinne). Mekanisk utbeinet kjøtt 
kan derfor ikke sammenlignes med alminnelig 
kjøtt. Bruk av utbeinet kjøtt til konsum bør derfor 
vurderes på nytt.

__________________

(**) EUT C 174 E av 14.7.2005, s. 178.».

3)  I artikkel 3 nr. 1 gjøres følgende endringer:

a) bokstav l) skal lyde:

«l)  «hurtigprøver» screeningmetodene nevnt i 
vedlegg X, som gir resultater i løpet av 24 timer,»,

b) nye bokstaver n)-p) skal lyde:

«n) «mekanisk utbeinet kjøtt» produktet som 
framkommer ved at kjøttet fjernes fra kjøttbeinene 
etter utbeining ved bruk av mekaniske metoder slik 
at muskelfibrene mister eller endrer sin struktur,

o) «passiv overvåking» rapportering av alle 
dyr som er mistenkt for å være angrepet av 
TSE og, dersom TSE ikke kan utelukkes 
ved hjelp av kliniske undersøkelser, 
laboratorieundersøkelse av disse dyrene,

p) «aktiv overvåking» undersøkelse av dyr som ikke 
er rapportert som dyr som er mistenkt for å være 
angrepet av TSE, herunder nødslaktede dyr, dyr 
med tegn på sykdom ved kontroll ante mortem, 
selvdøde dyr, friske slaktede dyr og dyr som 
er avlivet i forbindelse med et tilfelle av TSE, 
særlig for å fastslå utviklingen og prevalensen 
av TSE i en stat eller en region i staten.».

4)  I artikkel 5 gjøres følgende endringer:

a) nr. 1 skal lyde:

«1.  BSE-statusen i medlemsstater eller tredjestater 
eller i en av deres regioner (heretter kalt 
«stater eller regioner»), skal bestemmes ved 
klassifisering i én av følgende tre kategorier:

neglisjerbar BSE-risiko som definert i vedlegg II,– 

kontrollert BSE-risiko som definert i vedlegg II,– 

ubestemt BSE-risiko som definert i vedlegg II.– 
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BSE-statusen i stater eller regioner kan bestemmes 
bare på grunnlag av kriteriene fastsatt i vedlegg II 
kapittel A. Disse kriteriene skal omfatte resultatene 
av en risikoanalyse som identifiserer alle potensielle 
faktorer for forekomsten av BSE som definert i 
vedlegg II kapittel B, og hvordan de utvikler seg over 
tid, samt omfattende aktive og passive overvåkingstiltak 
som tar hensyn til statens eller regionens risikokategori.

Medlemsstater og tredjestater som ønsker å bli stående 
på listen over tredjestater som er godkjent for eksport 
til Fellesskapet av levende dyr eller produkter som 
omfattes av denne forordning, skal framlegge for 
Kommisjonen en søknad om å få sin BSE-status 
bestemt, ledsaget av relevante opplysninger om 
kriteriene nevnt i vedlegg II kapittel A, de mulige 
risikofaktorene fastsatt i vedlegg II kapittel B, og 
hvordan de utvikler seg over tid.»,

b) nr. 4 skal lyde:

«4.  Medlemsstater og tredjestater som ikke har 
framlagt en søknad i samsvar med nr. 1 tredje ledd, 
skal med hensyn til forsendelse fra sitt territorium av 
levende dyr og produkter av animalsk opprinnelse, 
oppfylle de importkravene som får anvendelse på stater 
med ubestemt BSE-risiko, inntil de har framlagt en slik 
søknad og det er truffet en endelig beslutning om deres 
BSE-status.».

5) I artikkel 6 gjøres følgende endringer:

a) nr. 1 skal lyde:

«1.  Hver medlemsstat skal gjennomføre et årlig 
program for overvåking av TSE på grunnlag av aktiv 
og passiv overvåking i samsvar med vedlegg III. En 
kartleggingsrutine med bruk av hurtigprøver skal 
inngå i dette programmet, dersom slikt finnes for den 
aktuelle dyrearten.

Hurtigprøvene skal godkjennes for dette formål etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 3 og oppføres 
på listen i vedlegg X.»,

b) nye numre skal lyde:

«1a.  Det årlige overvåkingsprogrammet nevnt i nr. 1, 
skal omfatte minst følgende delpopulasjoner:

a) alt storfe over 24 måneder som er sendt til 
nødslakting eller viser tegn på sykdom ved kontroll 
ante mortem,

b) alt storfe over 30 måneder som er slaktet på vanlig 
måte med henblikk på konsum,

c) alt storfe over 24 måneder som ikke er slaktet 
med henblikk på konsum og har dødd eller er blitt 
avlivet på driftsenheten, under transport eller på et 
slakteri (selvdøde dyr).

Medlemsstatene kan gi unntak fra bestemmelsen i 
bokstav c) i fjerntliggende områder med lav dyretetthet, 
der det ikke organiseres innsamling av døde dyr. 
Medlemsstater som benytter denne muligheten, 
skal underrette Kommisjonen og framlegge en liste 
over de aktuelle områdene med en begrunnelse for 
unntaket. Unntaket skal ikke omfatte mer enn 10 % av 
storfebestanden i en medlemsstat.

1b.  Etter samråd med den relevante 
vitenskapskomiteen, kan alderen fastsatt i nr. 1a 
bokstav a) og c) tilpasses i henhold til den vitenskapelige 
utviklingen, etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 
nr. 3.

På anmodning fra en medlemsstat som kan dokumentere 
en forbedring i den epidemiologiske situasjonen i 
staten, og i henhold til visse kriterier som skal fastsettes 
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 3, kan de 
årlige overvåkingsprogrammene for vedkommende 
medlemsstat revideres.

Den berørte medlemsstaten skal framlegge bevis for 
at den er i stand til å fastsette effektiviteten ved 
nåværende tiltak og sikre vern av menneskers og dyrs 
helse på grunnlag av en omfattende risikoanalyse. 
Medlemsstaten skal særlig kunne dokumentere:

a) at prevalensen av BSE er klart fallende eller 
konstant lav, basert på ajourførte prøveresultater,

b) at den i minst seks år har gjennomført og håndhevet 
et fullt kartleggingsprogram for BSE (Fellesskapets 
regelverk for sporbarhet og identifikasjon av 
levende dyr og overvåking av BSE),

c) at den i minst seks år har gjennomført og håndhevet 
Fellesskapets regelverk for totalt fôrforbud for 
produksjonsdyr.»,

c) nytt nr. 5 skal lyde:

«5.  Gjennomføringsreglene for denne artikkel skal 
vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 
nr. 2.».

6)  Ny artikkel 6a skal lyde:

«Artikkel 6a

Avlsprogrammer

1. Medlemsstatene kan innføre avlsprogrammer med 
sikte på utvelging av TSE-resistens i sine sauebestander. 
Avlsprogrammene skal omfatte en ramme for å fastsette 
visse sauebesetningers status som TSE-resistente og kan 
utvides til å omfatte andre dyrearter på grunnlag av 
vitenskapelige bevis som bekrefter resistens mot TSE hos 
visse genotyper av disse artene.

2. Særlige regler for programmene fastsatt i nr. 1 i 
denne artikkel, skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 24 nr. 2.
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3. Medlemsstater som innfører avlsprogrammer, skal 
framlegge regelmessige rapporter for Kommisjonen slik 
at programmene kan få en vitenskapelig vurdering, særlig 
når det gjelder programmenes innvirkning på forekomsten 
av TSE, men også på det genetiske mangfoldet og den 
genetiske variasjonen samt bevaring av saueraser som 
er gamle, sjeldne eller som er godt tilpasset i en bestemt 
region. De vitenskapelige resultatene og de generelle 
følgene av avlsprogrammene skal vurderes regelmessig, og 
om nødvendig skal programmene endres.».

7)  I artikkel 7 gjøres følgende endringer:

a) nr. 1-4 skal lyde:

«1.  Det er forbudt å bruke protein fra dyr i fôr til 
drøvtyggere.

2. Forbudet fastsatt i nr. 1, skal utvides til å omfatte 
andre dyr enn drøvtyggere og begrenses når det gjelder 
fôring av disse dyrene med produkter av animalsk 
opprinnelse i samsvar med vedlegg IV.

3. Nr. 1 og 2 får anvendelse med forbehold for 
bestemmelsene i vedlegg IV om unntak fra forbudet i 
nevnte numre.

Kommisjonen kan etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 24 nr. 3, på grunnlag av en vitenskapelig 
vurdering av fôrbehovet til unge drøvtyggere og 
med forbehold for gjennomføringsreglene for denne 
artikkel, vedtatt i samsvar med nr. 5 i denne artikkel, 
samt etter å ha vurdert de kontrollmessige sidene ved 
dette unntaket, tillate bruk av proteiner fra fisk i fôr til 
unge drøvtyggere.

4. Medlemsstater eller regioner i medlemsstater med 
ubestemt BSE-risiko, har ikke tillatelse til å eksportere 
eller lagre fôrvarer beregnet på produksjonsdyr, som 
inneholder protein fra pattedyr, eller fôrvarer beregnet 
på pattedyr, unntatt hunder, katter og pelsdyr, som 
inneholder bearbeidet protein fra pattedyr.

Tredjestater eller regioner i tredjestater med ubestemt 
BSE-risiko, har ikke tillatelse til å eksportere til 
Fellesskapet fôrvarer beregnet på produksjonsdyr, som 
inneholder protein fra pattedyr, eller fôrvarer beregnet 
på pattedyr, unntatt hunder, katter og pelsdyr, som 
inneholder bearbeidet protein fra pattedyr.

På anmodning fra en medlemsstat eller tredjestat 
kan det etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 
nr. 2, treffes beslutning om å gi enkeltunntak fra 
begrensningene i dette nummer på grunnlag av nærmere 
kriterier som skal fastsettes etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 24 nr. 3. Alle unntak skal ta hensyn 
til bestemmelsene i nr. 3 i denne artikkel.»,

b) nytt nummer 4a skal lyde:

«4a.  På grunnlag av en gunstig risikovurdering 
som tar hensyn til minst mengden og den mulige 
kontamineringskilden samt sendingens endelige 
bestemmelsessted, kan det etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 24 nr. 3, treffes beslutning om å 
innføre en toleransegrense for ubetydelige mengder 
animalsk protein i fôrvarer forårsaket av utilsiktet og 
teknisk uunngåelig kontaminering.»,

c) nr. 5 skal lyde:

«5.  Regler for gjennomføringen av denne artikkel, 
særlig reglene for å forebygge krysskontaminering 
og for prøvetakings- og analysemetodene som kreves 
for å kontrollere at denne artikkel overholdes, skal 
vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 2. 
Reglene skal bygge på en rapport fra Kommisjonen om 
opprinnelse, bearbeiding, kontroll og sporbarhet når 
det gjelder fôrvarer av animalsk opprinnelse.».

8)  I artikkel 8 skal nr. 1-5 lyde:

«1.  Spesifisert risikomateriale skal fjernes og disponeres 
i samsvar med vedlegg V i denne forordning og forordning 
(EF) nr. 1774/2002. Det skal ikke importeres til Fellesskapet. 
Listen over spesifisert risikomateriale nevnt i vedlegg V, 
skal minst omfatte hjerne, ryggmarg, øyne og mandler 
fra storfe som er over tolv måneder, samt virvelsøyle 
fra storfe over en bestemt alder som skal fastsettes etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 3. Idet det tas 
hensyn til de forskjellige risikokategoriene som er fastsatt 
i artikkel 5 nr. 1 første ledd, samt kravene i artikkel 6 nr. 1a 
og nr. 1b bokstav b), skal derfor listen over spesifisert 
risikomateriale i vedlegg V endres.

2. Nr. 1 i denne artikkel får ikke anvendelse på vev 
fra dyr som har gjennomgått en alternativ prøve som er 
godkjent for dette særlige formålet etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 24 nr. 3, forutsatt at denne prøven er 
oppført på listen i vedlegg X, at prøven er utført på 
vilkårene oppført i vedlegg V, og at resultatene av prøven 
er negative.

Medlemsstater som godkjenner bruk av en alternativ prøve 
i samsvar med dette nummer, skal underrette de andre 
medlemsstatene og Kommisjonen om dette.

3. I medlemsstater eller regioner i medlemsstater med 
kontrollert eller ubestemt BSE-risiko, skal sentralnervevev 
hos storfe, sauer eller geiter hvis kjøtt er beregnet på 
konsum eller fôr, ikke ødelegges ved at et avlangt 
stavformet instrument etter bedøving føres inn i kraniet, 
eller ved innsprøyting av gass i kraniet i forbindelse med 
bedøving.

4. Dataene om alder nevnt i vedlegg V, kan tilpasses. 
Denne tilpasningen skal foretas på grunnlag av de siste 
sikre vitenskapelige opplysningene om den statistiske 
sannsynligheten for at det forekommer TSE hos de berørte 
aldersgruppene i populasjonen av storfe, sauer og geiter i 
Fellesskapet.
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5. Regler som gir unntak fra nr. 1-4 i denne artikkel, 
kan vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 
nr. 3 når det gjelder ikrafttredelsestidspunktet for 
forbudet vedrørende fôr fastsatt i artikkel 7 nr. 1, eller om 
nødvendig, i tredjestater eller regioner i tredjestater der 
det er en kontrollert BSE-risiko, ikrafttredelsestidspunktet 
for forbudet mot å bruke protein fra pattedyr i fôr til 
drøvtyggere med henblikk på å begrense kravene til å 
fjerne og destruere spesifisert risikomateriale til å gjelde 
dyr som er født før denne datoen i de berørte statene eller 
regionene.».

9)  I artikkel 9 skal nr. 1 og 2 lyde:

«1.  Produktene av animalsk opprinnelse oppført i 
vedlegg VI, skal framstilles ved bruk av produksjonsprosesser 
som er godkjent etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 
nr. 3.

2. Bein fra storfe, sauer og geiter fra stater eller 
regioner med en kontrollert eller ubestemt BSE-risiko, 
skal ikke brukes til produksjon av mekanisk utbeinet kjøtt. 
Medlemsstatene skal innen 1. juli 2008 framlegge en rapport 
for Kommisjonen om bruken av og produksjonsmetoden 
for mekanisk utbeinet kjøtt på deres territorium. Rapporten 
skal inneholde en uttalelse om hvorvidt medlemsstaten har 
til hensikt å fortsette produksjonen av mekanisk utbeinet 
kjøtt.

Kommisjonen skal deretter framlegge en meddelelse til 
Europaparlamentet og Rådet om behovet for og bruken 
av mekanisk utbeinet kjøtt i Fellesskapet i framtiden, 
herunder politikken for forbrukeropplysning.».

10) I artikkel 12 gjøres følgende endringer:

a) nr. 1 skal lyde:

«1.  Det skal innføres offentlige restriksjoner på 
forflytning av alle dyr som er mistenkt for å være 
angrepet av TSE, til resultatene av en klinisk og 
epidemiologisk undersøkelse som vedkommende 
myndighet foretar, er kjent, eller til dyret avlives med 
henblikk på laboratorieundersøkelse under offentlig 
kontroll.

Dersom det er offisiell mistanke om forekomst av 
TSE hos storfe i en driftsenhet i en medlemsstat, skal 
det innføres offentlige restriksjoner på forflytning av 
alt annet storfe i denne driftsenheten, til resultatene 
av undersøkelsen foreligger. Dersom det er offisiell 
mistanke om forekomst av TSE hos en sau eller geit 
i en driftsenhet i en medlemsstat, skal det innføres 
offentlige restriksjoner på forflytning av alle andre 
sauer og geiter i denne driftsenheten, til resultatene av 
undersøkelsen foreligger.

Dersom det imidlertid kan dokumenteres at det ikke 
er sannsynlig at driftsenheten der dyret oppholdt seg 
da det oppstod mistanke om TSE, er driftsenheten der 
dyret kan ha blitt utsatt for TSE, kan vedkommende 
myndighet bestemme at det skal innføres offentlige 
restriksjoner på forflytning bare for det dyret som er 
mistenkt for å være angrepet.

Dersom det vurderes som nødvendig, kan vedkommende 
myndighet også bestemme at andre driftsenheter 
eller bare den utsatte driftsenheten skal settes under 
offentlig kontroll, avhengig av de epidemiologiske 
opplysningene som foreligger.

En medlemsstat kan etter framgangsmåten fastsatt 
i artikkel 24 nr. 2, og som unntak fra offisielle 
restriksjoner på forflytning fastsatt i dette nummer, 
unntas fra å gjennomføre slike restriksjoner, dersom 
den gjennomfører tiltak som gir tilsvarende garantier, 
på grunnlag av en hensiktsmessig vurdering av mulige 
risikoer for menneskers og dyrs helse.»,

b) nr. 3 skal lyde:

«3.  Alle kroppsdeler av dyret under mistanke skal 
enten holdes tilbake under offentlig kontroll til det er 
stilt en negativ diagnose, eller disponeres i samsvar 
med forordning (EF) nr. 1774/2002.».

11)  I artikkel 13 nr. 1 gjøres følgende endringer:

a) i første ledd skal bokstav a) lyde:

«a)  alle dyrets kroppsdeler skal disponeres i samsvar 
med forordning (EF) nr. 1774/2002, unntatt 
materiale som holdes tilbake for registrering i 
samsvar med kapittel B i vedlegg III til denne 
forordning.»,

b) i første ledd skal bokstav c) lyde:

«c)  alle dyr og produkter av animalsk opprinnelse som 
utgjør en risiko, som oppført i vedlegg VII nr. 2 til 
denne forordning og identifisert ved undersøkelsen 
nevnt i bokstav b) i dette nummer, skal avlives 
og disponeres i samsvar med forordning (EF) 
nr. 1774/2002.»,

c) etter første ledd skal nytt ledd lyde:

«På anmodning fra en medlemsstat og på grunnlag av 
en gunstig risikovurdering som særlig tar hensyn til 
kontrolltiltakene i vedkommende medlemsstat, kan 
det etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 2, 
treffes beslutning om å tillate bruk av storfe nevnt 
i dette nummer, til dyrene ikke lenger benyttes til 
produksjon.».

12) Artikkel 15 nr. 3 skal lyde:

«3.  Etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 3, 
kan bestemmelsene i nr. 1 og 2 utvides til å omfatte andre 
dyrearter.

4. Gjennomføringsregler for denne artikkel kan vedtas 
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 2.».
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13) I artikkel 16 gjøres følgende endringer:

a) i nr. 1 skal bokstav b) lyde:

«b) melk og melkeprodukter, huder og skinn, og 
gelatin og kollagen fra huder og skinn.»,

b) nr. 2 og 3 skal lyde:

«2.  Produkter av animalsk opprinnelse importert 
fra tredjestater med kontrollert eller ubestemt BSE-
risiko, skal stamme fra friskt storfe, friske sauer og 
friske geiter som det ikke er foretatt ødeleggelse av 
sentralnervevev eller innsprøyting av gass i kraniet 
hos, som nevnt i artikkel 8 nr. 3.

3. Næringsmidler av animalsk opprinnelse som 
inneholder materiale fra storfe med opprinnelse i en 
stat eller region med ubestemt BSE-risiko, skal ikke 
omsettes med mindre de stammer fra dyr som:

a) er født åtte år etter den datoen da forbudet mot 
fôring av drøvtyggere med animalsk protein fra 
pattedyr trådte i kraft, og

b) er født, oppdrettet og har oppholdt seg i besetninger 
som har vært bekreftet fri for BSE i minst sju år.

Videre skal næringsmidler fra drøvtyggere ikke sendes 
fra en medlemsstat eller en region i en medlemsstat 
med ubestemt BSE-risiko, til en annen medlemsstat 
eller importeres fra en tredjestat med ubestemt BSE-
risiko.

Dette forbudet får ikke anvendelse på produkter av 
animalsk opprinnelse som er oppført i vedlegg VIII 
kapittel C, og som oppfyller kravene i vedlegg VIII 
kapittel C.

De skal ledsages av et helsesertifikat utstedt av en 
offentlig veterinær, som attesterer at de er framstilt i 
samsvar med denne forordning.».

14) Ny artikkel 23a skal lyde:

«Artikkel 23a

Følgende tiltak som er utformet for å endre ikke-
vesentlige deler av denne forordning, herunder ved 
å utfylle den, skal vedtas etter framgangsmåte med 
forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 24 nr. 3:

a) godkjenning av hurtigprøvene nevnt i artikkel 6 nr. 1 
og artikkel 8 nr. 2,

b) tilpasning av alder nevnt i artikkel 6 nr. 1b,

c) kriterier for å dokumentere en forbedring i den 
epidemiologiske situasjonen nevnt i artikkel 6 nr. 1b,

d) beslutning om å tillate bruk av proteiner fra fisk i fôr til 
ynge drøvtyggere som nevnt i artikkel 7 nr. 3,

e) kriterier for å gi unntak fra begrensningene nevnt i 
artikkel 7 nr. 4,

f) beslutning om å innføre en toleransegrense som nevnt 
i artikkel 7 nr. 4a,

g) beslutning om alder som nevnt i artikkel 8 nr. 1,

h) regler som gir unntak fra kravet om å fjerne og destruere 
spesifisert risikomateriale som nevnt i artikkel 8 nr. 5,

i) godkjenning av produksjonsprosesser nevnt i artikkel 9 
nr. 1,

j) beslutning om å utvide visse bestemmelser til å omfatte 
andre dyrearter som nevnt i artikkel 15 nr. 3.».

15) Artikkel 24 skal lyde:

«Artikkel 24

«Komiteer

1. Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for 
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. Når det gjelder 
artikkel 6a, skal imidlertid Kommisjonen også rådspørre 
Den faste komité for avlsspørsmål.

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.

Fristene fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF, 
skal være tre måneder, og i tilfelle av vernetiltak som nevnt 
i artikkel 4 nr. 2 i denne forordning, 15 dager.

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.».

16) Ny artikkel 24a skal lyde:

«Artikkel 24a

De beslutningene som skal vedtas etter én av 
framgangsmåtene fastsatt i artikkel 24, skal bygge på 
en hensiktsmessig vurdering av mulige risikoer for 
menneskers og dyrs helse, og idet det tas hensyn til 
nåværende vitenskapelige bevis, opprettholde eller dersom 
det er vitenskapelig bevist, øke det nivået for vern av 
menneskers og dyrs helse som sikres i Fellesskapet.».

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 18. desember 2006.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BORRELL FONTELLES J.-E. ENESTAM

 President Formann

___________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 2000/75/EF av 20. november 
2000 om fastsettelse av særlige bestemmelser om tiltak for å 
bekjempe og utrydde Blue Tongue(1), særlig artikkel 8 nr. 3, 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) I direktiv 2000/75/EF fastsettes det kontrollregler og 
tiltak for å bekjempe blåtunge i Fellesskapet, herunder 
opprettelse av verne- og overvåkingssoner og forbud mot 
at dyr forlater sonene.

2) I kommisjonsvedtak 2005/393/EF av 23. mai 2005 
om verne- og overvåkingssoner i forbindelse med 
blåtunge, og vilkår for forflytninger fra og gjennom 
disse sonene(2) avgrenses de geografiske områdene der 
medlemsstatene skal opprette verne- og overvåkingssoner 
(restriksjonssoner) i forbindelse med blåtunge.

3) Portugal meddelte 3. november 2006 Kommisjonen at 
det er påvist virusforekomst i en rekke ytre områder 
av restriksjonssone E med hensyn til serotype 4. Sonen 
bør derfor utvides, idet det tas hensyn til tilgjengelige 
opplysninger om smittebærerens økologi og de aktuelle 
værforholdene.

4) Etter meldingen fra Belgia, Tyskland, Frankrike og 
Nederland om utbrudd av blåtunge i midten av august 
og begynnelsen av september 2006 har Kommisjonen 
flere ganger endret vedtak 2005/393/EF med hensyn til 
avgrensningen av de aktuelle restriksjonssonene.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 332 av 30.11.2006, s. 26, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 98/2007 av 28. september 
2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 9, 
21.2.2008, s. 5.

(1) EFT L 327 av 22.12.2000, s. 74.
(2) EUT L 130 av 24.5.2005, s. 22. Vedtaket sist endret ved vedtak 2006/761/

EF (EUT L 311 av 10.11.2006, s. 51).

5) Tyskland underrettet 6. november 2006 Kommisjonen 
om nye utbrudd av blåtunge i Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz og Niedersachsen. På bakgrunn av 
disse funnene bør avgrensningen av restriksjonssonen i 
Tyskland og Frankrike endres.

6) Italia meddelte også 6. november 2006 Kommisjonen 
at det for første gang er påvist virus av serotype 1 i 
provinsen Cagliari i regionen Sardinia, som allerede 
omfattes av restriksjonssone C. På bakgrunn av disse nye 
funnene bør det derfor opprettes en ny restriksjonssone 
som omfatter det berørte området.

7) Vedtak 2005/393/EF bør derfor endres.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegg I til vedtak 2005/393/EF endres i samsvar med 
vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 28. november 2006.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 28. november 2006

om endring av vedtak 2005/393/EF med hensyn til restriksjonssonene i forbindelse med blåtunge(*)

[meddelt under nummer K(2006) 5607]

(2006/858/EF)

 2011/EØS/35/02
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VEDLEGG

I vedlegg I til vedtak 2005/393/EF gjøres følgende endringer:

1. Listen over restriksjonssoner i sone C (serotype 2 og 4 samt i mindre grad 16) som gjelder Italia, skal lyde:

«Italia

Sassari.»

2. Listen over restriksjonssoner i sone E (serotype 4) som gjelder Portugal, skal lyde:

«Portugal

Landbruksdepartementets regionkontor i Algarve: alle – concelhos

Landbruksdepartementets regionkontor i Alentejo: alle – concelhos

Landbruksdepartementets regionkontor i Ribatejo e Oeste: – concelhos Almada, Barreiro, Moita, Seixal, 
Sesimbra, Montijo, Coruche, Setúbal, Palmela, Alcochete, Benavente, Salvaterra de Magos, Almeirim, 
Alpiarça, Chamusca, Constância, Abrantes, Sardoal, Alenquer, Golegã, Cartaxo, Azambuja, Vila Franca de 
Xira, Vila Nova da Barquinha e Santarém

Landbruksdepartementets regionkontor i Beira Interior: – concelhos Penamacor, Fundão, Idanha-a-Nova, 
Castelo Branco, Proença-a-Nova, Vila Velha de Ródão og Mação.»

3. Listen over restriksjonssoner i sone F (serotype 8) som gjelder Frankrike, skal lyde:

«Frankrike

Vernesone:

Departementet Ardennes– 

Departementet Aisne: arrondissementene Laon, Saint-Quentin, Soissons, Vervins– 

Departementet Bas-Rhin: arrondissementet Saverne– 

Departmentetet Marne: arrondissementene Reims, Châlons-en-Champagne, Sainte-Menehould, Vitry-le-– 
François

Departementet Haute-Marne: arrondissementet Chaumont– 

Departementet Meurthe-et-Moselle: arrondissementene Briey, Nancy, Toul– 

Departementet Meuse– 

Departementet Moselle– 

Departementet Nord– 

Departementet Pas-de-Calais– 

Departementet Somme: arrondissementene Abbeville, Amiens, Péronne– 

Overvåkingssone:

Departementet Aube– 

Departementet Aisne: arrondissementet Château-Thierry– 

Departementet Bas-Rhin: arrondissementene Wissembourg, Haguenau, Strasbourg campagne, Strasbourg – 
ville, Sélestat-Erstein, Molsheim

Departementet Marne: arrondissementet Epernay– 

Departementet Haute-Marne: arrondissementet Chaumont– 

Departementet Meurthe-et-Moselle: arrondissementet Lunéville– 

Departementet Oise– 

Departementet Haut-Rhin: arrondissementet Ribeauvillé– 
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Departementet Seine-Maritime: arrondissementet Dieppe– 

Departmentet Seine-et-Marne: arrondissementene Meaux, Provins– 

Departementet Somme: arrondissementet Montdidier– 

Departementet Vosges.»– 

4. Listen over restriksjonssoner i sone F (serotype 8) som gjelder Tyskland, skal lyde:

«Tyskland

Baden-Württemberg

Stadtkreis Baden-Baden

I Landkreis Enzkreis: Birkenfeld, Eisingen, Illingen, Ispringen, Kämpfelbach, Keltern, Kieselbronn, Knittlingen, 
Königsbach-Stein, Maulbronn, Mühlacker Neuenbürg, Neulingen, Ölbronn-Dürrn, Ötisheim, Remchingen, 
Sternenfels, Straubenhardt

Stadtkreis Heidelberg

Stadtkreis Heilbronn

I Landkreis Heilbronn: Bad Friedrichshall, Bad Rappenau, Bad Wimpfen, Brackenheim, Eppingen, Gemmingen, 
Güglingen, Gundelsheim, Ittlingen, Kirchardt, Leingarten, Möckmühl, Massenbachhausen, Neckarsulm, Neudenau, 
Offenau, Pfaffenhofen, Roigheim, Schwaigern, Siegelsbach, Untereisesheim, Zaberfeld

Landkreis Karlsruhe

Stadtkreis Karlsruhe

Stadtkreis Mannheim

I Main-Tauber-Kreis: Freudenberg, Königheim, Külsheim, Tauberbischofsheim, Werbach, Wertheim

I Neckar-Odenwald-Kreis: Aglasterhausen, Billigheim, Binau, Buchen, Elztal, Fahrenbach, Hardheim, 
Haßmersheim, Höpfingen, Hüffenhardt, Limbach, Mosbach, Mudau, Neckargerach, Neckarzimmern, Neunkirchen, 
Obrigheim, Osterburken, Schefflenz, Schwarzach, Seckach, Waldbrunn, Walldürn, Zwingenberg

I Ortenaukreis: Achern, Appenweier, Kappelrodeck, Kehl, Lauf, Neuried, Oberkirch, Offenburg, Renchen, 
Rheinau, Sasbach, Sasbachwalden, Schutterwald, Willstätt

Stadtkreis Pforzheim

Landkreis Rastatt

Rhein-Neckar-Kreis

Bayern

Landkreis og Stadt Aschaffenburg

I Landkreis Bad Kissingen: Aura, Bad Bocklet, Bad Brückenau, Bad Kissingen, Burkardroth, Dreistelzer Forst, 
Elfershausen, Euerdorf, Forst Detter-Süd, Fuchsstadt, Geiersnest Ost, Geiersnest West, Geroda, Großer Auersberg, 
Hammelburg, Kälberberg, Klauswald-Süd, Motten, Mottener Forst-Süd, Neuwirtshauser Forst, Oberleichtersbach, 
Oberthulba, Omerz u. Roter Berg, Riedenberg, Römershager Forst-Nord, Römershager Forst-Ost, Roßbacher 
Forst, Schondra, Waldfensterer Forst, Wartmannsroth, Wildflecken, Zeitlofs

Landkreis Main-Spessart

Landkreis Miltenberg

I Landkreis Rhön-Grabfeld: Bastheim, Bischofsheim a. d. Rhön, Burgwallbacher Forst, Fladungen, Forst 
Schmalwasser Nord, Forst Schmalwasser Süd, Hausen, Mellrichstadter Forst, Nordheim v. d. Rhön, Oberelsbach, 
Ostheim v. d. Rhön, Sandberg, Schönau a. d. Brend, Sondheim a. d. Rhön, Steinbacher Forst r. d. Saale, Willmars

I Landkreis Schweinfurt: Wasserlosen

I Landkreis Würzburg: Erlabrunn, Greußenheim, Helmstadt, Holzkirchen, Neubrunn, Remlingen, Thüngersheim, 
Uettingen, Leinach, Waldbüttelbrunn
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Freie Hansestadt Bremen

Hele delstatens område

Hessen

Hele delstatens område

Niedersachsen

Landkreis Ammerland

I Landkreis Aurich: Aurich, Großefehn, Hinte, Ihlow, Krummhörn, Marienhafe, Norden, Ostseel, Südbrookmerland, 
Upgant-Schott, Wiesmoor, Wirdum

Stadt Braunschweig

Landkreis Celle

Landkreis Cloppenburg

I Landkreis Cuxhaven: Appeln, Beverstedt, Bokel, Bramstedt, Driftsethe, Elmlohe, Frelsdorf, Hagen im 
Bremischen, Heerstedt, Hollen, Kirchwistedt, Köhlen, Kührstedt, Loxstedt, Lunestedt, Ringstedt, Sandstedt, 
Schiffdorf, Stubben, Uthlede, Wulsbüttel

Stadt Delmenhorst

Landkreis Diepholz

Stadt Emden

Landkreis Emsland

I Landkreis Friesland: Bockhorn, Jever, Sande, Schortens, Varel, Zetel

Landkreis Gifhorn

Landkreis Goslar

Stadt Göttingen

Landkreis Göttingen

Landkreis Grafschaft Bentheim

Landkreis Hameln-Pyrmont

Landeshauptstadt Hannover

Region Hannover

I Landkreis Harburg: Dohren, Egestorf, Halvesbostel, Handeloh, Heidenau, Hollenstedt, Kakenstorf, Königsmoor, 
Otter, Regesbostel, Tostedt, Undeloh, Welle, Wistedt

Landkreis Helmstedt

Landkreis Hildesheim

Landkreis Holzminden

Landkreis Leer

I Landkreis Lüneburg: Rehlingen, Soderstorf

Landkreis Nienburg (Weser)

Landkreis Northeim

Landkreis Oldenburg

Stadt Oldenburg

Landkreis Osnabrück

Stadt Osnabrück

Landkreis Osterholz
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Landkreis Osterode am Harz

Landkreis Peine

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Stadt Salzgitter

Landkreis Schaumburg

Landkreis Soltau-Fallingbostel

I Landkreis Stade: Ahlerstedt, Brest, Kutenholz, Sauensiek

I Landkreis Uelzen: Eimke, Suderburg, Wriedel

Landkreis Vechta

Landkreis Verden

Landkreis Wesermarsch

Stadt Wilhelmshaven

I Landkreis Wittmund: Wittmund, Friedeburg

Landkreis Wolfenbüttel

Stadt Wolfsburg

Nordrhein-Westfalen

Hele delstatens område

Rheinland-Pfalz

Hele delstatens område

Saarland

Hele delstatens område

Sachsen-Anhalt

I Kreis Mansfelder Land: Wippra

I Kreis Sangerhausen: Bennungen, Berga, Breitenbach, Breitenstein, Breitungen, Dietersdorf, Hainrode, Hayn 
(Harz), Horla, Kelbra (Kyffhäuser), Kleinleinungen, Morungen, Questenberg, Roßla, Rotha, Rottleberode, 
Schwenda, Stolberg (Harz), Tilleda (Kyffhäuser), Uftrungen, Wickerode, Wolfsberg

I Bördekreis: Ausleben, Barneberg, Gröningen, Gunsleben, Hamersleben, Harbke, Hötensleben, Hornhausen, 
Krottorf, Marienborn, Neuwegersleben, Ohrsleben, Oschersleben (Bode), Sommersdorf, Völpke, Wackersleben, 
Wulferstedt

I Kreis Halberstadt: Aderstedt, Anderbeck, Aspenstedt, Athenstedt, Badersleben, Berßel, Bühne, Danstedt, 
Dardesheim, Dedeleben, Deersheim, Dingelstedt am Huy, Eilenstedt, Eilsdorf, Groß Quenstedt, Halberstadt, 
Harsleben, Hessen, Huy-Neinstedt, Langenstein, Lüttgenrode, Nienhagen, Osterode am Fallstein, Osterwieck, 
Pabstorf, Rhoden, Rohrsheim, Sargstedt, Schauen, Schlanstedt, Schwanebeck, Ströbeck, Schachdorf, Veltheim, 
Vogelsdorf, Wegeleben, Wülperode, Zilly

I Ohre-Kreis: Beendorf, Döhren, Walbeck, Flecken Weferlingen

I Kreis Quedlinburg: Bad Suderode, Ballenstedt, Dankerode, Ditfurt, Friedrichsbrunn, Gernrode, Güntersberge, 
Harzgerode, Königerode, Neinstedt, Neudorf, Quedlinburg, Rieder, Schielo, Siptenfelde, Stecklenberg, Straßberg, 
Thale, Warnstedt, Weddersleben, Westerhausen

Kreis Wernigerode

Thüringen

Stadt Eisenach

Kreis Eichsfeld

I Kreis Gotha: Aspach, Ballstädt, Bienstädt, Brüheim, Bufleben, Dachwig, Döllstädt, Ebenheim, Emleben, Emsetal, 
Ernstroda, Eschenbergen, Finsterbergen, Friedrichroda, Friedrichswerth, Friemar, Fröttstädt, Georgenthal/Thür. 
Wald, Gierstädt, Goldbach, Gotha, Großfahner, Haina, Hochheim, Hörselgau, Laucha, Leinatal, Mechterstädt, 
Metebach, Molschleben, Remstädt, Sonneborn, Tabarz/Thür. Wald, Teutleben, Tonna, Tröchtelborn, Trügleben, 
Waltershausen, Wangenheim, Warza, Weingarten, Westhausen
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I Kyffhäuserkreis: Bad Frankenhausen/Kyffhäuser, Badra, Bellstedt, Bendeleben, Clingen, Ebeleben, 
Freienbessingen, Göllingen, Greußen, Großenehrich, Günserode, Hachelbich, Helbedündorf, Holzsußra, 
Niederbösa, Oberbösa, Rockstedt, Rottleben, Schernberg, Seega, Sondershausen, Steinthaleben, Thüringenhausen, 
Topfstedt, Trebra, Wasserthaleben, Westgreußen, Wolferschwenda

Kreis Nordhausen

I Kreis Schmalkalden-Meiningen: Aschenhausen, Birx, Breitungen/Werra, Brotterode, Erbenhausen, Fambach, 
Floh-Seligenthal, Frankenheim/Rhön, Friedelshausen, Heßles, Hümpfershausen, Kaltensundheim, Kaltenwestheim, 
Kleinschmalkalden, Mehmels, Melpers, Oberkatz, Oberweid, Oepfershausen, Rhönblick, Rosa, Roßdorf, 
Schmalkalden, Schwallungen, Stepfershausen, Trusetal, Unterkatz, Unterweid, Wahns, Wasungen, Wernshausen

I Kreis Sömmerda: Andisleben, Bilzingsleben, Frömmstedt, Gangloffsömmern, Gebesee, Herrnschwende, 
Schwerstedt, Straußfurt, Walschleben, Weißensee

Unstrut-Hainich-Kreis

Wartburgkreis.»

5. Ny sone G skal lyde:

«Sone G

(serotype 2 og 4 samt i mindre grad 16 og 1)

Italia

Sardinia: Cagliari, Nuoro, Oristano.»

__________
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 92/102/EØF av 27. november 
1992 om identifikasjon og registrering av dyr(1), særleg 
artikkel 3 nr. 2, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I direktiv 92/102/EØF er det fastsett minstekrav til 
identifikasjon og registrering av dyr, med atterhald for 
at det kan fastsetjast meir detaljerte fellesskapsreglar for 
utrydding av eller kontroll med sjukdommar.

2) I medhald av artikkel 3 nr. 1 i direktiv 92/102/EØF skal 
medlemsstatane sikre at den rette styresmakta har ei 
ajourførd liste over alle driftseiningar som held dyr som 
er omfatta av det nemnde direktivet, og som finst på 
territoriet deira.

3) I artikkel 3 nr. 2 i direktiv 92/102/EØF er det fastsett 
at medlemsstatar kan få løyve til å utelate frå lista over 
driftseiningar som er fastsett i artikkel 3 nr. 1 i det 
nemnde direktivet, fysiske personar som held eitt einskilt 
svin som er meint for eigen bruk eller eige konsum, på 
det vilkåret at dette dyret vert underlagt dei kontrollane 
som er fastsette i direktivet, før ei eventuell flytting.

4) Kommisjonsvedtak 2006/80/EF(2) gjev visse 
medlemsstatar løyve til å nytte det unntaket som er 
fastsett i artikkel 3 nr. 2 i direktiv 92/102/EØF, med 
omsyn til driftseiningar med eitt einskilt svin.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 341 av 7.12.2006, s. 37, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 98/2007 av 28. september 
2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 9, 
21.2.2008, s. 5.

(1) TEF L 355 av 5.12.1992, s. 32. Direktivet sist endra ved forordning (EF) nr. 
21/2004 (TEU L 5 av 9.1.2004, s. 8).

(2) TEU L 36 av 8.2.2006, s. 50.

5) Slovenia har bede om at det løyvet som er fastsett 
i artikkel 3 nr. 2 i direktiv 92/102/EØF, skal gjelde 
for driftseiningar med eitt einskilt svin, og har gjeve 
tilstrekkelege garantiar med omsyn til dei kontrollane 
som er fastsette i det nemnde direktivet.

6) Slovenia bør difor få løyve til å nytte dette unntaket.

7) Vedtak 2006/80/EF bør difor endrast.

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

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Vedlegget til vedtak 2006/80/EF vert bytt ut med teksta i 
vedlegget til dette vedtaket.

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til Republikken Slovenia.

Utferda i Brussel, 5. desember 2006.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 5. desember 2006

om endring av vedtak 2006/80/EF med omsyn til Slovenia(*)

[meldt under nummeret K(2006) 5797]

(Berre den slovenske teksta er gyldig)

(2006/883/EF)

 2011/EØS/35/03
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VEDLEGG

«VEDLEGG

Medlemsstatar som har fått løyve til å nytte det unntaket som er fastsett i artikkel 3 nr. 2 i direktiv 92/102/EØF, med 
omsyn til driftseiningar med eitt einskilt svin:

Den tsjekkiske republikken

Frankrike

Italia

Polen

Portugal

Slovenia

Slovakia»

_____________
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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. 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.

2) Ved forordning (EF) nr. 21/2004 fastsattes det dessuten 
at alle dyr på en driftsenhet som er født etter 9. juli 2005, 
skal identifiseres ved hjelp av to identifikasjonsmerker. 
Det første identifikasjonsmerket består av et øremerke, 
og det andre identifikasjonsmerket er fastsatt i del A 
nr. 4 i vedlegget til nevnte forordning. Det andre 
identifikasjonsmerket kan bestå av en elektronisk 
signalgiver. I forordning (EF) nr. 21/2004 artikkel 9 er 
det i tillegg fastsatt at elektronisk identifikasjon skal være 
obligatorisk som andre identifikasjonsmerke for alle dyr 
fra 1. januar 2008 eller fra en annen dato som Rådet kan 
fastsette.

3) Ved forordning (EF) nr. 21/2004 fastsettes det 
at Kommisjonen skal vedta retningslinjer og 
framgangsmåter for gjennomføringen av den elektroniske 
identifikasjonen, for å forbedre gjennomføringen. Disse 
retningslinjene og framgangsmåtene bør gjelde for dyr 
som elektronisk identifikasjon allerede brukes på som 
andre identifikasjonsmerke, og for alle dyr fra datoen 
fastsatt i artikkel 9 nr. 3 i nevnte forordning.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 401 av 30.12.2006, s. 41, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 98/2007 av 28. september 
2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 9, 
21.2.2008, s. 5. 

(1) EUT L 5 av 9.1.2004, s. 8.

4) For å sikre at identifikatorene som skal brukes på sauer 
og geiter i henhold til forordning (EF) nr. 21/2004, kan 
avleses i alle medlemsstater, bør det i dette vedtak fastsettes 
minstekrav til visse samsvars- og ytelsesprøvinger for 
godkjenning av identifikatorer.

5) For å gi medlemsstatene retningslinjer med hensyn til 
lesere bør det i dette vedtak fastsettes minstekrav til visse 
samsvars- og ytelsesprøvinger, idet det tas hensyn til 
at det i forordning (EF) nr. 21/2004 ikke kreves at alle 
driftansvarlige må ha en leser.

6) Ettersom sauer og geiter holdes under ulike geografiske 
forhold og oppdrettssystemer i Fellesskapet, bør 
medlemsstatene ha muligheten til å kreve ytterligere 
ytelsesprøvinger der det tas hensyn til deres særlige 
nasjonale forhold.

7) Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen 
(ISO) har offentliggjort standarder for 
radiofrekvensidentifikasjon (RFID) av dyr. I tillegg har 
Den internasjonale komité for kontroll av ytelse innen avl 
(ICAR) utarbeidet framgangsmåter for å kontrollere at 
visse RFID-kjennetegn samsvarer med ISO-standardene. 
Disse framgangsmåtene er offentliggjort i den 
internasjonale avtalen om framgangsmåter for registrering 
(International Agreement on Recording Practices) i den 
utgaven som ble godkjent på ICARs generalforsamling 
i juni 2004. ISO-standardene godkjennes og brukes 
internasjonalt, og bør derfor tas hensyn til i dette vedtak.

8) Det felles forskningssenter (FFS) har utarbeidet tekniske 
retningslinjer for prøving for å vurdere RFID-utstyrs 
ytelse og pålitelighet. Disse retningslinjene offentliggjøres 
på FFSs nettsider som FFSs tekniske standarder. Det bør i 
dette vedtak tas hensyn til de viktigste elementene i disse 
retningslinjene.

9) Den europeiske standardiseringsorganisasjon (CEN) har 
offentliggjort tekniske standarder for akkreditering av 
prøvingslaboratorier. Disse standardene (EN-standarder) 
godkjennes og brukes internasjonalt, og bør derfor tas 
hensyn til i dette vedtak.

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

KOMMISJONSVEDTAK

av 15. desember 2006

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(2006) 6522]

(2006/968/EF)

 2011/EØS/35/04
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GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedlegget til dette vedtak fastsettes retningslinjene og 
framgangsmåtene for elektronisk identifikasjon av dyr

a) når det gjelder det andre identifikasjonsmerket, som fastsatt 
i artikkel 4 nr. 2 bokstav b) i forordning (EF) nr. 21/2004 
og nevnt i del A nr. 4 fjerde strekpunkt i vedlegget til 
nevnte forordning, og

b) som fastsatt i artikkel 9 nr. 3 første ledd i forordning (EF) 
nr. 21/2004.

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra den 20. dag etter at det er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 15. desember 2006.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

Retningslinjer og framgangsmåter for godkjenning av identifikatorer og lesere for elektronisk identifikasjon 
av sauer og geiter i henhold til forordning (EF) nr. 21/2004

KAPITTEL I

Definisjoner

I disse retningslinjer menes med:

a) «landkode» en tresifret numerisk kode som står for navnet på et land i samsvar med ISO-standard 3166,

b) «nasjonal identifikasjonskode» en tolvsifret numerisk kode for identifikasjon av ett enkelt dyr på nasjonalt plan,

c) «signalgiverkode» den 64-biters elektroniske koden som er programmert i signalgiveren og inneholder bl.a. 
landkode og nasjonal identifikasjonskode, og som brukes til elektronisk identifikasjon av dyr,

d) «identifikator» en skrivebeskyttet, passiv signalgiver som bruker HDX- eller FDX-B-teknologi som definert i 
ISO-standard 11784 og 11785 og som er integrert i forskjellige identifikasjonsmerker som nevnt i vedlegg A til 
forordning (EF) nr. 21/2004,

e) «leser» en synkroniserende eller ikke-synkroniserende sender-mottaker som minst kan

i) lese identifikatorer og

ii) vise landkoden og den nasjonale identifikasjonskoden,

f) «synkroniserende sender-mottaker» en sender-mottaker som er helt i samsvar med ISO-standard 11785 og som kan 
oppdage andre sender-mottakere,

g) «ikke-synkroniserende sender-mottaker» en sender-mottaker som ikke er i samsvar med punkt 6 i ISO-standard 
11785 og som ikke kan oppdage andre sender-mottakere.

KAPITTEL II

Identifikatorer

1. Vedkommende myndighet skal tillate bruk bare av identifikatorer som er godkjent i prøvinger etter metodene 
fastsatt i den internasjonale avtalen om framgangsmåter for registrering fra Den internasjonale komité for kontroll av 
ytelse innen avl (ICARs retningslinjer for registrering), som nevnt i følgende bokstav a) og b), når det gjelder

a) samsvar med ISO-standard 11784 og 11785 etter metoden fastsatt i avsnitt 10.2.6.2.1 «Conformance evaluation 
of RFID devices, Part 1: ISO 11784/11785 — conformance of transponders including granting and use of a 
manufacturer code», og

b) ytelse med hensyn til leseavstandene fastsatt i avsnitt A nr. 6 tredje strekpunkt i vedlegget til forordning (EF) 
nr. 21/2004, etter metoden fastsatt i avsnitt 10 vedlegg 10.5 «Performance evaluation of RFID devices, Part 1: ISO 
11784/11785 — performance of transponders», som skal omfatte målinger av

i) aktiveringsfeltets styrke,

ii) dipolmomentet og

iii) bitlengdestabilitet for FDX-B og frekvensstabilitet for HDX.
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2. Prøvingene nevnt i nr. 1 skal utføres på minst 50 identifikatorer av hver modell som skal kontrolleres.

3. Signalgiverkoden skal være utformet i samsvar med ISO-standard 11784 og beskrivelsene fastsatt i følgende 
tabell:

Antall 
bit(er)

Antall sifre Antall 
kombinasjoner

Beskrivelse

1 1 2 Denne biten viser om identifikatoren brukes til å identifisere dyr eller 
ikke. For all bruk hos dyr skal denne biten være «1».

2-4 1 8 Teller for tildeling av erstatningsmerker (0–7).

5-9 2 32 Brukerinformasjonsfelt. Denne biten skal inneholde «04» som svarer 
til KN-koden for sauer og geiter i samsvar med kapittel 1 avsnitt I del 
II i vedlegget til rådsforordning (EØF) nr. 2658/87(1).

10-15 2 64 Tomt — bare nuller (forbeholdt framtidig bruk).

16 1 2 Denne biten viser om det finnes en datablokk eller ikke (for bruk hos 
dyr skal denne biten være «0» = ingen datablokk).

17-26 4 1 024 Landkode som definert i kapittel 1 bokstav a)

27-64 12 274 877 906 944 Nasjonal identifikasjonskode som definert i kapittel 1 bokstav b). 
Dersom den nasjonale identifikasjonskoden har færre enn tolv sifre, 
skal mellomrommet mellom den nasjonale identifikasjonskoden og 
landkoden fylles ut med nuller.

(1) EFT L 256 av 7.9.1987, s. 1.

4. Vedkommende myndighet kan kreve at identifikatorene gjennomgår ytterligere prøvinger med hensyn til robusthet 
og holdbarhet etter framgangsmåtene beskrevet i del 2 i Det felles forskningssenters (FFS) tekniske retningslinjer.

5. Vedkommende myndighet kan kreve andre ytelseskriterier for å sikre at identifikatorene fungerer under de 
særlige geografiske, klimatiske og administrative forholdene i den aktuelle medlemsstaten.

KAPITTEL III

Lesere

1. Vedkommende myndighet skal tillate bruk bare av lesere som gjennom samsvarsprøving etter metodene fastsatt 
i ICARs retningslinjer for registrering har vist seg å være i samsvar med ISO-standard 11784 og 11785, som nevnt i 
følgende bokstav a) og b):

a) synkroniserende sender-mottakere etter metodene fastsatt i avsnitt 10.3.5.2 «Conformance evaluation of RFID 
devices, Part 2: ISO 11784/11785 — conformance of transceivers», eller

b) ikke-synkroniserende sender-mottakere etter metodene fastsatt i avsnitt 10.4.5.2 «Conformance evaluation 
of RFID devices, Part 3: Conformance test for non-synchronising transceivers for reading ISO 11784/11785 
transponders».

2. Vedkommende myndighet kan kreve

a) ytterligere prøving av lesernes mekaniske og termiske robusthet og holdbarhet etter framgangsmåtene beskrevet i 
del 2 i FFS’ tekniske retningslinjer, og

b) elektromagnetiske ytelsesprøvinger i henhold til ICARs retningslinjer for registrering, avsnitt 10 vedlegg 10.6.2 
«Performance evaluation of RFID devices, Part 2: ISO 11784/11785 — performance of handheld transceivers».
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KAPITTEL IV

Prøvingslaboratorier

1. Vedkommende myndighet skal utpeke prøvingslaboratorier som skal utføre prøvingene fastsatt i kapittel II og 
III.

Vedkommende myndighet kan imidlertid bare utpeke laboratorier som driver virksomhet og er vurdert og akkreditert i 
samsvar med følgende europeiske standarder (EN-standarder) eller tilsvarende standarder:

a) EN ISO/IEC 17025 «Generelle krav til prøvings- og kalibreringslaboratoriers kompetanse»,

b) EN 45002 «Generelle kriterier for vurdering av prøvingslaboratorier» og

c) EN 45003 «Akkrediteringsordning for kalibrerings- og prøvingslaboratorier — generelle drifts- og 
godkjenningskrav».

2. Medlemsstatene skal utarbeide og ajourføre lister over prøvingslaboratorier utpekt av vedkommende myndighet 
og legge disse opplysningene ut på et nettsted slik at de andre medlemsstatene og offentligheten har tilgang til dem.

___________________________
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

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(1), særleg 
artikkel 16 nr. 1, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Planen for utrydding av afrikansk svinepest hjå 
viltlevande svin i regionen Sardinia vart godkjend 
ved kommisjonsvedtak 2005/362/EF av 2. mai 2005 
om godkjenning av planen for utrydding av afrikansk 
svinepest hjå viltlevande svin på Sardinia i Italia(2).

2) Italia har meldt frå til Kommisjonen om resultata av 
denne planen og den positive utviklinga som denne 
sjukdommen har hatt på Sardinia.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 7 av 12.1.2007, s. 19, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 98/2007 av 28. september 
2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 9, 
21.2.2008, s. 5.

(1) TEF L 192 av 20.7.2002, s. 27.
(2) TEU L 118 av 5.5.2005, s. 37.

3) Difor bør dei ulike områda omdefinerast, særleg den 
høgrisikosona der utryddingsplanen skal gjennomførast i 
regionen Sardinia.

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

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Vedlegg I til vedtak 2005/362/EF vert bytt ut med vedlegget 
til dette vedtaket.

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til Republikken Italia.

Utferda i Brussel, 20. desember 2006.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 20. desember 2007

om endring av kommisjonsvedtak 2005/362/EF av 2. mai 2005 om godkjenning av planen for utrydding av afrikansk 
svinepest hjå viltlevande svin på Sardinia i Italia(*)

[meldt under nummeret K(2006) 6718]

(Berre den italienske teksta er gyldig)

(2007/11/EF)

 2011/EØS/35/05



23.6.2011 Nr. 35/23EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG

«VEDLEGG I

Område der utryddingsplanen skal gjennomførast i regionen Sardinia i Italia

A Smittesone

Territoriet til sona Montarbu i provinsen Nuoro, som ligg i ein del av territoriet til kommunane Arzana, Gairo, 
Osini, Seui og Ussassai.

B. Høgrisikosone

a) I provinsen Nuoro: territoriet til kommunane Aritzo, Arzana, Atzara, Austis, Bari Sardo, Baunei, Belvi, Bitti, 
Cardedu, Desulo, Dorgali, Elini, Fonni, Gadoni, Gairo, Galtelli, Girasole, Ilbono, Irgoli, Jerzu, Lanusei, 
Loceri, Loculi, Lotzorai, Lula, Meana Sardo, Onani, Onifai, Orgosolo, Orosei, Osidda, Osini, Ovodda, Seui, 
Sorgono, Talana, Tertenia, Teti, Tiana, Tonara, Tortoli, Triei, Ulassai, Uzulei, Ussassai og Villagrande Strisaili.

b) I provinsen Sassari: territoriet til kommunane Ala’ dei Sardi, Anela, Budduso’, Bultei, Nughedu di San Nicolo’ 
og Pattada.

C. Overvakingssone

Territoriet til regionen Sardinia, bortsett frå dei områda som er nemnde i bokstav A og B.»

____________
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 96/23/EF av 29. april 1996 om 
kontrolltiltak som skal iverksettes med hensyn til visse stoffer 
og deres restmengder i levende dyr og animalske produkter, og 
om oppheving av direktiv 85/358/EØF og 86/469/EØF samt 
vedtak 89/187/EØF og 91/664/EØF(1), særleg artikkel 8 nr. 1 
andre leddet, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I direktiv 96/23/EF er det fastsett tiltak for overvaking 
av visse stoff og restmengder av desse stoffa i levande 
dyr og animalske produkt, og at medlemsstatane skal 
leggje fram for Kommisjonen overvakingsplanane sine 
for påvising av restmengder eller stoff (heretter kalla 
«overvakingsplanar») til godkjenning.

2) Bulgaria og Romania vert tilmelde til Fellesskapet 
1. januar 2007, og har difor lagt fram overvakingsplanane 
sine for Kommisjonen til godkjenning.

3) Desse overvakingsplanane stettar krava i direktiv 96/23/
EF, og bør difor godkjennast.

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

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 7 av 12.1.2007, s. 30, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 98/2007 av 28. september 
2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 9, 
21.2.2008, s. 5.

(1) TEF L 125 av 23.5.1996, s. 10. Direktivet sist endra ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 (TEU L 191 av 28.5.2004, s. 1).

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Den overvakingsplanen for påvising av restmengder eller 
stoff som er fastsett i artikkel 5 nr. 1 i direktiv 96/23/EF, og 
som Bulgaria la fram for Kommisjonen 25. april 2006, er 
godkjend.

Artikkel 2

Den overvakingsplanen for påvising av restmengder eller 
stoff som er fastsett i artikkel 5 nr. 1 i direktiv 96/23/EF, og 
som Romania la fram for Kommisjonen 20. mars 2006, er 
godkjend.

Artikkel 3

Dette vedtaket skal nyttast med atterhald for og frå den datoen 
då tilmeldingstraktaten for Bulgaria og Romania tek til å 
gjelde.

Artikkel 4

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 22. desember 2006.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 22. desember 2006

om godkjenning av overvakingsplanane som Bulgaria og Romania har lagt fram for påvising av restmengder 
eller stoff i levande dyr og animalske produkt i medhald av rådsdirektiv 96/23/EF(*)

[meldt under nummeret K(2006) 6815]

(2007/15/EF)

 2011/EØS/35/06
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 2000/75/EF av 20. november 
2000 om fastsettelse av særlige bestemmelser om tiltak for å 
bekjempe og utrydde Blue Tongue(1), særlig artikkel 8 nr. 3, 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) I direktiv 2000/75/EF fastsettes det kontrollregler og 
tiltak for å bekjempe blåtunge i Fellesskapet, herunder 
opprettelse av verne- og overvåkingssoner og forbud mot 
at dyr forlater sonene.

2) I kommisjonsvedtak 2005/393/EF av 23. mai 2005 
om verne- og overvåkingssoner i forbindelse med 
blåtunge, og vilkår for forflytninger fra og gjennom 
disse sonene(2) avgrenses de geografiske områdene der 
medlemsstatene skal opprette verne- og overvåkingssoner 
(restriksjonssoner) i forbindelse med blåtunge.

3) Spania meddelte 20. november 2006 Kommisjonen 
at det er påvist virusforekomst i et ytre område av 
restriksjonssone E med hensyn til serotype 4. Sonen 
bør derfor utvides, idet det tas hensyn til tilgjengelige 
opplysninger om smittebærerens økologi og de aktuelle 
værforholdene.

4) Tyskland underrettet 21. november 2006 Kommisjonen 
om nye utbrudd av blåtunge i Niedersachsen. På bakgrunn 
av disse funnene bør avgrensningen av restriksjonssonen 
i Tyskland endres.

5) Etter meldingen fra Italia om utbrudd av blåtunge i 
begynnelsen av november 2006, som skyldes en ny 

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 8 av 13.1.2007, s. 51, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 98/2007 av 28. september 
2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 9, 
21.2.2008, s. 5.

(1) EFT L 327 av 22.12.2000, s. 74.
(2) EUT L 130 av 24.5.2005, s. 22. Vedtaket sist endret ved vedtak 2006/858/

EF (EUT L 332 av 30.11.2006, s. 26).

 serotype, er det ved vedtak 2006/858/EF tilføyd en ny 
restriksjonssone G i vedlegg I til vedtak 2005/393/EF, 
som omfatter de tre berørte provinsene i Sør-Sardinia. 
Henvisningen til denne sonen er imidlertid ikke tilføyd 
i de respektive bestemmelsene i vedtak 2005/393/EF. 
Av klarhetshensyn bør derfor listen over soner nevnt i 
artikkel 2 i vedtak 2005/393/EF utfylles.

6) Vedtak 2005/393/EF bør derfor endres.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedtak 2005/393/EF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 2 første ledd skal lyde:

«Restriksjonssoner skal avgrenses innenfor de geografiske 
områdene som er oppført under sonene i vedlegg I.»

2. Vedlegg I endres i samsvar med vedlegget til dette 
vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 22. desember 2006.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 22. desember 2006

om endring av vedtak 2005/393/EF med hensyn til restriksjonssonene i forbindelse med blåtunge(*)

[meddelt under nummer K(2006) 6970]

(2007/28/EF)

 2011/EØS/35/07
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VEDLEGG

I vedlegg I til vedtak 2005/393/EF gjøres følgende endringer:

1. Listen over restriksjonssoner i sone E (serotype 4) som gjelder Spania, skal lyde:

«Spania:

Den autonome regionen Extremadura: provinsene Cáceres, Badajoz,– 

Den autonome regionen Andalucia: provinsene Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén (comarcas Alcalá la Real, – 
Andújar, Huelma, Jaén, Linares, Santiesteban del Puerto, Ubeda), Málaga, Sevilla,

Den autonome regionen Castilla-La Mancha: provinsene Albacete (comarca Alcaraz), Ciudad Real, Toledo,– 

Den autonome regionen Castilla y León: provinsene Avila (comarcas Arenas de San Pedro, Candeleda, – 
Cebreros, El Barco De Ávila, Las Navas del Marqués, Navaluenga, Sotillo de la Adrada), Salamanca 
(comarcas Béjar, Ciudad Rodrigo og Sequeros),

Den autonome regionen Madrid: provinsen Madrid (comarcas Alcalá de Henares, Aranjuez, Arganda del – 
Rey, Colmenar Viejo, El Escorial, Griñón, Municipio de Madrid, Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias, 
Torrelaguna, Villarejo de Salvanés).»

2. Listen over restriksjonssoner i Sone F (serotype 8) som gjelder Tyskland, skal lyde:

«Tyskland:

Baden-Württemberg

Stadtkreis Baden-Baden

I Landkreis Enzkreis: Birkenfeld, Eisingen, Illingen, Ispringen, Kämpfelbach, Keltern, Kieselbronn, Knittlingen, 
Königsbach-Stein, Maulbronn, Mühlacker Neuenbürg, Neulingen, Ölbronn-Dürrn, Ötisheim, Remchingen, 
Sternenfels, Straubenhardt

Stadtkreis Heidelberg

Stadtkreis Heilbronn

I Landkreis Heilbronn: Bad Friedrichshall, Bad Rappenau, Bad Wimpfen, Brackenheim, Eppingen, Gemmingen, 
Güglingen, Gundelsheim, Ittlingen, Kirchardt, Leingarten, Möckmühl, Massenbachhausen, Neckarsulm, Neudenau, 
Offenau, Pfaffenhofen, Roigheim, Schwaigern, Siegelsbach, Untereisesheim, Zaberfeld

Landkreis Karlsruhe

Stadtkreis Karlsruhe

Stadtkreis Mannheim

I Main-Tauber-Kreis: Freudenberg, Königheim, Külsheim, Tauberbischofsheim, Werbach, Wertheim

I Neckar-Odenwald-Kreis: Aglasterhausen, Billigheim, Binau, Buchen, Elztal, Fahrenbach, Hardheim, 
Haßmersheim, Höpfingen, Hüffenhardt, Limbach, Mosbach, Mudau, Neckargerach, Neckarzimmern, Neunkirchen, 
Obrigheim, Osterburken, Schefflenz, Schwarzach, Seckach, Waldbrunn, Walldürn, Zwingenberg

I Ortenaukreis: Achern, Appenweier, Kappelrodeck, Kehl, Lauf, Neuried, Oberkirch, Offenburg, Renchen, 
Rheinau, Sasbach, Sasbachwalden, Schutterwald, Willstätt

Stadtkreis Pforzheim

Landkreis Rastatt

Rhein-Neckar-Kreis
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Bayern

Landkreis og Stadt Aschaffenburg

I Landkreis Bad Kissingen: Aura, Bad Bocklet, Bad Brückenau, Bad Kissingen, Burkardroth, Dreistelzer Forst, 
Elfershausen, Euerdorf, Forst Detter-Süd, Fuchsstadt, Geiersnest Ost, Geiersnest West, Geroda, Großer Auersberg, 
Hammelburg, Kälberberg, Klauswald-Süd, Motten, Mottener Forst-Süd, Neuwirtshauser Forst, Oberleichtersbach, 
Oberthulba, Omerz u. Roter Berg, Riedenberg, Römershager Forst-Nord, Römershager Forst-Ost, Roßbacher 
Forst, Schondra, Waldfensterer Forst, Wartmannsroth, Wildflecken, Zeitlofs

Landkreis Main-Spessart

Landkreis Miltenberg

I Landkreis Rhön-Grabfeld: Bastheim, Bischofsheim a. d. Rhön, Burgwallbacher Forst, Fladungen, Forst 
Schmalwasser Nord, Forst Schmalwasser Süd, Hausen, Mellrichstadter Forst, Nordheim v. d. Rhön, Oberelsbach, 
Ostheim v. d. Rhön, Sandberg, Schönau a. d. Brend, Sondheim a. d. Rhön, Steinbacher Forst r. d. Saale, Willmars

I Landkreis Schweinfurt: Wasserlosen

I Landkreis Würzburg: Erlabrunn, Greußenheim, Helmstadt, Holzkirchen, Neubrunn, Remlingen, Thüngersheim, 
Uettingen, Leinach, Waldbüttelbrunn

Freie Hansestadt Bremen

Hele delstatens område

Freie und Hansestadt Hamburg

I Bezirk Harburg bydelene Eißendorf, Gut Moor, Harburg, Hausbruch, Heimfeld, Langenbek, Marmstorf, 
Neugraben-Fischbek, Neuland, Rönneburg, Sinstorf, Wilstorf

I Bezirk Bergedorf bydelene Kirchwerder, Neuengamme, Ochsenwerder

Hessen

Hele delstatens område

Niedersachsen

Landkreis Ammerland

I Landkreis Aurich: Aurich, Berumbur, Dornum, Großefehn, Großheide, Hage, Hagermarsch, Halbemond, Hinte, 
Ihlow, Krummhörn, Leetzdorf, Lütetsburg, Marienhafe, Norden, Nordseeinsel Memmert, Ostseel, Rechtsupweg, 
Südbrookmerland, Upgant-Schott, Wiesmoor, Wirdum

Stadt Braunschweig

Landkreis Celle

Landkreis Cloppenburg

I Landkreis Cuxhaven: Appeln, Beverstedt, Bokel, Bramstedt, Driftsethe, Elmlohe, Frelsdorf, Hagen im 
Bremischen, Heerstedt, Hollen, Kirchwistedt, Köhlen, Kührstedt, Loxstedt, Lunestedt, Ringstedt, Sandstedt, 
Schiffdorf, Stubben, Uthlede, Wulsbüttel

Stadt Delmenhorst

Landkreis Diepholz

Stadt Emden

Landkreis Emsland
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I Landkreis Friesland: Bockhorn, Jever, Sande, Schortens, Varel, Wangerland, Zetel

Landkreis Gifhorn

Landkreis Goslar

Stadt Göttingen

Landkreis Göttingen

Landkreis Grafschaft Bentheim

Landkreis Hameln-Pyrmont

Landeshauptstadt Hannover

Region Hannover

Landkreis Harburg

Landkreis Helmstedt

Landkreis Hildesheim

Landkreis Holzminden

Landkreis Leer

I Landkreis Lüchow-Dannenberg: Bergen (Dumme), Clenze, Dannenberg (Elbe), Göhrde, Göhrde (gemeindefreies 
Gebiet), Gusborn, Hitzacker (Elbe), Jameln, Karwitz, Küsten, Lemgow, Lübbow, Lüchow (Wendland), Luckau 
(Wendland), Neu-Darchau, Schnega, Trebel, Waddeweitz, Woltersdof, Wustrow (Wendland), Zernien

I Landkreis Lüneburg: Adendorf, Amelinghausen, Artlenburg, Bardowick, Barendorf, Barnstedt, Barum, 
Betzendorf, Brietlingen, Broitze, Dahlem, Dahlenburg, Deutsch Evern, Echem, Embsen, Handorf, Hittbergen, 
Hohnstorf (Elbe), Kirchgellersen, Lüdersburg, Lüneburg, Mechtersen, Melbeck, Nahrendorf, Neetze, Oldendorf 
(Luhe), Radbruch, Rehlingen, Reinstorf, Reppenstedt, Rullstorf, Scharnebeck, Soderstorf, Südergellersen, 
Thomasburg, Tosterglope, Vastorf, Vögelsen, Wendisch Evern, Westergellersen, Wittorf

Landkreis Nienburg (Weser)

Landkreis Northeim

Landkreis Oldenburg

Stadt Oldenburg

Landkreis Osnabrück

Stadt Osnabrück

Landkreis Osterholz

Landkreis Osterode am Harz

Landkreis Peine

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Stadt Salzgitter

Landkreis Schaumburg

Landkreis Soltau-Fallingbostel

I Landkreis Stade: Apensen, Ahlerstedt, Bargstedt, Beckdorf, Bliedersdorf, Brest, Buxtehude, Deinste, Fredenbeck, 
Harsefeld, Horneburg, Jork, Kutenholz, Nottensdorf, Sauensiek
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Landkreis Uelzen

Landkreis Vechta

Landkreis Verden

Landkreis Wesermarsch

Stadt Wilhelmshaven

I Landkreis Wittmund: Blomberg, Dunum, Esens, Eversmeer, Friedeburg, Holtgast, Moorweg, Nenndorf, 
Neuschoo, Ochtersum, Schweindorf, Stedesdorf, Utarp, Westerholt, Wittmund

Landkreis Wolfenbüttel

Stadt Wolfsburg

Nordrhein-Westfalen

Hele delstatens område

Rheinland-Pfalz

Hele delstatens område

Saarland

Hele delstatens område

Sachsen-Anhalt

I Altmarkkreis Salzwedel: Ahlum, Algenstedt, Altensalzwedel, Altmersleben, Flecken Apenburg, Badel, Bandau, 
Beetzendorf, Benkendorf, Berge, Bierstedt, Binde, Bonese, Bornsen, Breitenfeld, Brietz, Brunau, Chüden, Dähre, 
Dambeck, Dannefeld, Flecken Diesdorf, Dönitz, Ellenberg, Engersen, Estedt, Fleetmark, Gardelegen, Gieseritz, 
Gischau, Güssefeld, Hanum, Hemstedt, Henningen, Hohentramm, Hottendorf, Immekath, Jävenitz, Jahrstedt, 
Jeeben, Jeetze, Jeggau, Jeggeleben, Jerchel, Jeseritz, Jübar, Kahrstedt, Kakerbeck, Kalbe (Milde), Kassieck, Kerkau, 
Klein Gartz, Klötze, Kloster Neuendorf, Köckte, Kuhfelde, Kunrau, Kusey, Lagendorf, Langenapel, Letzlingen, 
Liesten, Lindstedt, Lüdelsen, Mahlsdorf, Mechau, Mehmke, Mellin, Mieste, Miesterhorst, Nettgau, Neuekrug, 
Neuendorf, Neuendorf am Damm, Neuferchau, Osterwohle, Peckfitz, Potzehne, Pretzier, Püggen, Rademin, 
Riebau, Ristedt, Röwitz, Rohrberg, Roxförde, Sachau, Salzwedel, Sanne-Kerkuhn, Schenkenhorst, Schwiesau, 
Seebenau, Seethen, Sichau, Siedenlangenbeck, Solpke, Stappenbeck, Steimke, Steinitz, Tangeln, Tylsen, Valfitz, 
Vienau, Vissum, Wallstawe, Wannefeld, Wenze, Wernstedt, Wieblitz-Eversdorf, Wiepke, Winkelstedt, Winterfeld, 
Zethlingen, Zichtau

Kreis Aschersleben-Staßfurt

I Kreis Bernburg: Güsten

Bördekreis Kreis Halberstadt

Landeshauptstadt Magdeburg

I Kreis Mansfelder Land: Abberode, Ahlsdorf, Alterode, Annarode, Arnstedt, Benndorf, Biesenrode, Bräunrode, 
Braunschwende, Friesdorf, Gorenzen, Greifenhagen, Großörner, Harkerode, Hergisdorf, Hermerode, Hettstedt, 
Klostermansfeld, Mansfeld, Möllendorf, Molmerswende, Piskaborn, Quenstedt, Ritterode, Ritzgerode, Siebigerode, 
Stangerode, Sylda, Ulzigerode, Vatterode, Walbeck, Welbsleben, Wiederstedt, Wippra

I Ohre-Kreis: Ackendorf, Alleringersleben, Altenhausen, Barleben, Bartensleben, Bebertal, Beendorf, Behnsdorf, 
Belsdorf, Berenbrock, Böddensell, Bösdorf, Born, Bornstedt, Bregenstedt, Bülstringen, Burgstall, Calvörde, Colbitz, 
Cröchern, Dahlenwarsleben, Döhren, Dolle, Dorst, Ebendorf, Eichenbarleben, Eickendorf, Eimersleben, Emden, 
Erxleben, Eschenrode, Etingen, Everingen, Farsleben, Flechtingen, Glindenberg, Grauingen, Groß Ammensleben, 
Groß Santersleben, Gutenswegen, Hakenstedt, Haldensleben, Hermsdorf, Hillersleben, Hödingen, Hörsingen, 
Hohenwarsleben, Irxleben, Ivenrode, Jersleben, Kathendorf, Klein Ammensleben, Klüden, Loitsche, Mannhausen, 
Meitzendorf, Meseberg, Morsleben, Neuenhofe, Niederndodeleben, Nordgermersleben, Ochtmersleben, 
Oebisfelde, Ostingersleben, Rätzlingen, Rottmersleben, Samswegen, Schackensleben, Schwanefeld, Seggerde, 
Siestedt, Süplingen, Uhrsleben, Vahldorf, Velsdorf, Walbeck, Flecken Weferlingen, Wegenstedt, Wellen, Wieglitz, 
Wolmirstedt, Zielitz, Zobbenitz
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Kreis Quedlinburg i Kreis Sangerhausen: Bennungen, Berga, Beyernaumburg, Blankenheim, Breitenbach, 
Breitenstein, Breitungen, Brücken (Helme), Dietersdorf, Drebsdorf, Edersleben, Emseloh, Gonna, Grillenberg, 
Großleinungen, Hackpfüffel, Hainrode, Hayn (Harz), Horla, Kelbra (Kyffhäuser), Kleinleinungen, Lengefeld, 
Martinsrieth, Morungen, Niederröblingen (Helme), Nienstedt, Oberröblingen, Obersdorf, Pölsfeld, Questenberg, 
Riestedt, Riethnordhausen, Roßla, Rotha, Rottleberode, Sangerhausen, Schwenda, Stolberg (Harz), Tilleda 
(Kyffhäuser), Uftrungen, Wallhausen, Wettelrode, Wickerode, Wolfsberg

I Kreis Schönebeck: Atzendorf, Biere, Eickendorf, Förderstedt, Löbnitz (Bode), Schönebeck (Elbe), Welsleben

I Kreis Stendal: Badingen, Berkau, Bismark (Altmark), Büste, Holzhausen, Käthen, Könnigde, Kremkau, 
Querstedt, Staats, Uchtspringe, Volgfelde, Windberge, Wittenmoor

Kreis Wernigerode

Thüringen

Stadt Eisenach

Kreis Eichsfeld

I Kreis Gotha: Aspach, Ballstädt, Bienstädt, Brüheim, Bufleben, Dachwig, Döllstädt, Ebenheim, Emleben, Emsetal, 
Ernstroda, Eschenbergen, Finsterbergen, Friedrichroda, Friedrichswerth, Friemar, Fröttstädt, Georgenthal/Thür. 
Wald, Gierstädt, Goldbach, Gotha, Großfahner, Haina, Hochheim, Hörselgau, Laucha, Leinatal, Mechterstädt, 
Metebach, Molschleben, Remstädt, Sonneborn, Tabarz/Thür. Wald, Teutleben, Tonna, Tröchtelborn, Trügleben, 
Waltershausen, Wangenheim, Warza, Weingarten, Westhausen

I Kyffhäuserkreis: Abtsbessingen, Artern/Unstrut, Bad Frankenhausen/Kyffhäuser, Badra, Bellstedt, Bendeleben, 
Borxleben, Bretleben, Clingen, Ebeleben, Esperstedt, Freienbessingen, Göllingen, Greußen, Großenehrich, 
Günserode, Hachelbich, Helbedündorf, Heldrungen, Holzsußra, Ichstedt, Niederbösa, Oberbösa, Oldisleben, 
Ringleben, Rockstedt, Rottleben, Schernberg, Seega, Sondershausen, Steinthaleben, Thüringenhausen, Topfstedt, 
Trebra, Voigtstedt, Wasserthaleben, Westgreußen, Wolferschwenda

Kreis Nordhausen

I Kreis Schmalkalden-Meiningen: Aschenhausen, Birx, Breitungen/Werra, Brotterode, Erbenhausen, Fambach, 
Floh-Seligenthal, Frankenheim/Rhön, Friedelshausen, Heßles, Hümpfershausen, Kaltensundheim, Kaltenwestheim, 
Kleinschmalkalden, Mehmels, Melpers, Oberkatz, Oberweid, Oepfershausen, Rhönblick, Rosa, Roßdorf, 
Schmalkalden, Schwallungen, Stepfershausen, Trusetal, Unterkatz, Unterweid, Wahns, Wasungen, Wernshausen

I Kreis Sömmerda: Andisleben, Bilzingsleben, Frömmstedt, Gangloffsömmern, Gebesee, Günstedt, Herrnschwende, 
Kannawurf, Kindelbrück, Riethgen, Schwerstedt, Straußfurt, Walschleben, Weißensee

Unstrut-Hainich-Kreis

Wartburgkreis»

______________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 2000/75/EF av 20. november 
2000 om fastsettelse av særlige bestemmelser om tiltak for å 
bekjempe og utrydde Blue Tongue(1), særlig artikkel 8 nr. 3, 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) I direktiv 2000/75/EF fastsettes det kontrollregler og 
tiltak for å bekjempe blåtunge i Fellesskapet, herunder 
opprettelse av verne- og overvåkingssoner og forbud mot 
at dyr forlater sonene.

2) I kommisjonsvedtak 2005/393/EF av 23. mai 2005 
om verne- og overvåkingssoner i forbindelse med 
blåtunge, og vilkår for forflytninger fra og gjennom 
disse sonene(2) avgrenses de geografiske områdene der 
medlemsstatene skal opprette verne- og overvåkingssoner 
(restriksjonssoner) i forbindelse med blåtunge.

3) Portugal meddelte 7. desember 2006 Kommsjonen at det 
er påvist virusforekomst i en rekke nye ytre områder av 
restriksjonssonen.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 43 av 15.2.2006, s. 40, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 98/2007 av 28. september 
2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 9, 
21.2.2008, s. 5. 

(1) EFT L 327 av 22.12.2000, s. 74. Direktivet sist endret ved direktiv 
2006/104/EF (EUT L 363 av 20.12.2006, s. 352).

(2) EUT L 130 av 24.5.2005, s. 22. Vedtaket sist endret ved vedtak 2007/28/EF 
(EUT L 8 av 13.1.2007, s. 51).

4) Restriksjonssonen i Portugal bør derfor utvides, idet det 
tas hensyn til de aktuelle værforholdene i den regionen.

5) Vedtak 2005/393/EF bør derfor endres.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegg I til vedtak 2005/393/EF endres i samsvar med 
vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 14. februar 2007.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 14. februar 2007

om endring av vedtak 2005/393/EF med hensyn til restriksjonssonene i forbindelse med blåtunge(*)

[meddelt under nummer K(2007) 416]

(2007/101/EF)

 2011/EØS/35/08
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VEDLEGG

I vedlegg I til vedtak 2005/393/EF gjøres følgende endringer:

Listen over restriksjonssoner i sone E (serotype 4) som gjelder Portugal, skal lyde:

« P o r t u g a l :

Landbruksdepartementets regionkontor i Algarve: alle – concelhos

Landbruksdepartementets regionkontor i Alentejo: alle – concelhos

Landbruksdepartementets regionkontor i Ribatejo e Oeste: alle – concelhos

Landbruksdepartementets regionkontor i Beira Interior: – concelhos Penamacor, Fundão, Idanha-a-Nova, 
Castelo Branco, Proença-a-Nova, Vila Velha de Ródão og Mação.»

_______________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 2002/99/EF av 16. desember 
2002 om fastsettelse av dyrehelseregler for produksjon, 
bearbeiding, distribusjon og innførsel av produkter av animalsk 
opprinnelse beregnet på konsum(1), særlig artikkel 4 nr. 1 annet 
ledd, og

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 23 
nr. 1 bokstav g), og

ut fra følgende betraktninger:

1) I direktiv 2002/99/EF er det fastsatt vilkår for å sikre 
at det ikke i noe ledd av produksjon, bearbeiding eller 
distribusjon av produkter av animalsk opprinnelse i 
Fellesskapet gis opphav til spredning av sykdommer 
som kan overføres til dyr. For dette formål er det 
i nevnte direktiv først og fremst fastsatt et særskilt 
identifikasjonsmerke for produkter som er underlagt 
restriksjoner, og direktivet inneholder også en liste over 
behandlinger som inaktiverer det sykdomsframkallende 
stoffet.

2) Ved direktivet gis det imidlertid også mulighet for å vedta 
særlige gjennomføringsregler, herunder innføring av et 
særskilt identifikasjonsmerke for kjøtt som av hensyn til 
dyrehelsen ikke er godkjent for omsetning.

3) I direktiv 2005/94/EF av 20. desember 2005 om 
fellesskapstiltak for bekjempelse av aviær influensa og 
om oppheving av direktiv 92/40/EØF, særlig artikkel 23 
nr. 1 bokstav g), er det fastsatt at fjørfekjøtt med 
opprinnelse i driftsenheter som ligger i vernesoner, 
ikke må bringes i omsetning innenfor Fellesskapet eller 
internasjonalt. Av den grunn må slikt kjøtt, med mindre 
annet er fastsatt, påføres merket omhandlet i vedlegg II i 
direktiv 2002/99/EF.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 51 av 20.2.2007, s. 19, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 98/2007 av 28. september 
2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 9, 
21.2.2008, s. 5. 

(1) EFT L 18 av 23.1.2003, s. 11.
(2) EUT L 10 av 14.1.2006, s. 16.

4) I henhold til rådsdirektiv 92/66/EØF av 14. juli 1992 
om innføring av fellesskapstiltak for å bekjempe 
Newcastle Disease(3), særlig artikkel 9 nr. 2 bokstav f) 
punkt i) og nr. 4 bokstav c), skal kjøtt fra fjørfe med 
opprinnelse i verne- eller overvåkingssoner ikke bringes 
i omsetning innenfor Fellesskapet, og det skal påføres 
det særskilte identifikasjonsmerket fastsatt i vedlegg II til 
direktiv 2002/99/EF.

5) Visse medlemsstater har underrettet Kommisjonen 
om at næringsmiddelforetaksledere og kunder har hatt 
vanskelig for å godta identifikasjonsmerket. Det bør 
derfor innføres et alternativt identifikasjonsmerke som 
medlemsstatene kan beslutte å bruke istedenfor det merket 
som er fastsatt i vedlegg II til direktiv 2002/99/EF. For å 
kunne gjennomføre kontroller er det imidlertid viktig 
at medlemsstater som beslutter å bruke det alternative 
identifikasjonsmerket i tilfelle av utbrudd av aviær 
influensa eller Newcastle disease, på forhånd underretter 
Kommisjonen om dette.

6) I europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 
av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler 
for næringsmidler av animalsk opprinnelse(4), er det 
fastsatt at visse produkter av animalsk opprinnelse 
beregnet på å bringes i omsetning, skal være påført et 
identifikasjonsmerke.

7) I henhold til 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, og om endring av forordning 
(EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004(5), er det mulig 
midlertidig å bruke et nasjonalt identifikasjonsmerke for 
produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum 
som kan bringes i omsetning bare på det nasjonale 
territoriet til den medlemsstaten der de er blitt produsert.

(3) EFT L 260 av 5.9.1992, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 2006/104/
EF (EUT L 363 av 20.12.2006, s. 352).

(4) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55. Rettet ved EUT L 226 av 25.6.2004, s. 22. 
Forordningen sist endret ved rådsforordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 
363 av 20.12.2006, s. 1).

(5) EUT L 338 av 22.12.2005, s. 83. Forordningen endret ved forordning (EF) 
nr. 1666/2006 (EUT L 320 av 18.11.2006, s. 47).

KOMMISJONSVEDTAK

av 16. februar 2007

om fastsettelse av nærmere regler for et alternativt identifikasjonsmerke i henhold til rådsdirektiv 2002/99/EF(*)

[meddelt under nummer K(2007) 422]

(2007/118/EF)

 2011/EØS/35/09
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8) Det alternative identifikasjonsmerket som er fastsatt 
i dette vedtak, bør klart kunne skjelnes fra andre 
identifikasjonsmerker som skal påføres fjørfekjøtt i 
samsvar med forordning (EF) nr. 853/2004 eller (EF) 
nr. 2076/2005.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Alternativt identifikasjonsmerke

1. Ved anvendelse av artikkel 2 i dette vedtak kan 
medlemsstatene beslutte å bruke identifikasjonsmerket 
beskrevet i vedlegget til dette vedtak («det alternative 
identifikasjonsmerket») istedenfor det særskilte 
identifikasjonsmerket fastsatt i vedlegg II til direktiv 2002/99/
EF.

2. De medlemsstatene som beslutter å bruke det alternative 
identifikasjonsmerket, skal underrette Kommisjonen om dette 
innenfor rammen av Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen.

Artikkel 2

Merking av kjøtt fra fjørfe og oppdrettsfuglevilt bestemt 
bare for det nasjonale markedet

Kjøtt fra fjørfe og oppdrettsfuglevilt, herunder hakket kjøtt, 
mekanisk utbeinet kjøtt og bearbeidet kjøtt eller kjøttprodukter 
som ikke oppfyller kravene i artikkel 3 i direktiv 2002/99/EF, og 
derfor kan bringes i omsetning bare på det nasjonale markedet 
i den berørte medlemsstaten i samsvar med artikkel 23 nr. 1 
bokstav g) i direktiv 2005/94/EF eller i artikkel 9 nr. 2 
bokstav f) punkt i) og nr. 4 bokstav c) i direktiv 92/66/EØF, 
kan merkes med:

a) det alternative identifikasjonsmerket, eller

b) det nasjonale merket dersom slike produkter er framstilt 
ved virksomheter i samsvar med artikkel 4 i forordning 
(EF) nr. 2076/2005.

Artikkel 3

Adressater

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 16. februar 2007.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

Identifikasjonsmerket omhandlet i artikkel 1 nr. 1 i dette vedtak skal ha følgende mål, eller andre mål i samme 
størrelsesforhold, slik at opplysningene fortsatt er leselige.

Mål:

XY(a) = 8 mm

1234(b) = 11 mm

Ytre diameter = minst 30 mm

Kvadratets strektykkelse = 3 mm

_______________

(a) Den relevante landkoden i henhold til avsnitt I del B nr. 6 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 853/2004.
(b) Virksomhetens godkjenningsnummer i henhold til avsnitt I del B nr. 7 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 853/2004.
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til rådsdirektiv 89/662/EØF av 11. desember 
1989 om veterinærkontroll ved handel innenfor Fellesskapet 
med sikte på gjennomføring av det indre marked(1), særlig 
artikkel 9 nr. 4,

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(2), 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(3), særlig artikkel 66 
nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Aviær influensa er en smittsom virussykdom hos fjørfe 
og fugler som kan føre til dødelighet og forstyrrelser 
som raskt kan anta epizootiske dimensjoner, og som kan 
utgjøre en alvorlig fare for dyrs og menneskers helse og 
kraftig minske lønnsomheten innenfor fjørfeavl. Det er 
en fare for at det sykdomsframkallende stoffet kan spres 
til andre driftsenheter, til viltlevende fugler og fra en 
medlemsstat til andre medlemsstater og tredjestater via 
handel med levende fugler eller produkter fra dem.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 51 av 20.2.2007, s. 22, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 98/2007 av 28. september 
2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 9, 
21.2.2008, s. 5. 

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 13. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2004/41/EF (EUT L 157 av 30.4.2004, s. 33. Rettet ved EUT 
L 195 av 2.6.2004, s. 12).

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

(3) EUT L 10 av 14.1.2006, s. 16.

2) I direktiv 2005/94/EF er det fastsatt fellesskapstiltak som 
skal anvendes ved utbrudd av aviær influensa hos fjørfe 
og andre fugler i fangenskap, og for å hindre spredning 
av sykdommen. Disse tiltakene omfatter opprettelse av 
vernesoner og forbud mot transport av fjørfekjøtt i slike 
soner.

3) I direktiv 2005/94/EF er det også fastsatt visse unntak fra 
forbudet på visse vilkår. Vilkårene omfatter blant annet at 
kjøttet ikke må bringes i omsetning innenfor Fellesskapet 
eller internasjonalt, og at det skal være påført det merket 
som er omhandlet i vedlegg II til rådsdirektiv 2002/99/EF 
av 16. desember 2002 om fastsettelse av dyrehelseregler 
for produksjon, bearbeiding, distribusjon og innførsel av 
produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum(4), 
med mindre annet er fastsatt i nevnte direktiv.

4) I europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 
av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler 
for næringsmidler av animalsk opprinnelse(5) er det 
fastsatt at et identifikasjonsmerke skal brukes på visse 
produkter av animalsk opprinnelse.

5) I henhold til 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, og om endring av forordning 
(EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004(6), er det mulig 
midlertidig å bruke et nasjonalt identifikasjonsmerke for 
næringsmidler av animalsk opprinnelse som kan bringes 
i omsetning bare på det nasjonale territoriet til den 
medlemsstaten der de er blitt produsert.

(4) EFT L 18 av 23.1.2003, s. 11.
(5) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55. Rettet ved EUT L 226 av 25.6.2004, s. 22. 

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

(6) EUT L 338 av 22.12.2005, s. 83. Forordningen endret ved forordning (EF) 
nr. 1666/2006 (EUT L 320 av 18.11.2006, s. 47).

KOMMISJONSVEDTAK

av 16. februar 2007

om endring av vedtak 2006/415/EF, 2006/416/EF og 2006/563/EF med hensyn til identifikasjonsmerket som 
skal påføres ferskt fjørfekjøtt(*)

[meddelt under nummer K(2007) 431]

(2007/119/EF)

 2011/EØS/35/10
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6) I tillegg er det i kommisjonsvedtak 2006/415/EF(1) fastsatt 
visse restriksjoner for områdene A og B, herunder forbud 
mot avsending fra disse områdene av produkter beregnet 
på konsum som kommer fra viltlevende fuglevilt. I 
nevnte vedtak er det imidlertid fastsatt unntak fra denne 
restriksjonen for avsending til det nasjonale marked av 
visse former for kjøtt samt kjøttprodukter og bearbeidet 
kjøtt, på visse vilkår, bl.a. at kjøttet merkes i henhold til 
vedlegg II til direktiv 2002/99/EF.

7) I kommisjonsvedtak 2006/416/EF av 14. juni 2006 
om visse overgangstiltak i forbindelse med sterkt 
sykdomsframkallende aviær influensa hos fjørfe eller 
andre fugler i fangenskap i Fellesskapet(2) er det fastsatt 
visse overgangstiltak som skal anvendes ved utbrudd 
av nevnte sykdom. Disse tiltakene omfatter opprettelse 
av vernesoner i tilfelle av utbrudd av sykdommen og 
anvendelse av visse restriksjoner i slike soner, herunder 
forbud mot forflytning av fjørfekjøtt. I vedtaket er det 
imidlertid også fastsatt unntak fra forbudet på visse 
vilkår, bl.a. at kjøttet merkes som fastsatt i vedlegg II til 
direktiv 2002/99/EF.

8) I kommisjonsvedtak 2006/563/EF av 11. august 
2006 om visse vernetiltak i forbindelse med sterkt 
sykdomsframkallende aviær influensa av undertype 
H5N1 hos viltlevende fugler i Fellesskapet, og om 
oppheving av vedtak 2006/115/EF(3) er det fastsatt 
visse tiltak som skal anvendes ved utbrudd av nevnte 
sykdom hos viltlevende fugler. Disse tiltakene omfatter 
opprettelse av kontrollområder og forbud mot avsending 
av kjøtt, kjøttprodukter og bearbeidet kjøtt fra fjørfe og 
viltlevende fuglevilt i slike områder. I nevnte vedtak er 
det imidlertid også fastsatt unntak fra forbudet på visse 
vilkår, bl.a. at kjøttet merkes i samsvar med vedlegg II 
til direktiv 2002/99/EF, eller med et nasjonalt merke som 
er fastsatt i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) 
nr. 2076/2005.

9) I kommisjonsvedtak 2007/118/EF av 16. februar 2007 
om fastsettelse av nærmere regler for et alternativt 
identifikasjonsmerke i henhold til rådsdirektiv 2002/99/
EF(4) er det fastsatt et alternativt identifikasjonsmerke 
som kan brukes istedenfor merket omhandlet i vedlegg II 
til direktiv 2002/99/EF.

(1) EUT L 164 av 16.6.2006, s. 51.
(2) EUT L 164 av 16.6.2006, s. 61. Vedtaket endret ved vedtak 2007/79/EF 

(EUT L 26 av 2.2.2007, s. 5).
(3) EUT L 222 av 15.8.2006, s. 11.
(4) Se EUT L 51 av 20.2.07, s. 23.

10) Vedtak 2006/415/EF, 2006/416/EF og 2006/563/EF bør 
derfor endres for å gjøre det mulig å bruke dette 
alternative identifikasjonsmerket.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Endringer i vedtak 2006/415/EF

I vedtak 2006/415/EF gjøres følgende endringer:

Artikkel 8 nr. 1 skal lyde:

«1. Som unntak fra artikkel 5 bokstav b) kan den 
berørte medlemsstat tillate avsending til det nasjonale 
marked av ferskt kjøtt, hakket kjøtt, mekanisk utbeinet 
kjøtt og bearbeidet kjøtt eller kjøttprodukter fra 
viltlevende fuglevilt med opprinnelse i område A eller B, 
dersom slikt kjøtt merkes

a) enten i samsvar med det særskilte identifikasjonsmerket 
fastsatt i vedlegg II til direktiv 2002/99/EF, eller

b) i samsvar med artikkel 2 i vedtak 2007/118/EF.»

Artikkel 2

Endringer i vedtak 2006/416/EF

Artikkel 18 nr. 1 bokstav g) i vedtak 2006/416/EF skal lyde:

«g) kjøttet bringes ikke i omsetning innenfor Fellesskapet 
eller internasjonalt og merkes

i) enten i samsvar med det særskilte 
identifikasjonsmerket fastsatt i 
vedlegg II til direktiv 2002/99/EF, eller

ii) i samsvar med artikkel 2 i vedtak 2007/118/EF.»
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Artikkel 3

Endringer i vedtak 2006/563/EF

I vedtak 2006/563/EF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 6 bokstav e) skal lyde:

«e) avsending fra kontrollområdet av ferskt kjøtt, 
hakket kjøtt, mekanisk utbeinet kjøtt, bearbeidet 
kjøtt og kjøttprodukter fra fjørfe med opprinnelse i 
kontrollområdet og fra viltlevende fuglevilt fra dette 
området.»

2. Artikkel 11 skal lyde:

«Artikkel 11

Unntak for kjøtt, hakket kjøtt, bearbeidet kjøtt, 
mekanisk utbeinet kjøtt og kjøttprodukter

1. Som unntak fra artikkel 6 bokstav e) kan den berørte 
medlemsstat tillate avsending fra kontrollområdet av 
følgende kjøtt for omsetning eller eksport til tredjestater:

a) ferskt fjørfekjøtt, herunder kjøtt fra oppdrettsfuglevilt 
som er

i) produsert i samsvar med vedlegg II og 
avsnitt II og III i vedlegg III til forordning (EF) 
nr. 853/2004, og

ii) kontrollert i samsvar med avsnitt I, II og III samt 
avsnitt IV kapittel V del A nr. 1 og kapittel VII i 
vedlegg I til forordning (EF) nr. 854/2004,

b) hakket kjøtt, bearbeidet kjøtt, mekanisk utbeinet 
kjøtt og kjøttprodukter som inneholder kjøtt nevnt i 
bokstav a) og som er produsert i samsvar med avsnitt V 
og VI i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004,

c) kjøttprodukter som har gjennomgått den behandlingen 
for aviær influensa som er angitt i tabell 1 bokstav a), 
b) eller c) i vedlegg III til direktiv 2002/99/EF,

d) ferskt kjøtt, hakket kjøtt, mekanisk utbeinet kjøtt fra 
fjørfe, oppdrettsfuglevilt og viltlevende fuglevilt som 
er fanget i området før kontrollområdet ble opprettet, 
og bearbeidet kjøtt og kjøttprodukter som inneholder 
slikt kjøtt, produsert i virksomheter i kontrollområdet.

2. Som unntak fra artikkel 6 bokstav e) kan den 
berørte medlemsstat tillate avsending fra kontrollområdet 
til det nasjonale marked av ferskt kjøtt, hakket kjøtt og 
mekanisk utbeinet kjøtt fra fjørfe eller oppdrettsfuglevilt 
med opprinnelse i kontrollområdet, og bearbeidet kjøtt 
og kjøttprodukter som inneholder slikt kjøtt, forutsatt at 
kjøttet oppfyller følgende krav:

a) det er merket

i) enten i samsvar med det særskilte 
identifikasjonsmerket fastsatt i vedlegg II til 
direktiv 2002/99/EF, eller

ii) i samsvar med artikkel 2 i vedtak 2007/118/EF, og

b) det er framstilt, oppdelt, lagret og transportert atskilt 
fra annet kjøtt fra fjørfe eller oppdrettsfuglevilt 
og ikke blandet med bearbeidet kjøtt eller 
kjøttprodukter som er beregnet på avsending til 
andre medlemsstater eller eksport til tredjestater.»

Artikkel 4

Adressater

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 16. februar 2007.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

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(1), særleg punkt 7 nr. 2 bokstav d) i 
vedlegg II, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Den rette styresmakta i Italia skipa 15. november 2006 
ei vernesone rundt eit utbrot av smittsamt blæreutslett 
hjå gris i kommunen Romano di Lombardia i provinsen 
Bergamo, i samsvar med artikkel 10 i direktiv 92/119/
EØF.

2) Difor er det innført eit forbod mot flytting og transport 
av svin på offentlege og private vegar innanfor denne 
vernesona.

3) Italia har likevel sendt inn søknad om unntak frå dette 
forbodet når det gjeld transport av slaktesvin som kjem 
frå områda utanfor vernesona, på offentlege og private 
vegar innanfor vernesona, slik at dei kan fraktast til eit 
slakteri som ligg innanfor vernesona.

4) Dette unntaket bør godkjennast, på det vilkåret at Italia 
innfører strenge kontrolltiltak og førebyggjande tiltak 
som garanti for at sjukdommen ikkje spreier seg.

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

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 52 av 21.2.2007, s. 10, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 98/2007 av 28. september 
2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 9, 
21.2.2008, s. 5. 

(1) TEF L 62 av 15.3.1993, s. 69. Direktivet sist endra ved direktiv 2006/104/
EF (TEU L 363 av 20.12.2006, s. 352).

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

1. Italia kan tillate transport av slaktesvin som kjem utanfrå 
den vernesona som vart skipa 15. november 2006 rundt utbrotet 
av smittsamt blæreutslett hjå gris i kommunen Romano di 
Lombardia i provinsen Bergamo (heretter kalla «svina»), 
på offentlege og private vegar innanfor denne vernesona, 
til slakteriet IMC No 825 M (heretter kalla «slakteriet»), på 
følgjande vilkår:

a) Den offentlege veterinæren ved opphavsdriftseininga må 
melde frå til den offentlege veterinæren ved slakteriet 
minst 24 timar på førehand om at svina vert sende.

b) Transporten av svina til slakteriet må finne stad gjennom 
ein korridor. Dei nærmare reglane for denne korridoren 
skal vere fastsette av Italia på førehand.

c) Køyretøya som fraktar svina, må forseglast av den rette 
styresmakta før eller ved innkøyringa til korridoren. Når 
køyretøyet vert forsegla, skal den rette styresmakta notere 
registreringsnummeret til køyretøyet og talet på svin som 
vert frakta med køyretøyet.

d) Når køyretøyet kjem fram til slakteriet, skal den rette 
styresmakta

i) inspisere og fjerne forseglinga på køyretøyet,

ii) vere til stades når svina vert lossa,

iii) notere registreringsnummeret til køyretøyet 
og talet på svin som vert frakta med køyretøyet.

KOMMISJONSVEDTAK

av 20. februar 2007

om unntak for Italia i medhald av rådsdirektiv 92/119/EØF for transport av slaktesvin  
på offentlege og private vegar til eit slakteri innanfor ei vernesone(*)

[meldt under nummeret K(2007) 499]

(Berre den italienske teksta er gyldig)

(2007/123/EF)

 2011/EØS/35/11
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2. Straks etter lossing skal alle køyretøy som fraktar svin til slakteriet, reinsast og desinfiserast under 
offentleg kontroll og i samsvar med instruksjonane frå den rette styresmakta.

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til Republikken Italia.

Utferda i Brussel, 20. februar 2007.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

____________________
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 2001/89/EF av 23. oktober 2001 
om fellesskapstiltak for bekjempelse av klassisk svinepest(1), 
særleg artikkel 16 nr. 1 og artikkel 20 nr. 2, 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) Dei tyske styresmaktene har gjeve Kommisjonen melding 
om den nyaste utviklinga av sjukdommen hjå viltlevande 
svin i visse område av Rheinland-Pfalz som grensar til 
Nordrhein-Westfalen.

3) Dei tyske og franske styresmaktene har gjeve Kommisjonen 
melding om den nyaste utviklinga av sjukdommen hjå 
viltlevande svin i visse område av Rheinland-Pfalz og i 
dei tilgrensande områda i Frankrike.

4) Desse opplysningane tyder på at klassisk svinepest hjå 
viltlevande svin er utrydda frå visse område av det tyske 

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 57 av 24.2.2007, s. 20, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 98/2007 av 28. september 
2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 9, 
21.2.2008, s. 5. 

(1) TEF L 316 av 1.12.2001, s. 5. Direktivet sist endra ved direktiv 2006/104/
EF (TEU L 363 av 20.12.2006, s. 352).

(2) TEU L 53 av 28.2.2003, s. 47. Vedtaket sist endra ved vedtak 2006/285/EF 
(TEU L 104 av 13.4.2006, s. 51).

 territoriet, og at det ikkje lenger er naudsynt å vaksinere 
viltlevande svin og nytte utryddingsplanane i desse 
områda av Tyskland.

5) Vedtak 2003/135/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

Vedlegget til vedtak 2003/135/EF vert bytt ut med teksta i 
vedlegget til dette vedtaket.

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til Sambandsrepublikken Tyskland og 
Republikken Frankrike.

Utferda i Brussel, 23. februar 2007.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 23. februar 2007

om endring av vedtak 2003/135/EF med omsyn til endring av planane for utrydding av og 
naudvaksinasjon mot klassisk svinepest hjå viltlevande svin i visse område av delstaten 

Rheinland-Pfalz (Tyskland)(*)

[meldt under nummeret K(2007) 527]

(Berre den tyske og den franske teksta er gyldige)

(2007/135/EF)

 2011/EØS/35/12
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VEDLEGG

«VEDLEGG

1. OMRÅDE SOM DET FINST UTRYDDINGSPLANAR FOR

A. I delstaten Rheinland-Pfalz

1. I området Eifel:

a) i distriktet Ahrweiler: kommunane Adenau og Ahrweiler,

b) i distriktet Daun: kommunane Obere Kyll og Hillesheim, i kommunen Daun tettstadene Betteldorf, 
Dockweiler, Dreis-Brück, Hinterweiler og Kirchweiler, i kommunen Kelberg tettstadene Beinhausen, 
Bereborn, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, 
Mannebach, Neichen, Nitz, Reimerath og Welcherath, i kommunen Gerolstein tettstadene Berlingen, 
Duppach, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm og Rockeskyll og byen 
Gerolstein,

c) i distriktet Bitburg-Prüm: i kommunen Prüm tettstadene Büdesheim, Kleinlangenfeld, Neuendorf, 
Olzheim, Roth bei Prüm, Schwirzheim og Weinsheim.

2. I området Pfalz:

a) byen Pirmasens,

b) i distriktet Südwestpfalz: kommunane Pirmasens-Land, Thaleischweiler-Fröschen, Dahner 
Felsenland, Hauenstein bortsett frå eksklaven til Wilgartswiesen, tettstadene Herschberg, Schauerberg, 
Schmitshausen, Weselberg, Wallhalben, Knopp-Labach, Hettenhausen, Saalstadt, Hermersberg, 
Höheinöd, Donsieders, Clausen, Rodalben, Münchweiler a. d. Rodalb, Merzalben og Waldfischbach-
Burgalben,

c) i distriktet Südliche Weinstraße: tettstadene Annweiler am Trifels bortsett frå eksklaven, den sør-
vestlege eksklaven til Landau in der Pfalz, Rinnthal, Wernersberg, Völkersweiler, Gossersweiler-
Stein, Oberschlettenbach, Vorderweidenthal, Silz, Münchweiler am Klingbach, Klingenmünster, 
Gleiszellen-Gleishorbach, Pleisweiler-Oberhofen, Bad Bergzabern, Birkenhördt, Böllenborn, 
Dörrenbach, Oberotterbach, Schweigen-Rechtenbach, Schweighofen, Ilbesheim bei Landau in der 
Pfalz, Leinsweiler, Eschbach, Waldhambach og Waldrohrbach.

B. I delstaten Nordrhein-Westfalen:

a)  byen Aachen: sør for motorvegane A4, A544 og Bundesstraße B1,

b)  byen Bonn: sør for Bundesstraße 56 og motorvegen A 565 (Bonn-Endenich til Bonn-Poppelsdorf) og 
sørvest for Bundesstraße 9,

c)  i distriktet Aachen: byane Monschau og Stolberg og kommunane Simmerath og Roetgen,

d)  i distriktet Düren: byane Heimbach og Nideggen og kommunane Hürtgenwald og Langerwehe,

e)  i distriktet Euskirchen: byane Bad Münstereifel, Mechernich, Schleiden og tettstadene Billig, Euenheim, 
Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, 
Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim, Wißkirchen (i byen Euskirchen), og kommunane 
Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall og Nettersheim,

f)  i distriktet Rhein-Sieg: byane Meckenheim og Rheinbach, kommunen Wachtberg og tettstadene 
Witterschlick, Volmershofen, Heidgen (i kommunen Alfter) og tettstadene Buschhoven, Morenhoven, 
Miel og Odendorf (i kommunen Swisttal).
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2. OMRÅDE DER DET VERT NYTTA NAUDVAKSINASJON

A. I delstaten Rheinland-Pfalz

1. I området Eifel:

a) i distriktet Ahrweiler: kommunane Adenau og Ahrweiler,

b) i distriktet Daun: kommunane Obere Kyll og Hillesheim, i kommunen Daun tettstadene Betteldorf, 
Dockweiler, Dreis-Brück, Hinterweiler og Kirchweiler, i kommunen Kelberg tettstadene 
Beinhausen, Bereborn, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, 
Kirsbach, Mannebach, Neichen, Nitz, Reimerath og Welcherath, i kommunen Gerolstein tettstadene 
Berlingen, Duppach, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm og Rockeskyll og 
byen Gerolstein,

c) i distriktet Bitburg-Prüm: i kommunen Prüm, tettstadene Büdesheim, Kleinlangenfeld, Neuendorf, 
Olzheim, Roth bei Prüm, Schwirzheim og Weinsheim.

2. I området Pfalz:

a) byen Pirmasens,

b) i distriktet Südwestpfalz: kommunane Pirmasens-Land, Thaleischweiler-Fröschen, Dahner 
Felsenland, Hauenstein bortsett frå eksklaven til Wilgartswiesen, tettstadene Herschberg, 
Schauerberg, Schmitshausen, Weselberg, Wallhalben, Knopp-Labach, Hettenhausen, Saalstadt, 
Hermersberg, Höheinöd, Donsieders, Clausen, Rodalben, Münchweiler a. d. Rodalb, Merzalben og 
Waldfischbach-Burgalben,

c) i distriktet Südliche Weinstraße: tettstadene Annweiler am Trifels bortsett frå eksklaven, den sør-
vestlege eksklaven til Landau in der Pfalz, Rinnthal, Wernersberg, Völkersweiler, Gossersweiler-
Stein, Oberschlettenbach, Vorderweidenthal, Silz, Münchweiler am Klingbach, Klingenmünster, 
Gleiszellen-Gleishorbach, Pleisweiler-Oberhofen, Bad Bergzabern, Birkenhördt, Böllenborn, 
Dörrenbach, Oberotterbach, Schweigen-Rechtenbach, Schweighofen, Ilbesheim bei Landau in der 
Pfalz, Leinsweiler, Eschbach, Waldhambach og Waldrohrbach.

B. I delstaten Nordrhein-Westfalen:

a)  byen Aachen: sør for motorvegane A4, A544 og Bundesstraße B1,

b)  byen Bonn: sør for Bundesstraße 56 og motorvegen A 565 (Bonn-Endenich til Bonn-Poppelsdorf) og 
sørvest for Bundesstraße 9,

c)  i distriktet Aachen: byane Monschau og Stolberg og kommunane Simmerath og Roetgen,

d)  i distriktet Düren: byane Heimbach og Nideggen og kommunane Hürtgenwald og Langerwehe,

e)  i distriktet Euskirchen: byane Bad Münstereifel, Mechernich, Schleiden og tettstadene Billig, Euenheim, 
Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, 
Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim, Wißkirchen (i byen Euskirchen), og kommunane 
Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall og Nettersheim,

f)  i distriktet Rhein-Sieg: byane Meckenheim og Rheinbach, kommunen Wachtberg og tettstadene 
Witterschlick, Volmershofen, Heidgen (i kommunen Alfter) og tettstadene Buschhoven, Morenhoven, 
Miel og Odendorf (i kommunen Swisttal).»

_____________________
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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,

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

ut fra følgende betraktninger:

1) Akvakulturdyr og akvakulturprodukter hører under 
virkeområdet for traktatens vedlegg I som levende dyr, 
fisk, bløtdyr og krepsdyr. Avl, oppdrett og omsetning 
av akvakulturdyr og produkter av disse utgjør en 
viktig inntektskilde for personer som arbeider i denne 
sektoren.

2) Innenfor rammen av det indre marked er det fastsatt 
særlige dyrehelseregler for omsetning og innførsel fra 
tredjestater av produkter som omfattes av rådsdirektiv 
91/67/EØF av 28. januar 1991 om krav til dyrehelse ved 
omsetning av akvakulturdyr og akvakulturprodukter(2).

3) Utbrudd av sykdommer hos akvakulturdyr kan føre 
til alvorlige tap for den berørte næringen. Det ble 
fastsatt minstetiltak som skal anvendes ved utbrudd 
av de viktigste sykdommene hos fisk og bløtdyr, ved 
rådsdirektiv 93/53/EØF av 24. juni 1993 om fastsettelse 
av minimumstiltak i Fellesskapet for bekjempelse av 
visse fiskesykdommer(3) og rådsdirektiv 95/70/EF av 
22. desember 1995 om fastsettelse av minimumstiltak i 
Fellesskapet for bekjempelse av visse sykdommer hos 
toskallede bløtdyr(4).

4) Det eksisterende fellesskapsregelverket ble i hovedsak 
utformet for å ta hensyn til oppdrett av laks, ørret 
og østers. Etter at dette regelverket ble vedtatt, har 
akvakultursektoren i Fellesskapet utviklet seg i betydelig 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 328 av 24.11.2006, s. 14, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 99/2007 av 28. september 
2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 9, 
21.2.2008, s. 8. 

(1) EUT C 88 av 11.4.2006, s. 13.
(2) EFT L 46 av 19.2.1991, s. 1. Direktivet sist endret ved forordning (EF) 

nr. 806/2003 (EUT L 122 av 16.5.2003, s. 1).
(3) EFT L 175 av 19.7.1993, s. 23. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten 

av 2003.
(4) EFT L 332 av 30.12.1995, s. 33. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten 

av 2003.

grad. En rekke andre fiskearter, særlig marine arter, blir nå 
oppdrettet innenfor akvakultur. Nye typer oppdrettspraksis 
som omfatter andre fiskearter, er også blitt stadig mer 
vanlig, særlig etter den siste utvidelsen av Fellesskapet. 
Dessuten har oppdrett av krepsdyr, blåskjell, muslinger 
og øresnegler blitt stadig mer omfattende.

5) Alle tiltak for bekjempelse av sykdom har en 
økonomisk innvirkning på akvakulturen. Utilstrekkelige 
bekjempelsestiltak kan føre til spredning av 
sykdomsframkallende stoffer, som kan forårsake store tap 
og skade helsetilstanden til fisk, bløtdyr og krepsdyr som 
brukes innenfor akvakultur i Fellesskapet. På den annen 
side kan overregulering føre til unødige restriksjoner for 
frihandelen.

6) I Kommisjonens melding til rådet og europaparlamentet 
datert 19. september 2002 fastsettes det en strategi 
for bærekraftig utvikling av europeisk akvakultur. I 
meldingen skisseres en rekke tiltak med det mål å skape 
langsiktig sysselsetting i akvakultursektoren, herunder å 
fremme høye standarder for dyrs helse og velferd, samt 
miljøtiltak for å sikre en sunn næring. Disse tiltakene bør 
tas i betraktning.

7) Etter at direktiv 91/67/EØF ble vedtatt, har Fellesskapet 
ratifisert Verdens handelsorganisasjons (WTO) avtale om 
helse- og plantehelsetiltak (SPS-avtalen). SPS-avtalen 
viser til kravene fra Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE). 
De kravene til dyrehelse som stilles i direktiv 91/67/EØF 
for å bringe levende akvakulturdyr og produkter av disse 
i omsetning innenfor Fellesskapet, er strengere enn de 
nevnte kravene. I dette direktiv bør det derfor tas hensyn 
til OIEs helseregelverk for vanndyr og «Manual of 
Diagnostic Tests for Aquatic Animals».

8) For å sikre en rasjonell utvikling av akvakultursektoren og 
for å øke produktiviteten, bør det fastsettes dyrehelseregler 
for vanndyr på fellesskapsplan. Disse reglene er 
nødvendige blant annet for å bidra til gjennomføringen 
av det indre marked og for å unngå spredning av 
infeksjonssykdommer. Lovgivningen bør være fleksibel 
for å ta hensyn til den løpende utviklingen og mangfoldet 
i akvakultursektoren, samt helsetilstanden til vanndyr 
innenfor Fellesskapet.

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(*)

 2011/EØS/35/13
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9) Dette direktiv bør omfatte akvakulturdyr og miljøer som 
kan påvirke disse dyrenes helsetilstand. Bestemmelsene 
i dette direktiv bør generelt bare få anvendelse på 
viltlevende vanndyr når miljøforholdene kan påvirke 
helsetilstanden til akvakulturdyr, eller når det er 
nødvendig for å oppfylle andre fellesskapsbestemmelser, 
for eksempel rådsdirektiv 92/43/EØF av 21. mai 1992 
om vern av habitater og ville dyr og planter(1) eller for 
å verne arter oppført på listen, som er opprettet gjennom 
Konvensjonen om internasjonal handel med ville dyre- 
og plantearter som er truet av utryddelse (CITES). Dette 
direktiv bør ikke være til hinder for at det vedtas strengere 
regler for innførsel av ikke-hjemmehørende arter.

10) De myndighetene som er utpekt som vedkommende 
myndigheter med hensyn til dette direktiv, bør ivareta sine 
funksjoner og sine oppgaver i samsvar med de allmenne 
prinsippene fastsatt i 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) og 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).

11) For utviklingen av akvakultur i Fellesskapet er det 
nødvendig å øke bevisstheten og beredskapen hos 
vedkommende myndigheter og driftsansvarlige for 
akvakulturvirksomheter med hensyn til forebygging, 
bekjempelse og utryddelse av sykdommer hos vanndyr.

12) Vedkommende myndigheter i medlemsstatene bør ha 
tilgang til og anvende de nyeste teknikkene og den seneste 
kunnskapen innenfor risikoanalyse og epidemiologi. 
Dette er av stadig større viktighet ettersom internasjonale 
forpliktelser nå vektlegger risikoanalyse i forbindelse 
med vedtakelse av helsetiltak.

13) Det bør innføres et system for godkjenning av 
akvakulturvirksomheter på fellesskapsplan. Med en 
slik godkjenning kan vedkommende myndigheter få 
full oversikt over akvakulturnæringen, noe som kan 
lette arbeidet med å forebygge, bekjempe og utrydde 
sykdommer hos vanndyr. Dessuten gjør godkjenningen 
det mulig å fastsette særlige krav som bør oppfylles av 
akvakulturvirksomheten for at den skal kunne drive sin 

(1) EFT L 206 av 22.7.1992, s. 7. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

(2) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 206. Rettet i EUT L 226 av 25.6.2004, s. 83. 
Forordningen sist endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2076/2005 
(EUT L 338 av 22.12.2005, s. 83).

(3) EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1. Rettet i EUT L 191 av 28.5.2004, s. 1. 
Forordningen sist endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 776/2006 
(EUT L 136 av 24.5.2006, s. 3).

virksomhet. En slik godkjenning bør om mulig kombineres 
med eller innarbeides i en godkjenningsordning som 
medlemsstatene allerede har opprettet for andre formål, 
for eksempel innenfor miljølovgivningen. En slik 
godkjenning bør derfor ikke være en ekstra belastning 
for akvakulturnæringen.

14) Medlemsstatene bør nekte å gi en godkjenning dersom 
den aktuelle aktiviteten vil utgjøre en uakseptabel risiko 
for å spre sykdommen til andre akvakulturdyr eller 
til viltlevende bestander av vanndyr. Før det besluttes 
å nekte en godkjenning, bør det imidlertid overveies 
risikoreduserende tiltak eller en alternativ plassering av 
den aktuelle aktiviteten.

15) Oppdrett av akvakulturdyr til konsum er definert 
som primærproduksjon i europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 852/2004 av 29. april 2004 om 
næringsmiddelhygiene(4). Forpliktelser som pålegges 
de enkelte akvakulturvirksomhetene i henhold til dette 
direktiv, slik som føring av registre, og interne systemer 
som gjør akvakulturvirksomheten i stand til å dokumentere 
for vedkommende myndighet at de relevante kravene i 
dette direktiv er oppfylt, bør om mulig kombineres med 
forpliktelsene fastsatt ved forordning (EF) nr. 852/2004.

16) Det bør legges mer vekt på å forebygge at sykdom oppstår 
enn å bekjempe sykdommen når den har oppstått. Det bør 
derfor fastsettes minstetiltak for forebygging av sykdom 
og risikoreduserende tiltak som bør anvendes i hele 
produksjonskjeden innenfor akvakultur, fra befruktning 
og klekking av rogn til foredling av akvakulturdyr til 
konsum, herunder transport.

17) For å forbedre dyrehelsen generelt og medvirke til å 
forebygge og bekjempe dyresykdom gjennom forbedret 
sporbarhet, bør forflytninger av akvakulturdyr registreres. 
Når det er hensiktsmessig, bør slike forflytninger også 
omfattes av et dyrehelsesertifikat.

18) For å få et overblikk over sykdomssituasjonen, for å gjøre 
det enklere å reagere raskt i tilfelle mistanke om sykdom 
og for å verne akvakulturanlegg eller akvakulturområder 
for bløtdyr som har en høy dyrehelsestandard, bør det 
anvendes en risikobasert overvåking av dyrehelse i 
alle slike akvakulturanlegg eller akvakulturområder for 
bløtdyr.

19) Det er nødvendig å sikre at de viktigste sykdommene 
hos vanndyr på fellesskapsplan ikke sprer seg. Det bør 
derfor fastsettes harmoniserte dyrehelsebestemmelser om 
omsetning, som omfatter særlige bestemmelser om arter 
som er mottakelige for disse sykdommene. Det bør derfor 
fastsettes en liste over slike sykdommer og over arter som 
er mottakelige for dem.

(4) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 1. Rettet i EUT L 226 av 25.6.2004, s. 3.



Nr. 35/46 23.6.2011EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

20) Prevalensen av slike sykdommer hos vanndyr er ikke 
den samme i hele Fellesskapet. Det bør derfor vises til 
begrepet medlemsstater som er erklært sykdomsfrie, 
og når det handler om deler av det berørte territoriet, 
begrepet sykdomsfrie soner eller delområder. Det bør 
fastsettes generelle kriterier og framgangsmåter for 
hvordan en slik status skal innvilges, opprettholdes, 
oppheves midlertidig, gjeninnføres og trekkes tilbake.

21) Uten at det berører 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), bør 
medlemsstater, soner eller delområder som er erklært fri 
for én eller flere av de oppførte sykdommene, vernes 
mot at den eller de aktuelle sykdommene innføres, 
for å opprettholde og forbedre vanndyrs allmenne 
helsetilstand.

22) Når det er nødvendig, kan medlemsstatene treffe 
midlertidige vernetiltak i henhold til artikkel 10 i direktiv 
90/425/EØF og artikkel 18 i 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).

23) For å unngå at det oppstår unødvendige handelshindringer, 
bør utveksling av akvakulturdyr mellom medlemsstater, 
soner eller delområder der én eller flere av disse 
sykdommene forekommer, tillates, forutsatt at det treffes 
hensiktsmessige risikoreduserende tiltak, herunder også 
under transporten.

24) Ved slakting og foredling av akvakulturdyr som omfattes 
av bekjempelsestiltak mot sykdom, kan sykdommen 
spres, blant annet som følge av at det slippes ut 
avløpsvann som inneholder sykdomsframkallende stoffer 
fra foredlingsvirksomheter. Det er derfor nødvendig for 
medlemsstatene å ha adgang til foredlingsvirksomheter 
som er behørig godkjent for å utføre slik slakting og 
foredling uten å sette helsetilstanden til oppdrettede 
og viltlevende vanndyr i fare, herunder med hensyn til 
utslipp av avløpsvann.

25) Utpekingen av referanselaboratorier på fellesskapsplan 
og på nasjonalt plan bør bidra til ensartede 
diagnoseresultater av høy kvalitet. Dette målet kan 
nås gjennom aktiviteter som for eksempel omfatter 
anvendelse av validerte diagnoseprøver, og gjennom 
tilrettelegging av sammenlignende prøver og opplæring 
av laboratoriepersonale.

26) Laboratorier som er involvert i undersøkelsen 
av offisielle prøver, bør arbeide etter internasjonalt 
godkjente framgangsmåter eller kriterier som bygger 
på standarder for yteevne, og bør bruke diagnostiske 

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

(2) EFT L 268 av 24.9.1991, s. 56. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten 
av 2003.

metoder som så langt det er mulig, er blitt validert. For en 
rekke aktiviteter knyttet til slike undersøkelser, har Den 
europeiske standardiseringsorganisasjon (CEN) og Den 
internasjonale standardiseringsorganisasjon (ISO) utviklet 
henholdsvis europeiske standarder (EN-standarder) 
og internasjonale standarder (ISO-standarder), som 
er relevante for gjennomføringen av dette direktiv. 
Disse standardene gjelder særlig driften og vurderingen 
av laboratoriene samt driften og akkrediteringen av 
kontrollorganer.

27) For å sikre at eventuelle utbrudd av sykdommer hos 
vanndyr kan påvises på et tidlig tidspunkt, er det 
nødvendig at de som kommer i kontakt med vanndyr 
av mottakelige arter, har plikt til å melde om eventuell 
mistanke om sykdom til vedkommende myndighet. Det 
bør gjennomføres rutinekontroller i medlemsstatene for 
å sikre at driftsansvarlige for akvakulturvirksomheter 
er kjent med og anvender de alminnelige reglene for 
sykdomsbekjempelse og biosikkerhet som er fastsatt i 
dette direktiv.

28) Det er nødvendig å hindre spredning av ikke-eksotiske, 
men alvorlige sykdommer hos akvakulturdyr så snart det 
oppstår et utbrudd, ved nøye overvåking av forflytninger 
av levende akvakulturdyr og produkter av disse og 
bruken av utstyr som kan være kontaminert. Hvilke 
tiltak vedkommende myndighet skal benytte, avhenger 
av den epidemiologiske situasjonen i den berørte 
medlemsstaten.

29) For å fremme dyrehelsetilstanden i Fellesskapet bør 
medlemsstatene framlegge epidemiologisk baserte 
programmer for bekjempelse og utryddelse av visse 
sykdommer for godkjenning på fellesskapsplan.

30) For sykdommer som ikke omfattes av fellesskapstiltak, 
men som er av lokal betydning, bør akvakulturnæringen 
med bistand fra vedkommende myndigheter i 
medlemsstatene påta seg et større ansvar for å forebygge 
innførsel av eller bekjempe slike sykdommer gjennom 
egne regler og utarbeiding av «regler for god praksis». 
Det kan imidlertid være nødvendig for medlemsstatene 
å gjennomføre visse nasjonale tiltak. Slike nasjonale 
tiltak bør være begrunnede, nødvendige og stå i forhold 
til målene som skal nås. Dessuten bør de ikke påvirke 
handelen mellom medlemsstatene med mindre dette 
er nødvendig for å hindre innførsel eller bekjempelse 
av sykdommen, og de bør godkjennes og gjennomgås 
regelmessig på fellesskapsplan. I påvente av at det 
opprettes slike tiltak i henhold til dette direktiv, bør 
de tilleggsgarantiene som er gitt i kommisjonsvedtak 
2004/453/EF av 29. april 2004 om gjennomføringen av 
rådsdirektiv 91/67/EØF om tiltak mot visse sykdommer 
hos akvakulturdyr(3), fortsatt gjelde.

(3) EUT L 156 av 30.4.2004, s. 5. Rettet i EUT L 202 av 7.6.2004, s. 4. Vedtaket 
endret ved kommisjonsvedtak 2006/272/EF (EUT L 99 av 7.4.2006, s. 31).



23.6.2011 Nr. 35/47EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

31) Kunnskapene om hittil ukjente sykdommer hos vanndyr 
øker kontinuerlig. Det kan derfor være nødvendig for 
en medlemsstat å vedta bekjempelsestiltak dersom en 
slik ny sykdom bryter ut. Slike tiltak bør vedtas raskt og 
tilpasses hvert enkelt tilfelle, men bør ikke opprettholdes 
lenger enn det som er nødvendig for å oppnå målet. 
Ettersom slike nye sykdommer også kan påvirke andre 
medlemsstater, bør alle medlemsstater og Kommisjonen 
underrettes om forekomsten av en ny sykdom og om de 
bekjempelsestiltakene som er vedtatt.

32) For å oppnå det grunnleggende målet om å opprettholde og, 
i tilfelle utbrudd, å vende tilbake til en sykdomsfri status 
i medlemsstatene, er det nødvendig og hensiktsmessig å 
fastsette tiltak for å styrke sykdomsberedskapen. Utbrudd 
bør bekjempes så raskt som mulig, om nødvendig 
gjennom nødvaksinasjon, for å begrense de negative 
virkningene for produksjonen av og handelen med 
levende akvakulturdyr og produkter av disse.

33) I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF 
av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk 
for veterinærpreparater(1) og europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 726/2004 av 31. mars 2004 om 
fastsettelse av fellesskapsframgangsmåter for godkjenning 
og overvåking av legemidler for mennesker og dyr og 
om opprettelse av et europeisk kontor for legemidler(2), 
kreves det, med bare få unntak, at alle veterinærpreparater 
som bringes i omsetning i Fellesskapet, skal ha en 
markedsføringstillatelse. Alle vaksiner som brukes i 
Fellesskapet, bør generelt ha en markedsføringstillatelse. 
Medlemsstatene kan imidlertid på visse vilkår i samsvar 
med forordning (EF) nr. 726/2004 tillate bruk av et 
produkt uten markedsføringstillatelse ved en alvorlig 
epidemi. Et slikt unntak kan gjelde vaksiner mot eksotiske 
og nye sykdommer hos akvakulturdyr.

34) Ved dette vedtak bør det fastsettes bestemmelser som skal 
sikre et nødvendig beredskapsnivå, slik at nødssituasjoner 
knyttet til ett eller flere utbrudd av alvorlige eksotiske eller 
nye sykdommer som påvirker akvakulturen, kan håndteres 
effektivt, særlig ved å utarbeide beredskapsplaner for å 
bekjempe dem. Slike beredskapsplaner bør gjennomgås 
og ajourføres regelmessig.

35) Dersom bekjempelsen av en alvorlig sykdom hos 
vanndyr omfattes av harmoniserte utryddelsestiltak på 
fellesskapsplan, bør medlemsstatene kunne få finansiell 
støtte fra Fellesskapet i henhold til rådsforordning (EF) 
nr. 1198/2006 av 27. juli 2006 om Det europeiske 
fiskerifond(3). Alle søknader om støtte fra Fellesskapet 
bør granskes nøye med henblikk på samsvar med 
bekjempelsestiltakene som er fastsatt i dette direktiv.

(1) EFT L 311 av 28.11.2001, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 2004/28/
EF (EUT L 136 av 30.4.2004, s. 58).

(2) EUT L 136 av 30.4.2004, s. 1.
(3) EUT L 223 av 15.8.2006, s. 1.

36) Levende akvakulturdyr og produkter av disse som er 
importert fra tredjestater, bør ikke utgjøre en helsefare 
for vanndyr i Fellesskapet. Det bør derfor i dette direktiv 
fastsettes tiltak for å hindre at det innføres epizootiske 
sykdommer.

37) For å verne helsesituasjonen for vanndyr i Fellesskapet er 
det dessuten nødvendig å sikre at forsendelser av levende 
akvakulturdyr i transitt gjennom Fellesskapet, oppfyller 
de relevante kravene til dyrehelse som gjelder for de 
berørte artene.

38) Omsetning av akvariedyr omfatter et bredt utvalg av 
arter, ofte tropiske arter, som utelukkende brukes til 
prydformål. Disse akvariedyrene holdes vanligvis 
i private akvarier eller dammer, hagesentra eller i 
utstillingsakvarier som ikke er i direkte kontakt med 
vannmasser i Fellesskapet. Akvariedyr som holdes under 
slike forhold, utgjør derfor ikke samme risiko for andre 
akvakultursektorer i Fellesskapet eller for viltlevende 
bestander. Det bør derfor fastsettes særlige bestemmelser 
som gjelder omsetning, transitt og import av akvariedyr 
som holdes under slike forhold.

39) Dersom akvariedyr ikke holdes i lukkede systemer eller 
akvarier, og er i direkte kontakt med naturlige vannmasser 
i Fellesskapet, kan de imidlertid utgjøre en betydelig 
risiko for akvakulturbestanden eller viltlevende bestander 
i Fellesskapet. Dette gjelder særlig for karpebestanden 
(Cyprinidae), siden populære akvariefisker som koikarpe 
er mottakelige for enkelte sykdommer som påvirker 
andre karpearter som oppdrettes i Fellesskapet eller 
finnes i vill tilstand. I slike tilfeller bør de alminnelige 
bestemmelsene i dette direktiv få anvendelse.

40) Det bør opprettes elektronisk utveksling av opplysninger 
for at det skal kunne skje en forenkling, til fordel for 
akvakulturnæringen og vedkommende myndigheter. For 
at dette skal kunne gjennomføres, bør det innføres felles 
kriterier.

41) Medlemsstatene bør fastsette regler for sanksjoner mot 
overtredelser av bestemmelsene i dette direktiv og sikre at 
de gjennomføres. Sanksjonene skal være virkningsfulle, 
stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende.
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42) I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle avtalen om 
bedre regelverksutforming(1) oppmuntres medlemsstatene 
til, både for egen og Fellesskapets del, å utarbeide 
og offentliggjøre egne oversikter som, så langt det er 
mulig, vil vise sammenhengen mellom dette direktiv og 
innarbeidingstiltakene.

43) Ettersom målene for dette direktiv, som er å fastsette 
bestemmelser om tilnærming av begreper, prinsipper 
og framgangsmåter som utgjør et felles grunnlag for 
lovgivningen om vanndyrs helse i Fellesskapet, ikke kan 
nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene, og derfor på 
grunn av dette direktivs 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.

44) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av dette 
direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 1999/468/
EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere regler 
for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som er 
tillagt Kommisjonen(2).

45) Fellesskapets regelverk for dyrehelse angående 
akvakulturdyr og produkter av disse bør derfor ajourføres. 
Direktiv 91/67/EØF, 93/53/EØF og 95/70/EF bør derfor 
oppheves og erstattes med dette direktiv —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

KAPITTEL I

FORMÅL, VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER

Artikkel 1

Formål

1. Dette direktiv fastsetter:

a) de kravene til dyrehelse som gjelder omsetning, import og 
transitt av akvakulturdyr og produkter av disse,

b) forebyggende minstetiltak som tar sikte på å øke 
bevisstheten og beredskapen når det gjelder sykdommer 
hos akvakulturdyr hos vedkommende myndigheter, 
driftsansvarlige for akvakulturvirksomheter og andre 
innenfor denne næringen,

(1) EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1. Rettet i EUT C 4 av 8.1.2004, s. 7.
(2) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. Vedtaket sist endret ved vedtak 2006/512/

EF (EUT L 200 av 22.7.2006, s. 11).

c) minstetiltak for sykdomsbekjempelse som skal anvendes 
ved mistanke om eller utbrudd av visse sykdommer hos 
akvakulturdyr.

2. Medlemsstatene skal stå fritt til å treffe strengere tiltak 
på det området som omfattes av kapittel II, artikkel 13 og 
kapittel V, forutsatt at slike tiltak ikke påvirker handelen med 
andre medlemsstater.

Artikkel 2

Virkeområde

1. Dette direktiv får ikke anvendelse på:

a) akvariedyr som er oppdrettet i ikke-kommersielle 
akvarier,

b) viltlevende vanndyr som er innhøstet eller fanget for å 
inngå direkte i næringskjeden,

c) vanndyr som er fanget for framstilling av fiskemel, 
fiskefôr, fiskeolje og tilsvarende produkter.

2. Kapittel II, kapittel III avsnitt 1-4 og kapittel VII får ikke 
anvendelse når akvariedyr holdes i dyrebutikker, hagesentra, 
hagedammer, kommersielle akvarier eller hos grossister:

a) uten direkte kontakt med naturlige vannmasser i 
Fellesskapet,

 eller

b) som er utstyrt med et system for rensing av avløpsvann 
som reduserer risikoen for å overføre sykdommer til de 
naturlige vannmassene til et akseptabelt nivå.

3. Dette direktiv får anvendelse uten at det berører 
bestemmelsene om vern av arter eller innførsel av fremmede 
arter.

Artikkel 3

Definisjoner

1. I dette direktiv menes med:

a) «akvakultur» oppdrett eller dyrking av vannorganismer 
med metoder som er utformet for å øke produksjonen av 
disse organismene ut over miljøets naturlige kapasitet, 
og der organismene forblir én eller flere fysiske eller 
juridiske personers eiendom under alle oppdretts- eller 
dyrkingsfasene, inntil de blir innhøstet,
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b) «akvakulturdyr» alle vanndyr i alle deres livsstadier, 
herunder rogn og melke/gameter, oppdrettet på et 
akvakulturanlegg eller i et akvakulturområde for bløtdyr, 
herunder opprinnelig viltlevende vanndyr som er beregnet 
på et akvakulturanlegg eller et akvakulturområde for 
bløtdyr,

c) «akvakulturvirksomhet» ethvert offentlig eller privat 
foretak, ideelt eller ikke, som utøver en hvilken som helst 
virksomhet der akvakulturdyr oppdrettes, holdes eller 
dyrkes,

d) «driftsansvarlig for en akvakulturvirksomhet» den 
eller de fysiske eller juridiske personene som har 
ansvar for at kravene i dette direktiv overholdes i den 
akvakulturvirksomheten vedkommende driver,

e) «vanndyr»

i) fisk som tilhører overklassen Agnatha og klassene 
Chondrichthyes og Osteichthyes,

ii) bløtdyr som tilhører rekken Mollusca,

iii) krepsdyr som tilhører underrekken Crustacea,

f) «godkjent foredlingsvirksomhet» ethvert 
næringsmiddelforetak som er godkjent i samsvar med 
artikkel 4 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 853/2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for 
næringsmidler av animalsk opprinnelse(1), for foredling 
av akvakulturdyr til næringsmidler, og som er godkjent i 
samsvar med artikkel 4 og 5 i dette direktiv,

g) «driftsansvarlig for en godkjent foredlingsvirksomhet» den 
eller de fysiske eller juridiske personene som har ansvar 
for at kravene i dette direktiv overholdes i den godkjente 
foredlingsvirksomheten vedkommende driver,

h) «akvakulturanlegg» ethvert sted, avgrenset område 
eller anlegg som drives av en akvakulturvirksomhet, og 
der akvakulturdyr oppdrettes med sikte på å bringes i 
omsetning, med unntak av steder, områder eller anlegg 
der viltlevende vanndyr som er innhøstet eller fanget med 
henblikk på konsum, holdes midlertidig uten fôring mens 
de venter på å bli slaktet,

i) «oppdrett» oppdrett av akvakulturdyr i et akvakulturanlegg 
eller i et akvakulturområde for bløtdyr,

j) «akvakulturområde for bløtdyr» et produksjonsområde eller 
et gjenutleggingsområde der alle akvakulturvirksomheter 
drives under et felles biosikkerhetssystem,

k) «akvariedyr» et vanndyr som holdes, oppdrettes eller 
bringes i omsetning utelukkende til prydformål,

(1) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55.

l) «bringe i omsetning» salg, herunder utbud for salg eller 
enhver annen form for overdragelse med eller uten vederlag, 
og alle andre former for forflytning av akvakulturdyr,

m) «produksjonsområde» ethvert -, hav-, elvemunnings-, 
fastlands- eller laguneområde med naturlig forekomst av 
bløtdyr eller steder som brukes til oppdrett av bløtdyr, og 
som bløtdyr innhøstes fra,

n) «installasjoner for fritidsfiske» dammer eller andre anlegg 
der bestanden opprettholdes bare for sportsfiskeformål 
gjennom kultiveringsutsetting av akvakulturdyr,

o) «gjenutleggingsområde» ethvert ferskvanns, hav-, 
elvemunnings-, fastlands- eller laguneområde som er klart 
avgrenset og merket med bøyer, påler eller andre faste 
innretninger, og som brukes bare til naturlig rensing av 
levende bløtdyr,

p) «viltlevende vanndyr» et vanndyr som ikke er et 
akvakulturdyr.

2. I dette direktiv får også følgende definisjoner 
anvendelse:

a) de tekniske definisjonene fastsatt i vedlegg I,

b) om nødvendig definisjonene fastsatt i henholdsvis:

i) artikkel 2 og 3 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(2),

ii) artikkel 2 i forordning (EF) nr. 852/2004,

iii) artikkel 2 i forordning (EF) nr. 853/2004,

iv) artikkel 2 i forordning (EF) nr. 882/2004.

KAPITTEL II

AKVAKULTURVIRKSOMHETER OG GODKJENTE 
FOREDLINGSVIRKSOMHETER

Artikkel 4

Godkjenning av akvakulturvirksomheter og 
foredlingsvirksomheter

1. Medlemsstatene skal sikre at alle akvakulturvirksomheter 
er behørig godkjent av vedkommende myndighet i samsvar 
med artikkel 5.

(2) EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1.
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En slik godkjenning kan når det er relevant, omfatte 
flere akvakulturvirksomheter som oppdretter bløtdyr i et 
akvakulturområde for bløtdyr.

Ekspedisjonssentraler, rensesentraler og lignende sentraler som 
ligger innenfor et akvakulturområde for bløtdyr, skal imidlertid 
ha en individuell godkjenning.

2. Medlemsstatene skal sikre at alle foredlingsvirksomheter 
som slakter akvakulturdyr som ledd i bekjempelse av sykdom 
i henhold til artikkel 33 i kapittel V, er behørig godkjent av 
vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 5.

3. Medlemsstatene skal sikre at alle akvakulturvirksomheter 
og godkjente foredlingsvirksomheter har et eget 
godkjenningsnummer.

4. Som unntak fra godkjenningskravet i nr. 1 kan 
medlemsstatene bare kreve at vedkommende myndighet 
registrerer følgende:

a) andre anlegg enn akvakulturvirksomheter der det holdes 
vanndyr uten at de skal bringes i omsetning,

b) installasjoner for fritidsfiske,

c) akvakulturvirksomheter som bringer akvakulturdyr i 
omsetning utelukkende til konsum i samsvar med artikkel 1 
nr. 3 bokstav c) i forordning (EF) nr. 853/2004.

I disse tilfellene får bestemmelsene i dette direktiv tilsvarende 
anvendelse, samtidig som det tas hensyn til art, egenskaper og 
forhold for det gjeldende anlegget, installasjon for fritidsfiske 
eller den aktuelle virksomheten, og risikoen for spredning av 
vanndyrsykdommer til andre bestander av vanndyr som følge 
av denne driften.

5. Når det gjelder manglende overholdelse av bestemmelsene 
i dette direktiv, skal vedkommende myndighet treffe de 
tiltakene som er fastsatt i samsvar med artikkel 54 i forordning 
(EF) nr. 882/2004.

Artikkel 5

Vilkår for godkjenning

1. Medlemsstatene skal sikre at godkjenninger som nevnt 
i artikkel 4 nr. 1 og 2, bare gis av vedkommende myndighet 
dersom den driftsansvarlige for akvakulturvirksomheten eller 
den driftsansvarlige for foredlingsvirksomheten:

a) oppfyller de relevante kravene i artikkel 8, 9 og 10,

b) har et system til rådighet som gjør at den driftsansvarlige 
kan dokumentere overfor vedkommende myndighet at de 
relevante kravene er oppfylt,

 og

c) står under tilsyn av vedkommende myndighet, som ivaretar 
de oppgavene som er fastsatt i artikkel 54 nr. 1.

2. Godkjenning skal ikke gis dersom den aktuelle 
virksomheten ville innebære en uakseptabel risiko for å 
spre sykdommer til akvakulturanlegg, akvakulturområder for 
bløtdyr eller viltlevende bestander av vanndyr i nærheten av 
akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr.

Før det treffes en beslutning om å avslå godkjenning, skal 
det imidlertid overveies risikoreduserende tiltak, herunder en 
mulig alternativ plassering av den aktuelle virksomheten.

3. Medlemsstatene skal sikre at den driftsansvarlige for 
akvakulturvirksomheten eller den driftsansvarlige for den 
godkjente foredlingsvirksomheten framlegger alle relevante 
opplysninger slik at vedkommende myndighet kan vurdere om 
vilkårene for godkjenning er oppfylt, herunder opplysningene 
som kreves i henhold til vedlegg II.

Artikkel 6

Register

Medlemsstatene skal opprette, ajourføre og gjøre offentlig 
tilgjengelig et register over akvakulturvirksomheter og 
godkjente foredlingsvirksomheter som minst inneholder de 
opplysningene som er nevnt i vedlegg II.

Artikkel 7

Offentlige kontroller

1. I samsvar med artikkel 3 i forordning (EF) nr. 882/2004 
skal vedkommende myndighet utføre offentlige kontroller av 
akvakulturvirksomheter og godkjente foredlingsvirksomheter.

2. De offentlige kontrollene fastsatt i nr. 1 skal minst 
omfatte regelmessige kontroller, besøk, revisjoner, og når det er 
relevant, prøvetaking, for hver akvakulturvirksomhet, samtidig 
som det tas hensyn til den risikoen akvakulturvirksomheten 
og den godkjente foredlingsvirksomheten utgjør med hensyn 
til smitte og spredning av sykdommer. Anbefalinger angående 
hyppigheten av slike kontroller, avhengig av helsestatusen for 
den berørte sonen eller det berørte delområdet, er oppført i del 
B i vedlegg III.

3. Nærmere regler for gjennomføringen av denne artikkel 
kan vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 62 nr. 2.

Artikkel 8

Registreringsforpliktelser – Sporbarhet

1. Medlemsstatene skal sikre at akvakulturvirksomheter 
fører et register over:

a) alle forflytninger av akvakulturdyr og produkter av disse 
til og fra akvakulturanlegget eller akvakulturområdet for 
bløtdyr,
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b) dødeligheten i hver epidemiologiske enhet med hensyn til 
hva som er relevant for produksjonstypen,

 og

c) resultatene av den risikobaserte overvåkingen av dyrehelse 
i samsvar med artikkel 10.

2. Medlemsstatene skal sikre at godkjente 
foredlingsvirksomheter fører register over alle forflytninger 
av akvakulturdyr og produkter av disse til og fra disse 
virksomhetene.

3. Medlemsstatene skal sikre at transportøren registrerer 
følgende når akvakulturdyr transporteres:

a) dødelighet under transport, i den grad det er praktisk mulig 
for typen av transport og de artene som transporteres,

b) de akvakulturanleggene, akvakulturområdene for bløtdyr 
og foredlingsvirksomhetene der transportmiddelet har 
vært,

 og

c) eventuelt vannutskifting under transporten, særlig 
opplysninger om kildene til det nye vannet og stedet for 
utømming av vann.

4. Uten å berøre de særlige bestemmelsene om sporbarhet 
skal medlemsstatene sikre at alle forflytninger av dyr registrert 
av de driftsansvarlige for akvakulturvirksomhetene som 
fastsatt i nr. 1 bokstav a), registreres på en slik måte at sporing 
av opprinnelsessted og bestemmelsessted kan garanteres. 
Medlemsstatene kan kreve at slike forflytninger registreres i et 
nasjonalt register og lagres elektronisk.

Artikkel 9

God hygienepraksis

Medlemsstatene skal sikre at akvakulturvirksomheter og 
godkjente foredlingsvirksomheter gjennomfører en god 
hygienepraksis, med hensyn til den berørte virksomheten, for 
å hindre innførsel og spredning av sykdommer.

Artikkel 10

Program for overvåking av dyrehelsen

1. Medlemsstatene skal sikre at det anvendes et risikobasert 
program for overvåking av dyrehelsen på alle akvakulturanlegg 
og akvakulturområder for bløtdyr, tilpasset den berørte 
produksjonstypen.

2. Det risikobaserte programmet for overvåking av dyrehelse 
nevnt i nr. 1, skal ha til hensikt å påvise:

a) eventuell økt dødelighet på alle akvakulturanlegg og 
akvakulturområder for bløtdyr, med hensyn til hva som er 
relevant for produksjonstypen,

 og

b) de sykdommene som er oppført i del II i vedlegg IV, på 
akvakulturanlegg og akvakulturområder for bløtdyr der det 
finnes arter som er mottakelige for disse sykdommene.

3. Anbefalinger angående hyppigheten av slike programmer 
for overvåking av dyrehelsen, avhengig av helsestatusen for den 
berørte sonen eller delområdet, er oppført i del B i vedlegg III. 
Denne overvåkingen skal gjelde uten å berøre prøvetakingen 
og overvåkingen som utføres i samsvar med kapittel V eller 
artikkel 49 nr. 3, artikkel 50 nr. 4 og artikkel 52.

4. I det risikobaserte programmet for overvåking av dyrehelse 
som er fastsatt i nr. 1, skal det tas hensyn til retningslinjene som 
Kommisjonen skal utarbeide etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 62 nr. 2.

5. I lys av resultatene av de offentlige kontrollene 
som er utført i henhold til artikkel 7 og av resultatene av 
fellesskapskontrollene utført i henhold til artikkel 58, samt alle 
andre relevante opplysninger, skal Kommisjonen oversende en 
rapport til Rådet om hvordan den risikobaserte overvåkingen av 
dyrehelse foregår generelt i medlemsstatene. Denne rapporten 
kan, når det er hensiktsmessig, ledsages av et relevant forslag 
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 62 nr. 2 om nærmere 
regler for gjennomføringen av denne artikkel.

KAPITTEL III

KRAV TIL DYREHELSE FOR OMSETNING AV 
AKVAKULTURDYR OG PRODUKTER AV DISSE

AVSNITT 1

Alminnelige bestemmelser

Artikkel 11

Virkeområde

1. Med mindre annet er fastsatt, skal dette kapittel bare 
gjelde de sykdommene og de artene som er mottakelige for 
dem, som er oppført i del II i vedlegg IV.

2. Medlemsstatene kan tillate at slike akvakulturdyr og 
produkter av disse som ikke oppfyller kravene i dette kapittel, 
bringes i omsetning for vitenskapelige formål under strengt 
tilsyn av vedkommende myndighet.

Vedkommende myndighet skal sikre at en slik omsetning 
ikke setter vanndyrs helsetilstand på bestemmelsesstedet eller 
steder som passeres under transport i fare, med hensyn til 
sykdommene oppført i del II i vedlegg IV.
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Slike forflytninger mellom medlemsstatene skal ikke finne sted 
uten at vedkommende myndigheter i de berørte medlemsstatene 
er underrettet på forhånd.

Artikkel 12

Allmenne krav for å bringe akvakulturdyr i omsetning

1. Medlemsstatene skal sikre at en slik omsetning av 
akvakulturdyr og produkter av disse ikke setter vanndyrs 
helsetilstand på bestemmelsesstedet i fare med hensyn til 
sykdommene oppført i del II i vedlegg IV.

2. Nærmere regler for forflytning av akvakulturdyr er 
fastsatt i dette kapittel, særlig i forbindelse med forflytninger 
mellom medlemsstater, soner og delområder med forskjellig 
helsestatus, som nevnt i del A i vedlegg III.

Artikkel 13

Krav til sykdomsforebygging i forbindelse med transport

1. Medlemsstatene skal sikre at:

a) de nødvendige sykdomsforebyggende tiltakene iverksettes 
under transport av akvakulturdyr for ikke å endre 
helsetilstanden til disse dyrene under transporten, og for å 
redusere risikoen for å spre sykdommer,

 og

b) akvakulturdyr transporteres under forhold som verken 
endrer deres helsetilstand eller setter den helsestatusen som 
foreligger på bestemmelsesstedet eller eventuelt på steder 
som passeres under transport, i fare.

Dette nummer skal også gjelde de sykdommene og de artene 
som er mottakelige for dem, og som ikke er oppført i del II i 
vedlegg IV.

2. Medlemsstater skal sikre at eventuell vannutskifting 
under transport utføres på steder og under forhold som ikke 
setter helsetilstanden i fare for:

a) de akvakulturdyrene som transporteres,

b) eventuelle vanndyr på det stedet der vannet skiftes ut,

 og

c) vanndyr på bestemmelsesstedet.

Artikkel 14

Dyrehelsesertifikat

1. Medlemsstatene skal sikre at akvakulturdyr som bringes 
i omsetning, omfattes av et dyrehelsesertifikat når dyrene 
innføres til en medlemsstat, en sone eller et delområde som 
er erklært sykdomsfrie i samsvar med artikkel 49 og 50, eller 
omfattes av et overvåkings- eller utryddelsesprogram i samsvar 
med artikkel 44 nr. 1 eller 2 for:

a) oppdrett eller kultiveringsutsetting,

 eller

b) videreforedling før konsum, med mindre:

i) når det gjelder fisk, at den er slaktet og sløyet før 
avsendelsen,

ii) når det gjelder bløtdyr og krepsdyr, at de sendes som 
uforedlede eller foredlede produkter.

2. Medlemsstatene skal også sikre at akvakulturdyr 
som bringes i omsetning, omfattes av et dyrehelsesertifikat 
når dyrene tillates å forlate et område som omfattes av 
bestemmelsene om bekjempelse fastsatt i avsnitt 3, 4, 5 og 6 i 
kapittel V.

Dette nummer skal også gjelde de sykdommene og de artene 
som er mottakelige for dem, og som ikke er oppført i del II i 
vedlegg IV.

3. Det skal gis underretning om følgende forflytninger via 
det datasystemet som er opprettet i samsvar med artikkel 20 
nr. 1 i direktiv 90/425/EØF:

a) forflytninger av akvakulturdyr mellom medlemsstater der 
det kreves dyrehelsesertifikater i henhold til nr. 1 eller 2 i 
denne artikkel,

 og

b) alle andre forflytninger av levende akvakulturdyr for 
oppdrett eller kultiveringsutsetting mellom medlemsstater 
der det ikke kreves dyrehelsesertifikat i henhold til dette 
direktiv.

4. Medlemsstatene kan beslutte å bruke det datasystemet 
som er nevnt i nr. 3, til å spore forflytninger som i sin helhet 
finner sted innen sitt territorium.
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AVSNITT 2

Akvakulturdyr beregnet på oppdrett og kultiveringsutsetting

Artikkel 15

Allmenne krav for å bringe akvakulturdyr i omsetning for 
oppdrett og kultiveringsutsetting

1. Uten at det berører bestemmelsene i kapittel V, skal 
medlemsstatene sikre at akvakulturdyr som bringes i omsetning 
for oppdrett:

a) er klinisk friske,

 og

b) ikke kommer fra et akvakulturanlegg eller et 
akvakulturområde for bløtdyr der det forekommer økt 
dødelighet som ikke kan forklares.

Dette nummer skal også gjelde de sykdommene og de artene 
som er mottakelige for dem, og som ikke er oppført i del II i 
vedlegg IV.

2. Som unntak fra nr. 1 bokstav b) kan medlemsstatene 
tillate en slik omsetning, basert på en risikoanalyse, forutsatt at 
dyrene kommer fra en del av akvakulturanlegget eller området 
med oppdrett av bløtdyr som er atskilt fra den epidemiologiske 
enheten der den økte dødeligheten har forekommet.

3. Medlemsstatene skal sikre at akvakulturdyr beregnet 
på destruering eller slakt i henhold til tiltakene for 
sykdomsbekjempelse fastsatt i kapittel V, ikke bringes i 
omsetning for oppdrett og kultiveringsutsetting.

4. Akvakulturdyr kan bare slippes ut i naturen for 
kultiveringsutsetting eller i installasjoner for fritidsfiske 
dersom de:

a) oppfyller kravene i nr. 1,

 og

b) kommer fra et akvakulturanlegg eller et akvakulturområde 
for bløtdyr som har en helsestatus som nevnt i del A 
i vedlegg III, som minst tilsvarer helsestatusen i de 
vannmassene der de skal kultiveringsutsettes.

Medlemsstatene kan imidlertid kreve at akvakulturdyrene skal 
komme fra soner eller delområder som er erklært sykdomsfrie 
i samsvar med artikkel 49 eller 50. Medlemsstatene kan også 
beslutte at dette nummer skal få anvendelse på programmer 
som er utarbeidet og anvendes i samsvar med artikkel 43.

Artikkel 16

Innførsel av akvakulturdyr som er mottakelige for 
en bestemt sykdom, til områder som er frie for denne 

sykdommen

1. For at slike arter av akvakulturdyr som er mottakelige 
for en bestemt sykdom skal kunne innføres for oppdrett 
eller kultiveringsutsetting i en medlemsstat, en sone eller 
et delområde som er erklært fri for denne sykdommen i 
samsvar med artikkel 49 eller 50, skal de komme fra en annen 
medlemsstat, en annen sone eller et annet delområde som også 
er erklært fri for denne sykdommen.

2. Når det kan dokumenteres vitenskapelig at arter som er 
mottakelige for den bestemte sykdommen, på visse livsstadier 
ikke overfører denne sykdommen, får ikke nr. 1 anvendelse på 
disse livsstadiene.

En liste over arter og livsstadier som første ledd kan få 
anvendelse på, skal vedtas og om nødvendig endres for å 
ta hensyn til den vitenskapelige og tekniske utvikling etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 62 nr. 2.

Artikkel 17

Innførsel av levende akvakulturdyr av smitteoverførende 
arter til sykdomsfrie områder

1. Når vitenskapelige data eller praktiske erfaringer viser 
at andre arter enn dem som er nevnt i del II i vedlegg IV, kan 
forårsake overføring av en bestemt sykdom ved å fungere 
som en smitteoverførende art, og når slike smitteoverførende 
arter innføres for oppdrett eller kultiveringsutsetting i en 
medlemsstat, en sone eller et delområde som er erklært fri 
for denne bestemte sykdommen i samsvar med artikkel 49 
eller 50, skal medlemsstatene sikre at disse smitteoverførende 
artene:

a) kommer fra en annen medlemsstat, en annen sone eller 
et annet delområde som er erklært fri for denne bestemte 
sykdommen,

 eller

b) holdes i karanteneanlegg i vann som er fritt for det aktuelle 
sykdomsframkallende stoffet, i et passende tidsrom, dersom 
det i lys av vitenskapelige data eller praktiske erfaringer 
viser seg å være tilstrekkelig for å redusere risikoen for 
overføring av den bestemte sykdommen, til et nivå som 
er akseptabelt for å hindre overføring av den aktuelle 
sykdommen.

2. En liste over smitteoverførende arter og livsstadier for 
slike arter som denne artikkel får anvendelse på, og når det 
er relevant, de forholdene som disse artene kan overføre en 
sykdom under, skal vedtas og om nødvendig endres for å 
ta hensyn til den vitenskapelige og tekniske utvikling etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 62 nr. 2.



Nr. 35/54 23.6.2011EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

3. I påvente av at en art eventuelt oppføres på listen nevnt 
i nr. 2, kan Kommisjonen etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 62 nr. 3, beslutte å tillate medlemsstatene å anvende 
bestemmelsene i nr. 1.

AVSNITT 3

Akvakulturdyr og produkter av disse beregnet på konsum

Artikkel 18

Akvakulturdyr og produkter av disse som bringes i 
omsetning for videreforedling før konsum

1. Medlemsstatene skal sikre at akvakulturdyr av arter som 
er mottakelige for én eller flere ikke-eksotiske sykdommer 
oppført i del II i vedlegg IV, og produkter av disse, bare kan 
bringes i omsetning for videreforedling i en medlemsstat, 
en sone eller et delområde som er erklært fri for disse 
sykdommene i samsvar med artikkel 49 eller 50, dersom de 
oppfyller ett av følgende vilkår:

a) de kommer fra en annen medlemsstat, en annen sone eller 
et annet delområde som er erklært fri for den aktuelle 
sykdommen,

b) de foredles i en godkjent foredlingsvirksomhet under 
forhold som hindrer spredning av sykdommer,

c) når det gjelder fisk, at den er slaktet og sløyet før 
avsendelsen,

 eller

d) når det gjelder bløtdyr og krepsdyr, at de sendes som 
uforedlede eller foredlede produkter.

2. Medlemsstatene skal sikre at levende akvakulturdyr 
av arter som er mottakelige for én eller flere ikke-eksotiske 
sykdommer oppført i del II i vedlegg IV, og som bringes 
i omsetning for videreforedling i en medlemsstat, en sone 
eller et delområde som er erklært fri for disse sykdommene i 
samsvar med artikkel 49 eller 50, bare kan lagres midlertidig 
på foredlingsstedet dersom:

a) de kommer fra en annen medlemsstat, en annen sone eller 
et annet delområde som er erklært fri for den aktuelle 
sykdommen,

 eller

b) de holdes midlertidig i ekspedisjonssentraler, rensesentraler 
og lignende sentraler som er utstyrt med et system 
for rensing av avløpsvann som inaktiverer de aktuelle 
sykdomsframkallende stoffene, eller der avløpsvannet 
gjennomgår andre typer behandling som reduserer risikoen 
for å overføre sykdommer til de naturlige vannmassene til 
et akseptabelt nivå.

Artikkel 19

Akvakulturdyr og produkter av disse som bringes i 
omsetning for konsum uten videreforedling

1. Dette avsnitt gjelder ikke dersom akvakulturdyr av arter 
som er mottakelige for én eller flere av sykdommene oppført i 
del II i vedlegg IV, eller produkter av disse, bringes i omsetning 
for konsum uten videreforedling, forutsatt at de er emballert i 
salgsemballasje som oppfyller bestemmelsene om emballering 
og merking i forordning (EF) nr. 853/2004.

2. Levende bløtdyr og krepsdyr av arter som er mottakelige 
for én eller flere av sykdommene oppført i del II i vedlegg IV, 
og som kultiveringsutsettes midlertidig i vannmasser 
i Fellesskapet, eller innføres til ekspedisjonssentraler, 
rensesentraler og lignende sentraler, skal oppfylle kravene i 
artikkel 18 nr. 2.

AVSNITT 4

viltlevende vanndyr

Artikkel 20

Utsetting av viltlevende vanndyr i medlemsstater, soner 
eller delområder som er erklært sykdomsfrie

1. Viltlevende vanndyr av arter som er mottakelige for én 
eller flere av sykdommene oppført i del II i vedlegg IV, og 
som er fanget i en medlemsstat, en sone eller et delområde som 
ikke er erklært sykdomsfrie i samsvar med artikkel 49 eller 
50, skal plasseres i karantene under tilsyn av vedkommende 
myndigheter i egnede anlegg, i et tidsrom som er tilstrekkelig 
for å redusere risikoen for å overføre sykdommen til et 
akseptabelt nivå, før de kan settes ut på et akvakulturanlegg 
eller i et akvakulturområde for bløtdyr som ligger i en 
medlemsstat, en sone eller et delområde som er erklært fri for 
denne sykdommen i samsvar med artikkel 49 eller 50.

2. Medlemsstatene kan tillate tradisjonell ekstensiv 
akvakultur i laguner uten karantenen som er fastsatt i nr. 1, 
forutsatt at det er foretatt en risikovurdering, og at risikoen 
ikke anses som høyere enn det som forventes ved anvendelse 
av bestemmelsene i nr. 1.

AVSNITT 5

Akvariedyr

Artikkel 21

Omsetning av akvariedyr

1. Medlemsstatene skal sikre at omsetning av akvariedyr 
ikke setter vanndyrs helsetilstand i fare med hensyn til 
sykdommene oppført i del II i vedlegg IV.
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2. Denne artikkel skal også få anvendelse på sykdommer 
som ikke er oppført i del II i vedlegg IV.

KAPITTEL IV

INNFØRSEL FRA TREDJESTATER TIL 
FELLESSKAPET AV AKVAKULTURDYR OG 

PRODUKTER AV DISSE

Artikkel 22

Allmenne krav for innførsel fra tredjestater av 
akvakulturdyr og produkter av disse

Medlemsstatene skal sikre at akvakulturdyr og produkter av 
disse innføres til Fellesskapet bare fra tredjestater eller deler 
av tredjestater som er oppført på en liste som er utarbeidet og 
ajourført etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 62 nr. 2.

Artikkel 23

Lister over tredjestater og deler av tredjestater som det er 
tillatt å innføre akvakulturdyr og produkter av disse fra

1. En tredjestat eller en del av en tredjestat skal bare føres 
opp på den listen som er fastsatt i artikkel 22, dersom en 
vurdering fra Fellesskapets side av denne staten, eller denne 
delen av en tredjestat, viser at vedkommende myndighet gir 
tilstrekkelige garantier for at de relevante kravene til dyrehelse 
i Fellesskapets regelverk er oppfylt.

2. Kommisjonen kan beslutte om det er nødvendig med 
en inspeksjon som fastsatt i artikkel 58 nr. 2, for å fullføre 
vurderingen av tredjestaten eller delen av tredjestaten som er 
nevnt i nr. 1.

3. Når det utarbeides eller ajourføres slike lister som er 
nevnt i artikkel 22, skal det særlig tas hensyn til:

a) tredjestatens lovgivning,

b) hvordan vedkommende myndighet og kontrollmyndighetene 
i tredjestaten er organisert, kontrollmyndighetenes 
fullmakter, hvilket tilsyn de er underlagt og hvilke midler, 
herunder personale, de har til rådighet for å anvende sin 
nasjonale lovgivning på en effektiv måte,

c) de gjeldende helsekravene for vanndyr i forbindelse med 
produksjon, framstilling, håndtering, lagring og transport 
av levende akvakulturdyr beregnet på Fellesskapet,

d) de garantiene som vedkommende myndighet i tredjestaten 
kan gi med hensyn til samsvar eller likeverdighet med de 
relevante helsekravene til vanndyr,

e) eventuelle erfaringer med å markedsføre levende 
akvakulturdyr fra tredjestater, og resultatene av eventuelle 
importkontroller som utføres,

f) resultatene av Fellesskapets vurdering, særlig resultatene 
av vurderingen utført av vedkommende myndigheter i 
den berørte tredjestaten, eller når Kommisjonen anmoder 
om det, den rapporten vedkommende myndigheter i 
tredjestaten har framlagt om eventuelle inspeksjoner som 
de har utført,

g) helsetilstanden for oppdrettede og viltlevende vanndyr i 
tredjestaten, med særlig vekt på eksotiske dyresykdommer 
og eventuelle sider ved den allmenne helsesituasjonen for 
vanndyr i staten som kan utgjøre en risiko for helsen til 
vanndyr i Fellesskapet,

h) hvor raskt, regelmessig og nøyaktig tredjestaten formidler 
opplysninger om forekomsten av infeksjonssykdommer 
eller smittsomme sykdommer hos vanndyr på sitt 
territorium, særlig de meldepliktige sykdommene fastsatt 
av Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE),

 og

i) tredjestatens gjeldende regler for forebygging og 
bekjempelse av sykdommer hos vanndyr og anvendelsen 
av disse, herunder reglene for import fra andre stater.

4. Kommisjonen skal påse at alle lister som utarbeides og 
ajourføres i samsvar med artikkel 22, gjøres tilgjengelige for 
offentligheten.

5. Lister utarbeidet i samsvar med artikkel 22, kan 
kombineres med andre lister utarbeidet for formål knyttet til 
dyrs og menneskers helse.

Artikkel 24

Dokumenter

1. Alle forsendelser av akvakulturdyr og produkter av disse 
skal, når de innføres til Fellesskapet, ledsages av et dokument 
som inneholder et dyrehelsesertifikat.

2. I dyrehelsesertifikatet skal det attesteres at forsendelsen 
oppfyller:

a) de kravene som er fastsatt for slike varer i dette direktiv,

 og

b) eventuelle særlige importvilkår som er fastsatt i samsvar 
med artikkel 25 bokstav a).

3. Dokumentet kan inneholde opplysninger som kreves i 
henhold til andre bestemmelser i Fellesskapets regelverk for 
menneskers og dyrs helse.
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Artikkel 25

Gjennomføringsregler

Nærmere regler for gjennomføringen av dette kapittel kan om 
nødvendig vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 62 
nr. 2. Disse reglene kan særlig omfatte:

a) særlige importvilkår for hver tredjestat, deler av tredjestater 
eller grupper av tredjestater,

b) kriterier for klassifisering av tredjestater og deler av 
tredjestater med hensyn til sykdommer hos vanndyr,

c) bruken av elektroniske dokumenter,

d) modeller for dyrehelsesertifikater og andre dokumenter,

 og

e) framgangsmåter og attestering i forbindelse med transitt.

KAPITTEL V

MELDING AV SYKDOMMER OG MINSTETILTAK 
FOR BEKJEMPELSE AV SYKDOMMER HOS 

VANNDYR

AVSNITT 1

melding av sykdommer

Artikkel 26

Melding på nasjonalt plan

1. Medlemsstatene skal sikre at:

a) dersom det er grunn til mistanke om forekomst av en 
sykdom oppført i del II i vedlegg IV, eller forekomsten av 
en slik sykdom er bekreftet hos vanndyr, skal mistanken 
og/eller bekreftelsen omgående meldes til vedkommende 
myndighet,

 og

b) dersom det forekommer økt dødelighet hos akvakulturdyr, 
skal dette omgående meldes til vedkommende myndighet 
eller til en privatpraktiserende veterinær for ytterligere 
undersøkelser.

2. Medlemsstatene skal sikre at meldingsplikten i henhold 
til nr. 1, pålegges:

a) eieren og alle personer som passer vanndyr,

b) alle personer som ledsager akvakulturdyr under transport,

c) praktiserende veterinærer og andre yrkesutøvere som 
utfører tjenester som er knyttet til vanndyrs helse,

d) offentlige veterinærer, driftsansvarlige på 
veterinærlaboratorier eller andre offentlige eller private 
laboratorier,

 og

e) alle andre personer som gjennom sin yrkesvirksomhet 
kommer i kontakt med vanndyr av mottakelige arter eller 
med produkter av disse dyrene.

Artikkel 27

Melding til de andre medlemsstatene, Kommisjonen og 
EFTA-medlemsstater

Medlemsstatene skal innen 24 timer underrette de andre 
medlemsstatene, Kommisjonen og EFTA-medlemsstatene ved 
et bekreftet tilfelle av:

a) en eksotisk sykdom oppført i del II i vedlegg IV,

b) en ikke-eksotisk sykdom oppført i del II i vedlegg IV, 
dersom den berørte medlemsstaten, sonen eller delområdet 
er erklært fri for denne sykdommen.

AVSNITT 2

mistanke om en sykdom som er oppført på listene – 
epidemiologiske undersøkelser

Artikkel 28

Innledende bekjempelsestiltak

Medlemsstatene skal i tilfelle mistanke om en eksotisk sykdom 
oppført i del II i vedlegg IV, eller i tilfelle mistanke om en ikke-
eksotisk sykdom oppført i del II i vedlegg IV, i medlemsstater, 
soner eller delområder med en helsestatus i enten kategori I 
eller III som nevnt i del A i vedlegg III, sikre følgende for 
denne sykdommen:

a) det tas egnede prøver, som undersøkes i et laboratorium 
som er utpekt i henhold til artikkel 57,

b) i påvente av resultatene av undersøkelsen nevnt i 
bokstav a):

i) skal akvakulturanlegget eller akvakulturområdet for 
bløtdyr der det er mistanke om sykdommen, settes 
under offentlig overvåking, og det skal iverksettes 
egnede bekjempelsestiltak for å hindre sykdommen i å 
spre seg til andre vanndyr,

ii) får ingen akvakulturdyr tillatelse til å forlate eller 
innføres på det aktuelle akvakulturanlegget eller 
akvakulturområdet for bløtdyr der det er mistanke om 
forekomst av sykdommen, med mindre vedkommende 
myndighet har gitt tillatelse til det,

iii) iverksettes den epidemiologiske undersøkelsen fastsatt 
i artikkel 29.
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Artikkel 29

Epidemiologisk undersøkelse

1. Medlemsstatene skal sikre at den epidemiologiske 
undersøkelsen som iverksettes i samsvar med artikkel 28 
bokstav b) iii), gjennomføres når resultatene av undersøkelsen 
fastsatt i artikkel 28 bokstav a), viser forekomst av:

a) en eksotisk sykdom som er oppført i del II i vedlegg IV, i 
en medlemsstat,

 eller

b) en ikke-eksotisk sykdom oppført i del II i vedlegg IV, i 
medlemsstater, soner eller delområder med en helsestatus i 
enten kategori I eller III som nevnt i del A i vedlegg III, for 
den aktuelle sykdommen.

2. Den epidemiologiske undersøkelsen nevnt i nr. 1, skal ha 
som mål å:

a) fastslå den mulige opprinnelsen og spredningsveien for 
sykdommen,

b) undersøke om akvakulturdyr har forlatt akvakulturanlegget 
eller akvakulturområdet for bløtdyr i det relevante 
tidsrommet i forkant av meldingen om mistenkt forekomst 
som nevnt i artikkel 26 nr. 1,

c) undersøke om andre akvakulturanlegg er blitt infisert.

3. Dersom den epidemiologiske undersøkelsen fastsatt 
i nr. 1, viser at sykdommen kan ha blitt innført på ett 
eller flere akvakulturanlegg, akvakulturområder for bløtdyr 
eller vannmasser uten fysisk avgrensning, skal den berørte 
medlemsstaten sikre at tiltakene fastsatt i artikkel 28, får 
anvendelse på slike akvakulturanlegg, akvakulturområder for 
bløtdyr eller vannmasser uten fysisk avgrensning.

Når det gjelder vidstrakte nedbørfelt eller kystsoner, kan 
vedkommende myndighet beslutte å begrense anvendelsen 
av artikkel 28 til et mindre vidstrakt område i nærheten av 
akvakulturanlegget eller akvakulturområdet for bløtdyr som 
mistenkes å være infisert, dersom den vurderer at dette mindre 
vidstrakte området er tilstrekkelig stort til å garantere at 
sykdommen ikke spres.

4. Når det er nødvendig, skal vedkommende myndighet i 
nabomedlemsstater eller nabotredjestater underrettes om det 
mistenkte sykdomstilfellet.

I så fall skal vedkommende myndighet i de berørte 
medlemsstatene ta egnede forholdsregler for å anvende de 
tiltakene som er fastsatt i denne artikkel, på sitt territorium.

Artikkel 30

Oppheving av restriksjoner

Vedkommende myndighet skal oppheve restriksjonene fastsatt 
i artikkel 28 bokstav b), dersom undersøkelsen fastsatt i 
bokstav a), ikke påviser forekomst av sykdommen.

AVSNITT 3

Minstetiltak for bekjempelse ved bekreftet forekomst av 
eksotiske sykdommer hos akvakulturdyr

Artikkel 31

Innledende bestemmelser

Dette avsnitt skal gjelde ved bekreftet forekomst hos 
akvakulturdyr av en eksotisk sykdom som er oppført i del II 
i vedlegg IV.

Artikkel 32

Allmenne tiltak

Medlemsstatene skal sikre at:

a) akvakulturanlegget eller akvakulturområdet for bløtdyr 
offisielt erklæres infisert,

b) det opprettes et sperreområde som er relevant for 
den aktuelle sykdommen, herunder en vernesone og 
en overvåkingssone, rundt akvakulturanlegget eller 
akvakulturområdet for bløtdyr som er erklært infisert,

c) det ikke foretas noen kultiveringsutsetting, og at ingen 
akvakulturdyr flyttes til, innenfor og ut av sperreområdet 
med mindre vedkommende myndighet har gitt tillatelse til 
det,

 og

d) det iverksettes eventuelle tilleggstiltak som er nødvendige 
for å hindre ytterligere spredning av sykdommen.

Artikkel 33

Innhøsting og videreforedling

1. Akvakulturdyr som har nådd markedsstørrelse og 
ikke viser noen kliniske tegn på sykdom, kan innhøstes 
under tilsyn av vedkommende myndighet for konsum eller 
videreforedling.

2. Innhøsting, innførsel til ekspedisjons- eller rensesentraler, 
videreforedling og andre tilhørende aktiviteter som er knyttet 
til behandling av akvakulturdyrene, innen de kan inngå i 
næringsmiddelkjeden, skal utføres under forhold som hindrer 
spredning av sykdomsframkallende stoffer som forårsaker 
sykdommen.
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3. Ekspedisjonssentraler, rensesentraler og lignende sentraler 
skal være utstyrt med et system for rensing av avløpsvann som 
inaktiverer de aktuelle sykdomsframkallende stoffene, eller 
der avløpsvannet gjennomgår andre typer behandling som 
reduserer risikoen for å overføre sykdommer til de naturlige 
vannmassene, til et akseptabelt nivå.

4. Videreforedling skal foregå i godkjente 
foredlingsvirksomheter.

Artikkel 34

Fjerning og disponering

1. Medlemsstatene skal sikre at død fisk og døde krepsdyr, 
samt levende fisk og levende krepsdyr som viser kliniske tegn 
på sykdom, fjernes og disponeres under tilsyn av vedkommende 
myndighet i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 1774/2002 av 3. oktober 2002 om hygieneregler for 
animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum(1), 
så snart som mulig i henhold til beredskapsplanen fastsatt i 
artikkel 47 i dette direktiv.

2. Akvakulturdyr som ikke har nådd markedsstørrelse og 
ikke viser noen kliniske tegn på sykdom, skal innenfor et rimelig 
tidsrom, idet det tas hensyn til produksjonstypen og den risikoen 
slike dyr utgjør for videre spredning av sykdommen, fjernes og 
disponeres under tilsyn av vedkommende myndighet i samsvar 
med forordning (EF) nr. 1774/2002, og beredskapsplanen 
fastsatt i artikkel 47 i dette direktiv.

Artikkel 35

Brakklegging

Infiserte akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr 
skal om mulig legges brakk i et tidsrom etter at de er blitt tømt, 
og når det er relevant, rengjort og desinfisert.

For akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr der 
det oppdrettes akvakulturdyr som ikke er mottakelige for den 
aktuelle sykdommen, skal en beslutning om brakklegging 
treffes på grunnlag av en risikovurdering.

Artikkel 36

Vern av vanndyr

Medlemsstatene skal treffe nødvendige tiltak for å hindre 
spredning av sykdommer til andre vanndyr.

(1) EFT L 273 av 10.10.2002, s. 1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 208/2006 (EUT L 36 av 8.2.2006, s. 25).

Artikkel 37

Oppheving av tiltak

De tiltakene som er fastsatt i dette avsnitt, skal gjelde fram til:

a) de utryddelsestiltakene som er fastsatt i dette avsnitt, er 
gjennomført,

b) den prøvetakingen og den overvåkingen som er 
relevant for den aktuelle sykdommen og de typene av 
akvakulturvirksomheter som berøres, er blitt gjennomført i 
sperreområdet med negative resultater.

AVSNITT 4

Minstetiltak for bekjempelse ved bekreftet forekomst av 
ikke-eksotiske sykdommer hos akvakulturdyr

Artikkel 38

Alminnelige bestemmelser

1. Ved bekreftet forekomst av en ikke-eksotisk sykdom 
oppført i del II i vedlegg IV, i en medlemsstat, en sone eller et 
delområde som er erklært fri for denne sykdommen, skal den 
berørte medlemsstaten enten:

a) anvende de tiltakene som er fastsatt i avsnitt 3, for å 
gjenopprette statusen som sykdomsfri,

 eller

b) utarbeide et utryddelsesprogram i samsvar med artikkel 44 
nr. 2.

2. Dersom en medlemsstat beslutter å anvende tiltakene 
fastsatt i avsnitt 3, kan den gjennom unntak fra artikkel 34 
nr. 2 tillate at klinisk friske dyr oppdrettes slik at de når 
markedsstørrelse før de slaktes til konsum eller flyttes til 
andre infiserte soner eller delområder. I slike tilfeller skal det 
treffes tiltak for å redusere og, i den grad det er mulig, hindre 
ytterligere spredning av sykdommen.

3. Dersom den berørte medlemsstaten ikke ønsker å 
gjenopprette statusen som sykdomsfri, får artikkel 39 
anvendelse.

Artikkel 39

Inneslutningstiltak

Ved bekreftet forekomst av en ikke-eksotisk sykdom oppført 
i del II i vedlegg IV, i en medlemsstat, en sone eller et 
delområde som ikke er erklært fri for denne sykdommen, skal 
den berørte medlemsstaten treffe tiltak for å hindre spredning 
av sykdommen.
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Disse tiltakene skal minst omfatte følgende:

a) akvakulturanlegget eller akvakulturområdet for bløtdyr 
erklæres infisert,

b) det opprettes et sperreområde som passer til den aktuelle 
sykdommen, herunder en vernesone og en overvåkingssone 
rundt akvakulturanlegget eller akvakulturområdet for 
bløtdyr som er erklært infisert,

c) forflytning av akvakulturdyr fra sperreområdet begrenses 
på en slik måte at disse dyrene bare kan:

i) innføres til akvakulturanlegget eller akvakulturområdet 
for bløtdyr i henhold til artikkel 12 nr. 2,

 eller

ii) innhøstes og slaktes til konsum i samsvar med 
artikkel 33 nr. 1,

d) død fisk og døde krepsdyr fjernes og disponeres under 
tilsyn av vedkommende myndighet i samsvar med 
forordning (EF) nr. 1774/2002 og innenfor et rimelig 
tidsrom, samtidig som det tas hensyn til produksjonstypen 
og den risikoen slike dyr utgjør for ytterligere spredning av 
sykdommen.

AVSNITT 5

minstetiltak for bekjempelse ved bekreftet forekomst 
av sykdommer som er oppført i del II i vedlegg IV, hos 

viltlevende vanndyr

Artikkel 40

Bekjempelse av sykdommer som er oppført i del II i 
vedlegg IV, hos viltlevende vanndyr

1. Dersom viltlevende vanndyr er angrepet eller er mistenkt 
for å være angrepet av eksotiske sykdommer som er oppført i 
del II i vedlegg IV, skal den berørte medlemsstaten overvåke 
situasjonen og treffe tiltak for å redusere og, så langt det er 
mulig, hindre ytterligere spredning av sykdommen.

2. Dersom viltlevende vanndyr er angrepet eller er mistenkt 
for å være angrepet av ikke-eksotiske sykdommer som er 
oppført i del II i vedlegg IV, i en medlemsstat, en sone eller 
et delområde som er erklært fri for denne sykdommen, skal 
medlemsstaten også overvåke situasjonen og treffe tiltak for å 
redusere og, så langt det er mulig, hindre ytterligere spredning 
av sykdommen.

3. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de 
andre medlemsstatene om de tiltakene de har truffet i samsvar 
med nr. 1 og 2, i den komiteen som er nevnt i artikkel 62 
nr. 1.

AVSNITT 6

bekjempelsestiltak ved nye sykdommer

Artikkel 41

Nye sykdommer

1. Medlemsstatene skal treffe egnede tiltak for å bekjempe 
utbrudd av en ny sykdom og hindre denne sykdommen i 
å spre seg, dersom den aktuelle nye sykdommen kan sette 
helsesituasjonen for vanndyr i fare.

2. Dersom en ny sykdom bryter ut, skal den berørte 
medlemsstaten omgående underrette medlemsstatene, 
Kommisjonen og EFTA-medlemsstatene om dette, dersom 
funnene har epidemiologisk betydning for en annen 
medlemsstat.

3. Innen fire uker etter at de andre medlemsstatene, 
Kommisjonen og EFTA-medlemsstatene er blitt underrettet i 
samsvar med nr. 2, skal komiteen som er nevnt i artikkel 62 
nr. 1, underrettes om dette forholdet. De tiltakene som den 
berørte medlemsstaten har truffet i henhold til nr. 1, kan 
forlenges, endres eller oppheves etter framgangsmåten fastsatt 
i artikkel 62 nr. 2.

4. Dersom det er relevant, skal listen oppført i del II i 
vedlegg IV, endres etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 62 
nr. 2, slik at den omfatter den aktuelle nye sykdommen eller en 
ny mottakelig vertsart for en sykdom som allerede er oppført i 
vedlegget.

AVSNITT 7

Alternative tiltak og nasjonale bestemmelser

Artikkel 42

Framgangsmåte for vedtak av epidemiologiske ad hoc-
tiltak for å bekjempe sykdommer oppført i del II i 

vedlegg IV

Det kan treffes en beslutning etter framgangsmåten fastsatt 
i artikkel 62 nr. 2, om å tillate at det iverksettes ad hoc-
tiltak i et begrenset tidsrom, på vilkår som er tilpasset den 
epidemiologiske situasjonen, dersom:

a) tiltakene fastsatt i dette kapittel vurderes å være uegnede 
for den epidemiologiske situasjonen,

 eller

b) sykdommen synes å spre seg til tross for de tiltakene som 
er truffet i henhold til dette kapittel.
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Artikkel 43

Bestemmelser for å begrense følgene av sykdommer som 
ikke er oppført i del II i vedlegg IV

1. Når en sykdom som ikke er oppført i del II i vedlegg IV, 
utgjør en betydelig risiko for helsesituasjonen for akvakulturdyr 
eller viltlevende vanndyr i en medlemsstat, kan den berørte 
medlemsstaten treffe tiltak for å hindre innførsel av sykdommen 
eller for å bekjempe den.

Medlemsstatene skal sikre at disse tiltakene ikke går ut over 
det som er hensiktsmessig og nødvendig for å hindre innførsel 
av sykdommen eller for å bekjempe den.

2. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om 
eventuelle tiltak nevnt i nr. 1, som kan påvirke handelen 
mellom medlemsstater. Disse tiltakene skal godkjennes etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 62 nr. 2.

3. Den godkjenningen som er nevnt i nr. 2, skal bare 
gis dersom det er nødvendig å innføre handelshindringer i 
Fellesskapet for å hindre innførselen av sykdommen eller for å 
bekjempe den, og skal ta hensyn til bestemmelsene i kapittel II, 
III, IV og V.

KAPITTEL VI

BEKJEMPELSESPROGRAMMER OG VAKSINASJON

AVSNITT 1

overvåkings- og utryddelsesprogrammer

Artikkel 44

Utarbeiding og godkjenning av overvåkings- og 
utryddelsesprogrammer

1. Dersom en medlemsstat som ikke med sikkerhet er 
infisert, men som ikke er erklært sykdomsfri (kategori III 
som nevnt i del A i vedlegg III) for én eller flere av de 
ikke-eksotiske sykdommene oppført i del II i vedlegg IV, 
utarbeider et overvåkingsprogram for å oppnå status som 
sykdomsfri med hensyn til én eller flere av disse sykdommene, 
skal den framlegge dette programmet for godkjenning etter 
framgangsåten fastsatt i artikkel 62 nr. 2.

Slike programmer kan også endres eller oppheves etter denne 
framgangsmåten.

De særlige kravene til overvåking, prøvetaking og 
diagnoseprøver skal være de kravene som er fastsatt i 
artikkel 49 nr. 3.

Dersom et program som fastsatt i dette nummer, skal omfatte 
individuelle delområder eller soner som dekker mindre enn 
75 % av medlemsstatens territorium, og sonen eller delområdet 
består av et nedbørfelt som ikke deles med en annen medlemsstat 
eller tredjestat, skal imidlertid framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 50 nr. 2 gjelde i forbindelse med godkjenning, endring 
eller oppheving av et slikt program.

2. Dersom en medlemsstat som med sikkerhet er infisert 
(kategori V som nevnt i del A i vedlegg III) av én eller 
flere av de ikke-eksotiske sykdommene oppført i del II i 
vedlegg IV, utarbeider et utryddelsesprogram for én eller flere 
av disse sykdommene, skal den framlegge dette programmet 
for godkjenning etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 62 
nr. 2.

Slike programmer kan også endres eller oppheves etter denne 
framgangsmåten.

3. En oversikt over de programmene som er godkjent i 
samsvar med nr. 1 og 2 i denne artikkel, skal gjøres tilgjengelig 
på fellesskapsplan etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 51.

4. Fra datoen for godkjenning av programmene nevnt i 
denne artikkel, skal kravene og tiltakene fastsatt i artikkel 14, 
avsnitt 2, 3, 4 og 5 i kapittel III, avsnitt 2 i kapittel V, 
og artikkel 38 nr. 1 i forbindelse med områder som er 
erklært sykdomsfrie, gjelde for områdene som dekkes av 
programmet.

Artikkel 45

Programinnhold

Programmene skal ikke godkjennes med mindre de minst 
inneholder:

a) en beskrivelse av den epidemiologiske situasjonen med 
hensyn til sykdommen før startdatoen for programmet,

b) en analyse av de beregnede kostnadene og det forventede 
utbyttet av programmet,

c) den forventede varigheten av programmet og målet som 
skal være oppnådd når det er gjennomført,

 og

d) en beskrivelse og avgrensning av det geografiske 
og administrative området der programmet skal 
gjennomføres.

Artikkel 46

Programmets gyldighetstid

1. Programmene skal løpe inntil:

a) kravene fastsatt i vedlegg V er oppfylt, og medlemsstaten, 
sonen eller delområdet er erklært sykdomsfrie,

 eller

b) programmet oppheves av vedkommende myndighet i den 
berørte medlemsstaten, eller av Kommisjonen, dersom det 
ikke lenger oppfyller sitt formål.
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2. Dersom programmet oppheves som fastsatt i nr. 1 
bokstav b), skal den berørte medlemsstaten treffe de 
inneslutningstiltakene som er fastsatt i artikkel 39, fra datoen 
for oppheving av programmet.

AVSNITT 2

beredskapsplan for nye og eksotiske sykdommer

Artikkel 47

Beredskapsplan for nye og eksotiske sykdommer

1. Hver medlemsstat skal utarbeide en beredskapsplan som 
angir de nasjonale tiltakene som kreves for å opprettholde et 
høyt nivå av bevissthet om sykdommen og sykdomsberedskap, 
samt for å sikre vern av miljøet.

2. Beredskapsplanen skal:

a) gi vedkommende myndighet fullmakt og tilgang til 
anlegg, utstyr, personale og alt annet egnet materiale som 
er nødvendig for å utrydde sykdomsutbruddet raskt og 
effektivt,

b) sikre samordning og samsvar med nabomedlemsstater og 
oppmuntre til samarbeid med nabotredjestater,

 og

c) når det er relevant, gi nøyaktige opplysninger om hvilke 
vaksinekrav samt vaksinevilkår som anses som nødvendige 
i tilfelle nødvaksinasjon.

3. Medlemsstatene skal oppfylle kriteriene og kravene 
fastsatt i vedlegg VII, når de utarbeider beredskapsplaner.

4. Medlemsstatene skal framlegge beredskapsplanene for 
godkjenning etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 62 nr. 2.

Hver medlemsstat skal hvert femte år ajourføre sin 
beredskapsplan og framlegge den ajourførte planen for 
godkjenning etter nevnte framgangsmåte.

5. Beredskapsplanen skal iverksettes i tilfelle utbrudd av 
nye sykdommer eller eksotiske sykdommer oppført i del II i 
vedlegg IV.

AVSNITT 3

Vaksinasjon

Artikkel 48

Vaksinasjon

1. Medlemsstatene skal sikre at vaksinasjon mot eksotiske 
sykdommer oppført i del II i vedlegg IV, er forbudt, med 
mindre slik vaksinasjon er godkjent i henhold til artikkel 41, 
42 eller 47.

2. Medlemsstatene skal sikre at vaksinasjon mot ikke-
eksotiske sykdommer oppført i del II i vedlegg IV, er forbudt 
på alle deler av sitt territorium som er erklært fri for de aktuelle 
sykdommene i samsvar med artikkel 49 eller 50, eller som 
omfattes av et overvåkingsprogram som er godkjent i samsvar 
med artikkel 44 nr. 1.

Medlemsstatene kan tillate slik vaksinasjon på deler av sitt 
territorium som ikke er erklært frie for de aktuelle sykdommene, 
eller der vaksinasjon inngår i et utryddelsesprogram som er 
godkjent i samsvar med artikkel 44 nr. 2.

3. Medlemsstatene skal sikre at de vaksinene som brukes, 
er godkjent i samsvar med direktiv 2001/82/EF og forordning 
(EF) nr. 726/2004.

4. Nr. 1 og 2 får ikke anvendelse på vitenskapelige 
undersøkelser som har som formål å utvikle og utprøve 
vaksiner under kontrollerte forhold.

Under slike undersøkelser skal medlemsstatene sikre at det 
treffes hensiktsmessige tiltak for å verne andre vanndyr mot 
eventuelle negative virkninger av vaksinasjonen som er utført 
som ledd i undersøkelsene.

KAPITTEL VII

STATUS SOM SYKDOMSFRI

Artikkel 49

Sykdomsfri medlemsstat

1. En medlemsstat skal erklæres som fri for én eller flere av 
de ikke-eksotiske sykdommene oppført i del II i vedlegg IV, 
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 62 nr. 2, dersom nr. 2 i 
denne artikkel er oppfylt, og:

a) ingen av artene som er mottakelige for den eller de aktuelle 
sykdommene, finnes på dens territorium,

 eller

b) man vet at det sykdomsframkallende stoffet ikke kan 
overleve i medlemsstaten, og i dens vannkilde,

 eller

c) medlemsstaten oppfyller vilkårene fastsatt i del I i 
vedlegg V.

2. Dersom nabomedlemsstater eller nedbørfelt som deles 
med nabomedlemsstater, ikke er erklært sykdomsfrie, skal 
medlemsstatene opprette egnede buffersoner på sitt territorium. 
Avgrensningen av buffersonene skal være slik at de verner 
de sykdomsfrie medlemsstatene mot passiv innførsel av 
sykdommen.
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3. De særlige kravene til overvåking, buffersoner, 
prøvetakingsmetoder og diagnostiske metoder som skal brukes 
av medlemsstater for å erklære sykdomsfri status i henhold 
til denne artikkel, skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 62 nr. 2.

Artikkel 50

Sykdomsfri sone eller sykdomsfritt delområde

1. En medlemsstat kan erklære en sone eller et delområde 
på sitt territorium som sykdomsfritt med hensyn til én eller 
flere av de ikke-eksotiske sykdommene oppført i del II i 
vedlegg IV, dersom:

a) ingen av artene som er mottakelige for den eller de aktuelle 
sykdommene, finnes i sonen eller i delområdet, eller 
dersom det er relevant, i vannkilden,

 eller

b) man vet at det sykdomsframkallende stoffet ikke kan 
overleve i sonen eller delområdet, eller dersom det er 
relevant, i vannkilden,

 eller

c) sonen eller delområdet oppfyller vilkårene fastsatt i del II i 
vedlegg V.

2. En medlemsstat skal framlegge erklæringen nevnt i nr. 1, 
for Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 
etter følgende framgangsmåte:

a) erklæringen skal underbygges av dokumentasjon i en 
form som skal fastsettes etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 62 nr. 2, og skal være elektronisk tilgjengelig for 
Kommisjonen og medlemsstatene i henhold til kravene i 
artikkel 59,

b) Kommisjonen skal i informasjonsøyemed føye 
underretningen om erklæringen til dagsordenen for neste 
møte i den komiteen som er nevnt i artikkel 62 nr. 1. 
Erklæringen får virkning 60 dager etter datoen for møtet,

c) i dette tidsrommet kan Kommisjonen eller medlemsstatene 
anmode om klargjøring eller ytterligere opplysninger 
om dokumentasjonen fra medlemsstaten som framlegger 
erklæringen,

d) dersom minst én medlemsstat, eller Kommisjonen, 
framlegger skriftlige kommentarer innenfor det tidsrommet 
som er nevnt i bokstav b), der det angis vesentlige 
objektive betenkeligheter knyttet til dokumentasjonen, 
skal Kommisjonen og den berørte medlemsstaten 
sammen gjennomgå den framlagte dokumentasjonen for 
å løse problemene. I dette tilfellet kan tidsrommet nevnt 
i bokstav b), forlenges med 30 dager. Slike kommentarer 
skal framlegges for den erklærende medlemsstaten og for 
Kommisjonen,

e) dersom meglingen nevnt i nr. 2 bokstav d) mislykkes, 
kan Kommisjonen beslutte å utføre en kontroll på stedet i 
samsvar med artikkel 58 for å kontrollere om den framlagte 
erklæringen er i samsvar med kriteriene fastsatt i nr. 1, med 
mindre medlemsstaten som framla erklæringen, trekker 
den tilbake,

f) dersom det er nødvendig i lys av de resultatene som er 
oppnådd, skal det treffes en beslutning etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 62 nr. 2, om å oppheve egenerklæringen 
om sykdomsfri status for den berørte sonen eller det 
berørte delområdet.

3. Dersom den eller de sonene eller delområdene som 
er nevnt i nr. 1, omfatter mer enn 75 % av medlemsstatens 
territorium, eller dersom sonen eller delområdet består av et 
nedbørfelt som deles med en annen medlemsstat eller en annen 
tredjestat, skal framgangsmåten nevnt i nr. 2, erstattes med 
framgangsmåten nevnt i artikkel 62 nr. 2.

4. De særlige kravene til overvåking, prøvetakingsmetoder 
og diagnostiske metoder som skal brukes av medlemsstater 
for å oppnå sykdomsfri status etter framgangsmåten i denne 
artikkel, skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 62 
nr. 2.

Artikkel 51

Lister over sykdomsfrie medlemsstater, soner eller 
delområder

1. Hver medlemsstat skal opprette og føre en ajourført 
liste over soner og delområder som er erklært sykdomsfrie 
i samsvar med artikkel 50 nr. 2. Disse listene skal gjøres 
offentlig tilgjengelige.

2. Kommisjonen skal utarbeide og ajourføre en liste 
over medlemsstater, soner eller delområder som er erklært 
sykdomsfrie i samsvar med artikkel 49 eller artikkel 50 nr. 3, 
og den skal gjøre listen offentlig tilgjengelig.

Artikkel 52

Opprettholdelse av status som sykdomsfri

En medlemsstat som er erklært fri for én eller flere av de ikke-
eksotiske sykdommene som er oppført i del II i vedlegg IV 
i samsvar med artikkel 49, kan avbryte den målrettede 
overvåkingen og opprettholde sin status som sykdomsfri, 
forutsatt at forholdene ligger til rette for at de kliniske tegnene 
på sykdommen skal kunne vise seg, og at de relevante 
bestemmelsene i dette direktiv gjennomføres.
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For sykdomsfrie soner eller delområder i medlemsstater 
som ikke er erklært sykdomsfrie, og i alle tilfeller der 
forholdene ikke ligger til rette for at kliniske tegn på den 
aktuelle sykdommen skal kunne vise seg, skal imidlertid 
målrettet overvåking fortsette i samsvar med metodene fastsatt 
i artikkel 49 nr. 3 eller artikkel 50 nr. 4, etter hva som passer, 
men på et nivå som tilsvarer risikoens omfang.

Artikkel 53

Midlertidig oppheving og gjeninnføring av status som 
sykdomsfri

1. Når en medlemsstat har grunn til å anta at ett eller 
flere av vilkårene for at en medlemsstat, en sone eller et 
delområde kan opprettholde sin status som sykdomsfri, ikke er 
oppfylt, skal vedkommende medlemsstat omgående oppheve 
handelen med mottakelige arter og smitteoverførende arter til 
andre medlemsstater, soner eller delområder med en høyere 
helsestatus for den aktuelle sykdommen i samsvar med del A 
i vedlegg III, og anvende bestemmelsene i avsnitt 2 og 4 i 
kapittel V.

2. Når den epidemiologiske undersøkelsen som er fastsatt i 
artikkel 29 nr. 1, bekrefter at den mistenkte overtredelsen ikke 
har funnet sted, skal medlemsstatens, sonens eller delområdets 
status som sykdomsfri gjeninnføres.

3. Dersom den epidemiologiske undersøkelsen bekrefter 
at det med stor sannsynlighet forekommer en infeksjon, 
skal medlemsstatens, sonens eller delområdets status som 
sykdomsfri trekkes tilbake, i samsvar med framgangsmåten 
for å erklære denne statusen. Kravene i vedlegg V skal være 
oppfylt før statusen som sykdomsfri gjeninnføres.

KAPITTEL VIII

VEDKOMMENDE MYNDIGHETER OG 
LABORATORIER

Artikkel 54

Alminnelige forpliktelser

1. Hver medlemsstat skal utpeke sine vedkommende 
myndigheter i forbindelse med dette direktiv og underrette 
Kommisjonen om dette.

Vedkommende myndigheter skal fungere og utføre sine 
forpliktelser i samsvar med forordning (EF) nr. 882/2004.

2. Hver medlemsstat skal sikre at det etableres et effektivt og 
kontinuerlig samarbeid basert på fri utveksling av opplysninger 
som er relevante for gjennomføringen av dette direktiv, mellom 
vedkommende myndigheter som er utpekt i forbindelse med 
dette direktiv, og alle andre av medlemsstatens myndigheter 
som arbeider med regulering av akvakultur, vanndyr samt 
næringsmidler og fôr fra akvakultur.

Det skal også utveksles opplysninger i nødvendig omfang 
mellom vedkommende myndigheter i de forskjellige 
medlemsstatene.

3. Hver medlemsstat skal sikre at vedkommende myndigheter 
har tilgang til hensiktsmessige laboratorietjenester og den 
nyeste fagkunnskapen innenfor risikoanalyse og epidemiologi, 
og at det er en fri utveksling av opplysninger som er relevante 
for gjennomføringen av dette direktiv, mellom vedkommende 
myndigheter og laboratorier.

Artikkel 55

Fellesskapets referanselaboratorier

1. Fellesskapets referanselaboratorier for sykdommer hos 
vanndyr som er relevante for dette direktiv, skal utpekes etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 62 nr. 2 for et tidsrom som 
skal fastsettes etter samme framgangsmåte.

2. Fellesskapets referanselaboratorier for sykdommer hos 
vanndyr skal ivareta de funksjonene og oppgavene som er 
fastsatt i del I i vedlegg VI.

3. Kommisjonen skal gjennomgå utpekingen av 
Fellesskapets referanselaboratorier senest ved utgangen av 
tidsrommet fastsatt i nr. 1, på bakgrunn av hvordan de har 
ivaretatt de oppgavene som er nevnt i nr. 2.

Artikkel 56

Nasjonale referanselaboratorier

1. Medlemsstatene skal påse at det utpekes et 
nasjonalt referanselaboratorium for hvert av Fellesskapets 
referanselaboratorier som er nevnt i artikkel 55.

Medlemsstatene kan utpeke et laboratorium som ligger i en 
annen medlemsstat eller i en EFTA-medlemsstat, og ett enkelt 
laboratorium kan være nasjonalt referanselaboratorium for mer 
enn én medlemsstat.

2. Medlemsstatene skal gi underretning om navn og adresse 
på alle utpekte nasjonale referanselaboratorier til Kommisjonen, 
det relevante referanselaboratoriet i Fellesskapet og til andre 
medlemsstater, herunder eventuelle ajourføringer.

3. Det nasjonale referanselaboratoriet skal samarbeide med 
det relevante referanselaboratoriet i Fellesskapet som fastsatt i 
artikkel 55.

4. For å sikre en effektiv diagnostisk tjeneste overalt på en 
medlemsstats territorium i samsvar med kravene i dette direktiv, 
skal det nasjonale referanselaboratoriet samarbeide med ethvert 
laboratorium som er utpekt i samsvar med artikkel 57, og som 
ligger på territoriet til den samme medlemsstaten.
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5. Medlemsstatene skal sikre at alle nasjonale 
referanselaboratorier på sitt territorium er tilstrekkelig utstyrt 
og bemannet med tilstrekkelig utdannet personale for å utføre 
de laboratorieundersøkelsene som er påkrevd i samsvar med 
dette direktiv, og for å kunne ivareta de funksjonene og 
oppgavene som er fastsatt i del II i vedlegg VI.

Artikkel 57

Diagnostiske tjenester og metoder

Medlemsstatene skal sikre at:

a) laboratorieundersøkelser i forbindelse med dette direktiv 
utføres i laboratorier som vedkommende myndighet har 
utpekt til dette,

b) laboratorieundersøkelser i tilfelle mistanke om og for å 
bekrefte forekomsten av sykdommer oppført i del II i 
vedlegg IV, utføres ved hjelp av diagnostiske metoder som 
skal fastlegges etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 62 
nr. 2,

 og

c) laboratorier som er utpekt til å foreta diagnostisering i 
samsvar med denne artikkel, skal ivareta de funksjonene og 
oppgavene som er fastsatt i del III i vedlegg VI.

KAPITTEL IX

INSPEKSJONER, ELEKTRONISK FORVALTNING OG 
SANKSJONER

Artikkel 58

Inspeksjoner og revisjoner i Fellesskapet

1. Sakkyndige fra Kommisjonen kan, i den grad det er 
nødvendig for å oppnå en ensartet anvendelse av dette direktiv, 
utføre kontroller på stedet, herunder revisjoner, i samarbeid 
med vedkommende myndigheter i medlemsstatene.

Medlemsstatene på hvis territorium slike inspeksjoner og 
revisjoner foretas, skal gi de sakkyndige all nødvendig bistand 
slik at de kan utføre sine oppgaver.

Kommisjonen skal underrette vedkommende myndighet om 
resultatene av slike inspeksjoner og revisjoner.

2. Sakkyndige fra Kommisjonen kan også utføre kontroller 
på stedet, herunder revisjoner, i tredjestater, i samarbeid 
med vedkommende myndigheter i den berørte tredjestaten, 
for å bekrefte samsvar eller likeverdighet med Fellesskapets 
dyrehelseregler for vanndyr.

3. Dersom en alvorlig fare for dyrehelsen påvises under én 
av Kommisjonens inspeksjoner, skal den berørte medlemsstaten 
umiddelbart treffe alle tiltak som er nødvendige for å verne 
dyrehelsen.

Dersom slike tiltak ikke treffes, eller dersom de anses som 
utilstrekkelige, skal de tiltakene som er nødvendige for å verne 
dyrehelsen, vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 62 
nr. 3, og den berørte medlemsstaten skal underrettes om dette.

Artikkel 59

Elektronisk forvaltning

1. Medlemsstatene skal sikre at alle framgangsmåter og 
formaliteter for å gjøre opplysningene som omfattes av 
artikkel 6, artikkel 50 nr. 2, artikkel 51 nr. 1 og artikkel 56 nr. 2 
elektronisk tilgjengelige, er på plass senest innen 1. august 
2008.

2. Kommisjonen skal etter framgangsmåten fastsatt 
i artikkel 62 nr. 2, vedta nærmere gjennomføringsregler 
for nr. 1 for å legge til rette for informasjonssystemenes 
driftskompatibilitet og bruken av elektroniske framgangsmåter 
mellom medlemsstatene.

Artikkel 60

Sanksjoner

Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner mot 
overtredelser av de nasjonale bestemmelsene som er vedtatt 
i henhold til dette direktiv, og treffe alle de tiltakene som 
er nødvendige for å sikre at de gjennomføres. De fastsatte 
sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til 
overtredelsen og virke avskrekkende. Medlemsstatene skal 
underrette Kommisjonen om disse bestemmelsene senest innen 
datoen fastsatt i artikkel 65 nr. 1, og skal omgående underrette 
den om enhver senere endring som berører dem.

KAPITTEL X

ENDRINGER, GJENNOMFØRINGSREGLER OG 
KOMITéFRAMGANGSMÅTE

Artikkel 61

Endringer og gjennomføringsregler

1. Artikkel 50 nr. 2 kan endres etter framgangsmåten fastsatt 
i artikkel 62 nr. 2.

2. Vedleggene til dette direktiv kan endres etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 62 nr. 2.

3. De tiltakene som er nødvendige for gjennomføringen 
av dette direktiv, skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 62 nr. 2.

Artikkel 62

Komitéframgangsmåte

1. Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for 
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen (heretter kalt 
«komiteen»).
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2. 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 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.

4. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

KAPITTEL XI

OVERGANGS- OG SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 63

Oppheving

1. Direktiv 91/67/EØF, 93/53/EØF og 95/70/EF oppheves 
fra 1. august 2008.

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

3. Kommisjonsvedtak 2004/453/EF skal imidlertid fortsatt 
få anvendelse i forbindelse med dette direktiv, inntil de 
nødvendige bestemmelsene vedtas i samsvar med artikkel 43 
i dette direktiv, som skal vedtas senest tre år etter at dette 
direktiv er trådt i kraft.

Artikkel 64

Overgangsbestemmelser

Overgangsbestemmelser kan vedtas etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 62 nr. 2, for et tidsrom på fire år fra 
14. desember 2006.

Artikkel 65

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal innen 1. mai 2008 vedta og 
offentliggjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for 
å etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette 
Kommisjonen om dette.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. august 2008.

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 66

Ikrafttredelse

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

Artikkel 67

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Luxembourg, 24. oktober 2006.

 For Rådet

 J. KORKEAOJA

 Formann
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VEDLEGG I

DEFINISJONER

I tillegg til definisjonene i artikkel 3 menes med følgende tekniske definisjoner:

a) «delområde» ett eller flere akvakulturanlegg tilhørende et felles biosikkerhetssystem og med en vanndyrbestand 
som har en særlig helsetilstand med hensyn til en bestemt sykdom,

b) «felles biosikkerhetssystem» anvendelse av samme tiltak for overvåking av vanndyrs helse, samt forebygging og 
bekjempelse av sykdom,

c) «sperreområde» et område rundt et infisert akvakulturanlegg eller akvakulturområde for bløtdyr der det er iverksatt 
tiltak med sikte på å hindre spredning av sykdom,

d) «sykdom» en klinisk eller ikke-klinisk infeksjon hos vanndyr med ett eller flere sykdomsforårsakende 
smittestoffer,

e) «sykdomsfrie soner eller delområder» soner eller delområder som er erklært sykdomsfrie i samsvar med artikkel 49 
eller 50,

f) «ny sykdom» en alvorlig sykdom som nylig er identifisert, uansett om årsaken til den er fastslått eller ikke, som 
kan spre seg innenfor og mellom bestander, for eksempel gjennom handel med vanndyr og/eller produkter av 
vanndyr. Det kan også bety en oppført sykdom i en ny vertsart som ennå ikke er tatt med i del II i vedlegg IV som 
en mottakelig art,

g) «epidemiologisk enhet» en gruppe vanndyr som har omtrent like stor risiko for å bli eksponert for et 
sykdomsframkallende stoff på ett og samme sted. Denne risikoen kan skyldes at dyrene deler et felles vannmiljø, 
eller fordi driftspraksis gjør det sannsynlig at et sykdomsframkallende stoff i en gruppe dyr raskt vil spre seg til en 
annen gruppe dyr,

h) «brakklegging» en operasjon i forbindelse med sykdomsbekjempelse der et akvakulturanlegg tømmes for 
akvakulturdyr som er mottakelige for den aktuelle sykdommen, eller som man vet kan være smittebærer for de 
sykdomsframkallende stoffene, og om mulig for den smittebærende vannmassen,

i) «videreforedling» foredling av akvakulturdyr før de anvendes til konsum, gjennom enhver metode eller teknikk 
som endrer den anatomiske helheten, slik som bløgging, sløying/uttak av indre organer, hodekapping, oppskjæring 
og filetering, som gir opphav til avfall eller biprodukter, og kan utgjøre en risiko for å spre sykdommer,

j) «økt dødelighet» uforklarlig dødelighet som er betydelig høyere enn det som under de rådende forhold anses som 
normalt for det aktuelle akvakulturanlegget eller akvakulturområdet for bløtdyr. Hva som skal anses å være økt 
dødelighet, skal besluttes i samarbeid mellom den driftsansvarlige og vedkommende myndighet,

k) «infeksjon» forekomsten av et sykdomsframkallende stoff som formerer seg, eller utvikler seg på annen måte, eller 
er latent i eller på en vert,

l) «infisert sone eller delområde» sone eller delområde der det er bekreftet forekomst av infeksjon,

m) «karantene» isolering av en gruppe vanndyr slik at de ikke har noen direkte eller indirekte kontakt med andre 
vanndyr, for å kunne observere dem i et bestemt tidsrom, og ved behov ta prøver av og behandle dem, herunder 
korrekt behandling av avløpsvann,

n) «mottakelig art» enhver art der infeksjon gjennom et sykdomsframkallende stoff er påvist gjennom naturlige 
tilfeller eller gjennom eksperimentell infeksjon som etterligner de naturlige smitteveiene,
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o) «smittebærer» en art som ikke er mottakelig for en sykdom, men som kan spre infeksjon ved å overføre 
sykdomsframkallende stoffer fra en vert til en annen,

p) «sone» et klart avgrenset geografisk område med et homogent hydrologisk system som omfatter deler av et 
nedbørfelt fra kilden(e) til en naturlig eller kunstig barriere som hindrer at vanndyr vandrer oppstrøms fra 
lavereliggende områder av nedbørfeltet, et helt nedbørfelt fra kilden(e) til elvemunningen, eller mer enn ett 
nedbørfelt, inklusive elvemunninger, på grunn av den epidemiologiske tilknytningen mellom nedbørfeltene 
gjennom elvemunningen.

___________
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VEDLEGG II

opplysninger som kreves i det offisielle registeret over akvakulturvirksomheter og godkjente 
foredlingsvirksomheter

DEL I

Godkjente akvakulturvirksomheter

1. Følgende minsteopplysninger om hver akvakulturvirksomhet skal føres av vedkommende myndighet i et register i 
samsvar med artikkel 6:

a) akvakulturvirksomhetens navn og adresse, samt andre kontaktopplysninger (telefonnummer, faksnummer, 
e-postadresse),

b) registreringsnummer og nærmere opplysninger i godkjenningen (dvs. datoer for særlige godkjenninger, 
identifikasjonskoder eller -numre, definerte produksjonsvilkår og andre opplysninger av betydning for 
godkjenningen(e),

c) akvakulturanleggets geografiske beliggenhet definert ved et passende koordinatsystem for alle akvakultursteder 
(om mulig GIS-koordinater),

d) produksjonens formål, type (dvs. type oppdrettssystem eller anlegg slik som landbaserte anlegg, merder, 
landbaserte bassenger) og høyeste volum når dette er regulert,

e) for landbasert akvakulturanlegg, ekspedisjonssentraler og rensesentraler, nærmere opplysninger om 
akvakulturanleggets vannforsyning og utslippsvann,

f) hvilke arter av akvakulturdyr som oppdrettes på akvakulturanlegget (for akvakulturanlegg med flere arter eller 
akvakulturanlegg med akvariedyr, skal det minst registreres om noen av artene er mottakelige for sykdommene 
oppført i del II i vedlegg IV, eller er kjente smittebærere for slike sykdommer),

g) ajourførte opplysninger om helsestatusen (dvs. om akvakulturanlegget er sykdomsfritt (beliggende i en 
medlemsstat, en sone eller et delområde), om akvakulturanlegget omfattes av et program med sikte på å oppnå 
slik status, eller om akvakulturanlegget er erklært infisert av en sykdom nevnt i vedlegg IV).

2. Dersom det er gitt en godkjenning til et akvakulturområde for bløtdyr i samsvar med artikkel 4 nr. 1 annet ledd, skal 
opplysningene som kreves i henhold til nr. 1 bokstav a) i denne delen, registreres for alle akvakulturvirksomheter 
som drives i akvakulturområdet for bløtdyr. Opplysningene som kreves i henhold til nr. 1 bokstav b)–g) i denne 
delen, skal registreres for hvert akvakulturområde for bløtdyr.

DEL II

Godkjente foredlingsvirksomheter

Følgende minsteopplysninger om hver godkjent foredlingsvirksomhet skal føres av vedkommende myndighet i et 
register i samsvar med artikkel 6:

a) den godkjente foredlingsvirksomhetens navn og adresse, samt andre kontaktopplysninger (telefonnummer, 
faksnummer, e-postadresse),

b) registreringsnummer og nærmere opplysninger i godkjenningen (dvs. datoer for særlige godkjenninger, 
identifikasjonskoder eller -numre, definerte produksjonsvilkår og andre opplysninger av betydning for 
godkjenningen(e),

c) foredlingsvirksomhetens geografiske beliggenhet definert ved et passende koordinatsystem for alle akvakultursteder 
(om mulig GIS-koordinater),

d) nærmere opplysninger om den godkjente foredlingsvirksomhetens system for rensing av avløpsvann,

e) hvilke arter av akvakulturdyr som foredles i den godkjente foredlingsvirksomheten.

____________
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Risikonivåer

Et akvakulturanlegg eller et akvakulturområde for bløtdyr med høy risiko, er et akvakulturanlegg eller et 
akvakulturområde for bløtdyr som:

a) har en høy risiko for å spre sykdommer til eller smittes av sykdommer fra andre akvakulturanlegg eller viltlevende 
bestander,

b) drives under oppdrettsforhold som kan øke risikoen for utbrudd av sykdom (høy biomasse, lav vannkvalitet), med 
hensyn til de artene som oppdrettes,

c) selger levende vanndyr for videre oppdrett eller kultiveringsutsetting.

Et akvakulturanlegg eller et akvakulturområde for bløtdyr med middels risiko, er et akvakulturanlegg eller et 
akvakulturområde for bløtdyr som:

a) har en middels risiko for å spre sykdommer til eller smittes av sykdommer fra andre akvakulturanlegg eller 
viltlevende bestander,

b) drives under oppdrettsforhold som ikke nødvendigvis øker risikoen for utbrudd av sykdom (middels høy biomasse, 
middels god vannkvalitet), med hensyn til de artene som oppdrettes,

c) selger levende vanndyr hovedsakelig til konsum.

Et akvakulturanlegg eller et akvakulturområde for bløtdyr med lav risiko, er et akvakulturanlegg eller et 
akvakulturområde for bløtdyr som:

a) har en lav risiko for å spre sykdommer til eller smittes av sykdommer fra andre akvakulturanlegg eller viltlevende 
bestander,

b) drives under oppdrettsforhold som ikke øker risikoen for utbrudd av sykdom (lav biomasse, god vannkvalitet), med 
hensyn til de artene som oppdrettes,

c) selger levende vanndyr utelukkende til konsum.

Typer av helseovervåking

Passiv overvåking skal omfatte plikt til omgående å underrette om forekomst av eller mistanke om forekomst av 
nærmere angitte sykdommer eller om eventuell økt dødelighet. I slike tilfeller kreves det undersøkelse i henhold til 
avsnitt 2 i kapittel V.

Aktiv overvåking skal omfatte:

a) rutinekontroll av vedkommende myndighet eller andre kvalifiserte helsetjenester på vegne av vedkommende 
myndigheter,

b) undersøkelse av bestanden av akvakulturdyr på akvakulturanlegget eller i akvakulturområdet for bløtdyr for 
påvisning av klinisk sykdom,

c) det skal tas diagnoseprøver ved mistanke om en sykdom som er oppført på listen, eller ved økt dødelighet som 
oppdages under kontrollen,

d) plikt til omgående å underrette om forekomst av eller mistanke om forekomst av nærmere angitte sykdommer eller 
om eventuell økt dødelighet.

Målrettet overvåking skal omfatte:

a) rutinekontroll av vedkommende myndighet eller andre kvalifiserte helsetjenester på vegne av vedkommende 
myndigheter,

b) foreskrevne prøver av akvakulturdyr skal tas og analyseres for påvisning av smitteframkallende stoff(er) ved 
nærmere angitte metoder,

c) plikt til omgående å underrette om forekomst av eller mistanke om forekomst av nærmere angitte sykdommer eller 
om eventuell økt dødelighet.

_____________
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VEDLEGG IV

liste over sykdommer

DEL I

Kriterier for å oppføre sykdommer på listen

A. Eksotiske sykdommer skal oppfylle følgende kriterier fastsatt i nr. 1 og enten nr. 2 eller 3.

1. Sykdommen er eksotisk i Fellesskapet, dvs. den forekommer ikke i akvakulturvirksomheter i Fellesskapet, 
og det smitteframkallende stoffet forekommer så vidt man vet ikke i vannmasser i Fellesskapet.

2. Den kan få betydelige økonomiske konsekvenser dersom den innføres i Fellesskapet, enten i form av produksjonstap 
for akvakultur i Fellesskapet, eller ved å begrense mulighetene for handel med akvakulturdyr eller produkter av disse.

3. Den kan dersom den innføres til Fellesskapet, ha skadelige miljøvirkninger for viltlevende bestander 
av vanndyr av arter som er bevaringsverdige ifølge fellesskapsretten eller internasjonale bestemmelser.

B. Ikke-eksotiske sykdommer skal oppfylle følgende kriterier fastsatt i nr. 1, 4, 5, 6, 7 og nr. 2 eller 3.

1. Flere medlemsstater, eller regioner i flere medlemsstater, er fri for den aktuelle sykdommen.

2. Den kan få betydelige økonomiske konsekvenser dersom den innføres i en medlemsstat, 
enten i form av produksjonstap og årlige kostnader forårsaket av sykdommen og bekjempelse av 
den som overstiger 5 % av produksjonsverdien av mottakelige arter av akvakulturdyr i regionen, 
eller ved å begrense mulighetene for internasjonal handel med akvakulturdyr eller produkter av disse.

3. Der sykdommen forekommer, har den dersom den innføres i en medlemsstat som er fri 
for sykdommen, vist seg å ha skadelige miljøvirkninger for viltlevende bestander av vanndyr av 
arter som er bevaringsverdige ifølge fellesskapsretten eller internasjonale bestemmelser.

4. Det er vanskelig å bekjempe og hindre spredning av sykdommen på nivået for akvakulturanlegg 
eller akvakulturområder for bløtdyr, uten strenge bekjempelsestiltak og handelsrestriksjoner.

5. Sykdommen kan bekjempes på medlemsstatsplan, idet erfaringen har vist at sykdomsfrie soner eller 
delområder kan opprettes og opprettholdes, og at denne opprettholdelsen vil redusere kostnadene.

6. Under omsetningen av akvakulturdyr er det en risiko for at sykdommen vil etablere seg i et tidligere uinfisert område.

7.  Det finnes pålitelige og enkle prøver som kan brukes på angrepne vanndyr. Prøvene skal være 
spesifikke og følsomme, og prøvingsmetodene skal være harmonisert på fellesskapsplan.
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DEL II

Sykdommer oppført på lister

EKSOTISKE SYKDOMMER

SYKDOM MOTTAKELIGE ARTER

FISK Epizootisk hematopoietisk nekrose Regnbueørret (Oncorhynchus mykiss) og abbor (Perca 
fluviatilis)

Epizootisk ulcerativ syndrom Slekter: Catla, Channa, Labeo, Mastacembelus, Mugil, 
Puntius og Trichogaster.

BLØTDYR Infeksjon med Bonamia exitiosa Australsk mudderøsters (Ostrea angasi) og chilensk flatøsters 
(O. chilensis)

Infeksjon med Perkinsus marinus Stillehavsøsters (Crassostrea gigas) og amerikansk østers 
(Crassostrea virginica)

Infeksjon med Microcytos mackini Stillehavsøsters (Crassostrea gigas), amerikansk østers 
(Crassostrea virginica), olympia flatøsters (Ostrea 
conchaphila) og europeisk flatøsters (Ostrea edulis)

KREPSDYR Taura-syndrom Reker av artene Penaeus setiferus, Penaeus stylirostris og 
Penaeus vannamei

Yellowhead disease Reker av artene Penaeus aztecus, Penaeus duorarum, 
Penaeus japonicus, Penaeus monodon, Penaeus setiferus, 
Penaeus stylirostris og Penaeus vannamei

IKKE-EKSOTISKE SYKDOMMER

SYKDOM MOTTAKELIGE ARTER

FISK Spring viraemia hos karpe (SVC) Karpe av arten Aristichthys nobilis, gullfisk (Carassius 
auratus), karuss (C. carassius), gresskarpe (Ctenopharyngodon 
idellus), vanlig karpe og koikarpe (Cyprinus carpio), 
sølvkarpe (Hypophthalmichthys molitrix), malle (Silurus 
glanis) og suter (Tinca tinca)

Hemoragisk virusseptikemi (VHS) Sild (Clupea spp.), sikfisk (Coregonus sp.), gjedde 
(Esox lucius), hyse (Gadusaeglefinus), stillehavstorsk 
(G. macrocephalus), atlanterhavstorsk (G. morhua), 
stillehavslaks (Oncorhynchus spp.) regnbueørret (O. mykiss), 
femtrådet tangbrosme (Onos mustelus), sjøørret (Salmo 
trutta), piggvar (Scophthalmus maximus), brisling (Sprattus 
sprattus) og harr (Thymallus thymallus)

Infeksiøs hemato poie tisk nekrose 
(IHN)

Ketalaks (Oncorhynchus keta), coho laks (O. kisutch), 
masulaks (O. masou), regnbueørret (O. mykiss), Indian 
laks (O. nerka), pukkellaks (O. rhodurus), kongelaks (O. 
tshawytscha) og atlanterhavslaks (Salmo salar)

Koiherpes virussykdom (KHV) Vanlig karpe og koikarpe (Cyprinus carpio).

Infeksiøs lakse anemi (ISA) Regnbueørret (Oncorhynchus mykiss), atlanterhavslaks 
(Salmo salar) og sjøørret (S. trutta)

BLØTDYR Infeksjon med Marteilia refringens Australsk mudderøsters (Ostrea angasi), chilensk flatøsters 
(O. chilensis), europeisk flatøsters (O. edulis), østers av arten 
Ostrea puelchana, blåskjell (Mytilus edulis) og blåskjell av 
arten Mytilus galloprovincialis

Infeksjon med Bonamia ostreae Australsk mudderøsters (Ostrea angasi), chilensk flatøsters 
(O. chilensis), østers av arten Ostrea conchaphila, Ostrea 
denselammellosa, europeisk flatøsters (O. Edulis) og østers 
av arten Ostrea puelchana

KREPSDYR Hvitflekksykdom Alle krepsdyr av ordenen Decapoda.
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VEDLEGG V

krav for å erklære medlemsstater, soner eller delområder sykdomsfrie

DEL I

Sykdomsfri medlemsstat

1. Historisk begrunnelse

1.1. En medlemsstat der det finnes mottakelige arter, men der det ikke har vært påvist forekomst av sykdommen i 
et tidsrom på minst 10 år før datoen for søknad om sykdomsfri status, til tross for at forholdene ligger til rette 
for at de kliniske tegnene på sykdommen skal kunne vise seg, kan betraktes som sykdomsfri dersom:

a) grunnleggende biosikkerhetstiltak har vært på plass kontinuerlig i et tidsrom på minst 10 år før datoen for 
søknaden om sykdomsfri status,

b) det ikke er kjent at infeksjonen er utbredt i viltlevende bestander,

c) vilkårene for handel og import som skal hindre innførsel av sykdommen i medlemsstatene, er gjennomført 
effektivt.

En medlemsstat som ønsker å få status som sykdomsfri, skal innen 1. november 2008 oversende 
en søknad i samsvar med artikkel 49. Etter denne datoen kan sykdomsfri status bare innvilges i 
samsvar med del I nr. 2.

1.2. De grunnleggende biosikkerhetstiltakene nevnt i nr. 1.1 bokstav a), skal minst bestå av følgende:

a) det er obligatorisk å melde sykdommen, herunder også mistanke om sykdommen, til vedkommende 
myndighet,

b) det finnes et system for tidlig påvisning i hele medlemsstaten, som gjør det mulig for vedkommende 
myndighet å utføre undersøkelser og rapportere om sykdommer på en effektiv måte, særlig når det 
gjelder:

i) rask oppdagelse av kliniske tegn som støtter mistanken om en sykdom, en ny sykdom, eller uforklarlig 
dødelighet på akvakulturanlegg eller i akvakulturområder for bløtdyr, samt i naturen,

ii) rask underretning om hendelsen til vedkommende myndighet med sikte på å innlede en diagnostisk 
undersøkelse så raskt som mulig.

1.3. Systemet for tidlig påvisning nevnt i nr. 1.2 bokstav b), skal omfatte følgende punkter:

a) blant personale som er ansatt på akvakulturvirksomheter eller som arbeider med foredling av akvakulturdyr, 
skal det være gode kunnskaper om tegn som kan tyde på forekomst av en sykdom, og veterinærer eller 
spesialister på vanndyrs helse skal ha utdanning i å påvise og rapportere uvanlige sykdomstilfeller,

b) veterinærer eller spesialister på vanndyrs helse skal ha utdanning i å oppdage og rapportere mistenkelige 
sykdomstilfeller,

c) vedkommende myndighet har tilgang til laboratorier som kan diagnostisere og skille mellom oppførte og 
nye sykdommer.
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2. På grunnlag av målrettet overvåking

En medlemsstat der den sist kjente kliniske forekomsten ble påvist innen de siste ti årene før datoen for søknad 
om sykdomsfri status, eller når infeksjonsstatus før den målrettede overvåkingen var ukjent, for eksempel fordi 
de gjeldende forholdene ikke ligger til rette for at kliniske tegn på sykdommen skal kunne vise seg, kan betraktes 
som fri for den aktuelle sykdommen dersom:

a) medlemsstaten oppfyller de grunnleggende vilkårene for sykdomsbekjempelse i henhold til nr. 1.2,

og

b) målrettet overvåking i samsvar med metoder som er vedtatt i henhold til artikkel 49 nr. 3, har 
vært på plass i minst et tidsrom på to år uten at det er påvist sykdomsframkallende stoffer i 
akvakulturanlegg eller i akvakulturområder for bløtdyr som oppdretter noen av de mottakelige artene.

Dersom det finnes deler av medlemsstaten der antallet akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr er 
begrenset, og målrettet overvåking i disse delene derfor ikke vil gi tilstrekkelige epidemiologiske data, men der 
det finnes viltlevende bestander av noen av de mottakelige artene, skal disse viltlevende bestandene omfattes av 
den målrettede overvåkingen.

DEL II

Sykdomsfri sone eller sykdomsfritt delområde

1. Soner

1.1. En sone kan omfatte:

a) et helt nedbørfelt fra kilden til elvemunningen,

 eller

b) en del av et nedbørfelt fra kilden(e) til en naturlig eller kunstig barriere som hindrer at vanndyr vandrer 
oppstrøms fra lavereliggende områder av nedbørfeltet,

 eller

c) mer enn ett nedbørfelt, inklusive elvemunninger, på grunn av den epidemiologiske tilknytningen mellom 
nedbørfeltene gjennom elvemunningen.

Den geografiske avgrensningen av sonen skal være klart markert på et kart.

1.2. Når en sone strekker seg over mer enn én medlemsstat, kan den ikke erklæres sykdomsfri med mindre 
vilkårene fastsatt i nr. 1.3, 1.4 og 1.5, gjelder alle områdene i denne sonen. I så tilfelle skal begge berørte 
medlemsstater søke om godkjenning for den delen av sonen som ligger på deres territorium.

1.3. En sone der det finnes mottakelige arter, men der det ikke har vært påvist forekomst av sykdommen i et tidsrom 
på minst 10 år før datoen for søknad om sykdomsfri status, til tross for at forholdene ligger til rette for at de 
kliniske tegnene på sykdommen skal kunne vise seg, kan betraktes som sykdomsfri dersom den tilsvarende 
oppfyller kravene i del I nr. 1.

En medlemsstat som ønsker å få status som sykdomsfri, skal innen 1. november 2008 underrette om sin 
hensikt i samsvar med artikkel 50 nr. 2. Etter denne datoen kan sykdomsfri status bare innvilges i samsvar 
med del I nr. 2.

1.4. En sone der den sist kjente kliniske forekomsten ble påvist innen de siste ti årene før datoen for søknad om 
sykdomsfri status, eller når infeksjonsstatus før den målrettede overvåkingen var ukjent, for eksempel fordi de 
gjeldende forholdene ikke lå til rette for at kliniske tegn på sykdommen skulle kunne vise seg, kan betraktes 
som sykdomsfri dersom den tilsvarende oppfyller kravene i del I nr. 2.

1.5. Det skal etter behov opprettes en buffersone, der det skal gjennomføres et overvåkingsprogram. Avgrensningen 
av buffersonene skal være slik at de verner den sykdomsfrie sonen mot passiv innførsel av sykdommen.
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2. Delområder som består av ett eller flere akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr, der helsestatus med 
hensyn til en bestemt sykdom er avhengig av helsestatus for de omkringliggende naturlige vannmassene.

2.1. Et delområde kan bestå av ett eller flere akvakulturanlegg, en gruppe eller en samling av akvakulturanlegg eller 
et akvakulturområde for bløtdyr, som kan betraktes som én epidemiologisk enhet på grunn av sin geografiske 
beliggenhet og avstand fra andre grupper eller samlinger av akvakulturanlegg eller akvakulturområder for 
bløtdyr, forutsatt at alle akvakulturanlegg som inngår i delområdet, hører under et felles biosikkerhetssystem. 
Den geografiske avgrensningen av et delområde skal være klart markert på et kart.

2.2. Et delområde der det finnes mottakelige arter, men der det ikke har vært påvist forekomst av sykdommen 
i et tidsrom på minst 10 år før datoen for søknad om sykdomsfri status, til tross for at forholdene ligger til 
rette for at de kliniske tegnene på sykdommen skal kunne vise seg, kan betraktes som sykdomsfri dersom det 
tilsvarende oppfyller kravene i del I nr. 1 i dette vedlegg.

Medlemsstater som ønsker å utnytte mulighetene i denne bestemmelsen, skal innen 1. november 2008 
underrette om sin hensikt i samsvar med artikkel 50 nr. 2. Etter denne datoen kan sykdomsfri status bare 
innvilges i samsvar med del I nr. 2.

2.3. Et delområde der den sist kjente kliniske forekomsten ble påvist innen de siste ti årene før datoen for søknad 
om sykdomsfri status, eller når infeksjonsstatus i delområdet eller i vannmassene rundt delområdet før den 
målrettede overvåkingen var ukjent, for eksempel fordi de gjeldende forholdene ikke lå til rette for at kliniske 
tegn på sykdommen skulle kunne vise seg, kan betraktes som sykdomsfri dersom det tilsvarende oppfyller 
kravene i del I nr. 2.

2.4. Hvert akvakulturanlegg eller akvakulturområde for bløtdyr i et delområde skal omfattes av tilleggstiltak som er 
pålagt av vedkommende myndighet, når det anses som nødvendig for å hindre innførsel av sykdommer. Slike 
tiltak kan omfatte opprettelse av en buffersone rundt delområdet der det gjennomføres et overvåkingsprogram, 
og opprettelse av ytterligere vern mot inntrenging av mulige bærere av sykdomsframkallende stoffer eller 
smittebærere.

3. Delområder som består av ett eller flere akvakulturanlegg der helsestatus med hensyn til en bestemt sykdom 
er uavhengig av helsestatusen til de omkringliggende naturlige vannmassene med hensyn til den aktuelle 
sykdommen.

3.1. Et delområde kan omfatte:

a) et enkelt akvakulturanlegg som kan anses som en enkelt epidemiologisk enhet, siden det ikke påvirkes av 
dyrehelsetilstanden i de omkringliggende vannmassene,

 eller

b) mer enn ett akvakulturanlegg der hvert akvakulturanlegg i delområdet oppfyller kriteriene fastsatt i nr. 3.1 
bokstav a) og nr. 3.2–3.6, men som på grunn av omfattende forflytning av dyr mellom akvakulturanleggene, 
skal anses som en enkelt epidemiologisk enhet, forutsatt at alle akvakulturanlegg hører under et felles 
biosikkerhetssystem.

3.2. Et delområde skal forsynes med vann:

a) gjennom et renseanlegg som inaktiverer de relevante sykdomsframkallende stoffene for å redusere 
risikoen for å innføre sykdom, til et akseptabelt nivå,

 eller

b) direkte fra en brønn, et borehull eller en kilde. Dersom denne vannforsyningen befinner seg utenfor 
akvakulturanlegget, skal vannet leveres direkte til akvakulturanlegget, og ledes gjennom en rørledning.

3.3. Det skal finnes naturlige eller kunstige barrierer som hindrer at vanndyr fra de omkringliggende vassdragene 
kommer inn på hvert akvakulturanlegg i et delområde.

3.4. Delområdet skal om nødvendig være vernet mot oversvømmelse og vanninntrenging fra de omkringliggende 
vassdragene.

3.5. Delområdet skal tilsvarende oppfylle kravene fastsatt i del I nr. 2.
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3.6. Et delområde skal omfattes av tilleggstiltak som er pålagt av vedkommende myndighet, når det anses som 
nødvendig for å hindre at sykdommer innføres. Slike tiltak kan omfatte opprettelse av ytterligere vern mot 
inntrenging av mulige bærere av sykdomsframkallende stoffer eller smittebærere.

3.7. Gjennomføringstiltakene for nr. 3.2 bokstav a) skal fastsettes etter framgangsmåten nevnt i artikkel 62 nr. 2.

4. Særlige bestemmelser for enkeltvise akvakulturanlegg som påbegynner eller gjenopptar sin virksomhet

4.1. Et nytt akvakulturanlegg som oppfyller kravene i nr. 3.1 bokstav a) og nr. 3.2–3.6, men som påbegynner sin 
virksomhet med akvakulturdyr fra et delområde som er erklært sykdomsfritt, kan anses som sykdomsfritt uten 
å gjennomgå prøvetakingen som kreves for godkjenning.

4.2. Et akvakulturanlegg som etter et avbrudd påbegynner sin virksomhet med akvakulturdyr fra et delområde 
som er erklært sykdomsfritt, og som oppfyller kravene i nr. 3.1 bokstav a) og nr. 3.2–3.6, kan anses som 
sykdomsfritt uten å gjennomgå prøvetakingen som kreves for godkjenning, forutsatt at

a) vedkommende myndighet kjenner akvakulturanleggets helsebakgrunn i de siste fire årene; men når det 
berørte akvakulturanlegget har vært i drift i mindre enn fire år, skal det faktiske tidsrommet det har vært i 
drift, tas i betraktning,

b) akvakulturanlegget har ikke vært omfattet av dyrehelsetiltak med hensyn til sykdommene oppført i del II 
i vedlegg IV, og det har ikke vært tidligere tilfeller av slike sykdommer på akvakulturanlegget,

c) akvakulturanlegget før det innføres akvakulturdyr, rogn eller gameter, er blitt rengjort og desinfisert, og 
deretter etter behov er etterfulgt av brakklegging i en periode.

___________
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VEDLEGG VI

laboratorienes funksjoner og oppgaver

DEL I

Fellesskapets referanselaboratorier

1. For å bli utpekt som referanselaboratorium i Fellesskapet i samsvar med artikkel 55, skal laboratoriene oppfylle 
følgende krav. De skal:

a) ha tilstrekkelig kvalifisert personale med nødvendig utdanning i diagnose- og analyseteknikk som benyttes på 
deres ansvarsområde, herunder utdannet personale for nødssituasjoner som kan oppstå i Fellesskapet,

b) råde over utstyr og produkter som er nødvendig for å utføre de oppgavene de har fått tildelt,

c) ha en hensiktsmessig administrativ infrastruktur,

d) sikre at deres personale overholder kravet om fortrolig behandling av visse emner, resultater eller meldinger,

e) ha tilstrekkelig kjennskap til internasjonale standarder og internasjonal praksis,

f) dersom det er relevant, ha tilgang til en ajourført liste over tilgjengelige referansestoffer og reagenser samt en 
ajourført liste over produsenter og leverandører av slike stoffer og reagenser, 

g) ta hensyn til den forskningen som skjer på nasjonalt plan og fellesskapsplan.

2. Kommisjonen kan imidlertid bare utpeke laboratorier som drives og er vurdert og akkreditert i samsvar med 
følgende europeiske standarder, idet det tas hensyn til kriteriene for ulike prøvingsmetoder som er fastsatt i dette 
direktiv:

a) EN ISO/IEC 17025: «Generelle krav til prøvings- og kalibreringslaboratoriers kompetanse»,

b) EN 45002: «Generelle krav til bedømmelse av prøvingslaboratorier»,

c) EN 45003: «Akkrediteringssystemer for kalibrerings- og prøvingslaboratorier — Generelle krav til drift og 
anerkjennelse».

3. Akkrediteringen og vurderingen av prøvingslaboratoriene nevnt i nr. 2, kan gjelde individuelle prøvinger eller 
grupper av prøvinger.

4. For én eller flere av sykdommene som hører under deres ansvarsområde, kan Fellesskapets referanselaboratorier 
benytte seg av den kompetansen og kapasiteten som finnes på laboratorier i andre medlemsstater eller EFTA-
medlemsstater, forutsatt at de berørte laboratoriene oppfyller kravene fastsatt i nr. 1, 2 og 3 i dette vedlegg. Dersom 
de har til hensikt å benytte seg av et slikt samarbeid, skal det framgå av opplysningene som legges til grunn for 
utpekingen i samsvar med artikkel 55 nr. 1. Fellesskapets referanselaboratorium skal imidlertid fortsatt være 
kontaktpunkt for de nasjonale referanselaboratoriene i medlemsstatene, og for Kommisjonen.

5. Fellesskapets referanselaboratorier skal:

a) i samråd med Kommisjonen samordne metodene som benyttes i medlemsstatene for å diagnostisere de aktuelle 
sykdommene, særlig gjennom:

i) å typebestemme, lagre, og dersom det er relevant, levere stammer av de sykdomsframkallende stoffene til 
den aktuelle sykdommen for å fremme den diagnostiske tjenesten i Fellesskapet,

ii) å levere standardsera og andre referansereagenser til de nasjonale referanselaboratoriene for å standardisere 
de prøvene og reagensene som brukes i hver medlemsstat, dersom det kreves serologiske prøver,
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iii) tilrettelegge for regelmessige sammenlignende prøver (ringprøver) av diagnostiske metoder på 
fellesskapsplan med de nasjonale referanselaboratoriene som er utpekt av medlemsstatene, for å 
skaffe opplysninger om diagnostiske metoder som brukes, og om resultatene av prøver som er utført i 
Fellesskapet,

iv) opprettholde sakkunnskap om de relevante sykdomsframkallende stoffene og eventuelle andre 
sykdomsframkallende stoffer slik at det raskt kan stilles en differensialdiagnose,

b) bistå aktivt ved diagnostisering av utbrudd av den aktuelle sykdommen i medlemsstatene ved å motta isolater 
av smitteframkallende stoffer for å bekrefte diagnosen, karakterisering og epidemiologiske undersøkelser,

c) gjøre det enklere å lære opp eller videreutdanne sakkyndige i laboratoriediagnostikk med sikte på å harmonisere 
diagnoseteknikkene i hele Fellesskapet,

d) samarbeide med hensyn til metoder for å diagnostisere dyresykdommer som hører under deres ansvarsområder, 
med vedkommende laboratorier i tredjestater der disse sykdommene er utbredt,

e) samarbeide med de relevante OIE-referanselaboratoriene med hensyn til eksotiske sykdommer oppført på 
listen i del II i vedlegg IV, som hører under deres ansvarsområde,

f) samarbeide og oversende opplysninger om eksotiske og endemiske sykdommer, som vil kunne oppstå i 
Fellesskapets akvakultur.

DEL II

Nasjonale referanselaboratorier

1. De nasjonale referanselaboratoriene som er utpekt i samsvar med artikkel 56, har ansvaret for å samordne 
diagnostiske metoder og diagnostiske standarder innen sine ansvarsområder i den berørte medlemsstaten. Disse 
nasjonale referanselaboratoriene skal:

a) straks underrette vedkommende myndighet når laboratoriet blir oppmerksom på mistanke om noen av 
sykdommene nevnt i vedlegg IV,

b) i samråd med det relevante referanselaboratoriet i Fellesskapet samordne metodene som benyttes i 
medlemsstatene for å diagnostisere de sykdommene som hører under deres ansvarsområde,

c) bistå aktivt ved diagnostisering av utbrudd av den aktuelle sykdommen ved å motta isolater av smitteframkallende 
stoffer for å bekrefte diagnosen, karakterisering og epidemiologiske undersøkelser,

d) gjøre det enklere å lære opp eller videreutdanne sakkyndige i laboratoriediagnostikk med sikte på å harmonisere 
diagnoseteknikkene i hele medlemsstaten,

e) sikre bekreftelse av positive resultater ved alle utbrudd av eksotiske sykdommer oppført på listen i del II i 
vedlegg IV, og ved primærutbrudd av ikke-eksotiske sykdommer oppført på listen i nevnte vedlegg,

f) tilrettelegge for regelmessige sammenlignende prøver (ringprøver) av diagnostiske metoder på nasjonalt plan 
med de laboratoriene som er utpekt av medlemsstatene i samsvar med artikkel 57, for å skaffe opplysninger 
om diagnostiske metoder som brukes, og om resultatene av undersøkelser som er utført i medlemsstaten,

g) samarbeide med Fellesskapets referanselaboratorium som er nevnt i artikkel 55, og delta i de sammenlignende 
prøvene tilrettelagt av Fellesskapets referanselaboratorier,

h) sikre en regelmessig og åpen dialog med nasjonale vedkommende myndigheter,

i) drives, vurderes og akkrediteres i samsvar med følgende europeiske standarder, idet det tas hensyn til kriteriene 
for ulike prøvingsmetoder som er fastsatt i dette direktiv:

i) EN ISO/IEC 17025: «Generelle krav til prøvings- og kalibreringslaboratoriers kompetanse»,

ii) EN 45002: «Generelle krav til bedømmelse av prøvingslaboratorier»,

iii) EN 45003: «Akkrediteringssystemer for kalibrerings- og prøvingslaboratorier — Generelle krav til drift 
og anerkjennelse».
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2. Akkrediteringen og vurderingen av prøvingslaboratoriene nevnt i nr. 1 bokstav i), kan gjelde individuelle prøvinger 
eller grupper av prøvinger.

3. Medlemsstatene kan utpeke nasjonale referanselaboratorier som ikke oppfyller kravene nevnt i nr. 1 bokstav i) 
i) i denne del, dersom det i praksis er vanskelig å fungere under EN ISO/IEC 17025, forutsatt at laboratoriets 
kvalitetssikring drives i samsvar med retningslinjene i ISO 9001.

4. Medlemsstatene kan gi et nasjonalt referanselaboratorium som ligger på sitt territorium, tillatelse til å benytte seg 
av kompetansen og kapasiteten til andre laboratorier som er utpekt i samsvar med artikkel 57, når det gjelder én 
eller flere av sykdommene som hører under deres ansvarsområde, forutsatt at disse laboratoriene overholder de 
relevante kravene i denne delen. Det nasjonale referanselaboratoriet skal imidlertid fortsatt være kontaktpunkt for 
den sentrale vedkommende myndighet i medlemsstaten, og for Fellesskapets referanselaboratorium.

DEL III

Utpekte laboratorier i medlemsstatene

1. Vedkommende myndighet i en medlemsstat skal utpeke laboratorier til å utføre diagnostiske tjenester i samsvar 
med artikkel 57, bare dersom de oppfyller følgende krav. De skal:

a) straks underrette vedkommende myndighet når et laboratorium blir oppmerksom på mistanke om noen av 
sykdommene nevnt i vedlegg IV,

b) forplikte seg til å delta i sammenlignende prøver (ringprøver) av diagnostiske metoder tilrettelagt av det 
nasjonale referanselaboratoriet,

c) drives, vurderes og akkrediteres i samsvar med følgende europeiske standarder, idet det tas hensyn til kriteriene 
for ulike prøvingsmetoder som er fastsatt i dette direktiv:

i) EN ISO/IEC 17025: «Generelle krav til prøvings- og kalibreringslaboratoriers kompetanse»,

ii) EN 45002: «Generelle krav til bedømmelse av prøvingslaboratorier»,

iii) EN 45003: «Akkrediteringssystemer for kalibrerings- og prøvingslaboratorier — Generelle krav til drift 
og anerkjennelse».

2. Akkrediteringen og vurderingen av prøvingslaboratoriene nevnt i nr. 1 bokstav c), kan gjelde individuelle prøvinger 
eller grupper av prøvinger.

3. Medlemsstatene kan utpeke referanselaboratorier som ikke oppfyller kravene nevnt i nr. 1 bokstav c) i) i 
denne delen, dersom det i praksis er vanskelig å fungere under EN ISO/IEC 17025, forutsatt at laboratoriets 
kvalitetssikring drives i samsvar med retningslinjene i ISO 9001.

4. Vedkommende myndighet skal trekke tilbake utpekelsen dersom vilkårene nevnt i dette vedlegg, ikke er lenger er 
oppfylt.

_________
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VEDLEGG VII

kriterier og krav for beredskapsplaner

Medlemsstatene skal sikre at beredskapsplanene minst oppfyller følgende krav:

1. Det skal sikres at de fullmakter som er nødvendige for å gjennomføre beredskapsplaner og iverksette en rask og 
vellykket utryddelseskampanje, foreligger.

2. Det skal sikres tilgang til beredskapsfond, budsjettmidler og økonomiske midler for å dekke alle aspekter av 
bekjempelsen av eksotiske sykdommer som er oppført i del II i vedlegg IV.

3. Det må opprettes en kommandolinje som garanterer en rask og effektiv beslutningsprosess for håndtering 
av eksotiske sykdommer oppført i vedlegg IV, eller nye sykdommer. En sentral beslutningsenhet skal ha det 
overordnede ansvaret for å styre bekjempelsesstrategiene.

4. Det skal finnes detaljerte planer slik at medlemsstatene har beredskap til omgående å opprette lokale sentraler 
for sykdomsbekjempelse i tilfelle et utbrudd av eksotiske sykdommer oppført i del II i vedlegg IV, eller nye 
sykdommer, og treffe tiltak for sykdomsbekjempelse og miljøvern på lokalt plan.

5. Medlemsstatene skal sikre samarbeid mellom vedkommende myndigheter og vedkommende miljømyndigheter og 
-organer for å sikre at veterinære tiltak og miljøtiltak blir samordnet på korrekt måte.

6. Det skal finnes tilstrekkelige ressurser for å sikre en rask og effektiv kampanje, herunder personale, utstyr og 
laboratoriekapasitet.

7.  Det skal foreligge en ajourført bruksanvisning med detaljerte, omfattende og praktiske beskrivelser av alle tiltak, 
framgangsmåter, instrukser og bekjempelsestiltak som skal inngå i bekjempelsen av de eksotiske sykdommene 
oppført i del II i vedlegg IV, eller nye sykdommer.

8.  Det skal finnes detaljerte planer før nødvaksinasjon, dersom det er relevant.

9.  Personalet skal regelmessig delta i utdanning om kliniske tegn, epidemiologisk undersøkelse og bekjempelse av 
epizootiske sykdommer, beredskapsøvelser i sanntid og kommunikasjonsutdanning for å kunne organisere løpende 
holdningskampanjer om sykdommene for myndighetene, driftsansvarlige og veterinærer.

10.  Det skal utarbeides beredskapsplaner samtidig som det tas hensyn til ressursene som kreves for å bekjempe et stort 
antall utbrudd som oppstår i løpet av kort tid.

11.  Uten at veterinærkravene fastsatt i forordning (EF) nr. 1774/2002 berøres, skal det utarbeides beredskapsplaner på 
en slik måte at ved utbrudd av sykdommer, kan store mengder av skrotter og avfall fra vanndyr disponeres uten å 
sette dyrs og menneskers helse i fare, ved at det anvendes framgangsmåter eller metoder som hindrer miljøskader, 
og særlig:

i) med minimal risiko for jord, luft, overflatevann og grunnvann, og for planter og dyr,

ii) med minimale støy- eller luktplager,

iii) med minimale negative virkninger for naturen eller steder av særlig interesse.

12.  Slike planer skal omfatte identifisering av egnede steder samt foretak for behandling eller disponering av skrotter 
og avfall fra dyr i tilfelle et utbrudd i samsvar med forordning (EF) nr. 1774/2002.

___________
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VEDLEGG VIII

SAMMENLIGNINGSTABELL

Dette direktiv Opphevede direktiver

91/67/EØF 93/53/EØF 95/70/EF

Artikkel 1 nr. 1 bokstav a) Artikkel 1 første ledd — —

Artikkel 1 nr. 1 bokstav b) — — —

Artikkel 1 nr. 1 bokstav c) — Artikkel 1 Artikkel 1

Artikkel 1 nr. 2 — Artikkel 20 nr. 2 Artikkel 12 nr. 2

Artikkel 2 nr. 1 — — —

Artikkel 2 nr. 2 — — —

Artikkel 2 nr. 3 Artikkel 1 annet ledd — —

Artikkel 3 Artikkel 2 Artikkel 2 Artikkel 2

Artikkel 4 — — —

Artikkel 5 — — —

Artikkel 6 — — —

Artikkel 7 — — —

Artikkel 8 nr. 1 — Artikkel 3 nr. 2 Artikkel 3 nr. 2

Artikkel 8 nr. 2 — — —

Artikkel 8 nr. 3 — — —

Artikkel 8 nr. 4 — — —

Artikkel 9 — — —

Artikkel 10 — — Artikkel 4

Artikkel 11 — — —

Artikkel 12 — — —

Artikkel 13 nr. 1 Artikkel 4 første ledd — —

Artikkel 13 nr. 2 Artikkel 4 annet ledd — —

Artikkel 14 nr. 1 bokstav a) Artikkel 7 nr. 1

Artikkel 8 nr. 1

— —

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) — — —

Artikkel 14 nr. 2 Artikkel 16 nr. 1 — —

Artikkel 14 nr. 3 Artikkel 16 nr. 1 — —

Artikkel 14 nr. 4 — — —

Artikkel 15 nr. 1 Artikkel 3 nr. 1 
bokstav a) og nr. 2

— —

Artikkel 15 nr. 2 — — —

Artikkel 15 nr. 3 Artikkel 3. nr. 1 
bokstav b) og nr. 2

— —

Artikkel 15 nr. 4 — — —
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Dette direktiv Opphevede direktiver

91/67/EØF 93/53/EØF 95/70/EF

Artikkel 16 nr. 1 Artikkel 7 nr. 1 
bokstav a) første 
punktum
Artikkel 7 nr. 1 
bokstav b)
Artikkel 8 nr. 1 
bokstav a)
Artikkel 8 nr. 1 
bokstav b)

— —

Artikkel 16 nr. 2 — — —

Artikkel 17 — — —

Artikkel 18 nr. 1 Artikkel 9 — —

Artikkel 18 nr. 2 — — —

Artikkel 19 nr. 1 — — —

Artikkel 19 nr. 2 Artikkel 9 nr. 2 — —

Artikkel 20 Artikkel 14 nr. 3 — —

Artikkel 21 — — —

Artikkel 22 Artikkel 19 nr. 1 — —

Artikkel 23 nr. 1 — — —

Artikkel 23 nr. 2 Artikkel 22 — —

Artikkel 23 nr. 3 Artikkel 19 nr. 2 — —

Artikkel 23 nr. 4 Artikkel 19 nr. 3 — —

Artikkel 23 nr. 5 — — —

Artikkel 24 Artikkel 21 — —

Artikkel 25 bokstav a) Artikkel 20 — —

Artikkel 25 bokstav b) — — —

Artikkel 25 bokstav c) — — —

Artikkel 25 bokstav d) Artikkel 21 nr. 2 — —

Artikkel 25 bokstav e) — — —

Artikkel 26 — Artikkel 4 Artikkel 5 nr. 1

Artikkel 27 — — Artikkel 5 nr. 5

Artikkel 28 bokstav a) — Artikkel 5 nr. 1
Artikkel 10 nr. 1 
bokstav a)

Artikkel 5 nr. 2 
bokstav a)

Artikkel 28 bokstav b) — Artikkel 5 nr. 2 
bokstav b)
Artikkel 10 nr. 1 
bokstav c)

Artikkel 5 nr. 2 
bokstav b)

Artikkel 29 nr. 1 — Artikkel 5 nr. 2 
bokstav h)
Artikkel 6 bokstav a) 
sjuende strekpunkt
Artikkel 8 nr. 1
Artikkel 9 nr. 1 første 
punktum
Artikkel 10 nr. 1 
bokstav b)

Artikkel 4 nr. 1 tredje 
ledd tredje strekpunkt
Artikkel 5 nr. 4 første 
og fjerde ledd
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Dette direktiv Opphevede direktiver

91/67/EØF 93/53/EØF 95/70/EF

Artikkel 29 nr. 2 — Artikkel 5 nr. 2 
bokstav i)

Artikkel 5 nr. 4 første 
og fjerde ledd

Artikkel 29 nr. 3 — Artikkel 6 bokstav b)

Artikkel 6 bokstav d)

Artikkel 8 nr. 2

Artikkel 8 nr. 3

Artikkel 9 nr. 2

—

Artikkel 29 nr. 4 — Artikkel 5 nr. 2 
bokstav i) annet 
strekpunkt

—

Artikkel 30 — Artikkel 5 nr. 4 Artikkel 5 nr. 3

Artikkel 31 — — —

Artikkel 32 — Artikkel 5 nr. 2, 
artikkel 6

Artikkel 4 nr. 1 tredje 
ledd annet strekpunkt, 
artikkel 5 nr. 2 
bokstav b, artikkel 5 
nr. 4 tredje og fjerde 
ledd

Artikkel 33 nr. 1 Artikkel 3 nr. 3 Artikkel 6 bokstav a) 
fjerde strekpunkt

—

Artikkel 33 nr. 2 — Artikkel 6 bokstav a) 
fjerde strekpunkt

—

Artikkel 33 nr. 3 — — —

Artikkel 33 nr. 4 — — —

Artikkel 34 nr. 1 — Artikkel 5 nr. 2 
bokstav c)

Artikkel 6 bokstav a) 
første og tredje 
strekpunkt

—

Artikkel 34 nr. 2 — Artikkel 6 bokstav a) 
fjerde strekpunkt

—

Artikkel 35 — Artikkel 6 bokstav a) 
annet, femte og sjette 
strekpunkt

—

Artikkel 36 — — —

Artikkel 37 bokstav a) — — —

Artikkel 37 bokstav b) — — Artikkel 5 nr. 3

Artikkel 38 nr. 1 — Artikkel 9 nr. 1 annet 
punktum

—

Artikkel 38 nr. 2 — Artikkel 9 nr. 3 —

Artikkel 38 nr. 3 — — —

Artikkel 39 bokstav a) — Artikkel 10 nr. 1 
bokstav c)

Artikkel 4 nr. 1 tredje 
ledd første strekpunkt

Artikkel 39 bokstav b) — — —

Artikkel 39 bokstav c) — Artikkel 10 nr. 1 
bokstav c)

—

Artikkel 39 bokstav d) — — —

Artikkel 40 — Artikkel 7 —
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Dette direktiv Opphevede direktiver

91/67/EØF 93/53/EØF 95/70/EF

Artikkel 41 — — —

Artikkel 42 — — —

Artikkel 43 — — —

Artikkel 44 nr. 1 Artikkel 10 Artikkel 10 nr. 2 —

Artikkel 44 nr. 2 Artikkel 10 Artikkel 10 nr. 2 —

Artikkel 45 Artikkel 10 nr. 1 — —

Artikkel 46 — — —

Artikkel 47 — Artikkel 6 bokstav a) 
første strekpunkt

Artikkel 15

—

Artikkel 48 nr. 1 — Artikkel 14 nr. 1 —

Artikkel 48 nr. 2 — Artikkel 14 nr. 1 —

Artikkel 48 nr. 3 — — —

Artikkel 48 nr. 4 — — —

Artikkel 49 nr. 1 Artikkel 5 nr. 1 — —

Artikkel 49 nr. 2 — — —

Artikkel 49 nr. 3 Artikkel 15 — —

Artikkel 50 nr. 1 Artikkel 5 nr. 1

Artikkel 6 nr. 1

— —

Artikkel 50 nr. 2 — — —

Artikkel 50 nr. 3 Artikkel 5 nr. 1 — —

Artikkel 50 nr. 4 Artikkel 15 — —

Artikkel 51 nr. 1 — — —

Artikkel 51 nr. 2 Artikkel 5 nr. 2 — —

Artikkel 52 — — —

Artikkel 53 nr. 1 — — —

Artikkel 53 nr. 2 — — —

Artikkel 53 nr. 3 — Artikkel 9 nr. 1 annet 
punktum

—

Artikkel 54 nr. 1 — — —

Artikkel 54 nr. 2 — Artikkel 6 bokstav d)

Artikkel 8 nr. 3

—

Artikkel 54 nr. 3 — — —

Artikkel 55 nr. 1 — Artikkel 13 nr. 1 Artikkel 7 nr. 1

Artikkel 55 nr. 2 — Artikkel 13 nr. 2 Artikkel 7 nr. 2

Artikkel 55 nr. 3 — — —

Artikkel 56 nr. 1 — Artikkel 12 nr. 1

Artikkel 12 nr. 4

Artikkel 6 nr. 2

Artikkel 6 nr. 3

Artikkel 56 nr. 2 — — —

Artikkel 56 nr. 3 — Artikkel 12 nr. 6 Artikkel 6 nr. 5

Artikkel 56 nr. 4 — — —

Artikkel 56 nr. 5 — Artikkel 12 nr. 1

Artikkel 12 nr. 3

Artikkel 6 nr. 2
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Dette direktiv Opphevede direktiver

91/67/EØF 93/53/EØF 95/70/EF

Artikkel 57 bokstav a) — Artikkel 11 nr. 2 —

Artikkel 57 bokstav b) — Artikkel 11 nr. 1 Artikkel 6 nr. 1

Artikkel 57 bokstav c) — — —

Artikkel 58 nr. 1 Artikkel 17 Artikkel 16 Artikkel 8

Artikkel 58 nr. 2 Artikkel 22 — —

Artikkel 58 nr. 3 Artikkel 17 — —

Artikkel 59 — — —

Artikkel 60 — — —

Artikkel 61 nr. 1 — — —

Artikkel 61 nr. 2 Artikkel 25 Artikkel 18 Artikkel 9

Artikkel 61 nr. 3 Artikkel 9 nr. 3
Artikkel 17 nr. 2

Artikkel 18a Artikkel 4 nr. 2
Artikkel 5 nr. 4 fjerde 
ledd
Artikkel 8 nr. 4

Artikkel 62 Artikkel 26
Artikkel 27

Artikkel 19 Artikkel 10

Artikkel 63 — — —

Artikkel 64 — — —

Artikkel 65 Artikkel 29 Artikkel 20 Artikkel 12

Artikkel 66 — — Artikkel 13

Artikkel 67 Artikkel 30 Artikkel 21 Artikkel 14
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 
om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor 
Fellesskapet(1), særlig artikkel 8, artikkel 9 nr. 2, artikkel 10 
nr. 2 og artikkel 16 nr. 1 annet ledd,

under henvisning til rådsdirektiv 90/539/EØF av 15. oktober 
1990 om krav til dyrehelse ved handel med fjørfe og rugeegg 
innenfor Fellesskapet og innførsel av fjørfe og rugeegg fra 
tredjestater(2), særlig artikkel 34,

under henvisning til rådsdirektiv 92/35/EØF av 29. april 1992 
om fastsettelse av kontrollregler og tiltak for å bekjempe 
afrikansk hestepest(3), særlig artikkel 18,

under henvisning 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(4), særlig artikkel 24 nr. 2,

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 346 av 9.12.2006, s. 41, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 99/2007 av 28. september 
2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 9, 
21.2.2008, s. 8. 

(1) EFT nr. 121 av 29.7.1964, s. 1977/64. Direktivet sist endret ved forordning 
(EF) nr. 1/2005 (EUT L 3 av 5.1.2005, s. 1).

(2) EFT L 303 av 31.10.1990, s. 6. Direktivet sist endret ved forordning (EF) 
nr. 806/2003 (EUT L 122 av 16.5.2003, s. 1).

(3) EFT L 157 av 10.6.1992, s. 19. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten 
av 2003.

(4) EFT L 62 av 15.3.1993, s. 69. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten av 
2003.

under henvisning til rådsdirektiv 93/53/EF av 24. juni 1993 om 
fastsettelse av minimumstiltak i Fellesskapet for bekjempelse 
av visse fiskesykdommer(5), særlig artikkel 18 annet ledd,

under henvisning til rådsdirektiv 95/70/EF av 22. desember 
1995 om fastsettelse av minimumstiltak i Fellesskapet for 
bekjempelse av visse sykdommer hos toskallede bløtdyr(6), 
særlig artikkel 9 annet ledd,

under henvisning til rådsdirektiv 2000/75/EF av 20. november 
2000 om fastsettelse av særlige bestemmelser om tiltak for å 
bekjempe og utrydde Blue Tongue(7), særlig artikkel 19 annet 
ledd,

under henvisning til rådsdirektiv 2001/89/EF av 23. oktober 
2001 om fellesskapstiltak for bekjempelse av klassisk 
svinepest(8), særlig artikkel 25 nr. 2,

under henvisning 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), 
særlig artikkel 26 nr. 1, og

(5) EFT L 175 av 19.7.1993, s. 23. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten 
av 2003.

(6) EFT L 332 av 30.12.1995, s. 33. Direktivet sist endret ved kommisjonsvedtak 
2006/775/EF (EFT L 314 av 15.11.2006, s. 33).

(7) EFT L 327 av 22.12.2000, s. 74. Direktivet endret ved tiltredelsesakten av 
2003.

(8) EFT L 316 av 1.12.2001, s. 5. Direktivet endret ved tiltredelsesakten av 
2003.

(9) EFT L 192 av 20.7.2002, s. 27. Direktivet endret ved tiltredelsesakten av 
2003.

KOMMISJONSVEDTAK

av 5. desember 2006

om endring av rådsdirektiv 64/432/EØF, 90/539/EØF, 92/35/EØF, 92/119/EØF, 93/53/EØF, 95/70/
EF, 2000/75/EF, 2001/89/EF, 2002/60/EF og vedtak 2001/618/EF med hensyn til lister over nasjonale 

referanselaboratorier og statlige institutter(*)

[meddelt under nummer K(2006) 5856]

(2006/911/EF)

 2011/EØS/35/14
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ut fra følgende betraktninger:

1) I direktiv 64/432/EØF er det fastsatt en liste over statlige 
institutter og nasjonale referanselaboratorier som har 
ansvaret for den offisielle prøvingen av tuberkuliner og 
reagenser, en liste over nasjonale referanselaboratorier 
for bovin brucellose samt en liste over offentlige 
institutter som har ansvaret for at standardantigenet 
til laboratoriebruk korrigeres etter det offisielle EØF-
standardserumet (EI-serum) fra Statens Veterinære 
Serumlaboratorium i København, når det gjelder 
enzootisk bovin leukose.

2) I henhold til direktiv 90/539/EØF skal medlemsstatene 
utpeke nasjonale referanselaboratorier som skal 
ha ansvaret for å samordne diagnostiske metoder og 
bruken av disse i godkjente laboratorier. De nasjonale 
referanselaboratoriene er oppført i nevnte direktiv.

3) I henhold til direktiv 92/35/EØF skal medlemsstatene 
utpeke nasjonale referanselaboratorier som skal 
ha ansvaret for å samordne diagnostiske metoder og 
bruken av disse i godkjente laboratorier. De nasjonale 
referanselaboratoriene er oppført i nevnte direktiv.

4) I henhold til direktiv 92/119/EØF skal medlemsstatene 
utpeke nasjonale laboratorier for hver av sykdommene 
nevnt i direktivet. Listen over nasjonale laboratorier 
for smittsomt blæreutslett hos gris er oppført i nevnte 
direktiv.

5) I henhold til direktiv 93/53/EØF skal medlemsstatene 
utpeke nasjonale referanselaboratorier for hver av 
sykdommene nevnt i direktivet. Listen over nasjonale 
referanselaboratorier for fiskesykdommer er oppført i 
nevnte direktiv.

6) I henhold til direktiv 95/70/EF skal medlemsstatene 
utpeke nasjonale referanselaboratorier som skal utføre 
prøvetaking og undersøkelser. Listen over nasjonale 
referanselaboratorier for sykdommer hos toskallede 
bløtdyr er oppført i nevnte direktiv.

7) I henhold til direktiv 2000/75/EF skal medlemsstatene 
utpeke nasjonale laboratorier som skal ha ansvaret 
for å utføre laboratorieundersøkelser. De nasjonale 
laboratoriene er oppført i nevnte direktiv.

8) I henhold til direktiv 2001/89/EF skal medlemsstatene 
sikre at et nasjonalt laboratorium har ansvaret for å 

samordne standarder og diagnostiske metoder. De 
nasjonale laboratoriene er oppført i nevnte direktiv.

9) I henhold til direktiv 2002/60/EF skal medlemsstatene 
sikre at et nasjonalt laboratorium har ansvaret for å 
samordne standarder og diagnostiske metoder. De 
nasjonale laboratoriene er oppført i nevnte direktiv.

10) I kommisjonsvedtak 2001/618/EF av 23. juli 2001 om 
tilleggsgarantier med hensyn til pseudorabies ved handel 
med svin i Fellesskapet, kriterier for hvilke opplysninger 
som skal gis om denne sykdommen, og om oppheving 
av vedtak 93/24/EØF og 93/244/EØF(1) er det fastsatt en 
liste over institutter som skal ha ansvaret for å kontrollere 
ELISA-metodens kvalitet i hver enkelt medlemsstat, 
og særlig for å produsere og standardisere nasjonale 
referansesera i samsvar med Fellesskapets referansesera. 
Listen er oppført i nevnte vedtak.

11) Vedkommende myndigheter i nesten alle medlemsstater 
har søkt om ajourføring av opplysningene om nasjonale 
referanselaboratorier oppført i en rekke direktiver og et 
vedtak. Det er dessuten hensiktsmessig at de nasjonale 
referanselaboratoriene og statlige instituttene nevnt i 
disse rettsaktene, er oppført i alfabetisk rekkefølge etter 
hver enkelt medlemsstats ISO-kode.

12) Av hensyn til klarheten og sammenhengen i Fellesskapets 
regelverk bør listene i nevnte direktiver og vedtak 
erstattes.

13) Direktiv 64/432/EØF, 90/539/EØF, 92/35/EØF, 92/119/
EØF, 93/53/EØF, 95/70/EF, 2000/75/EF, 2001/89/EF, 
2002/60/EF og vedtak 2001/618/EF bør derfor endres.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Direktiv 64/432/EØF, 90/539/EØF, 92/35/EØF, 92/119/EØF, 
93/53/EØF, 95/70/EF, 2000/75/EF, 2001/89/EF, 2002/60/EF 
og vedtak 2001/618/EF endres i samsvar med vedlegget til 
dette vedtak.

(1) EFT L 215 av 9.8.2001, s. 48. Vedtaket sist endret ved vedtak 2005/768/EF 
(EUT L 290 av 4.11.2005, s. 27).
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Artikkel 2

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

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 5. desember 2006.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

_________________
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AT

AGES: Österreichische Agentur für Gesundheit 
und Ernährungssicherheit GmbH — Institut für 
veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling (Austrian 
Agency for Health and Consumer Protection-Institute for 
veterinary investigations Mödling)
Robert Koch-Gasse 17
A-2340 Mödling
Tel.: +43 (0) 505 55-38112
Fax: +43 (0) 505 55-38108
E-mail: vetmed.moedling@ages.at

BE

CODA — CERVA — VAR
Veterinary and Agrochemical Research Centre
Groeselenberg 99
B-1180 Brussels

CY

State Veterinary Laboratory
Veterinary Services
1417 Athalassa
Nicosia

CZ

Státní veterinární ústav
Praha – Lysolaje
Sídlištní 136/24
165 03 Praha 6 – Lysolaje

DE

Friedrich-Loeffler-Institut
Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit
Standort Jena
Naumburger Str. 96a
07743 Jena
Tel.: +49 3641-804-0
Fax: +49 3641-804-228

DK

Danish Institute for Food and Veterinary Research,
Department of Veterinary Diagnostics and Research,
Bülowsvej 27,
DK-1790 Copenhagen V

EE

Eesti Maaülikool
Mükobakteriooside laboratoorium
F.H. Kreutzwaldi 62
51014 Tartu
Tel.: +372 731 3250

ES

Laboratorio Central de Sanidad Animal de Santa Fe
Camino del Jau s/n
Santa Fe 18320 (Granada)
Tel.: +34 958 440 375/440 400
Fax: +34 958 441 200
Fulgencio Garrido Abellán
E-mail: clvgr@mapya.es

FI

Finnish Food Safety Authority
Animal Diseases and Food Safety Research
Mustialankatu 3
FI-00790 Helsinki, Finland
E-mail: info@evira.fi
Tel.: +358 20 772 003 (exchange)
Fax: +358 20 772 4350

FR

Laboratoire d’études et de recherches sur les médicaments 
vétérinaires et les désinfectants
AFSSA site de Fougères
La Haute Marche — Javené
35133 Fougères

GB

Veterinary Laboratories Agency
New Haw, Addlestone, Weybridge
Surrey KT15 3NB, UK
Tel. (44-1932) 341111
Fax (44-1932) 347046

GR

Hellenic Ministry of Rural Development and Food
Centre of Athens Veterinary Institutions
Institute of infectious and parasitic diseases
Department of Microbiology
25 Neapoleos Street
15 310 Ag. Paraskevi
Tel.: +30 210 6010903-6399521
Fax: +30 210 6399477

HU

Országos Állategészségügyi Intézet
Budapest
Tábornok u. 2.
H-1149

IE

Bacteriology Division
Central Veterinary Research Laboratory
Department of Agriculture and Food Laboratories
Backweston Campus
Stacumny Lane
Celbridge
Co. Kildare

IT

Istituto Superiore di Sanità
299 Viale Regina Elena
00161 - Roma (I)
Tel. +39 06 49 90 1
Fax +39 06 49 38 71 18

LT
Nacionalinė veterinarijos laboratorija,
J. Kairiūkščio g. 10,
LT-2021 Vilnius

LU

CODA — CERVA — VAR
Veterinary and Agrochemical Research Centre
Groeselenberg 99
B-1180 Brussels

LV

Nacionālais diagnostikas centrs
National Diagnostic Centre)
Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076
Tel.: +371 7620526
Fax: +371 7620434
E-mail: ndc@ndc.gov.lv

MT —

NL

Centraal Instituut voor DierziekteControle
CIDC-Lelystad
Hoofdvestiging: Houtribweg 39
Nevenvestiging: Edelhertweg 15
Postbus 2004
8203 AA Lelystad

VEDLEGG

I direktiv 64/432/EØF, 90/539/EØF, 92/35/EØF, 92/119/EØF, 93/53/EØF, 95/70/EF, 2000/75/EF, 2001/89/EF, 2002/60/
EF og vedtak 2001/618/EF gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg B til direktiv 64/432/EØF skal nr. 4.2 lyde:

«4.2. Liste over statlige institutter og nasjonale referanselaboratorier
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PL

Laboratory Departament of Microbiology
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut 
Badawczy,
Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Tel.: +48.81.886 30 51
Fax: +48.81.886 25 95
E-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl

PT
Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)
Estrada de Benfica, 701
P-1549-011 Lisboa

SE Statens Veterinärmedicinska Anstalt
SE-751 89 Uppsala

SI

Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta
Nacionalni veterinarski inštitut
Gerbičeva 60,
SI-1000 Ljubljana

SK
Štátny veterinárny a potravinový ústav
Akademická 3
SK-949 01 Nitra»

2. I vedlegg C til direktiv 64/432/EØF skal nr. 4.2 lyde:

«4.2.  Liste over nasjonale referanselaboratorier

AT

AGES: Österreichische Agentur für Gesundheit 
und Ernährungssicherheit GmbH — Institut für 
veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling (Austrian 
Agency for Health and Consumer Protection-Institute for 
veterinary investigations Mödling)
Robert Koch-Gasse 17
A-2340 Mödling
Tel.: +43 (0) 505 55-38112
Fax: +43 (0) 505 55-38108
E-mail: vetmed.moedling@ages.at

BE

CODA — CERVA — VAR
Veterinary and Agrochemical Research Centre
Groeselenberg 99
B-1180 Brussels

CY

State Veterinary Laboratory
Veterinary Services
1417 Athalassa
Nicosia

CZ

Státní veterinární ústav
Olomouc
Jakoubka ze Stříbra 1
779 00 Olomouc

DE

Friedrich-Loeffler-Institut
Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit
Standort Jena
Naumburger Str. 96a
07743 Jena
Tel.: +49 3641-804-0
Fax: +49 3641-804-228

DK

Danish Institute for Food and Veterinary Research,
Department of Veterinary Diagnostics and Research,
Bülowsvej 27,
DK-1790 Copenhagen V

EE

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium
Kreutzwaldi 30, 51006 Tartu, Estonia
Tel.: +372 7 386 100
Faks: +372 7 386 102
E-post: info@vetlab.ee

ES

Laboratorio Central de Sanidad Animal de Santa Fe
Camino del Jau s/n
Santa Fe 18320 (Granada)
Tel.: 34 958 440 375/440 400
Fax: 34 958 441 200
Fulgencio Garrido Abellán
E-mail: clvgr@mapya.es

FI

Finnish Food Safety Authority
Animal Diseases and Food Safety Research
Mustialankatu 3
FI-00790 Helsinki, Finland
E-mail: info@evira.fi
Tel.: +358 20 772 003 (exchange)
Fax: +358 20 772 4350

FR

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie 
animale et zoonoses
AFSSA site de Maisons-Alfort — LERPAZ
22 rue Pierre Curie — BP 67
94703 Maisons-Alfort Cedex

GB

Veterinary Laboratories Agency
New Haw, Addlestone, Weybridge
Surrey KT15 3NB, UK
Tel. (44-1932) 341111
Fax (44-1932) 347046
Immunodiagnostics Department
Veterinary Sciences Division
Stoney Road Stormont
Belfast BT4 3SD, UK

GR

Hellenic Ministry of Rural Development and Food
National Veterinary Laboratory of Larisa
6o Km, National Highway Larisa-Trikala
Tel.: + 30 2410 617 980-617 981
Fax: + 30 2410 617982

HU

Országos Állategészségügyi Intézet
Budapest
Tábornok u. 2.
H-1149

IE

The Blood Testing Laboratory
Department of Agriculture and Food
Model Farm Road
Cork
Co. Cork
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IT

Centro di Referenza Nazionale per le brucellosi c/o Istituto 
zooprofilattico sperimentale dell’ Abruzzo e del Molise
Via Campo Boario
I- 64100 Teramo

LT
Nacionalinė veterinarijos laboratorija,
J. Kairiūkščio g. 10,
LT-2021 Vilnius

LU

CODA — CERVA — VAR
Veterinary and Agrochemical Research Centre
Groeselenberg 99
B-1180 Brussels

LV

Nacionālais diagnostikas centrs
National Diagnostic Centre)
Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076
Tel.: +371 7620526
Fax: +371 7620434
E-mail: ndc@ndc.gov.lv

MT —

NL

Centraal Instituut voor DierziekteControle
CIDC-Lelystad
Hoofdvestiging: Houtribweg 39
Nevenvestiging: Edelhertweg 15
Postbus 2004
8203 AA Lelystad

PL

Laboratory Departament of Microbiology
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut 
Badawczy,
Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Tel.: +48.81.886 30 51
Fax: +48.81.886 25 95
E-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl

PT
Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)
Estrada de Benfica, 701
P-1549-011 Lisboa

SE Statens Veterinärmedicinska Anstalt
SE-751 89 Uppsala

SI

Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta
Nacionalni veterinarski inštitut
Gerbičeva 60,
SI-1000 Ljubljana

SK
Štátny veterinárny ústav
Pod dráhami 918
SK-960 86 Zvolen»

3. I vedlegg D til direktiv 64/432/EØF skal avsnitt A.1 og A2 i kapittel II lyde:

«A.1. Det antigenet som skal brukes i prøven, må inneholde glykoproteiner fra bovint leukosevirus. Antigenet 
skal standardiseres etter et standardserum (EI-serum) fra Danmarks Fødevareforskning i København.

A.2.  De offentlige instituttene som er nevnt nedenfor, skal ha ansvaret for at standardantigenet til laboratoriebruk 
korrigeres etter det offisielle EØF-standardserumet (EI-serum) fra Danmarks Fødevareforskning i København. 

AT

AGES: Österreichische Agentur für Gesundheit 
und Ernährungssicherheit GmbH — Institut für 
veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling (Austrian 
Agency for Health and Consumer Protection-Institute for 
veterinary investigations Mödling)
Robert Koch-Gasse 17
A-2340 Mödling
Tel.: +43 (0) 505 55-38112
Fax: +43 (0) 505 55-38108
E-mail: vetmed.moedling@ages.at

BE

CODA — CERVA — VAR
Veterinary and Agrochemical Research Centre
Groeselenberg 99
B-1180 Brussels

CY

State Veterinary Laboratory
Veterinary Services
1417 Athalassa
Nicosia

CZ

Státní veterinární ústav
Praha – Lysolaje
Sídlištní 136/24
165 03 Praha 6 – Lysolaje

DE

Friedrich-Loeffler-Institut
Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit
Standort Wusterhausen
Seestraße 55
16868 Wusterhausen
Tel.: +49 33979-80-0
Fax: +49 33979-80-200

DK

Danish Institute for Food and Veterinary Research,
Department of Virology,
Lindholm,
DK-4771 Kalvehave

EE

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium
Kreutzwaldi 30, 51006 Tartu, Estonia
Tel.: +372 7 386 100
Faks: +372 7 386 102
E-post: info@vetlab.ee

ES

Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete
Carretera de Algete, km 8
Algete 28110 (Madrid)
Tel.: +34 916 290 300
Fax: +34 916 290 598
E-mail: lcv@mapya.es
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FI

Finnish Food Safety Authority
Animal Diseases and Food Safety Research
Mustialankatu 3
FI-00790 Helsinki, Finland
E-mail: info@evira.fi
Tel.: +358 20 772 003 (exchange)
Fax: +358 20 772 4350

FR

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie bovine 
et hygiène des viandes
AFSSA site de Lyon — LERPBHV
31 avenue Tony Garnier
69364 Lyon Cedex 07 FRANCE

GB

Veterinary Laboratories Agency
New Haw, Addlestone, Weybridge
Surrey KT15 3NB, UK
Tel. (44-1932) 341111
Fax (44-1932) 347046
Immunodiagnostics Department
Veterinary Sciences Division
Stoney Road Stormont
Belfast BT4 3SD, UK

GR

Hellenic Ministry of Rural Development and Food
Centre of Athens Veterinary Institutions
Institute of Foot and Mouth Disease and exotic diseases
25 Neapoleos Street
15 310 Ag. Paraskevi
Tel.: + 30 210 6010903-6007016
Fax: + 30 210 6399477

HU

Országos Állategészségügyi Intézet
Budapest
Tábornok u. 2.
H-1149

IE

Virology Division
Central Veterinary Research Laboratory
Department of Agriculture and Food Laboratories
Backweston Campus
Stacumny Lane
Celbridge
Co. Kildare

IT

Centro di referenza nazionale per i retrovirus correlati alle 
patologie infettive dei ruminanti c/o Istituto zooprofilattico 
sperimentale dell’ Umbria e delle Marche,
Via G. Salvemini 1,
06126 Perugia
Tel. +39 75 3431
Fax +39 75 35047

LT
Nacionalinė veterinarijos laboratorija,
J. Kairiūkščio g. 10,
LT-2021 Vilnius

LU

CODA — CERVA — VAR
Veterinary and Agrochemical Research Centre
Groeselenberg 99
B-1180 Brussels

LV

Nacionālais diagnostikas centrs
National Diagnostic Centre)
Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076
Tel.: +371 7620526
Fax: +371 7620434
E-mail: ndc@ndc.gov.lv

MT —

NL

Centraal Instituut voor DierziekteControle
CIDC-Lelystad
Hoofdvestiging: Houtribweg 39
Nevenvestiging: Edelhertweg 15
Postbus 2004
8203 AA Lelystad

PL

Laboratory Departament of Biochemistry
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut 
Badawczy,
Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Tel.: +48.81.886 30 51
Fax: +48.81.886 25 95
E-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl

PT
Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)
Estrada de Benfica, 701
P-1549-011 Lisboa

SE
Statens Veterinärmedicinska Anstalt
SE-751 89 Uppsala

SI

Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta
Nacionalni veterinarski inštitut
Gerbičeva 60,
SI-1000 Ljubljana

SK
Štátny veterinárny ústav
Pod dráhami 918
SK-960 86 Zvolen»
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4. I vedlegg I til direktiv 90/539/EØF skal nr. 1 lyde:

«1.  De nasjonale referanselaboratorier for aviære sykdommer er som følger: 

AT

AGES: Österreichische Agentur für Gesundheit 
und Ernährungssicherheit GmbH — Institut für 
veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling (Austrian 
Agency for Health and Consumer Protection-Institute for 
veterinary investigations Mödling)
Robert Koch-Gasse 17
A-2340 Mödling
Tel.: +43 (0) 505 55-38112
Fax: +43 (0) 505 55-38108
E-mail: vetmed.moedling@ages.at

BE

CODA — CERVA — VAR
Veterinary and Agrochemical Research Centre
Groeselenberg 99
B-1180 Brussels

CY

State Veterinary Laboratory
Veterinary Services
1417 Athalassa
Nicosia

CZ
State Veterinary Institute Praha
Sídlištní 136/24
165 03 Praha 6

DE

Friedrich-Loeffler-Institut
Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit
Boddenblick 5a
17493 Greifswald-Insel Riems
Tel.: +49 383 51-7-0
Fax: +49 383 51-7-151

DK

Danish Institute for Food and Veterinary Research,
Dpt. of Poultry, Fish and Fur Animals,
Hangoevej 2,
DK-8200 Aarhus N

EE

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium
Väike-Paala 3, 11415 Tallinn, Estonia
Tel.: +372 603 58 10
Faks: +372 603 58 11
E-post: tallinn@vetlab.ee

ES

Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete
Carretera de Algete, km 8
Algete 28110 (Madrid)
Tel.: +34 916 290 300
Fax: +34 916 290 598
E-mail: lcv@mapya.es

FI

Finnish Food Safety Authority
Animal Diseases and Food Safety Research
Mustialankatu 3
FI-00790 Helsinki, Finland
E-mail: info@evira.fi
Tel.: +358 20 772 003 (exchange)
Fax: +358 20 772 4350

FR

Laboratoire d’études et de recherches avicoles, porcines et 
piscicoles
AFSSA site de Ploufragan/Brest — LERAPP
BP 53
22440 Ploufragan

GB

Veterinary Laboratories Agency
New Haw, Addlestone, Weybridge
Surrey KT15 3NB, UK
Tel. (44-1932) 341111
Fax (44-1932) 347046

GR

Centre of Thessaloniki Veterinary Institutions,
80, 26th October Street,
GR-546 27 Thessaloniki
Tel.: 2310785104

HU

Országos Állategészségügyi Intézet
Central Veterinary Institute)
H-1581 Budapest
146., Pf. 2.
Tel.: +36-1-460-6300, +36-1-460-6317
Fax: +36-1-222-6070

IE

Virology Division
Central Veterinary Research Laboratory
Department of Agriculture and Food Laboratories
Backweston Campus
Stacumny Lane
Celbridge
Co. Kildare

IT

Centro di Referenza Nazionale per l’influenza aviare e la 
malattia di New Castle e Centro di Referenza Nazionale
per le Salmonellosi c/o Istituto zooprofilattico sperimentale 
delle Venezie,
V.le dell’Università,
10-35020 Legnaro (Pd)

LT

National Veterinary Laboratory
Nacionalinė veterinarijos laboratorija)
J. Kairiūkščio 10
LT-08409 Vilnius

LU

CODA — CERVA — VAR
Veterinary and Agrochemical Research Centre
Groeselenberg 99
B-1180 Brussels

LV

Nacionālais diagnostikas centrs
National Diagnostic Centre)
Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076
Tel.: +371 7620526
Fax: +371 7620434
E-mail: ndc@ndc.gov.lv

MT National Veterinary Laboratory, Marsa

NL

Centraal Instituut voor Dierziekte Controle
CIDC-Lelystad
Hoofdvestiging: Houtribweg 39
Nevenvestiging: Edelhertweg 15
Postbus 2004
8203 AA Lelystad
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PL

Laboratory Department of Poultry Diseases
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut 
Badawczy
Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Tel.: +48.81.886 30 51
Fax: +48.81.886 25 95
E-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl

PT
Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)
Estrada de Benfica, 701
P-1549-011 Lisboa

SE

Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Department of Virology
SE-751 89 Uppsala
Tel (46-18) 674000
Fax (46-18) 674467

Department of Bacteriology
SE-751 89 Uppsala
Tel (46-18) 674000
Fax (46-18) 309162

SI

Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta
Nacionalni veterinarski inštitut
Gerbičeva 60,
SI-1000 Ljubljana

SK
Štátny veterinárny a potravinový ústav,
Botanická 15, 842 52 Bratislava»

5. I vedlegg I til direktiv 92/35/EØF skal avsnitt A lyde:

«A.  LISTE OVER NASJONALE LABORATORIER FOR AFRIKANSK HESTEPEST

AT

AGES: Österreichische Agentur für Gesundheit 
und Ernährungssicherheit GmbH — Institut für 
veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling (Austrian 
Agency for Health and Consumer Protection-Institute for 
veterinary investigations Mödling)
Robert Koch-Gasse 17
A-2340 Mödling
Tel.: +43 (0) 505 55-38112
Fax: +43 (0) 505 55-38108
E-mail: vetmed.moedling@ages.at

BE

CODA — CERVA — VAR
Veterinary and Agrochemical Research Centre
Groeselenberg 99
B-1180 Brussels

CY

State Veterinary Laboratory
Veterinary Services
1417 Athalassa
Nicosia

CZ

Institute for Animal Health,
Pirbright Laboratory
Ash Road,
Pirbright, Woking
Surrey GU24 ONF, UK
E-mail: pirbright.reception@bbsrc.ac.uk

DE

Friedrich-Loeffler-Institut
Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit
— Standort Tübingen —
Postfach 11 49
72001 Tübingen
Tel.: +49.7071-96-7-0
Fax: +49.7071-96-7-105

DK

Danish Institute for Food and Veterinary Research,
Dpt. of Virology,
Lindholm,
DK-4771 Kalvehave

EE

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium
Kreutzwaldi 30, 51006 Tartu, Estonia
Tel.: +372 7 386 100
Faks: +372 7 386 102
E-post: info@vetlab.ee

ES

Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete
Carretera de Algete, km 8
Algete 28110 (Madrid)
Tel.: +34 916 290 300
Fax: +34 916 290 598
E-mail: lcv@mapya.es

FI

Finnish Food Safety Authority
Animal Diseases and Food Safety Research
Mustialankatu 3
FI-00790 Helsinki, Finland
E-mail: info@evira.fi
Tel.: +358 20 772 003 (exchange)
Fax: +358 20 772 4350

FR

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale 
et zoonoses
AFSSA site de Maisons-Alfort — LERPAZ
22 rue Pierre Curie — BP 67
94703 Maisons-Alfort Cedex FRANCE

GB

Institute for Animal Health
Pirbright Laboratory
Ash Road
Pirbright, Woking
Surrey GU12 6DG, UK
E-mail: pirbright.reception@bbsrc.ac.uk

GR

Hellenic Ministry of Rural Development and Food
Centre of Athens Veterinary Institutions
Institute of Foot and Mouth Disease and exotic diseases
25 Neapoleos Street
15 310 Ag. Paraskevi
Tel.: +30 210 6010903-6007016
Fax: +30 210 6399477

HU

Országos Állategészségügyi Intézet
Central Veterinary Institute)
H-1581 Budapest
146., Pf. 2.
Tel.: +36-1-460-6300, +36-1-460-6317
Fax: +36-1-222-6070

IE
Central Veterinary Research Laboratory
Department of Agriculture and Food
Abbotstown, Castleknock, Dublin

IT

Centro Nazionale di Referenza per lo studio e l’accertamento 
delle malattie esotiche degli animali c/o Istituto zooprofilattico 
sperimentale dell’ Abruzzo e del Molise
Via Campo Boario
I- 64100 Teramo
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LT

National Veterinary Laboratory
Nacionalinė veterinarijos laboratorija)
J. Kairiūkščio g. 10
LT-08409 Vilnius

LU
Laboratoire de Médecine Vétérinaire de l’Etat,
54, Avenue Gaston Diderich,
L-Luxemburg

LV —

MT

Institute for Animal Health,
Pirbright Laboratory
Ash Road,
Pirbright, Woking
Surrey GU24 ONF, UK
E-mail: pirbright.reception@bbsrc.ac.uk

NL

Centraal Instituut voor DierziekteControle
CIDC-Lelystad
Hoofdvestiging: Houtribweg 39
Nevenvestiging: Edelhertweg 15
Postbus 2004
8203 AA Lelystad

PL

Laboratory Department of Virology
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut 
Badawczy
Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Tel.: +48.81.886 30 51
Fax: +48.81.886 25 95
E-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl

PT
Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)
Estrada de Benfica, 701
P-1549-011 Lisboa

SE Statens Veterinärmedicinska Anstalt,
SE-751 89 Uppsala

SI

Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta
Nationalni veterinarski inštitut,
Gerbičeva 60,
SI-1000 Ljubljana

SK

Institute for Animal Health,
Pirbright Laboratory
Ash Road,
Pirbright, Woking
Surrey GU24 ONF, UK
E-mail: pirbright.reception@bbsrc.ac.uk»

6. I vedlegg II til direktiv 92/119/EØF skal nr. 5 lyde:

«5. Diagnoselaboratorier

AT

AGES: Österreichische Agentur für Gesundheit 
und Ernährungssicherheit GmbH — Institut für 
veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling (Austrian 
Agency for Health and Consumer Protection-Institute for 
veterinary investigations Mödling)
Robert Koch-Gasse 17
A-2340 Mödling
Tel.: +43 (0) 505 55-38112
Fax: + 43(0) 505 55-38108
E-mail: vetmed.moedling@ages.at

BE

CODA — CERVA — VAR
Veterinary and Agrochemical Research Centre
Groeselenberg 99
B-1180 Brussels

CY

State Veterinary Laboratory
Veterinary Services
1417 Athalassa
Nicosia

CZ
State Veterinary Institute Praha
Sídlištní 136/24
165 03 Praha 6

DE

Friedrich-Loeffler-Institut
Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit
Boddenblick 5a
17493 Greifswald-Insel Riems
Tel.: +49.383 51-70
Fax: +49.383 51-7-151

DK

Danish Institute for Food and Veterinary Research,
Dpt. of Virology,
Lindholm,
DK-4771 Kalvehave

EE

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium
Kreutzwaldi 30, 51006 Tartu, Estonia
Tel.: +372 7 386 100
Faks: +372 7 386 102
E-post: info@vetlab.ee

ES

Centro de Investigación en Sanidad Animal INIA-CISA
Carretera de Algete-El Casar, km 8,
Valdeolmos E-28130 (Madrid)
Tel.: +34 916 202 216/202 300
Fax: +34 916 202 247
E-mail: arias@inia.es

FI

Finnish Food Safety Authority
Animal Diseases and Food Safety Research
Mustialankatu 3
FI-00790 Helsinki, Finland
E-mail: info@evira.fi
Tel: +358 20 772 003 (exchange)
Fax: +358 20 772 4350

FR

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale 
et zoonoses
AFSSA site de Maisons-Alfort — LERPAZ
22 rue Pierre Curie — BP 67
94703 Maisons-Alfort Cedex FRANCE

GB

Institute for Animal Health
Pirbright Laboratory
Ash Road
Pirbright, Woking
Surrey GU12 6DG, UK
E-mail: pirbright.reception@bbsrc.ac.uk

GR

Centre of Athens Veterinary Institutes
25 Neapoleos Street,
GR-153 10 Agia Paraskevi Attiki
Tel.: +30.2106010903
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HU

Országos Állategészségügyi Intézet
Central Veterinary Institute)
H-1581 Budapest
146., Pf. 2.
Tel.: +36-1-460-6300, +36-1-460-6317
Fax: +36-1-222-6070

IE

Institute for Animal Health
Pirbright Laboratory
Ash Road
Pirbright, Woking
Surrey GU24 ONF, UK
E-mail: pirbright.reception@bbsrc.ac.uk

IT

Centro di Referenza Nazionale per lo studio e la diagnosi delle 
malattie vescicolari c/o Istituto zooprofilattico sperimentale 
della Lombardia e dell’Emilia Romagna,
Via Bianchi, 9
25124 Brescia

LT

National Veterinary Laboratory
Nacionalinė veterinarijos laboratorija)
J. Kairiūkščio 10
LT-08409 Vilnius

LU

CODA — CERVA — VAR
Veterinary and Agrochemical Research Centre
Groeselenberg 99
B-1180 Brussels

LV —

MT

Institute for Animal Health,
Pirbright Laboratory
Ash Road,
Pirbright, Woking
Surrey GU24 ONF, UK
E-mail: pirbright.reception@bbsrc.ac.uk

NL

Centraal Instituut voor DierziekteControle
CIDC-Lelystad
Hoofdvestiging: Houtribweg 39
Nevenvestiging: Edelhertweg 15
Postbus 2004
8203 AA Lelystad

PL

Laboratory Department of Foot-and-Mouth Disease
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut 
Badawczy
ul. Wodna 7, 98-220 Zduńska Wola
Tel.: +48.43.823.51.34
Fax: +48.43.823.52.75

PT
Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)
Estrada de Benfica, 701
P-1549-011 Lisboa

SE

Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Department of Virology
SE-751 89 Uppsala
Tel (46-18) 674000
Fax (46-18) 674467

SI

Institute for Animal Health,
Pirbright Laboratory
Ash Road,
Pirbright, Woking
Surrey GU24 ONF, UK
E-pošta: pirbright.reception@bbsrc.ac.uk

SK
Štátny veterinárny ústav,
Pod dráhami 918,
960 86 Zvolen»

7.  Vedlegg A til direktiv 93/53/EØF skal lyde:

«VEDLEGG A

NASJONALE REFERANSELABORATORIER FOR FISKESYKDOMMER

AT

VMU: Veterinärmedizinische Universität Wien, Klinik für 
Geflügel, Ziervögel, Reptilien und Fische
University of Veterinary Medicine Vienna, clinic for poultry, 
pet birds, reptiles and fish)
Veterinärplatz 1
A-1210 Wien

BE

CODA — CERVA — VAR
Veterinary and Agrochemical Research Centre
Groeselenberg 99
B-1180 Brussels

CY

State Veterinary Laboratory
Veterinary Services
1417 Athalassa
Nicosia

CZ
Veterinary Research Institute
Hudcova 70
621 32 Brno

DE

Friedrich-Loeffler-Institut
Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit
Boddenblick 5a
17493 Greifswald-Insel Riems
Tel.: +49 383 51-7-0
Fax: +49 383 51-7-151

DK

Danish Institute for Food and Veterinary
Research, Dpt. of Poultry, Fish and Fur Animals,
Hangoevej 2,
DK-8200 Aarhus N

EE

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium
Väike-Paala 3, 11415 Tallinn, Estonia
Tel.: +372 603 58 10
Faks: + 372 603 58 11
E-post: tallinn@vetlab.ee

ES

Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete
Carretera de Algete, km 8
Algete 28110 (Madrid)
Tel.: +34 916 290 300
Fax: +34 916 290 598
E-mail: lcv@mapya.es

FI

Finnish Food Safety Authority
Animal Diseases and Food Safety Research
Mustialankatu 3
FI-00790 Helsinki, Finland
E-mail: info@evira.fi
Tel.: +358 20 772 003 (exchange)
Fax: +358 20 772 4350
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FR

Laboratoire d’études et de recherches avicoles, porcines et 
piscicoles
AFSSA site de Ploufragan/Brest–
LERPP
BP 70
29280 Plouzane

GB

Cefas Weymouth Laboratory
Barrack Road
The nothe
Weymouth
Dorset DT4 8UB
UK
FRS Marine Laboratory
PO Box 101
375 Victoria Road
Torry
Aberdeen
AB11 9DB

GR

Centre of Athens Veterinary Institutes
Laboratory of Fish Pathology and Bio-Pathology of Aquatic 
Organisms,
25 Neapoleos Street,
GR-153 10 Agia Paraskevi Attiki
Tel.: +30.2106010903

HU

Országos Állategészségügyi Intézet
Central Veterinary Institute)
H-1581 Budapest
146., Pf. 2.
Tel.: +36-1-460-6300, +36-1-460-6317
Fax: +36-1-222-6070

IE

The Marine Institute
Rinville
Oranmore
Co. Galway

IT

Centro di referenza nazionale per lo studio e la diagnosi 
delle malattie dei pesci, molluschi e crostacei c/o Istituto 
zooprofilattico sperimentale delle Venezie,
V.le dell’Università,
10 - 35020 Legnaro (Pd)

LT

National Veterinary Laboratory
Nacionalinė veterinarijos laboratorija)
J. Kairiūkščio 10
LT-08409 Vilnius, Lietuva

LU

CODA — CERVA — VAR
Veterinary and Agrochemical Research Centre
Groeselenberg 99
B-1180 Brussels

LV

Nacionālais diagnostikas centrs
National Diagnostic Centre)
Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076
Tel.: +371 7620526
Fax: +371 7620434
E-mail: ndc@ndc.gov.lv

MT Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Legnaro (PD), Italia

NL

Centraal Instituut voor DierziekteControle
CIDC-Lelystad
Hoofdvestiging: Houtribweg 39
Nevenvestiging: Edelhertweg 15
Postbus 2004
8203 AA Lelystad

PL

Laboratory Department of Fish Diseases
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut 
Badawczy
Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Tel.: +48.81.886 30 51
Fax: +48.81.886 25 95
E-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl

PT
Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)
Estrada de Benfica, 701
P-1549-011 Lisboa

SE

Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Department of Wildlife, Fish and Environment
SE-751 89 Uppsala
Tel (46-18) 674000
Fax (46-18) 674044

SI

Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta
Nacionalni veterinarski inštitut
Gerbičeva 60,
SI-1000 Ljubljana

SK
Štátny veterinárny a potravinový ústav,
Jánoškova 1611/58,
026 80 Dolný Kubín»
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AT —

BE

CODA — CERVA — VAR
Veterinary and Agrochemical Research Centre
Groeselenberg 99
B-1180 Brussels

CY

State Veterinary Laboratory
Veterinary Services
1417 Athalassa
Nicosia

CZ —

DE

Friedrich-Loeffler-Institut
Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit
Boddenblick 5a
17493 Greifswald-Insel Riems
Tel.: +49 383 51-7-0
Fax: +49 383 51-7-151

DK

Danish Institute for Fisheries Research,
Dpt. for Marine Ecology and Aquaculture, Fish Disease 
Laboratory,
Stigboejlen 4,
DK-1870 Frederiksberg C

EE

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium
Kreutzwaldi 30, 51006 Tartu, Estonia
Tel.: +372 7 386 100
Faks: +372 7 386 102
E-post: info@vetlab.ee

ES

Instituto de Investigaciones Marinas
CSIC
Eduardo Cabello, 6
E-36208 Vigo
Tel.: +34 986 214 462
Fax: +34 986 292 762
E-mail: pato1@iim.csic.es

FI

Danish Institute for Fisheries Research,
Dpt. for Marine Ecology and Aquaculture,
Fish Disease Laboratory,
Stigboejlen 4,
DK-1870 Frederiksberg C

FR

Laboratoire de génétique et pathologie
IFREMER
Ronce-les-bains
17390 La Tremblade

GB

Cefas Weymouth Laboratory
Barrack Road
The nothe
Weymouth
Dorset DT4 8UB
UK
FRS Marine Laboratory
PO Box 101
375 Victoria Road
Torry
Aberdeen
AB11 9DB

GR

Centre of Thessaloniki Veterinary Institutions, Department of 
Pathology of Aquatic Organisms,
80, 26th October Street,
GR-54627 Thessaloniki
Tel: +30.2310785104

HU —

IE

The Marine Institute
Rinville
Oranmore
Co. Galway

IT

Centro di referenza nazionale per lo studio e la diagnosi 
delle malattie dei pesci, molluschi e crostacei c/o Istituto 
zooprofilattico sperimentale delle Venezie,
V.le dell’Università,
10-35020 Legnaro (Pd)

LT

National Veterinary Laboratory
Nacionalinė veterinarijos laboratorija)
J.J. Kairiūkščio 10
LT-08409 Vilnius

LU

CODA — CERVA — VAR
Veterinary and Agrochemical Research Centre
Groeselenberg 99
B-1180 Brussels

LV —

MT —

NL

Centraal Instituut voor DierziekteControle
CIDC-Lelystad
Hoofdvestiging: Houtribweg 39
Nevenvestiging: Edelhertweg 15
Postbus 2004
8203 AA Lelystad

PL

Laboratory Departement of Hygiene of Food of Animal 
Origin
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut 
Badawczy
Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Tel.: +48.81.886 30 51
Fax: +48.81.886 25 95
E-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl

PT

IPIMAR
Instituto de Investigação das Pescas e do Mar
Av. Brasília
P-1449-006 Lisboa

SE

Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Department of Wildlife, Fish and Environment
SE-751 89 Uppsala
Tel (46-18) 18674000
Fax (46-18) 18674044

8.  Vedlegg C til direktiv 95/70/EF skal lyde:

«VEDLEGG C

NASJONALE REFERANSELABORATORIER FOR SYKDOMMER HOS TOSKALLEDE BLØTDYR
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SI

Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta
Nacionalni veterinarski inštitut
Gerbičeva 60,
SI-1000 Ljubljana

SK
Štátny veterinárny a potravinový ústav,
Jánoškova 1611/58,
026 80 Dolný Kubín»

9.  I vedlegg I til direktiv 2000/75/EF skal avsnitt A lyde:

«A.  LISTE OVER NASJONALE BLÅTUNGE-LABORATORIER

AT

AGES: Österreichische Agentur für Gesundheit 
und Ernährungssicherheit GmbH — Institut für 
veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling (Austrian 
Agency for Health and Consumer Protection-Institute for 
veterinary investigations Mödling)
Robert Koch-Gasse 17
A-2340 Mödling
Tel.: +43 (0) 505 55-38112
Fax: +43 (0) 505 55-38108
E-mail: vetmed.moedling@ages.a t

BE

CODA — CERVA — VAR
Veterinary and Agrochemical Research Centre
Groeselenberg 99
B-1180 Brussels

CY

State Veterinary Laboratory
Veterinary Services
1417 Athalassa
Nicosia

CZ —

DE

Friedrich-Loeffler-Institut
Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit
Boddenblick 5a
17493 Greifswald-Insel Riems
Tel.: +49 383 51-7-0
Fax: +49 383 51-7-151

DK

Danish Institute for Food and Veterinary Research,
Dpt. of Virology,
Lindholm,
DK-4771 Kalvehave

EE —

ES

Centro de Investigación en Sanidad Animal INIA-CISA
Carretera de Algete-El Casar, km 8,
Valdeolmos E-28130 (Madrid)
Tel.: +34 916 202 216/202 300
Fax: +34 916 202 247
E-mail: arias@inia.es

FI

Danish Institute for Food and Veterinary Research,
Dpt. of Virology,
Lindholm,
DK-4771 Kalvehave

FR

Centre de coopération internationale en recherche 
agronomique pour le développement
CIRAD-EMVT
Campus international de Baillarguet
BP 5035
34032 Montpellier Cedex 1

GB

Institute for Animal Health
Pirbright Laboratory
Ash Road
Pirbright, Woking
Surrey GU12 6DG
E-mail: pirbright.reception@bbsrc.ac.uk

GR

Centre of Athens Veterinary Institutes
25 Neapoleos Street,
GR-153 10 Agia Paraskevi Attiki
Tel.: +30.2106010903

HU

Országos Állategészségügyi Intézet
Central Veterinary Institute)
H-1581 Budapest
146., Pf. 2.
Tel.: +36-1-460-6300, +36-1-460-6317
Fax: +36-1-222-6070

IE

Virology Division
Central Veterinary Research Laboratory
Department of Agriculture and Food Laboratories
Backweston Campus
Stacumny Lane
Celbridge

IT

Centro Nazionale di Referenza per lo studio e l’accertamento 
delle malattie esotiche degli animali c/o Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Abruzzo e Molise
Via Campo Boario
I-64100 Teramo

LT

National Veterinary Laboratory
Nacionalinė veterinarijos laboratorija)
J. Kairiūkščio 10
LT-08409 Vilnius, Lietuva

LU

CODA — CERVA — VAR
Veterinary and Agrochemical Research Centre
Groeselenberg 99
B-1180 Brussels

LV —

MT
Istituto Zooprofilatico dell’Abruzzo e Molise
Via Campo Boario
IT-64100 Teramo

NL

Centraal Instituut voor DierziekteControle
CIDC-Lelystad
Hoofdvestiging: Houtribweg 39
Nevenvestiging: Edelhertweg 15
Postbus 2004
8203 AA Lelystad

PL

Laboratory Departement of Virology
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut 
Badawczy
Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Tel.: +48.81.886 30 51
Fax: +48.81.886 25 95
E-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl
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PT
Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)
Estrada de Benfica, 701
P-1549-011 Lisboa

SE

Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Department of Virology
SE-751 89 Uppsala
Tel (46-18) 674000
Fax (46-18) 674467

SI

Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta
Nacionalni veterinarski inštitut
Gerbičeva 60,
SI-1000 Ljubljana

SK
Štátny veterinárny ústav,
Pod dráhami 918,
960 86 Zvolen»

10.  I vedlegg III til direktiv 2001/89/EF skal nr. 1 lyde:

«1.  De nasjonale laboratoriene for klassisk svinepest er som følger: 

AT

AGES: Österreichische Agentur für Gesundheit 
und Ernährungssicherheit GmbH — Institut für 
veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling (Austrian 
Agency for Health and Consumer Protection-Institute for 
veterinary investigations Mödling)
Robert Koch-Gasse 17
A-2340 Mödling
Tel.: +43 (0) 505 55-38112
Fax: +43 (0) 505 55-38108
E-mail: vetmed.moedling@ages.at

BE

CODA — CERVA — VAR
Veterinary and Agrochemical Research Centre
Groeselenberg 99
B-1180 Brussels

CY

State Veterinary Laboratory
Veterinary Services
1417 Athalassa
Nicosia

CZ
State Veterinary Institute Jihlava
Rantířovská 93
586 05 Jihlava

DE

Friedrich-Loeffler-Institut
Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit
Boddenblick 5a
17493 Greifswald-Insel Riems
Tel.: +49 383 51-7-0
Fax: +49 383 51-7-151

DK

Danish Institute for Food and Veterinary Research,
Dpt. of Virology,
Lindholm,
DK-4771 Kalvehave

EE

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium
Kreutzwaldi 30, 51006 Tartu, Estonia
Tel.: +372 7 386 100
Faks: + 372 7 386 102
E-post: info@vetlab.ee

ES

Centro de Investigación en Sanidad Animal INIA-CISA
Carretera de Algete-El Casar, km 8,
Valdeolmos E-28130 (Madrid)
Tel.: +34 916 202 216/202 300
Fax: +34 916 202 247
E-mail: arias@inia.es

FI

Finnish Food Safety Authority
Animal Diseases and Food Safety Research
Mustialankatu 3
FI-00790 Helsinki, Finland
E-mail: info@evira.fi
Tel.: +358 20 772 003 (exchange)
Fax: +358 20 772 4350

FR

Laboratoire d’études et de recherches avicoles, porcines et 
piscicoles
AFSSA site de Ploufragan/Brest —
LERAPP
BP 53
22440 Ploufragan

GB

Veterinary Laboratories Agency
New Haw, Addlestone, Weybridge
Surrey KT15 3NB, UK
Tel. (44-1932) 341111
Fax (44-1932) 347046

GR

Centre of Athens Veterinary Institutes
25 Neapoleos Street,
GR-153 10 Agia Paraskevi Attiki
Tel 2106010903

HU

Országos Állategészségügyi Intézet
Central Veterinary Institute)
H-1581 Budapest
146., Pf. 2.
Tel.: +36-1-460-6300, +36-1-460-6317
Fax: +36-1-222-60-70

IE

Virology Division
Central Veterinary Research Laboratory
Department of Agriculture and Food Laboratories
Backweston Campus
Stacumny Lane
Celbridge
Co. Kildare

IT

Centro di Referenza Nazionale per le Malattie da Pestivirus 
e da Asfivirus c/o Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Umbria e delle Marche,
Via G. Salvemini n. 1,
06126 Perugia

LT

National Veterinary Laboratory
Nacionalinė veterinarijos laboratorija)
J. Kairiūkščio 10
LT-08409 Vilnius

LU

CODA — CERVA — VAR
Veterinary and Agrochemical Research Centre
Groeselenberg 99
B-1180 Brussels

LV

Nacionālais diagnostikas centrs
National Diagnostic Centre)
Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076
Tel.: +371 7620526
Fax: +371 7620434
E-mail: ndc@ndc.gov.lv

MT

Veterinary Laboratories Agency,
New Haw, Addlestone, Weybridge
Surrey KT15 3NB, UK.
Tel.: +44 1932 341111
Fax: +44. 1932 347046
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NL

Centraal Instituut voor DierziekteControle
CIDC-Lelystad
Hoofdvestiging: Houtribweg 39
Nevenvestiging: Edelhertweg 15
Postbus 2004
8203 AA Lelystad

PL

Laboratory Departement of Swine Diseases
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut 
Badawczy
Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Tel.: +48.81.886 30 51
Fax: +48.81.886 25 95
E-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl

PT
Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)
Estrada de Benfica, 701
P-1549-011 Lisboa

SE

Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Department of Virology
SE-751 89 Uppsala
Tel (46-18) 674000
Fax (46-18) 674467

SI

Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta
Nacionalni veterinarski inštitut
Gerbičeva 60,
SI-1000 Ljubljana

SK
Štátny veterinárny ústav,
Pod dráhami 918,
960 86 Zvolen»

11. I vedlegg IV til direktiv 2002/60/EF skal nr. 1 lyde:

«1.  De nasjonale laboratoriene for afrikansk svinepest er som følger: 

AT

AGES: Österreichische Agentur für Gesundheit 
und Ernährungssicherheit GmbH — Institut für 
veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling (Austrian 
Agency for Health and Consumer Protection-Institute for 
veterinary investigations Mödling)
Robert Koch-Gasse 17
A-2340 Mödling
Tel.: +43 (0) 505 55-38112
Fax: +43 (0) 505 55-38108
E-mail: vetmed.moedling@ages.at

BE

CODA — CERVA — VAR
Veterinary and Agrochemical Research Centre
Groeselenberg 99
B-1180 Brussels

CY

State Veterinary Laboratory
Veterinary Services
1417 Athalassa
Nicosia

CZ —

DE

Friedrich-Loeffler-Institut
Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit
Boddenblick 5a
17493 Greifswald-Insel Riems
Tel.: +49.383 51-7-0
Fax: +49.383 51-7-151

DK

Danish Institute for Food and Veterinary Research,
Dpt. of Virology,
Lindholm,
DK-4771 Kalvehave

EE

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium
Kreutzwaldi 30, 51006 Tartu, Estonia
Tel.: +372 7 386 100
Faks: + 372 7 386 102
E-post: info@vetlab.ee

ES

Centro de Investigación en Sanidad Animal INIA-CISA
Carretera de Algete-El Casar, km 8,
Valdeolmos E-28130 (Madrid)
Tel.: +34 916 202 216/202 300
Fax: +34 916 202 247
E-mail: arias@inia.es

FI

Finnish Food Safety Authority
Animal Diseases and Food Safety Research
Mustialankatu 3
FI-00790 Helsinki, Finland
E-mail: info@evira.fi
Tel.: +358 20 772 003 (exchange)
Fax: +358 20 772 4350

FR

Laboratoire d’études et de recherches avicoles, porcines et 
piscicoles
AFSSA site de Ploufragan/Brest —
LERAPP
BP 53
22 440 Ploufragan

GB

Institute for Animal Health
Pirbright Laboratory
Ash Road
Pirbright, Woking
Surrey GU12 6DG
E-mail: pirbright.reception@bbsrc.ac.uk

GR

Centre of Athens Veterinary Institutes
25 Neapoleos Street,
GR-153 10 Agia Paraskevi Attiki
Tel.: 2106010903

HU

Országos Állategészségügyi Intézet
Central Veterinary Institute)
H-1581 Budapest
146., Pf. 2.
Tel.: +36-1-460-6300, +36-1-460-6317
Fax: +36-1-222-6070

IE

Virology Division
Central Veterinary Research Laboratory
Department of Agriculture and Food Laboratories
Backweston Campus
Stacumny Lane
Celbridge
Co. Kildare
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IT

Centro di Referenza Nazionale per le Malattie da Pestivirus 
e da Asfivirus c/o Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Umbria e delle Marche,
Via G. Salvemini n. 1,
06126 Perugia

LT

National Veterinary Laboratory
Nacionalinė veterinarijos laboratorija)
J. Kairiūkščio 10
LT-08409 Vilnius

LU

CODA — CERVA — VAR
Veterinary and Agrochemical Research Centre
Groeselenberg 99
B-1180 Brussels

LV —

MT

Institute for Animal Health
Pirbright Laboratory
Ash Road
Pirbright, Woking
Surrey GU24 ONF, UK
E-mail: pirbright.reception@bbsrc.ac.uk

NL

Centraal Instituut voor DierziekteControle
CIDC-Lelystad
Hoofdvestiging: Houtribweg 39
Nevenvestiging: Edelhertweg 15
Postbus 2004
8203 AA Lelystad

PL

Laboratory Departement of Swine Diseases
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut 
Badawczy
Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Tel.: +48.81.886 30 51
Fax: +48.81.886 25 95
E-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl
Laboratory Departament of Pathology
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut 
Badawczy
Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Tel.: +48.81.886 30 51
Fax: +48.81.886 25 95
E-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl

PT
Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)
Estrada de Benfica, 701
PT-1549-011 Lisboa

SE

Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Department of Virology
SE-751 89 Uppsala
Tel (46-18) 674000
Fax (46-18) 674467

SI

Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta
Nacionalni veterinarski inštitut
Gerbičeva 60,
SI-1000 Ljubljana

SK
Štátny veterinárny ústav,
Pod dráhami 918,
960 86 Zvolen»

12.  I vedlegg III til vedtak 2001/618/EF skal nr. 2 bokstav d) lyde:

«d) Insituttene oppført nedenfor skal dessuten ha ansvaret for å kontrollere ELISA-metodens kvalitet i hver enkelt 
medlemsstat, og særlig for å produsere og standardisere nasjonale referansesera i samsvar med Fellesskapets 
referansesera. 

AT

AGES: Österreichische Agentur für Gesundheit 
und Ernährungssicherheit GmbH — Institut für 
veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling (Austrian 
Agency for Health and Consumer Protection-Institute for 
veterinary investigations Mödling)
Robert Koch-Gasse 17
A-2340 Mödling
Tel.: +43 (0) 505 55-38112
Fax: +43 (0) 505 55-38108
E-mail: vetmed.moedling@ages.at

BE

CODA — CERVA — VAR
Veterinary and Agrochemical Research Centre
Groeselenberg 99
B-1180 Brussels

CY

State Veterinary Laboratory
Veterinary Services
1417 Athalassa
Nicosia

CZ —

DE

Friedrich-Loeffler-Institut
Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit
Standort Wusterhausen
Seestraße 55
16868 Wusterhausen
Tel.: +49.33979 80-0
Fax: +49.33979 80-200

DK

Danish Institute for Food and Veterinary Research,
Dpt. of Virology,
Lindholm,
DK-4771 Kalvehave

EE

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium
Kreutzwaldi 30, 51006 Tartu, Estonia
Tel.: +372 7 386 100
Faks: + 372 7 386 102
E-post: info@vetlab.ee

ES

Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete
Carretera de Algete, km 8
Algete 28110 (Madrid)
Tel.: +34 916 290 300
Fax: +34 916 290 598
E-mail: lcv@mapya.es

FI

Finnish Food Safety Authority
Animal Diseases and Food Safety Research
Mustialankatu 3
FI-00790 Helsinki, Finland
E-mail: info@evira.fi
Tel: +358 20 772 003 (exchange)
Fax: +358 20 772 4350

FR

Laboratoire d’études et de recherches avicoles, porcines et 
piscicoles
AFSSA site de Ploufragan/Brest —
LERAPP
BP 53
22440 Ploufragan
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GB

Veterinary Laboratories Agency
New Haw, Addlestone, Weybridge
Surrey KT15 3NB, UK
Tel. (44-1932) 341111
Fax (44-1932) 347046

GR

Centre of Athens Veterinary Institutes
25 Neapoleos Street,
GR-153 10 Agia Paraskevi Attiki
Tel.: +30.2106010903

HU

Országos Állategészségügyi Intézet
Central Veterinary Institute)
H-1581 Budapest
146., Pf. 2.
Tel.: +36-1-460-6300, +36-1-460-6317
Fax: +36-1-222-6070

IE

Virology Division
Central Veterinary Research Laboratory
Department of Agriculture and Food Laboratories
Backweston Campus
Stacumny Lane
Celbridge
Co. Kildare

IT

Centro di referenza nazionale per la malattia di Aujeszky — 
Pseudorabbia c/o Istituto zooprofilattico sperimentale della 
Lombardia e dell’Emilia Romagna,
Via Bianchi, 9;
25124 Brescia

LT

National Veterinary Laboratory
Nacionalinė veterinarijos laboratorija)
J. Kairiūkščio 10
LT-08409 Vilnius

LU

CODA — CERVA — VAR
Veterinary and Agrochemical Research Centre
Groeselenberg 99
B-1180 Brussels

LV

Nacionālais diagnostikas centrs
National Diagnostic Centre)
Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076
Tel.: +371 7620526
Fax: +371 7620434
E-mail: ndc@ndc.gov.lv

MT —

NL

Centraal Instituut voor DierziekteControle
CIDC-Lelystad
Hoofdvestiging: Houtribweg 39
Nevenvestiging: Edelhertweg 15
Postbus 2004
8203 AA Lelystad

PL

Laboratory Departement of Swine Diseases
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut 
Badawczy
Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Tel.: +48.81.886 30 51
Fax: +48.81.886 25 95
E-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl

PT
Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)
Estrada de Benfica, 701
P-1549-011 Lisboa

SE

Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Department of Virology
SE-751 89 Uppsala
Tel (46-18) 674000
Fax (46-18) 674467

SI

Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta
Nacionalni veterinarski inštitut
Gerbičeva 60,
SI-1000 Ljubljana

SK
Štátny veterinárny ústav,
Pod dráhami 918,
960 86 Zvolen»
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

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

ut frå desse synsmåtane:

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

2) Det sameinte kongeriket har ved brev av juli 2006 meldt 
frå til Kommisjonen at det er påvist Bonamia ostreae i 
Loch Sunart. Dette området har tidlegare vore rekna som 
fritt for Bonamia ostreae, men kan ikkje lenger reknast 
som fritt for denne sjukdommen.

3) Irland har ved brev av november 2006 meldt frå til 
Kommisjonen at det er påvist Bonamia ostreae i Lough 
Swilly. Dette området har tidlegare vore rekna som fritt 
for Bonamia ostreae, men kan ikkje lenger reknast som 
fritt for denne sjukdommen.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 46 av 16.2.2007, s. 51, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 99/2007 av 28. september 
2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 9, 
21.2.2008, s. 8. 

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

(2) TEF L 103 av 19.4.2002, s. 24. Vedtaket sist endra ved vedtak 2006/559/EF 
(TEU L 219 av 10.8.2006, s. 28).

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

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

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

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

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 15. februar 2007.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 15. februar 2007

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

[meldt under nummeret K(2007) 419]

(2007/104/EF)

 2011/EØS/35/15
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VEDLEGG

«VEDLEGG

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

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

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

Cork Harbour– 

Galway Bay– 

Ballinakill Harbour– 

Clew Bay– 

Achill Sound– 

Loughmore, Blacksod Bay– 

Lough Foyle– 

Lough Swilly– 

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

Heile kystlinja til Irland.– 

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

Heile kystlinja til Storbritannia, bortsett frå dei følgjande fem områda:– 

sørkysten av Cornwall, frå Lizard til Start Point,– 

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

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

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

vassområdet til Loch Sunart, aust for ei linje som er trekt sør-søraust frå den nordlegaste spissen av – 
Maclean’s Nose til Auliston Point.

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

Lough Foyle.– 

Heile kystlinja til Guernsey og Herm.– 

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

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

Heile kystlinja til Storbritannia.– 

Heile kystlinja til Nord-Irland.– 

Heile kystlinja til Guernsey og Herm.– 

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

Heile kystlinja til Isle of Man.– 

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

Limfjorden frå Thyborøn i vest til Hals i aust.»– 

_____________
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 
fôrvarer(1), særleg artikkel 9 nr. 2, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneheld føresegner om 
godkjenning av tilsetjingsstoff i fôrvarer og om vilkår og 
framgangsmåtar for å gje slik godkjenning.

2) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 
er det sendt inn søknad om godkjenning av det preparatet 
som er ført opp i vedlegget. Saman med søknaden var òg 
dei opplysningane og dokumenta sende inn som krevst i 
medhald av artikkel 7 nr. 3 i den nemnde forordninga.

3) Søknaden gjeld godkjenning i kategorien «avlstekniske 
tilsetjingsstoff» av preparatet kaliumdiformiat (Formi 
LHS) som tilsetjingsstoff i fôrvarer for smågrisar 
(avvande) og oppfôringssvin.

4) Analysemetoden i søknaden om godkjenning i samsvar 
med artikkel 7 nr. 3 bokstav c) i forordning (EF) 
nr. 1831/2003 gjeld fastsetjing av det aktive stoffet 
i tilsetjingsstoffet i fôrvarer. Analysemetoden som er 
nemnd i vedlegget til denne forordninga, skal difor ikkje 
forståast som ein fellesskapsmetode for analyse i medhald 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 63 av 1.3.2007, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 100/2007 av 28. september 
2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 9, 
21.2.2008, s. 10. 

(1) TEU L 268 av 18.10.2003, s. 29. Forordninga endra ved kommisjons-
forordning (EF) nr. 378/2005 (TEU L 59 av 5.3.2005, s. 8).

av artikkel 11 i 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(2).

5) I fråsegna si av 14. februar 2006(3) slo Den europeiske 
styresmakta for næringsmiddeltryggleik (heretter kalla 
«styresmakta») fast at dette tilsetjingsstoffet alt er rekna 
for å vere trygt for forbrukarane, brukarane og miljøet, 
og at dette ikkje vil verte endra ved den bruken som det 
er gjort framlegg om. Styresmakta slår òg fast at bruken 
av preparatet ikkje har nokon skadeverknad på denne 
dyregruppa, og at bruken av dette preparatet kan betre dei 
avlstekniske parametrane (auke i det gjennomsnittlege 
daglege inntaket, tilhøvet mellom fôrinntak og vektauke) 
hjå smågrisar (avvande) og oppfôringssvin. Styresmakta 
reknar den planen for overvaking etter marknadsføring 
som søkjaren har lagt fram, for å vere føremålstenleg. 
I fråsegna si tilrår styresmakta at det vert gjort eigna 
tiltak for tryggleiken til brukarane. Fråsegna stadfestar 
dessutan den rapporten om metoden for analyse av 
tilsetjingsstoffet i fôrvarer som referanselaboratoriet til 
Fellesskapet har lagt fram i medhald av forordning (EF) 
nr. 1831/2003.

6) Vurderinga av preparatet viser at dei vilkåra for 
godkjenning som er fastsette i artikkel 5 i forordning 
(EF) nr. 1831/2003, er stetta. Bruken av preparatet bør 
difor godkjennast slik det er fastlagt i vedlegget til denne 
forordninga.

7) Artikkel 1 i kommisjonsforordning (EF) nr. 1810/2005 
av 4. november 2005 om ny godkjenning for 10 år 
av et tilsetningsstoff, permanent godkjenning av visse 
tilsetningsstoffer og midlertidig godkjenning av ny bruk 

(2) TEU L 165 av 30.4.2004, s. 1, retta ved TEU L 191 av 28.5.2004, s. 1. 
Forordninga sist endra ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (TEU L 363 av 
20.12.2006, s. 1).

(3) Fråsegn frå Vitskapsgruppa for tilsetjingsstoff og produkt eller stoff som 
vert nytta i fôr, om tryggleiken til og verknaden av produktet «Formi LHS» 
som tilsetjingsstoff i fôr for avvande smågrisar og oppfôringssvin i samsvar 
med forordning (EF) nr. 1831/2003. Vedteken 14. februar 2006. The EFSA 
Journal (2006) 325, s. 1-16.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 184/2007

av 20. februar 2007

om godkjenning av kaliumdiformiat (Formi LHS) som tilsetjingsstoff i fôrvarer(*)

 2011/EØS/35/16
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av visse allerede godkjente tilsetningsstoffer i fôrvarer(1), 
der det er fastsett at slik bruk skal godkjennast i 
medhald av overgangsføresegnene i forordning (EF) 
nr. 1831/2003, bør difor opphevast.

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

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

Preparatet som er ført opp i vedlegget og tilhøyrer gruppa 
«avlstekniske tilsetjingsstoff» og den funksjonelle gruppa

(1) TEU L 291 av 5.11.2005, s. 8.

 «andre avlstekniske tilsetjingsstoff», vert godkjent som 
tilsetjingsstoff i fôrvarer på dei vilkåra som er fastsette i 
vedlegget.

Artikkel 2

Artikkel 1 i forordning (EF) nr. 1810/2005 vert oppheva.

Artikkel 3

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, 20. februar 2007.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
______________
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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. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 
fôrvarer(1), særleg artikkel 9 nr. 2, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneheld føresegner om 
godkjenning av tilsetjingsstoff i fôrvarer og om vilkår og 
framgangsmåtar for å gje slik godkjenning.

2) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 
er det sendt inn søknad om godkjenning av det preparatet 
som er ført opp i vedlegget. Saman med søknaden var òg 
dei opplysningane og dokumenta sende inn som krevst i 
medhald av artikkel 7 nr. 3 i den nemnde forordninga.

3) Søknaden gjeld godkjenning i kategorien «avlstekniske 
tilsetjingsstoff» av eit nytt bruksområde for preparatet 
Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) (Biosaf SC 47) 
som tilsetjingsstoff i fôrvarer for hestar.

4) Analysemetoden i søknaden om godkjenning i samsvar 
med artikkel 7 nr. 3 bokstav c) i forordning (EF) 
nr. 1831/2003 gjeld fastsetjing av det aktive stoffet 
i tilsetjingsstoffet i fôrvarer. Analysemetoden som er 
nemnd i vedlegget til denne forordninga, skal difor ikkje 
forståast som ein fellesskapsmetode for analyse i medhald 
av artikkel 11 i 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(2).

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 63 av 1.3.2007, s. 6, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 100/2007 av 28. september 
2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 9, 
21.2.2008, s. 10. 

(1) TEU L 268 av 18.10.2003, s. 29. Forordninga endra ved kommisjons-
forordning (EF) nr. 378/2005 (TEU L 59 av 5.3.2005, s. 8).

(2) TEU L 165 av 30.4.2004, s. 1, retta ved TEU L 191 av 28.5.2004, s. 1. 
Forordninga sist endra ved rådsforordning (EF) nr. 1791/2006 (TEU L 363 
av 20.12.2006, s. 1).

5) Bruken av preparatet Saccharomyces cerevisiae 
(NCYC Sc 47) vart godkjend for oppfôringsstorfe ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 316/2003 av 19. februar 
2003 om permanent godkjenning av et tilsetningsstoff i 
fôrvarer og om midlertidig godkjenning av ny bruk av et 
tilsetningsstoff som allerede er godkjent for fôrvarer(3), 
for smågrisar (avvande) ved kommisjonsforordning (EF) 
nr. 2148/2004 av 16. desember 2004 om permanente og 
midlertidige godkjenninger av visse tilsetningsstoffer og 
om godkjenning av nye bruksområder for tilsetningsstoffer 
som allerede er godkjent i fôrvarer(4), for purker ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1288/2004 av 14. juli 2004 
om permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer og 
midlertidig godkjenning av ny bruk av et tilsetningsstoff 
som allerede er godkjent i fôrvarer(5), for oppfôringskaninar 
ved kommisjonsforordning (EF) nr. 600/2005 av 18. april 
2005 om en ny tiårig godkjenning av et koksidiostatikum 
som tilsetningsstoff i fôrvarer, midlertidig godkjenning 
av et tilsetningsstoff og permanent godkjenning av 
visse tilsetningsstoffer i fôrvarer(6), for mjølkekyr ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1811/2005 av 4. november 
2005 om midlertidig og permanent godkjenning av visse 
tilsetningsstoffer og midlertidig godkjenning av ny bruk 
av et allerede tillatt tilsetningsstoff i fôrvarer(7) og 
for oppfôringslam ved kommisjonsforordning (EF) nr. 
1447/2006 av 29. september 2006 om godkjenning av ny 
bruk av Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) som 
tilsetningsstoff i fôrvarer(8).

6) Det er lagt fram nye opplysningar til støtte for ein 
søknad om godkjenning for hestar. I fråsegna si av 
12. september 2006 slo Den europeiske styresmakta for 
næringsmiddeltryggleik (heretter kalla «styresmakta») 
fast at preparatet Saccharomyces cerevisiae (NCYC 
Sc 47) ikkje har nokon skadeverknad på dyrehelsa, 
menneskehelsa eller miljøet(9). Styresmakta slo òg fast 
at preparatet Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) 
ikkje inneber nokon annan risiko for denne dyregruppa 
som i medhald av artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) 
nr. 1831/2003 vil kunne hindre godkjenning. I samsvar 
med den nemnde fråsegna har bruken av dette preparatet 

(3) TEU L 46 av 20.2.2003, s. 15.
(4) TEU L 370 av 17.12.2004, s. 24. Forordninga endra ved forordning (EF) nr. 

1980/2005 (TEU L 318 av 6.12.2005, s. 3).
(5) TEU L 243 av 15.7.2004, s. 10. Forordninga endra ved forordning (EF) nr. 

1812/2005 (TEU L 291 av 5.11.2005, s. 18).
(6) TEU L 99 av 19.4.2005, s. 5. Forordninga endra ved forordning (EF) nr. 

2028/2006 (TEU L 414 av 30.12.2006, s. 26).
(7) TEU L 291 av 5.11.2005, s. 12.
(8) TEU L 271 av 30.9.2006, s. 28.
(9) Fråsegn frå Vitskapsgruppa for tilsetjingsstoff og produkt eller stoff som 

vert nytta i fôr, om tryggleiken til og verknaden av produktet «Biosaf Sc 
47», som inneheld preparatet Saccharomyces cerevisiae, som tilsetjingsstoff 
i fôr for hestar. Vedteken 12. september 2006. The EFSA Journal (2006) 
384, s. 1-9.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 186/2007

av 21. februar 2007

om godkjenning av ny bruk av Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) som tilsetjingsstoff i fôrvarer(*)

 2011/EØS/35/17
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ein god verknad på fordøyinga av fibrar hjå hestar. 
Styresmakta reknar ikkje at det er naudsynt med særlege 
krav om overvaking etter marknadsføring. Fråsegna 
stadfestar dessutan den rapporten om metoden for analyse 
av tilsetjingsstoffet i fôrvarer som referanselaboratoriet 
til Fellesskapet har lagt fram i medhald av forordning 
(EF) nr. 1831/2003. Vurderinga av preparatet viser at 
dei vilkåra for godkjenning som er fastsette i artikkel 5 
i forordning (EF) nr. 1831/2003, er stetta. Bruken av 
preparatet bør difor godkjennast slik det er fastlagt i 
vedlegget til denne forordninga.

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

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

Preparatet som er ført opp i vedlegget og tilhøyrer gruppa 
«avlstekniske tilsetjingsstoff» og den funksjonelle gruppa 
«fordøyingsbetrande middel», vert godkjent som tilsetjingsstoff 
i fôrvarer på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget.

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, 21. februar 2007.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

____________
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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. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 
fôrvarer(1), særleg artikkel 9 nr. 2, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneheld føresegner om 
godkjenning av tilsetjingsstoff i fôrvarer og om vilkår og 
framgangsmåtar for å gje slik godkjenning.

2) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 
er det sendt inn søknad om godkjenning av det preparatet 
som er ført opp i vedlegget. Saman med søknaden var òg 
dei opplysningane og dokumenta sende inn som krevst i 
medhald av artikkel 7 nr. 3 i den nemnde forordninga.

3) Søknaden gjeld godkjenning i kategorien «avlstekniske 
tilsetjingsstoff» av eit nytt bruksområde for preparatet 
Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell 
SC20, Levucell SC10 ME) som tilsetjingsstoff i fôrvarer 
for mjølkegeiter og mjølkesauer.

4) Bruken av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 
vart godkjend utan tidsavgrensing for mjølkekyr og 
oppfôringsstorfe ved kommisjonsforordning (EF) 
nr. 1200/2005(2).

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 64 av 2.3.2007, s. 26, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 100/2007 av 28. september 
2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 9, 
21.2.2008, s. 10. 

(1) TEU L 268 av 18.10.2003, s. 29. Forordninga endra ved kommisjons-
forordning (EF) nr. 378/2005 (TEU L 59 av 5.3.2005, s. 8).

(2) TEU L 195 av 27.7.2005, s. 6. Forordninga endra ved forordning (EF) nr. 
1445/2006 (TEU L 271 av 30.9.2006, s. 22).

5) Det er lagt fram nye opplysningar til støtte for ein 
søknad om godkjenning for mjølkegeiter og mjølkesauer. 
I fråsegna si av 15. juni 2006 slo Den europeiske 
styresmakta for næringsmiddeltryggleik (heretter kalla 
«styresmakta») fast at Saccharomyces cerevisiae CNCM 
I-1077 (Levucell SC20, Levucell SC10 ME) ikkje har 
nokon skadeverknad på dyrehelsa, menneskehelsa eller 
miljøet. Styresmakta slo òg fast at Saccharomyces 
cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20, Levucell SC10 
ME) ikkje inneber nokon annan risiko som i medhald av 
artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003 ville kunne 
hindre godkjenning. I samsvar med den nemnde fråsegna 
har bruken av dette preparatet ingen skadeverknader 
på desse nye dyregruppene. Styresmakta reknar ikkje 
at det er naudsynt med særlege krav om overvaking 
etter marknadsføring. Fråsegna stadfesta dessutan den 
rapporten om metoden for analyse av tilsetjingsstoffet 
i fôrvarer som referanselaboratoriet til Fellesskapet har 
lagt fram i medhald av forordning (EF) nr. 1831/2003.

6) Vurderinga av preparatet viser at dei vilkåra for 
godkjenning som er fastsette i artikkel 5 i forordning 
(EF) nr. 1831/2003, er stetta. Bruken av preparatet bør 
difor godkjennast slik det er fastlagt i vedlegget til denne 
forordninga.

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

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

Preparatet som er ført opp i vedlegget og tilhøyrer gruppa 
«avlstekniske tilsetjingsstoff» og den funksjonelle gruppa 
«middel som stabiliserer tarmfloraen», vert godkjent som 
tilsetjingsstoff i fôrvarer på dei vilkåra som er fastsette i 
vedlegget.

Artikkel 2

Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er 
kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 226/2007

av 1. mars 2007

om godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 og Levucell 
SC10 ME) som tilsetjingsstoff i fôrvarer(*)

 2011/EØS/35/18
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Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 1. mars 2007.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

____________
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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. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 
fôrvarer(1), særleg artikkel 9 nr. 2, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneheld føresegner om 
godkjenning av tilsetjingsstoff i fôrvarer og om vilkår og 
framgangsmåtar for å gje slik godkjenning.

2) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 
er det sendt inn søknad om godkjenning av det preparatet 
som er ført opp i vedlegget. Saman med søknaden var òg 
dei opplysningane og dokumenta sende inn som krevst i 
medhald av artikkel 7 nr. 3 i den nemnde forordninga.

3) Søknaden gjeld godkjenning i kategorien «avlstekniske 
tilsetjingsstoff» av eit nytt bruksområde for preparatet 
endo-1,4-betaxylanase EC 3.2.1.8 framstilt av Bacillus 
subtilis (LMG S-15136) som tilsetjingsstoff i fôrvarer for 
ender.

4) Analysemetoden i søknaden om godkjenning i samsvar 
med artikkel 7 nr. 3 bokstav c) i forordning (EF) 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 73 av 13.3.2007, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 100/2007 av 28. september 
2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 9, 
21.2.2008, s. 10. 

(1) TEU L 268 av 18.10.2003, s. 29. Forordninga endra ved kommisjons-
forordning (EF) nr. 378/2005 (TEU L 59 av 5.3.2005, s. 8).

nr. 1831/2003 gjeld fastsetjing av det aktive stoffet 
i tilsetjingsstoffet i fôrvarer. Analysemetoden som er 
nemnd i vedlegget til denne forordninga, skal difor ikkje 
forståast som ein fellesskapsmetode for analyse i medhald 
av artikkel 11 i 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(2).

5) Bruken av endo-1,4-betaxylanase EC 3.2.1.8 framstilt 
av Bacillus subtilis (LMG S-15136) vart godkjend 
utan tidsavgrensing for smågrisar (avvande) ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1206/2005(3) og for 
oppfôringskjuklingar ved kommisjonsforordning (EF) 
nr. 1259/2004(4). Det er lagt fram nye opplysningar til 
støtte for ein søknad om godkjenning for ender. I fråsegna 
si av 15. juni 2006(5) slo Den europeiske styresmakta for 
næringsmiddeltryggleik (heretter kalla «styresmakta») 
fast at dette tilsetjingsstoffet alt er rekna for å vere 
trygt for forbrukarane, brukarane og miljøet, og at dette 
ikkje vil verte endra ved den nye bruken som det er 
gjort framlegg om. Styresmakta slo òg fast at bruken av 
preparatet ikkje har nokon skadeverknad på denne nye 
dyregruppa, og at bruken av dette preparatet kan betre dei 
avlstekniske parametrane hjå ender. Styresmakta reknar 
ikkje at det er naudsynt med særlege krav om overvaking 
etter marknadsføring. Fråsegna stadfesta dessutan den 
rapporten om metoden for analyse av tilsetjingsstoffet 

(2) TEU L 165 av 30.4.2004, s. 1, retta ved TEU L 191 av 28.5.2004, s. 1. 
Forordninga sist endra ved rådsforordning (EF) nr. 1791/2006 (TEU L 363 
av 20.12.2006, s. 1).

(3) TEU L 197 av 28.7.2005, s. 12.
(4) TEU L 239 av 9.7.2004, s. 8.
(5) Fråsegn frå Vitskapsgruppa for tilsetjingsstoff og produkt eller stoff som 

vert nytta i fôr, om tryggleiken til og verknaden av enzympreparatet Belfeed 
B1100MP og Belfeed B1100ML (endo-1-4-betaxylanase), som er godkjent 
som tilsetjingsstoff i fôrvarer i samsvar med rådsdirektiv 70/524/EØF. 
Vedteken 15. juni 2006. The EFSA Journal (2006) 368, s. 1-16.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 242/2007

av 6. mars 2007

om godkjenning av endo-1,4-betaxylanase EC 3.2.1.8 (Belfeed B1100MP og Belfeed  
B1100ML) som tilsetjingsstoff i fôrvarer(*)

 2011/EØS/35/19
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i fôrvarer som referanselaboratoriet til Fellesskapet har 
lagt fram i medhald av forordning (EF) nr. 1831/2003.

6) Vurderinga av preparatet viser at dei vilkåra for 
godkjenning som er fastsette i artikkel 5 i forordning 
(EF) nr. 1831/2003, er stetta. Bruken av preparatet bør 
difor godkjennast slik det er fastlagt i vedlegget til denne 
forordninga.

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

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

Preparatet som er ført opp i vedlegget og tilhøyrer gruppa 
«avlstekniske tilsetjingsstoff» og den funksjonelle gruppa 
«fordøyingsbetrande middel», vert godkjent som tilsetjingsstoff 
i fôrvarer på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget.

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, 6. mars 2007.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

___________
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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. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 
fôrvarer(1), særleg artikkel 9 nr. 2, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneheld føresegner om 
godkjenning av tilsetjingsstoff i fôrvarer og om vilkår og 
framgangsmåtar for å gje slik godkjenning.

2) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 
er det sendt inn søknad om godkjenning av det preparatet 
som er ført opp i vedlegget. Saman med søknaden var òg 
dei opplysningane og dokumenta sende inn som krevst i 
medhald av artikkel 7 nr. 3 i den nemnde forordninga.

3) Søknaden gjeld godkjenning i kategorien «avlstekniske 
tilsetjingsstoff» av enzympreparatet 3-fytase framstilt av 
Aspergillus niger (CBS 101.672) for avvande smågrisar, 
oppfôringssvin og oppfôringskjuklingar.

4) I fråsegnene sine av 15. juni 2006 og 17. mai 2006 slo 
Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik 
(heretter kalla «styresmakta») fast at 3-fytase framstilt 
av Aspergillus niger (CBS 101.672) ikkje har nokon 
skadeverknad på dyrehelsa, menneskehelsa eller 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 73 av 13.3.2007, s. 4, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 100/2007 av 28. september 
2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 9, 
21.2.2008, s. 10. 

(1) TEU L 268 av 18.10.2003, s. 29. Forordninga endra ved kommisjons-
forordning (EF) nr. 378/2005 (TEU L 59 av 5.3.2005, s. 8).

 miljøet(2). Styresmakta slo òg fast at enzympreparatet 
3-fytase framstilt av Aspergillus niger (CBS 101.672) 
ikkje inneber nokon annan risiko som i medhald av 
artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003 ville 
kunne hindre godkjenning. I fråsegna si tilrår styresmakta 
at det vert gjort eigna tiltak for tryggleiken til brukarane. 
Styresmakta reknar ikkje at det er naudsynt med særlege 
krav om overvaking etter marknadsføring. Fråsegna 
stadfestar dessutan den rapporten om metoden for analyse 
av tilsetjingsstoffet i fôrvarer som referanselaboratoriet 
til Fellesskapet har lagt fram i medhald av forordning 
(EF) nr. 1831/2003. Vurderinga av preparatet viser at 
dei vilkåra for godkjenning som er fastsette i artikkel 5 
i forordning (EF) nr. 1831/2003, er stetta. Bruken av 
preparatet bør difor godkjennast slik det er fastlagt i 
vedlegget til denne forordninga.

5) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, 
er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for 
næringsmiddelkjeda og dyrehelsa —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

Preparatet som er ført opp i vedlegget og tilhøyrer gruppa 
«avlstekniske tilsetjingsstoff» og den funksjonelle gruppa 
«fordøyingsbetrande middel», vert godkjent som tilsetjingsstoff 
i fôrvarer på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget.

Artikkel 2

Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er 
kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.

(2) Fråsegn frå Vitskapsgruppa for tilsetjingsstoff og produkt eller stoff som 
vert nytta i fôr og frå Vitskapsgruppa for genmodifiserte organismar, om 
tryggleiken til og verknaden av enzympreparatet Natuphos® (3-fytase) 
framstilt av Aspergillus niger. Vedteken av FEEDAP 15. juni 2006 og 
av GMO-vitskapsgruppa 17. mai 2006. The EFSA Journal (2006) 369, s. 
1-19.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 243/2007

av 6. mars 2007

om godkjenning av 3-fytase (Natuphos) som tilsetjingsstoff i fôrvarer(*)

 2011/EØS/35/20

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 6. mars 2007.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
__________
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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. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 
fôrvarer(1), særleg artikkel 9 nr. 2, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneheld føresegner om 
godkjenning av tilsetjingsstoff i fôrvarer og om vilkår og 
framgangsmåtar for å gje slik godkjenning.

2) Det er sendt inn ein søknad om godkjenning for 
L-histidinmonohydrokloridmonohydrat som ei 
aminosyre.

3) Fordi søknaden om godkjenning vart send inn før datoen 
då forordning (EF) nr. 1831/2003 skal nyttast frå, vart han 
send inn i medhald av rådsdirektiv 82/471/EØF 30. juni 
1982 om visse produkter som brukes i fôrvarer(2). Frå og 
med 18. oktober 2004 høyrer aminosyrer, salt og analogar 
av dei inn under verkeområdet til forordning (EF) 
nr. 1831/2003. Søknaden vert difor rekna som ein søknad 
i medhald av artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003.

4) For at krava i artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 
skal verte stetta, er det lagt fram tilleggsopplysningar til 
støtte for søknaden.

5) Søknaden gjeld godkjenning i kategorien 
«næringsmessige tilsetjingsstoff» og den funksjonelle 
gruppa «aminosyrer, salt og analogar av dei» 
av L-histidinmonohydrokloridmonohydrat som 
tilsetjingsstoff i fôrvarer til laksefisk.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 73 av 13.3.2007, s. 6, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 100/2007 av 28. september 
2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 9, 
21.2.2008, s. 10. 

(1) TEU L 268 av 18.10.2003, s. 29. Forordninga endra ved kommisjons-
forordning (EF) nr. 378/2005 (TEU L 59 av 5.3.2005, s. 8).

(2) TEF L 213 av 21.7.1982, s. 8. Direktivet sist endra ved direktiv 2004/116/
EF (TEU L 379 av 24.12.2004, s. 81).

6) I fråsegnene sine av 2. mars 2005(3) og 18. oktober 
2006(4) slo Den europeiske styresmakta for 
næringsmiddeltryggleik (heretter kalla «styresmakta») 
fast at L-histidinmonohydrokloridmonohydrat 
ikkje har nokon skadeverknad på dyrehelsa, 
menneskehelsa eller miljøet. Styresmakta slo òg fast 
at L-histidinmonohydrokloridmonohydrat ikkje inneber 
nokon annan risiko som i medhald av artikkel 5 nr. 2 
i forordning (EF) nr. 1831/2003 ville kunne hindre 
godkjenning. I samsvar med fråsegna er dette ei essensiell 
aminosyre òg for fisk, og bruken av dette preparatet har 
synt seg å førebyggje stær ved oppdrett av laksefisk. I 
fråsegna si tilrår styresmakta at det vert gjort eigna tiltak 
for tryggleiken til brukarane. Styresmakta reknar ikkje at 
det er naudsynt med særlege krav om overvaking etter 
marknadsføring. Rapporten om metoden for analyse av 
tilsetjingsstoffet i fôrvarer vart lagd fram for styresmakta 
av det referanselaboratoriet til Fellesskapet som vart 
skipa ved forordning (EF) nr. 1831/2003. Vurderinga av 
preparatet viser at dei vilkåra for godkjenning som er 
fastsette i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er 
stetta. Bruken av preparatet bør difor godkjennast slik det 
er fastlagt i vedlegget til denne forordninga.

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

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

Preparatet som er ført opp i vedlegget og tilhøyrer gruppa 
«næringsmessige tilsetjingsstoff» og den funksjonelle gruppa 
«aminosyrer, salt og analogar av dei», vert godkjent som 
tilsetjingsstoff i fôrvarer på dei vilkåra som er fastsette i 
vedlegget.

Artikkel 2

Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er 
kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.

(3) Fråsegn frå Vitskapsgruppa for tilsetjingsstoff og produkt eller stoff 
som vert nytta i fôr, om tryggleiken og biotilgjenget til produktet 
L-histidinmonohydrokloridmonohydrat for laksefisk. Vedteken 2. mars 
2005. The EFSA Journal (2005) 195, s. 1-16.

(4) Fråsegn frå Vitskapsgruppa for tilsetjingsstoff og produkt eller stoff 
som vert nytta i fôr i medhald av forordning (EF) nr. 1831/2003, om 
L-histidinmonohydrokloridmonohydrat som tilsetjingsstoff i fôr til laksefisk. 
Vedteken 18. oktober 2006. The EFSA Journal (2006) 407, s. 1-5.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 244/2007

av 7. mars 2007

om godkjenning av L-histidinmonohydrokloridmonohydrat som tilsetjingsstoff i fôrvarer(*)

 2011/EØS/35/21



23.6.2011 Nr. 35/123EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 7. mars 2007.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

_____________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 70/156/EØF av 6. februar 
1970 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 
typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere(1), særlig 
artikkel 13 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/56/EF(2) er 
et av særdirektivene etter den framgangsmåten for 
EF-typegodkjenning som ble innført ved direktiv 
70/156/EØF. I direktiv 2001/56/EF er det fastsatt krav 
til typegodkjenning av kjøretøyer som er utstyrt med 
forbrenningsvarmeanlegg, og av forbrenningsvarmeanlegg 
som deler.

2) UN/ECE-reglement nr. 122 om godkjenning av kjøretøyer 
i kategoriene M, N og O med hensyn til deres varmeanlegg 
trådte i kraft 18. januar 2006. Ettersom dette reglementet 
får anvendelse i Fellesskapet, er det nødvendig å sørge 
for samsvar mellom kravene i direktiv 2001/56/EF 
og kravene i UN/ECE-reglement nr. 122. De særlige 
kravene i vedlegg 9 til UN/ECE-reglement nr. 122 om 
varmeanlegg i kjøretøyer som transporterer farlig gods, 
skal derfor innarbeides i direktiv 2001/56/EF.

3) Direktiv 2001/56/EF bør derfor endres.

4) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for tilpasning til den tekniske 
utvikling nedsatt ved artikkel 13 i direktiv 70/156/
EØF —

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 330 av 28.11.2006, s. 12, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 101/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 9, 21.2.2008, s. 12. 

(1) EFT L 42 av 23.2.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2006/40/EF (EUT L 161 av 14.6.2006, s. 12).

(2) EFT L 292 av 9.11.2001, s. 21. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2004/78/EF (EUT L 231 av 30.6.2004, s. 69).

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Endring av direktiv 2001/56/EF

Direktiv 2001/56/EF endres i samsvar med vedlegget til dette 
direktiv.

Artikkel 2

Overgangsbestemmelser

1. For en kjøretøytype utstyrt med et LPG-varmeanlegg 
som oppfyller kravene i direktiv 2001/56/EF, endret ved dette 
direktiv, kan medlemsstatene fra og med 1. oktober 2007, med 
begrunnelse i varmeanlegg, ikke 

a) nekte å gi EF-typegodkjenning eller nasjonal 
typegodkjenning,

b) forby at den nevnte typen kjøretøy registreres, selges eller 
tas i bruk.

2. For en kjøretøytype utstyrt med et LPG-
forbrenningsvarmeanlegg som del som oppfyller kravene 
i direktiv 2001/56/EF, endret ved dette direktiv, kan 
medlemsstatene fra og med 1. oktober 2007 ikke

a) nekte å gi EF-typegodkjenning eller nasjonal 
typegodkjenning,

b) forby at en del av den nevnte typen kjøretøy selges eller tas 
i bruk.

3. For en kjøretøytype utstyrt med et LPG-varmeanlegg, 
eller en type LPG-forbrenningsvarmeanlegg som del, som 
ikke oppfyller kravene i direktiv 2001/56/EF, endret ved 
dette direktiv, skal medlemsstatene fra og med 1. april 2008 
nekte å gi EF-typegodkjenning og kan nekte å gi nasjonal 
typegodkjenning.

KOMMISJONSDIREKTIV 2006/119/EF

av 27. november 2006

om endring, med henblikk på tilpasning til den tekniske utvikling, av europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2001/56/EF om varmeanlegg for motorvogner og deres tilhengere(*)

 2011/EØS/35/22
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Artikkel 3

Innarbeiding

1. Medlemsstatene skal innen 30. september 2007 sette i 
kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen 
teksten til disse bestemmelsene og en sammenligningstabell 
som viser sammenhengen mellom disse bestemmelsene og 
bestemmelsene i dette direktiv.

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

2. Medlemsstatene skal sørge for at teksten til de viktigste 
internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området 
dette direktiv omhandler, blir oversendt Kommisjonen.

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, 27. november 2006.

 For Kommisjonen

 Günter VERHEUGEN

 Visepresident
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VEDLEGG

I direktiv 2001/56/EF gjøres følgende endringer:

1. På slutten av listen over vedlegg skal ny linje lyde:

«Vedlegg IX Tilleggsbestemmelser for visse kjøretøyer i henhold til definisjonen i direktiv 94/55/EF»

2. I vedlegg VIII gjøres følgende endringer:

a) Overskriften til avsnitt 1 skal lyde:

«1. LPG-VARMEANLEGG SOM BRUKES I MOTORVOGNER UNDER KJØRING»

b) Nr. 1.1.6.2 skal lyde:

«1.1.6.2. ukontrollerte utslipp kan ikke forekomme som følge av at varmeanlegget utilsiktet frakoples. Det 
skal finnes en mulighet til å stanse LPG-flyten ved at en innretning monteres direkte etter eller 
i en regulator som er montert på en flaske eller tank eller, dersom regulatoren ikke er montert 
direkte på flasken eller tanken, skal en innretning monteres direkte foran slangen eller røret fra 
flasken eller tanken, og ytterligere en innretning skal monteres i eller etter regulatoren.»

c) Overskriften til avsnitt 2 skal lyde:

«2. LPG-VARMEANLEGG SOM BARE BRUKES I MOTORVOGNER OG DERES TILHENGERE VED 
STILLSTAND

3. Nytt vedlegg IX skal lyde:

«VEDLEGG IX

TILLEGGSBESTEMMELSER FOR VISSE KJØRETØYER I HENHOLD TIL DEFINISJONEN I 
DIREKTIV 94/55/EF(*)

1. VIRKEOMRÅDE

Dette vedlegg får anvendelse på kjøretøyer som er underlagt særlige krav med hensyn til 
forbrenningsvarmeanlegg og deres montering, som fastsatt i direktiv 94/55/EF.

2. DEFINISJONER

I dette vedlegg benyttes kjøretøybetegnelsene EX/II, EX/III, AT, FL og OX i kapittel 9.1 i vedlegg B til 
direktiv 94/55/EF.

3. TEKNISKE BESTEMMELSER

3.1. Generelt (EX/II-, EX/III-, AT-, FL- og OX-kjøretøyer)

3.1.1. Forbrenningsvarmeanleggene og deres eksosledninger skal konstrueres, plasseres, beskyttes eller 
tildekkes på en slik måte at det hindrer enhver uakseptabel risiko for oppvarming eller antenning av 
lasten. Dette kravet skal anses som oppfylt dersom innretningens drivstofftank og eksosanlegg oppfyller 
bestemmelsene i nr. 3.1.1.1 og 3.1.1.2. Samsvar med de nevnte bestemmelsene skal kontrolleres på det 
ferdigstilte kjøretøyet.

3.1.1.1. Alle drivstofftanker som forsyner innretningen med drivstoff, skal oppfylle følgende krav:

a) i tilfelle av lekkasje skal drivstoffet ledes til bakken uten å komme i kontakt med varme deler av 
kjøretøyet eller lasten,

b) drivstofftanker som inneholder bensin, skal utstyres med en effektiv flammesperre i påfyllingsåpningen, 
eller med en lukkemekanisme som gjør at åpningen kan holdes hermetisk lukket.
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3.1.1.2. Eksosanlegget samt eksosrørene skal være innrettet eller beskyttet på en slik måte at eventuell fare 
for lasten gjennom oppvarming eller antenning unngås. De delene av eksosanlegget som er plassert 
direkte under drivstofftanken (diesel), skal ha en klaring på minst 100 mm eller være beskyttet med et 
varmeskjold.

3.1.2. Forbrenningsvarmeanlegget skal slås på manuelt. Programmeringsinnretninger er forbudt.

3.2. EX/II- og EX/III- kjøretøyer

Forbrenningsvarmeanlegg som benytter gassformig drivstoff er ikke tillatt.

3.3. FL-kjøretøyer

3.3.1. Forbrenningsvarmeanleggene må kunne slås av med minst en av følgende metoder:

a) tilsiktet manuell avstengning fra førerkabinen,

b) stansing av motoren, i dette tilfellet kan føreren starte varmeinnretningen igjen manuelt,

c) start av en matepumpe på motorvognen for det farlige godset som transporteres.

3.3.2. Forbrenningsvarmeanleggene kan fortsette å gå etter at de er slått av. For metodene i nr. 3.3.1 
bokstav b) og c) skal tilførselen av forbrenningsluft avbrytes ved hjelp av egnede tiltak 
etter en funksjonssyklus på høyst 40 sekunder. Bare varmeanlegg der det kan bevises at 
varmeveksleren tåler en redusert funksjonssyklus på 40 sekunder i sin normale levetid, skal 
benyttes.

______________
(*) EFT L 319 av 21.12.1994, s. 7.»

–––––––––––



23.6.2011 Nr. 35/129EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 97/24/
EF av 17. juni 1997 om visse deler av og egenskaper ved 
motorvogner med to eller tre hjul(1), særlig artikkel 7,

under henvisning til 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(2), 
særlig artikkel 17, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Kommisjonsdirektiv 2005/30/EF inneholder noen feil 
som må rettes.

2) Det er nødvendig med tilbakevirkende kraft å klargjøre 
at artikkel 3 nr. 1 i direktiv 2005/30/EF gjelder nye 
reservedels-/utskiftningskatalysatorer som oppfyller 
kravene i direktiv 97/24/EF som endret ved direktiv 
2005/30/EF.

3) Det bør videre gjøres redaksjonelle rettelser i vedlegg I til 
direktiv 2005/30/EF.

4) Det er dessuten nødvendig gjennom en ny bestemmelse 
å klargjøre at salg eller montering på et kjøretøy av 
reservedels-/utskiftningskatalysatorer av en type som 
ikke er typegodkjent i samsvar med direktiv 97/24/
EF, endret ved 2005/30/EF, er forbudt etter en viss 
overgangsperiode.

5) Direktiv 2005/30/EF bør derfor rettes og endres.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 330 av 28.11.2006, s. 16, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 101/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 9, 21.2.2008, s. 12. 

(1) EFT L 226 av 18.8.1997, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2006/27/EF (EUT L 66 av 8.3.2006, s. 7).

(2) EFT L 124 av 9.5.2002, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2005/30/EF (EUT L 106 av 27.4.2005, s. 17).

6) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for tilpasning til den tekniske 
utvikling —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 2005/30/EF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 3 nr. 1 skal lyde:

«1. Med virkning fra 18. mai 2006 kan ikke 
medlemsstatene, med hensyn til nye reservedels-/
utskiftningskatalysatorer som oppfyller kravene i direktiv 
97/24/EF, endret ved dette direktiv, og som er beregnet på 
å monteres på kjøretøyer som er typegodkjent i samsvar 
med direktiv 97/24/EF,

a) nekte å gi EF-typegodkjenning i samsvar med 
artikkel 4 nr. 1 i direktiv 2002/24/EØF, eller

b) forby salg eller montering på et kjøretøy.»

2. I vedlegg I erstattes «avsnitt 5 i vedlegg VI» gjennom 
hele teksten med «avsnitt 4a i vedlegg VI».

Artikkel 2

I artikkel 3 i direktiv 2005/30/EF skal nytt nr. 3 lyde:

«3. Med virkning fra 1. januar 2009 skal medlemsstatene 
ikke lenger tillate salg eller montering på et kjøretøy av 
reservedels-/utskiftningskatalysatorer av en type som ikke 
er typegodkjent i samsvar med direktiv 97/24/EF, som 
endret ved dette direktiv.»

KOMMISJONSDIREKTIV 2006/120/EF

av 27. november 2006

om retting og endring av direktiv 2005/30/EF om endring, med henblikk på tilpasning til den tekniske 
utvikling, av europaparlaments- og rådsdirektiv 97/24/EF og 2002/24/EF om typegodkjenning av 

motorvogner med to eller tre hjul(*)

 2011/EØS/35/23
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Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal innen 30. september 2007 sette i 
kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen 
teksten til disse bestemmelsene og en sammenligningstabell 
som viser sammenhengen mellom disse bestemmelsene og 
bestemmelsene i dette direktiv.

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

2. Medlemsstatene skal sørge for at teksten til de viktigste 
internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området 
dette direktiv omhandler, blir oversendt Kommisjonen.

Artikkel 4

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

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 27. november 2006.

 For Kommisjonen

 Günter VERHEUGEN

 Visepresident
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 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) Forskjellene mellom medlemsstatenes lovgivning og 
forvaltningsmessige tiltak når det gjelder miljøvennlig 
utforming av energiforbrukende 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 
nasjonale lovgivninger er det mulig å unngå slike 
handelshindringer og illojal konkurranse.

2) Energiforbrukende 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, 
har en svært forskjellig miljøvirkning, selv om de stort 
sett virker på samme måte. Av hensyn til en bærekraftig 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 191 av 22.7.2005, s. 29, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 102/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 9, 21.2.2008, s. 14. 

(1) EUT C 112 av 30.4.2004, s. 25.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 20. april 2004 (EUT C 104 E av 30.4.2004, 

s. 319), Rådets felles holdning av 29. november 2004 (EUT C 38 E 
av 15.2.2005, s. 45), Europaparlamentets holdning av 13. april 2005 og 
rådsbeslutning av 23. mai 2005.

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.

3) 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.

4) 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 
er anslått å ville øke i de kommende 20-30 årene, dersom 
det ikke treffes politiske tiltak for å motvirke 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(3). 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.

(3) EFT L 242 av 10.9.2002, s. 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, og om endring av rådsdirektiv 92/42/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 96/57/EF 

og 2000/55/EF(*)

 2011/EØS/35/24
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5) Det er nødvendig å gripe inn i det energiforbrukende 
produktets utformingsfase, da alt tyder på at den 
forurensningen som oppstår i produktets livssyklus samt 
de fleste kostnadene, bestemmes i denne fasen. 

6) Det bør fastsettes en sammenhengende ramme for 
anvendelsen av fellesskapskrav til miljøvennlig 
utforming av energiforbrukende 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.

7) Det bør fastsettes krav til miljøvennlig utforming 
der det tas hensyn til målene for og prioriteringene i 
Fellesskapets sjette handlingsprogram for miljø, herunder 
og eventuelt gjeldende mål i programmets relevante 
tematiske strategier.

8) Formålet med dette direktiv er å oppnå et høyt nivå 
for vern av miljøet ved å minske energiforbrukende 
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 energieffektivitet vil bidra til å sikre 
energiforsyningen, noe som er en forutsetning for sunn 
økonomisk virksomhet og dermed for en bærekraftig 
utvikling.

9) 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.

10) For å sikre størst mulige miljøfordeler ved forbedret 
utforming kan det vise seg nødvendig å informere 
forbrukerne om de energiforbrukende produktenes 
miljøegenskaper og -prestasjoner, og gi dem råd om 
hvordan produktene skal benyttes på en miljøvennlig 
måte.

11) Strategien i grønnboken om en integrert produktpolitikk, 
som er et vesentlig nyskapende element i Fellesskapets 
sjette handlingsprogram for miljø, har til formål å minske 
produktenes miljøvirkninger i hele deres livssyklus. 
Dersom det allerede i utformingsfasen tas hensyn til 
produktets miljøvirkning i hele dets livssyklus, er det 
store muligheter for å legge til rette for miljøforbedringer 
på en kostnadseffektiv måte. 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.

12) 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.

13) 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 i september 2002.

14) Generelt bør energiforbruket til energiforbrukende 
produkter i hviletilstand eller i avslått tilstand reduseres 
til det minstenivået som er nødvendig for at produktene 
kan virke etter hensikten.

15) 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 partene bør rådspørres og samarbeide aktivt i 
forbindelse med denne analysen. Ved fastsettelse av 
obligatoriske krav kreves det at de berørte partene blir 
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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 partene å planlegge på lang sikt.

16) Alternative tiltak som for eksempel egne regler fra 
industriens 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.

17) 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.

18) 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 initiativ til egne regler 
samt bærekraftig utvikling.

19) Kapittel 6 i kommisjonsmeldingen 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.

20) 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, ville være å sørge for utbredt og lett 
tilgang til informasjon om hvordan deres produkter bidrar 
til en bærekraftig utvikling.

21) Energiforbrukende 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 energiforbrukende produktenes 
miljøvirkning og sikre rettferdig konkurranse.

22) 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.

23) 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.

24) Det bør tas hensyn til de modulene og reglene som er 
fastsatt med henblikk på bruk i direktivene om teknisk 
harmonisering fastsatt i rådsbeslutning 93/465/EØF av 
22. juli 1993 om modulene for de forskjellige fasene 
i framgangsmåten for samsvarsvurdering og reglene 
for påføring og bruk av CE-samsvarsmerking til bruk i 
direktivene om teknisk harmonisering(1).

25) Tilsynsmyndighetene bør utveksle opplysninger om de 
planlagte tiltakene innenfor dette direktivs virkeområde 
med henblikk på å forbedre markedstilsynet. 
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 til produktutforming. Innsamling og spredning 
av all den kunnskap som framkommer gjennom 
produsentenes innsats til fordel for en miljøvennlig 
utforming, er en av de viktigste fordelene ved dette 
direktiv.

26) 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.

(1) EFT L 220 av 30.8.1993, s. 23.
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27) Ettersom det er viktig å unngå manglende samsvar, bør 
medlemsstatene sikre at nødvendige midler er tilgjengelige 
for å kunne foreta et effektivt markedstilsyn.

28) Når det gjelder opplæring og informasjon om miljøvennlig 
utforming for små og mellomstore bedrifter, kan det være 
hensiktsmessig å vurdere tilknyttet virksomhet.

29) 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.

30) 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 
klart angi forholdet mellom deres bestemmelser og de 
kravene det gjelder. De harmoniserte standardene bør ikke 
ha som formål å fastsette grenser for miljøaspektene.

31) Når det gjelder de definisjonene som anvendes i dette 
direktiv, er det nyttig å vise til relevante internasjonale 
standarder som ISO 14040.

32) 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(1) og for 
henvisninger til harmoniserte europeiske standarder. I 
rådsresolusjon av 28. oktober 1999 om standardiseringens 
rolle i Europa(2) 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.

(1) EFT C 136 av 4.6.1985, s. 1.
(2) EFT C 141 av 19.5.2000, s. 1.

33) Dette direktiv utfyller gjeldende fellesskapsdokumenter 
som for eksempel rådsdirektiv 92/75/EØF av  
22. september 1992 om angivelse av 
husholdningsapparaters energi- og ressursforbruk, ved 
hjelp av merking og standardiserte vareopplysninger(3), 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1980/2000 
av 17. juli 2000 om ei revidert fellesskapsordning 
for tildeling av miljømerke(4), europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 2422/2001 av 6. november 2001 
om eit fellesskapsprogram for energieffektivitetsmerking 
av kontorutstyr(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) og 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 preparater(8). Synergieffektene mellom 
dette direktiv og eksisterende fellesskapsdokumenter bør 
bidra til å øke deres respektive virkninger og til å stille 
sammenhengende krav til produsentene.

34) Ettersom rådsdirektiv 92/42/EØF av 21. mai 1992 
om krav til virkningsgrad for nye varmtvannskjeler 
som fyres med flytende eller gassformig brensel(9), 
europaparlaments- og rådsdirektiv 96/57/EF av 
3. september 1996 om energieffektivitetskrav til elektriske 
hushaldskjøleskap og -frysarar og kombinasjonar av 
slike(10) og europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/55/
EF av 18. september 2000 om energieffektivitetskrav 
til strømbegrensere for lysstoffrør(11) allerede inneholder 
bestemmelser om revisjon av kravene til energi-
effektivitet, bør de integreres i den nåværende rammen.

(3) EFT L 297 av 13.10.1992, s. 16. Direktivet endret ved europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

(4) EFT L 237 av 21.9.2000, s. 1.
(5) EFT L 332 av 15.12.2001, s. 1.
(6) EUT L 37 av 13.2.2003, s. 24. Direktivet endret ved direktiv 2003/108/EF 

(EUT L 345 av 31.12.2003, s. 106).
(7) EUT L 37 av 13.2.2003, s. 19.
(8) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 201. Direktivet sist endret ved 

kommisjonsdirektiv 2004/98/EF (EUT L 305 av 1.10.2004, s. 63).
(9) EFT L 167 av 22.6.1992, s. 17. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2004/8/EF (EUT L 52 av 21.2.2004, s. 50).
(10) EFT L 236 av 18.9.1996, s. 36.
(11) EFT L 279 av 1.11.2000, s. 33.
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35) Direktiv 92/42/EØF inneholder et stjernemerkingssystem 
for å angi kjelers energiytelse. Ettersom medlemsstatene 
og industrien er enige om at stjernemerkingssystemet 
ikke har gitt de forventede resultatene, bør direktiv 92/42/
EØF endres for å bane vei for mer effektive ordninger.

36) Kravene i rådsdirektiv 78/170/EØF av 13. februar 1978 
om ytelse i varmeproduserende enheter som benyttes 
til romoppvarming og produksjon av varmtvann i nye 
eller allerede eksisterende bygninger som ikke benyttes 
til industriformål, og som isolering av røropplegg for 
varme og varmtvann til husholdningsbruk i nybygg 
som ikke benyttes til industriformål(1) er erstattet av 
bestemmelsene i direktiv 92/42/EØF, rådsdirektiv 90/396/
EØF av 29. juni 1990 om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om gassapparater(2) og europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2002/91/EF av 16. desember 2002 om 
bygningers energiytelse(3). Direktiv 78/170/EØF bør 
derfor oppheves.

37) Ved rådsdirektiv 86/594/EØF av 1. desember 1986 om 
luftstøy avgitt av husholdningsapparater(4) fastsettes vilkår 
for at medlemsstatene skal kunne kreve offentliggjøring 
av opplysninger om støyen fra slike apparater, og en 
framgangsmåte for å fastsette støynivået. Av hensyn 
til harmonisering bør støyutslipp inngå i en integrert 
vurdering av miljøprestasjonene. Ettersom dette direktiv 
inneholder en slik integrert metode, bør direktiv 86/594/
EØF oppheves.

38) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 
dette direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen(5).

39) 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.

(1) EFT L 52 av 23.2.1978, s. 32. Direktivet endret ved direktiv 82/885/EØF 
(EFT L 378 av 31.12.1982, s. 19).

(2) EFT L 196 av 26.7.1990, s. 15. Direktivet endret ved direktiv 93/68/EØF 
(EFT L 220 av 30.8.1993, s. 1).

(3) EFT L 1 av 4.1.2003, s. 65.
(4) EFT L 344 av 6.12.1986, s. 24. Direktivet endret ved forordning (EF) nr. 

807/2003 (EUT L 122 av 16.5.2003, s. 36).
(5) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.

40) Det minnes om at nr. 34 i den tverrinstitusjonelle 
avtalen om bedre regelverksutforming(6) angir at Rådet 
oppfordrer medlemsstatene til, for sin egen del og i 
Fellesskapets interesse, å utarbeide og offentliggjøre egne 
tabeller, som så langt det er mulig viser sammenhengen 
mellom dette direktiv og innarbeidingstiltakene.

41) Ettersom målet for det foreslåtte tiltaket, 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 målet.

42) Regionkomiteen er rådspurt, men har ikke avgitt 
uttalelse —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Formål og virkeområde

1. Ved dette direktiv opprettes det en ramme for å fastsette 
fellesskapskrav til miljøvennlig utforming av energiforbrukende 
produkter for å sikre fri bevegelighet for slike produkter på det 
indre marked.

2. Ved dette direktiv fastsettes det krav som energiforbrukende 
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.

(6) EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1.
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Artikkel 2

Definisjoner

I dette direktiv menes med:

1. «energiforbrukende produkt» et produkt som når det 
er brakt i omsetning og/eller tatt i bruk, er avhengig av 
energitilførsel (elektrisk kraft, fossilt brensel og fornybare 
energikilder) for å fungere etter hensikten, eller et produkt 
som kan framstille, overføre og måle slik energi, herunder 
deler som er avhengig av energitilførsel, og som er beregnet 
på å inngå i et energiforbrukende 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 
energiforbrukende 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 av definerte energiforbrukende produkter eller 
for miljøaspekter ved disse,

4. «bringe i omsetning» første gang et energiforbrukende 
produkt gjøres tilgjengelig på fellesskapsmarkedet for 
distribusjon eller bruk i Fellesskapet, mot betaling eller 
gratis, og uavhengig av salgsmetode,

5. «ibruktaking» første gang et energiforbrukende produkt tas 
i bruk som planlagt av en sluttbruker i Fellesskapet,

6. «produsent» enhver fysisk eller juridisk person som 
framstiller energiforbrukende 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 eller en importør som nevnt i nr. 8, anses 
enhver fysisk eller juridisk person som bringer i omsetning 
eller tar i bruk energiforbrukende 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 
energiforbrukende produkts livssyklus, 

10. «produktutforming» de ulike prosessene som omsetter 
lovfestede, tekniske, sikkerhetsmessige, funksjonelle, 
markedsmessige eller andre krav som energiforbrukende 
produkter skal oppfylle, til den tekniske spesifikasjonen for 
produktet,

11. «miljøaspekt» et element eller en funksjon ved et 
energiforbrukende produkt som kan påvirke miljøet i løpet 
av produktets livssyklus,

12. «miljøvirkning» enhver forandring av miljøet som helt 
eller delvis skyldes et energiforbrukende produkt i løpet av 
produktets livssyklus,

13. «livssyklus» de påfølgende og sammenhengende fasene 
som et energiforbrukende produkt gjennomgår fra bruken 
av råstoff til disponeringen av produktet,

14. «ombruk» enhver prosess som innebærer at et 
energiforbrukende 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 energiforbrukende 
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produkt som er levert tilbake til et innsamlingssted, en 
distributør, et gjenvinningsforetak eller en produsent, 
samt ombruk av et energiforbrukende 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 
rådsdirektiv 75/442/EØF av 15. juli 1975 om avfall(1), 

18. «avfall» ethvert stoff eller enhver gjenstand i kategoriene 
angitt i vedlegg I til direktiv 75/442/EØF, 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 det energiforbrukende 
produktet, av det som tilføres og avgis (for eksempel 
materialer, utslipp og avfall) som er forbundet med et 
energiforbrukende produkt i hele dets livssyklus, som er av 
betydning for produktets miljøvirkning, og som uttrykkes i 
målbare mengder,

21. et energiforbrukende produkts «miljøprestasjon» resultatet 
av produsentens håndtering av miljøaspektene ved 
det energiforbrukende produktet, slik det gjenspeiles i 
produktets tekniske dokumentasjon,

22. «forbedring av miljøprestasjon» prosessen for å forbedre 
et energiforbrukende produkts miljøprestasjon i løpet av 

(1) EFT L 194 av 25.7.1975, s. 39. Direktivet sist endret ved forordning (EF) 
nr. 1882/2003.

(2) EFT L 377 av 31.12.1991, s. 20. Direktivet endret ved direktiv 94/31/EF 
(EFT L 168 av 2.7.1994, s. 28).

flere produktgenerasjoner, men ikke nødvendigvis alle 
miljøaspektene ved produktet samtidig,

23. «miljøvennlig utforming» integrering av miljøaspekter i 
produktutformingen for å forbedre det energiforbrukende 
produktets miljøprestasjon gjennom hele dets livssyklus,

24. «krav til miljøvennlig utforming» ethvert krav forbundet 
med et energiforbrukende produkt eller utformingen av 
et energiforbrukende produkt, som har som formål å 
forbedre produktets miljøprestasjon, eller ethvert krav 
om å framlegge opplysninger om miljøaspekter ved et 
energiforbrukende produkt,

25. «allment krav til miljøvennlig utforming» ethvert 
krav til miljøvennlig utforming på grunnlag av det 
energiforbrukende 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 energiforbrukende 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(3), 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 de energiforbrukende produktene som omfattes av 
gjennomføringstiltak, bare kan bringes i omsetning og/eller tas 

(3) EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten 
av 2003.
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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

i) utføre relevante samsvarskontroller i passende omfang av 
de energiforbrukende produktene, og å pålegge produsenten 
eller dennes representant å tilbakekalle energiforbrukende 
produkter med manglende samsvar fra markedet i samsvar 
med artikkel 7,

ii) kreve at berørte parter framlegger alle nødvendige 
opplysninger som fastsatt i gjennomføringstiltakene,

iii) 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, skal ansvaret for å

sikre at det energiforbrukende produktet som er brakt i – 
omsetning eller tatt i bruk, er i samsvar med dette direktiv 
og det gjeldende gjennomføringstiltaket,

oppbevare samsvarserklæringen og den tekniske – 
dokumentasjonen,

ligge hos importøren.

Artikkel 5

Merking og samsvarserklæring

1. Før et energiforbrukende produkt som omfattes av 
gjennomføringstiltak, bringes i omsetning og/eller tas i 
bruk, skal det påføres CE-merking, og det skal utstedes en 
samsvarserklæring der produsenten eller dennes representant 
forsikrer og erklærer at det energiforbrukende produktet er 
i samsvar med alle relevante bestemmelser i det gjeldende 
gjennomføringstiltaket.

2. CE-samsvarsmerkingen skal bestå av bokstavene «CE» 
som vist i vedlegg III.

3. Samsvarserklæringen skal inneholde elementene 
fastsatt i vedlegg VI, og skal vise til det relevante 
gjennomføringstiltaket.

4. Det er forbudt å påføre energiforbrukende 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 det energiforbrukende produktet når 
fram til sluttbrukeren.

Medlemsstatene skal også tillate at opplysningene gis på ett 
eller flere andre offisielle fellesskapsspråk.

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,

b) hvilken type bruker det energiforbrukende 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 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 
energiforbrukende produkt som er i samsvar med alle relevante 
bestemmelser i det gjeldende gjennomføringstiltaket, og er 
CE-merket i samsvar med artikkel 5.
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2. Medlemsstatene skal ikke forby, begrense eller hindre 
omsetning og/eller ibruktaking på sitt territorium av et 
energiforbrukende 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 energiforbrukende 
produkter som ikke er i samsvar med bestemmelsene i 
gjeldende gjennomføringstiltak, vises på for eksempel messer, 
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 energiforbrukende 
produkt 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 det 
energiforbrukende 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 energiforbrukende 
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 det energiforbrukende produktet inntil 
samsvar er oppnådd.

Dersom det manglende samsvaret ikke opphører, skal 
medlemsstaten treffe en beslutning som begrenser eller forbyr 
at det aktuelle energiforbrukende 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 omsetning og/eller ibruktaking av et 
energiforbrukende 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,

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.

5. Dersom beslutningen i nr. 1 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 energiforbrukende 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 det energiforbrukende 
produktet er i samsvar med alle relevante krav i det gjeldende 
gjennomføringstiltaket.
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2. Framgangsmåtene for samsvarsvurdering skal spesifiseres 
ved gjennomføringstiltakene, og gi produsentene mulighet 
til å velge mellom intern kontroll av utformingen fastsatt 
i vedlegg IV og styringsordningen angitt i vedlegg V. Når 
det er behørig begrunnet og står i forhold til risikoen, skal 
framgangsmåten ved samsvarsvurdering velges blant relevante 
moduler som beskrevet i beslutning 93/465/EØF.

Dersom en medlemsstat har sterke indikasjoner på at et 
energiforbrukende 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 utføre eventuelle 
korrigerende tiltak.

Dersom et energiforbrukende 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.

Dersom et energiforbrukende produkt som omfattes av 
gjennomføringstiltak, er utformet av en organisasjon som 
har en styringsordning 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 energiforbrukende produkt som omfattes av 
gjennomføringstiltak, er brakt i omsetning 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 energiforbrukende 
produktet ble produsert.

De relevante dokumentene skal stilles til rådighet senest 
ti dager etter mottak av en anmodning fra vedkommende 
myndighet i en medlemsstat.

4. Dokumentene om samsvarsvurderingen og 
samsvarserklæringen nevnt i artikkel 5 skal utarbeides på et av 
Fellesskapets offisielle språk.

(1) EFT L 114 av 24.4.2001, s. 1.

Artikkel 9

Samsvarsformodning

1. Medlemsstatene skal anse et energiforbrukende produkt 
påført CE-merking som nevnt i artikkel 5, for å være i samsvar 
med relevante bestemmelser i gjeldende gjennomføringstiltak.

2. Medlemsstatene skal anse et energiforbrukende produkt 
som det er benyttet harmoniserte standarder for, og 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. Energiforbrukende 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 
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. Energiforbrukende 
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.

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.
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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 gjennomføringstiltakene kan produsentene eller deres 
representanter 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 energiforbrukende 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 gjennomføring 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 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. 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 energiforbrukende produkter får

nødvendig informasjon om rollen de kan spille når det – 
gjelder bærekraftig bruk av produktet,

produktets miljøprofil og fordelene med den miljøvennlige – 
utformingen, når det kreves av gjennomføringstiltakene.

Artikkel 15

Gjennomføringstiltak

1. Når et energiforbrukende produkt oppfyller kriteriene 
oppført i nr. 2, skal det omfattes av et gjennomføringstiltak 
eller et tiltak i form av egne regler i henhold til nr. 3 bokstav b). 
Når Kommisjonen vedtar gjennomføringstiltak, skal den følge 
framgangsmåten nevnt i artikkel 19 nr. 2.

2. Kriteriene nevnt i nr. 1 er som følger:

a) Salget av og handelen med det energiforbrukende produktet 
skal være av en betydelig størrelse, dvs. vanligvis over 
200 000 enheter per år innenfor Fellesskapet i henhold til 
siste tilgjengelige tall.

b) Det energiforbrukende 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) Det energiforbrukende produktet skal ha et betydelig 
forbedringspotensial når det gjelder miljøvirkning, uten 
at det medfører urimelige kostnader, og der det særlig tas 
hensyn til at

 det ikke finnes annet relevant fellesskapsregelverk, – 
eller at markedskreftene ikke er i stand til å løse dette 
spørsmålet tilfredsstillende,
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 det er stor forskjell på miljøprestasjonene til – 
energiforbrukende produkter som er tilgjengelige på 
markedet, og har tilsvarende funksjonalitet.

3. Når Kommisjonen utarbeider et utkast til 
gjennomføringstiltak, 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),

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 
gjennomføringstiltak, skal den

a) ta hensyn til det energiforbrukende 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 energiforbrukende 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 også 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 
gjennomføringstiltaket på grunnlag av vurderingen nevnt 
i bokstav b),

f) fastsette gjennomføringsdato(er), eventuelle overgangstiltak 
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,

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.

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 de energiforbrukende produktene oppfyller kravene i 
gjennomføringstiltaket. I gjennomføringstiltaket skal det angis 
om verifiseringen kan utføres direkte på det energiforbrukende 
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 
retningslinjer som Kommisjonen vedtar i samsvar med 
artikkel 19 nr. 2, for å avveie de forskjellige miljøaspektene. 
Disse retningslinjene skal omfatte særlige forhold hos små 
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og mellomstore bedrifter som utøver sin virksomhet i den 
produktsektoren som berøres av gjennomføringstiltaket. Om 
nødvendig kan Kommisjonen i samsvar med artikkel 13 
nr. 1 utarbeide ytterligere spesialisert materiale for å lette 
gjennomføringen for små og mellomstore bedrifter.

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 6. juli 2007 utarbeide en arbeidsplan som skal gjøres 
offentlig tilgjengelig.

I arbeidsplanen skal det for de neste tre årene fastsettes en 
veiledende liste over produktgrupper som skal anses for å ha 
prioritet når det gjelder vedtakelse av gjennomføringstiltak.

Kommisjonen skal endre arbeidsplanen regelmessig etter å ha 
rådspurt samrådsforumet.

2. I overgangsperioden, innen den første arbeidsplanen i 
henhold til nr. 1 er blitt utarbeidet, skal Kommisjonen likevel, 
og etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 19 nr. 2, kriteriene 
fastsatt i artikkel 15 og etter å ha rådspurt samrådsforumet, 
eventuelt på forhånd innføre

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, 
forbrukerelektronikk samt varme-, ventilasjons- og 
klimaanlegg,

et eget gjennomføringstiltak som reduserer en – 
produktgruppes energitap i hviletilstand.

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. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 20

Sanksjoner

Medlemsstatene skal fastsette de sanksjonene som skal gjelde 
for overtredelser av de nasjonale bestemmelsene som vedtas 
i henhold til dette direktiv. 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.
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Artikkel 21

Endringer

1. I direktiv 92/42/EØF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 6 oppheves.

2. Ny artikkel 10a skal lyde:

«Artikkel 10a

Dette direktiv utgjør et gjennomføringstiltak i henhold til 
artikkel 15 i 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(*) når det gjelder energieffektivitet ved bruk, i 
samsvar med nevnte direktiv, og kan endres eller oppheves 
i samsvar med artikkel 19 nr. 2 i direktiv 2005/32/EF.

__________________
(*) EUT L 191 av 22.7.2005, s. 29.»

3. Vedlegg I nr. 2 oppheves.

4. Vedlegg II oppheves.

2. I direktiv 96/57/EF gjøres følgende endringer:

Ny artikkel 9a skal lyde:

«Artikkel 9a

Dette direktivet er eit gjennomføringstiltak i medhald av 
artikkel 15 i 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(*) 
når det gjeld energieffektivitet ved bruk, i samsvar med det 
førnemnde direktivet, og kan endrast eller opphevast i samsvar 
med artikkel 19 nr. 2 i direktiv 2005/32/EF.

__________________
(*) TEU L 191 av 22.7.2005, s. 29.»

3. I direktiv 2000/55/EF gjøres følgende endringer:

Ny artikkel 9a skal lyde:

«Artikkel 9a

Dette direktiv utgjør et gjennomføringstiltak som definert i 
artikkel 15 i 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(*) 
når det gjelder energieffektivitet ved bruk, i samsvar med 
nevnte direktiv, og kan endres eller oppheves i samsvar med 
artikkel 19 nr. 2 i direktiv 2005/32/EF.

__________________
(*) EUT L 191 av 22.7.2005, s. 29.»

Artikkel 22

Oppheving

Direktiv 78/170/EØF og 86/594/EØF oppheves. Medlemsstatene 
kan fortsatt anvende eksisterende nasjonale tiltak vedtatt i 
henhold til direktiv 86/594/EØF, inntil gjennomføringstiltak 
for de berørte produktene vedtas i henhold til dette direktiv.

Artikkel 23

Gjennomgåelse

Kommisjonen skal innen 6. juli 2010 gjennomgå virkningen 
av dette direktiv og dets gjennomføringstiltak, terskelen 
for gjennomføringstiltakene, markedstilsynsordningene 
og alle relevante tiltak i form av egne regler, etter å ha 
rådspurt samrådsforumet som nevnt i artikkel 18, og om 
nødvendig framlegge forslag til endringer av dette direktiv for 
Europaparlamentet og Rådet.

Artikkel 24

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.
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Artikkel 25

Gjennomføring

1. Medlemsstatene skal innen 11. august 2007 sette i kraft 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv.

De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

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

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

Artikkel 26

Ikrafttredelse

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

Artikkel 27

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 6. juli 2005.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BORRELL FONTELLES J. STRAW

 President Formann

____________
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VEDLEGG I

Metode for å fastsette allmenne krav til miljøvennlig utforming

(se artikkel 15)

Formålet med allmenne krav til miljøvennlig utforming er å forbedre de energiforbrukende produktenes miljøprestasjoner 
ved å legge vekt på vesentlige miljøaspekter ved dem, men uten at det fastsettes grenseverdier. Metoden i henhold 
til 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, skal den 
fastsette vesentlige miljøaspekter som skal spesifiseres i gjennomføringstiltaket.

Når Kommisjonen utarbeider gjennomføringstiltak hvor det fastsettes allmenne krav til miljøvennlig utforming i 
henhold til artikkel 15, skal den alt etter hvilke energiforbrukende produkter som omfattes av gjennomføringstiltaket, 
velge relevante parametrer for miljøvennlig utforming ut fra listen i del 1, krav til framlegging av opplysninger fra listen 
i del 2 og krav til produsenten fra listen i del 3.

Del 1. Parametrer for miljøvennlig utforming av energiforbrukende 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) innpakking, transport og distribusjon,

d) installering og vedlikehold,

e) bruk,

f) kasserte produkter, dvs. den tilstanden et energiforbrukende 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,
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c) forventet forurensning på grunn av fysiske effekter som støy, vibrasjoner, stråling, elektromagnetiske felter,

d) forventet avfallsproduksjon,

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 forrige nummer, 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,

d) bruk av stoffer som er klassifisert som farlige for helse og/eller miljø 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 direktiv 
76/769/EØF eller 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,

(1) EFT 196 av 16.8.1967, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 2004/73/EF (EUT L 152 av 30.4.2004, s. 1).
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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(1),

l) utslipp til vann (tungmetaller, stoffer som er skadelig for oksygenbalansen, persistente organiske 
forbindelser),

m) utslipp til jord (særlig lekkasjer og utslipp av farlige stoffer i alle produktets bruksfaser 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 det 
energiforbrukende produktet håndteres, benyttes eller resirkuleres av andre parter enn produsenten. Slike opplysninger 
kan eventuelt omfatte følgende:

opplysninger fra utvikleren om produksjonsprosessen,– 

forbrukeropplysninger om produktets vesentlige miljøegenskaper og -prestasjon, som skal følge produktet når det – 
bringes i omsetning, slik at forbrukeren kan sammenligne disse aspektene ved produktene,

forbrukeropplysninger om hvordan produktet skal installeres, brukes og vedlikeholdes for å begrense – 
innvirkningen på miljøet 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,

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.

Del 3. Krav til produsenten

1. Produsenter av energiforbrukende produkter skal gjennomføre en vurdering av den energiforbrukende 
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 de energiforbrukende produktenes miljøprofil. 
Profilen skal bygge på produktets relevante miljøegenskaper og utveksling med omgivelsene i hele produktets 
livssyklus, uttrykt i målbare mengder.

(1) EFT L 59 av 27.2.1998, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 2004/26/EF (EUT L 146 av 30.4.2004, s. 1).



23.6.2011 Nr. 35/149EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

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

(se artikkel 15)

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 i bruken av denne 
ressursen i de forskjellige fasene i det energiforbrukende produktets livssyklus (for eksempel begrensning i vannforbruk 
i produktets bruksfase eller begrensning i mengden av et gitt stoff som inngår i produktet, eller et minstekrav til 
mengden av resirkulert materiale som benyttes).

Når Kommisjonen utarbeider gjennomføringstiltakene der det fastsettes særlige krav til miljøvennlig utforming i 
henhold til artikkel 15, skal den alt etter hvilke energiforbrukende produkter som omfattes av gjennomføringstiltaket, 
velge relevante parametrer for miljøvennlig utforming ut fra vedlegg I del 1, og fastsette nivåene til disse kravene etter 
framgangsmåten 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 
energiforbrukende 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.

Den tekniske, miljømessige og økonomiske analysen skal også fastsette 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 
tilgjengelig på de internasjonale markedene samt 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 modellene, 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 det energiforbrukende 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 modellene av det energiforbrukende produktet. 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, 
også de eksterne miljøkostnadene, herunder ved å redusere utslipp av klimagasser, for å kontrollere om det er 
skjedd vesentlige endringer og om de overordnede konklusjonene er holdbare. Kravene skal derfor tilpasses.

En lignende metode kan benyttes for andre ressurser, for eksempel vann.
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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 energiforbrukende produkter som forekommer ved handel med Den europeiske 
unions 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

(se 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 det energiforbrukende produktet. Dersom dette ikke er mulig, skal det påføres emballasjen 
og følgedokumentene.

___________
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VEDLEGG IV

Intern kontroll av utformingen

(se artikkel 8)

1. Dette vedlegget beskriver framgangsmåten som produsenten eller dennes representant, som er ansvarlig for å 
oppfylle forpliktelsene fastsatt i nr. 2 i dette vedlegget, skal benytte for å sikre og erklære at det energiforbrukende 
produktet oppfyller relevante krav i det gjeldende gjennomføringstiltaket. Samsvarserklæringen kan omfatte ett 
eller flere produkter, og skal oppbevares av produsenten.

2. Produsenten skal utarbeide teknisk dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om det energiforbrukende 
produktet er i samsvar med kravene i det gjeldende gjennomføringstiltaket.

Dokumentasjonen skal særlig inneholde

a) en generell beskrivelse av det energiforbrukende 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 aktuelle standardene nevnt i artikkel 10, som helt eller delvis er benyttet, og en beskrivelse 
av de løsningene som er valgt for å oppfylle kravene i gjeldende gjennomføringstiltak dersom standardene 
nevnt i artikkel 10 ikke er benyttet, eller dersom disse standardene ikke helt dekker kravene i gjeldende 
gjennomføringstiltak,

f) en kopi av opplysningene om miljøaspektene ved produktutformingen, som framlegges i henhold til kravene 
fastsatt i vedlegg I del 2,

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

(se artikkel 8)

1. Dette vedlegget beskriver framgangsmåten som produsenten som er ansvarlig for å oppfylle forpliktelsene i 
nr. 2 i dette vedlegget, skal benytte for å sikre og erklære at det energiforbrukende produktet oppfyller kravene 
i det gjeldende gjennomføringstiltaket. Samsvarserklæringen kan omfatte ett eller flere produkter og skal 
oppbevares av produsenten.

2. En styringsordning kan benyttes for samsvarsvurdering av et energiforbrukende produkt, forutsatt at 
produsenten iverksetter miljøelementene angitt i nr. 3 i dette vedlegget.

3. Miljøelementer i styringsordningen

I dette nummeret angis elementene i en styringsordning og de framgangsmåtene som produsenten kan 
benytte for å dokumentere at det energiforbrukende produktet er i samsvar med kravene i gjeldende 
gjennomføringstiltak.

3.1.  Politikk som gjelder produktets miljøprestasjon

Produsenten skal kunne dokumentere at det er samsvar med kravene i det gjeldende gjennomføringstiltaket. 
Produsenten skal også kunne opprette en ramme for å fastsette og gjennomgå mål og indikatorer for produktets 
miljøprestasjon med henblikk på å forbedre produktets samlede miljøprestasjon.

Alle de tiltakene som produsenten treffer for å forbedre produktets samlede miljøprestasjon og fastsette 
det energiforbrukende produktets miljøprofil, dersom gjennomføringstiltaket krever det, ved utforming og 
produksjon, 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:

listen over dokumenter som skal utarbeides for å dokumentere det energiforbrukende produktets samsvar, – 
og som eventuelt skal være tilgjengelige,

målene og indikatorene for produktets miljøprestasjon og organisasjonsplan, ledelsens ansvarsområder og – 
fullmakter samt ressursfordeling når det gjelder gjennomføring og ajourføring,

de kontrollene og prøvingene som skal utføres etter produksjonen for å sammenligne produktets – 
miljøprestasjon med indikatorene for miljøprestasjon,

framgangsmåtene for å kontrollere den påkrevde dokumentasjonen og sikre at den er ajourført,– 

metoden for å kontrollere at miljøelementene i styringsordningen gjennomføres og er effektive.– 
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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, 

c) et program for å nå disse målene.

3.3.  Gjennomføring og dokumentasjon

3.3.1. Dokumentasjonen om styringsordningen bør særlig omfatte følgende:

a) ansvarsområder og fullmakter skal defineres og dokumenteres for å sikre at produktets miljøprestasjon er 
effektiv, samtidig som det skal rapporteres om hvordan revisjon 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,

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 det energiforbrukende produktet skal særlig inneholde følgende:

a) en generell beskrivelse av det energiforbrukende 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) produsenten skal fastsette spesifikasjoner der det særlig framgår hvilke standarder som er anvendt; 
dersom standardene nevnt i artikkel 10 ikke er anvendt eller de ikke helt omfatter kravene i gjeldende 
gjennomføringstiltak, skal det beskrives hvilke midler som er anvendt for å sikre samsvar,

f) en kopi av opplysningene om miljøaspektene ved produktutformingen, som framlegges i henhold til 
kravene fastsatt i vedlegg I del 2.
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3.4.  Kontroll og korrigerende tiltak

a) Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at det energiforbrukende produktet framstilles i 
samsvar med spesifikasjonene for utformingen og kravene i det gjennomføringstiltaket som får anvendelse 
på produktet.

b) Produsenten skal utarbeide og ajourføre framgangsmåter for å undersøke og håndtere manglende samsvar 
samt gjennomføre endringene i de dokumenterte framgangsmåtene som følger av de korrigerende 
tiltakene.

c) Produsenten skal minst hvert tredje år utføre en full intern miljørevisjon av miljøelementene i 
styringsordningen.

__________
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VEDLEGG VI

Samsvarserklæring

(se 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

(se artikkel 15 nr. 8)

Gjennomføringstiltaket skal særlig inneholde følgende:

1. En nøyaktig definisjon av den eller de typene energiforbrukende produkter som omfattes.

2. Krav til miljøvennlig utforming av det eller de energiforbrukende produktene som omfattes, gjennomføringsdato(er), 
overgangstiltak eller –perioder eller gjennomføring i flere faser.

Dersom det dreier seg om ett 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.

Dersom det dreier seg om ett 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 installasjon av det energiforbrukende produktet, dersom det har direkte betydning for det aktuelle 
energiforbrukende 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.

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.

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 energiforbrukende 
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 hvorvidt det energiforbrukende produktet er i samsvar med 
gjennomføringstiltaket.

8.  Lengden på den overgangsperioden som medlemsstatene skal tillate for de energiforbrukende produktene som 
bringes i omsetning og/eller tas i bruk, når de oppfyller gjeldende bestemmelser på deres territorium på datoen da 
gjennomføringstiltaket ble vedtatt.

9.  Datoen for evaluering og eventuell revisjon av gjennomføringstiltaket, idet det tas hensyn til takten på den 
teknologiske utviklingen.

____________
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VEDLEGG VIII

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 initiativ til egne regler forberedes og når de gjennomføres.

2. Tilleggsverdi

Initiativ til egne regler skal skape en tilleggsverdi (ut over vanlig næringsvirksomhet) når det gjelder en bedre samlet 
miljøprestasjon hos det energiforbrukende produktet som omfattes.

3. Representativitet

Industrien og deres 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 partene, skal uttrykkes klart og entydig og ha et veldefinert utgangspunkt. Dersom 
tiltaket i form av egne regler omfatter et langt tidsom, 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 tiltak.
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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 partene 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 i den frivillige avtalen 
eller andre tiltak i form av egne regler er nådd.

7. Kostnadseffektiv forvaltning av initiativ til egne regler

Kostnadene ved forvaltning av initiativ 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.

8. Bærekraftig utvikling

Initiativ 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 (helse, 
livskvalitet og økonomiske interesser) skal inngå i målene.

9. Forenlighet med stimuleringstiltak

Initiativ 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.

_________________
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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. 
1935/2004 av 27. oktober 2004 om materialer og gjenstander 
beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler(1), særleg 
artikkel 5 nr. 1, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Grupper av materiale og gjenstandar som er førde 
opp i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1935/2004, og 
kombinasjonar av slike materiale og gjenstandar eller 
resirkulerte materiale og gjenstandar som vert nytta i 
dei nemnde materiala og gjenstandane, bør framstillast 
i samsvar med allmenne og nærmare reglar for god 
framstillingspraksis.

2) Nokre sektorar av industrien har fastsett retningslinjer 
for god framstillingspraksis, medan andre ikkje har gjort 
dette. Difor bør det innførast ein einsarta praksis blant 
medlemsstatane når det gjeld god framstillingspraksis 
for materiale og gjenstandar som er meinte for å kome i 
kontakt med næringsmiddel.

3) For å sikre ein slik einsarta praksis bør driftsansvarlege 
for føretak påleggjast visse plikter.

4) Alle driftsansvarlege for føretak bør syte for ei effektiv 
kvalitetsstyring av framstillingsverksemda si som er 
tilpassa den plassen dei har i forsyningskjeda.

5) Reglane bør nyttast på materiale og gjenstandar som er 
meinte for å kome i kontakt med næringsmiddel eller 
som alt er i kontakt med næringsmiddel og var meinte for 
dette føremålet, eller som med rimeleg grunn kan ventast 
å kome i kontakt med næringsmiddel eller å overføre 
ingrediensane sine til næringsmiddel under normale eller 
sannsynlege bruksvilkår.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 384 av 29.12.2006, s. 75, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 103/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 9, 21.2.2008, s. 16. 

(1) TEU L 338 av 13.11.2004, s. 4.

6) Reglane for god framstillingspraksis bør nyttast i rimeleg 
samhøve for å unngå urimeleg store byrder for små 
føretak.

7) Det bør no fastsetjast nærmare reglar for prosessar 
som omfattar trykkfargar, og om naudsynt òg for andre 
prosessar. For trykkfargar som vert nytta på den sida av 
eit materiale eller ein gjenstand som ikkje kjem i kontakt 
med næringsmiddelet, bør god framstillingspraksis 
særleg innebere at det ikkje vert overført stoff til 
næringsmiddelet ved smitting eller overføring gjennom 
underlaget.

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

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

Mål

I denne forordninga vert det fastsett reglar for god 
framstillingspraksis for dei gruppene av materiale 
og gjenstandar som er meinte for å kome i kontakt med 
næringsmiddel (heretter kalla «materiale og gjenstandar»), og 
som er førde opp i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1935/2004, 
og kombinasjonar av desse materiala og gjenstandane eller 
resirkulerte materiale og gjenstandar som vert nytta i desse 
materiala og gjenstandane.

Artikkel 2

Verkeområde

Denne forordninga skal nyttast på alle sektorar og på alle 
stadium i framstillinga, foredlinga og distribusjonen av 
materiale og gjenstandar fram til, men ikkje medrekna, 
produksjonen av utgangsstoff.

Dei nærmare reglane som er fastsette i vedlegget, skal eventuelt 
nyttast på dei relevante einskilde prosessane som er nemnde.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2023/2006

av 22. desember 2006

om god framstillingspraksis for materiale og gjenstandar som er meinte for å kome i kontakt med næringsmiddel(*)

 2011/EØS/35/25
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Artikkel 3

Definisjonar

I denne forordninga tyder:

a) «god framstillingspraksis» den delen av kvalitetstrygginga 
som sikrar at materiale og gjenstandar alltid vert framstilte 
og kontrollerte på ein einsarta måte i samsvar med dei 
reglane som gjeld for dei, og med dei kvalitetsstandardane 
som høver for den tiltenkte bruken av dei, slik at dei ikkje 
vil utgjere nokon fare for menneskehelsa eller føre til 
uakseptable endringar i samansetnaden av næringsmidla 
eller til ei svekking av dei organoleptiske eigenskapane 
deira,

b) «kvalitetstryggingssystem» den samla summen av dei 
ordningane som er innførde og dokumenterte for å syte for 
at materiale og gjenstandar har den kvaliteten som krevst 
for å sikre at dei er i samsvar med dei reglane som gjeld 
for dei og med dei kvalitetsstandardane som er naudsynte 
for den tiltenkte bruken av dei,

c) «kvalitetskontrollsystem» den systematiske bruken av tiltak 
som er innførde innanfor kvalitetstryggingssystemet, og som 
sikrar at utgangsmateriale, halvfabrikat og ferdige materiale 
og gjenstandar er i samsvar med dei spesifikasjonane som 
er fastsette i kvalitetstryggingssystemet,

d) «side som ikkje kjem i kontakt med næringsmiddelet» den 
overflata av materialet eller gjenstanden som ikkje er i 
direkte kontakt med næringsmiddelet,

e) «side som kjem i kontakt med næringsmiddelet» den 
overflata av materialet eller gjenstanden som er i direkte 
kontakt med næringsmiddelet.

Artikkel 4

Samsvar med god framstillingspraksis

Den driftsansvarlege for føretaket skal syte for at 
framstillingsverksemda vert utførd i samsvar med

a) dei allmenne reglane for god framstillingspraksis som er 
fastsette i artikkel 5, 6 og 7,

b) dei nærmare reglane for god framstillingspraksis som er 
fastsette i vedlegget.

Artikkel 5

Kvalitetstryggingssystemet

1. Den driftsansvarlege for føretaket skal skipe og gjennomføre 
eit effektivt og dokumentert kvalitetstryggingssystem og syte 
for at det vert følgt. Dette systemet skal

a) ta omsyn at det finst tilstrekkeleg med personale som har 
den kunnskapen og kompetansen som krevst, og at lokala 
og utstyret er organiserte på ein måte som sikrar at dei 
ferdige materiala og gjenstandane vert i samsvar med dei 
reglane som gjeld for dei,

b) nyttast på ein måte som tek omsyn til storleiken på 
føretaket til driftsleiaren, slik at føretaket ikkje vert pålagd 
ei urimeleg stor byrde.

2. Utgangsmateriala skal veljast på ein slik måte at dei 
stettar spesifikasjonar som er fastsette på førehand, for såleis 
å sikre at materialet eller gjenstanden er i samsvar med dei 
reglane som gjeld for dei.

3. Dei ulike prosessane skal gjennomførast i samsvar med 
instruksjonar og framgangsmåtar som er fastsette på førehand.

Artikkel 6

Kvalitetskontrollsystemet

1. Den driftsansvarlege for føretaket skal skipe og halde ved 
lag eit effektivt kvalitetskontrollsystem.

2. Kvalitetskontrollsystemet skal omfatte overvaking av 
at god framstillingspraksis vert gjennomførd og oppnådd, og 
fastsetjing av tiltak for å rette eventuelle feil som gjer at god 
framstillingspraksis ikkje vert oppnådd. Desse tiltaka skal 
gjennomførast straks, og vere tilgjengelege for inspeksjonar frå 
dei rette styresmaktene.

Artikkel 7

Dokumentasjon

1. Den driftsansvarlege for føretaket skal skipe og halde 
ved lag eigna dokumentasjon på papir eller i elektronisk form 
når det gjeld spesifikasjonar, framstillingsmetodar og prosessar 
som er knytte til samsvaret og tryggleiken til det ferdige 
materialet eller den ferdige gjenstanden.
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2. Den driftsansvarlege for føretaket skal skipe og halde ved 
lag eigna dokumentasjon på papir eller i elektronisk form når 
det gjeld opplysningar om ulike framstillingsprosessar som er 
relevante for samsvaret og tryggleiken til det ferdige materialet 
eller den ferdige gjenstanden, og med omsyn til resultata frå 
kvalitetskontrollsystemet.

3. Den driftsansvarlege for føretaket skal gjere 
dokumentasjonen tilgjengeleg for dei rette styresmaktene 
dersom dei ber om det.

Artikkel 8

Iverksetjing

Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er 
kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.

Ho skal nyttast frå 1. august 2008.

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 22. desember 2006.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

__________
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VEDLEGG

Nærmare reglar for god framstillingspraksis

Prosessar som omfattar bruk av trykkfargar på den sida av eit materiale eller ein gjenstand som ikkje kjem i kontakt 
med næringsmiddelet

1. Trykkfargar som vert nytta på den sida av materiale og gjenstandar som ikkje kjem i kontakt med næringsmiddelet, 
skal vere samansette og/eller nyttast på ein slik måte at stoffa frå den trykte overflata ikkje vert overførde til den 
sida som kjem i kontakt med næringsmiddelet

a) gjennom underlaget, eller

b) ved smitte i stabelen eller på rullen,

i konsentrasjonar som fører til at innhaldet av desse stoffa i næringsmiddelet ikkje er i samsvar med krava i 
artikkel 3 i forordning (EF) nr. 1935/2004.

2. Trykte materiale og gjenstandar skal handsamast og lagrast i ferdig eller halvferdig tilstand på ein slik måte at stoffa 
frå den trykte overflata ikkje vert overførde til den sida som kjem i kontakt med næringsmiddelet

a) gjennom underlaget, eller

b) ved smitte i stabelen eller på rullen,

i konsentrasjonar som fører til at innhaldet av desse stoffa i næringsmiddelet ikkje er i samsvar med krava i 
artikkel 3 i forordning (EF) nr. 1935/2004.

3. Dei trykte overflatene skal ikkje kome i direkte kontakt med næringsmiddelet.

_____________________
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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 2000/13/
EF av 20. mars 2000 om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om merking og presentasjon av samt reklamering 
for næringsmidler(1), særlig artikkel 6 nr. 11 tredje ledd,

under henvisning til uttalelser fra Den europeiske myndighet 
for næringsmiddeltrygghet av 6. desember 2005 og 15. februar 
2006, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I vedlegg IIIa til direktiv 2000/13/EF er det fastsatt en liste 
over de ingredienser som alltid skal angis ved merking 
av næringsmidler, ettersom de kan gi bivirkninger hos 
mottakelige personer.

2) I henhold til artikkel 6 nr. 11 første ledd i nevnte direktiv 
skal listen i vedlegg IIIa gjennomgås systematisk og 
ved behov ajourføres i tråd med den vitenskapelige 
utvikling.

3) Som en del av denne gjennomgangen har Kommisjonen 
bedt Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
(EFSA) om å avgi en uttalelse om en eventuell oppføring 
av en rekke andre produkter i vedlegg IIIa.

4) Med hensyn til lupin fastslår EFSA i sin uttalelse av 6. 
desember 2005 at denne belgveksten, som det er 450 arter 
av, lenge har blitt konsumert i sin opprinnelige tilstand, 
men at lupinmel i mange år har blitt tilsatt i hvetemel i 
forbindelse med produksjon av bakervarer. Tilfeller av 
direkte allergiske reaksjoner, noen av dem alvorlige, er 
dokumentert, og undersøkelser viser en relativt høy risiko 
for kryssallergi mot lupin hos 30-60 % av de personer 
som er allergiske mot peanøtter.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 368 av 23.12.2006, s. 110, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 103/2007 av 28. september 
2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 
standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 
unions tidende nr. 9, 21.2.2008, s. 16. 

(1) EFT L 109 av 6.5.2000, s. 29. Direktivet sist endret ved direktiv 2003/89/
EF (EUT L 308 av 25.11.2003, s. 15).

5) Med hensyn til bløtdyr (snegler, muslinger eller 
blekkspruter) fastslår EFSA i sin uttalelse av 15. februar 
2006 at de som oftest konsumeres i sin opprinnelige 
tilstand, men at de også brukes som ingredienser, etter 
eventuell bearbeiding, i en rekke tilberedte produkter og 
i produkter som f.eks. surimi. Allergiske reaksjoner, av 
og til alvorlige, berører inntil 0,4 % av befolkningen, dvs. 
20 % av alle tilfeller av allergiske reaksjoner mot fisk 
og skalldyr. Det viktigste allergiframkallende proteinet 
i bløtdyr, tropomyosin, er det samme som hos krepsdyr, 
og tilfeller av kryssallergi mellom bløtdyr og krepsdyr 
forekommer ofte.

6) Av disse uttalelsene følger at lupin og bløtdyr bør tilføyes 
i listen i vedlegg IIIa til direktiv 2000/13/EF.

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Følgende ingredienser bør tilføyes i vedlegg IIIa til direktiv 
2000/13/EF:

«Lupin og produkter framstilt av lupin

Bløtdyr og produkter framstilt av bløtdyr.»

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal med virkning fra 23. desember 
2007 tillate salg av næringsmidler som er i samsvar med dette 
direktiv.

2. Medlemsstatene skal med virkning fra 23. desember 
2008 forby salg av næringsmidler som ikke er i samsvar med 
dette direktiv. Salg av næringsmidler som ikke er i samsvar 
med dette direktiv, og som er merket før denne dato, kan 
likevel fortsette inntil lagrene er tømt.

KOMMISJONSDIREKTIV 2006/142/EF

av 22. desember 2006

om endring av listen i vedlegg IIIa til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF over de 
ingredienser som alltid skal angis ved merking av næringsmidler(*)

 2011/EØS/35/26
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Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal senest 23. desember 2007 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.

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

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

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 22. desember 2006.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 86/362/EØF av 24. juli 
1986 om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av 
plantevernmidler på og i korn(1), særlig artikkel 10,

under henvisning til rådsdirektiv 90/642/EØF av 27. november 
1990 om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av 
plantevernmidler på eller i visse produkter av vegetabilsk 
opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker(2), særlig artikkel 
7, og

under henvisning til rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 
om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter(3), særlig 
artikkel 4 nr. 1 bokstav f), og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til direktiv 91/414/EØF er det medlemsstatenes 
ansvar å godkjenne plantefarmasøytiske produkter til 
bruk på bestemte avlinger. Slike godkjenninger må 
bygge på en vurdering av virkningene på menneskers 
og dyrs helse og på miljøet. Blant de faktorer som det 
må tas hensyn til i slike vurderinger, er den eksponering 
brukeren og andre personer som er til stede, utsettes for, 
virkningen på miljøet i jord, vann og luft samt virkningen 
på mennesker og dyr gjennom konsum av rester på 
behandlet avling.

2) Grenseverdiene for restmengder (MRL) gjenspeiler bruk 
av de minste mengdene med plantevernmidler som er 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 43 av 15.2.2007, s. 19, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 103/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 9, 21.2.2008, s. 16. 

(1) EFT L 221 av 7.8.1986, s. 37. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2006/92/EF (EUT L 311 av 10.11.2006, s. 31).

(2) EFT L 350 av 14.12.1990, s. 71. Direktivet sist endret ved kommisjons-
direktiv 2006/92/EF.

(3) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2006/136/EF (EUT L 349 av 12.12.2006, s. 42).

nødvendige for å sikre et effektivt plantevern, brukt på en 
slik måte at restmengdene blir så små som praktisk mulig, 
samtidig som de er toksikologisk akseptable, særlig 
når det gjelder forbrukernes beregnede inntak gjennom 
kosten.

3) Grenseverdiene for rester av plantevernmidler som 
omfattes av direktiv 86/363/EØF og 90/642/EØF, skal 
vurderes løpende og kan endres for å ta hensyn til nye eller 
endrede bruksområder. Kommisjonen er underrettet om 
nye eller endrede bruksområder som vil føre til endringer 
i restmengdene av lambdacyhalotrin, fenmedifam, 
metomyl, linuron, penkonazol og pymetrozin.

4) Forbrukernes livslange eksponering for disse 
plantevernmidlene ved inntak av næringsmidler som kan 
inneholde rester av dem, er blitt undersøkt og vurdert 
etter de framgangsmåter og den praksis som benyttes i 
Fellesskapet, idet det er tatt hensyn til retningslinjene 
som er offentliggjort av Verdens helseorganisasjon(4). 
I denne vurdering ble det tatt hensyn til at abamektin 
også brukes som veterinærpreparat for dyr bestemt 
til næringsmiddelproduksjon, og at det er fastsatt 
grenseverdier for restmengder for dette stoffet i 
samsvar med rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 av 
26. juni 1990 om en framgangsmåte i Fellesskapet 
for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder 
av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk 
opprinnelse(5). På grunnlag av de nevnte undersøkelsene 
og vurderingene bør grenseverdiene for restmengder 
for de nevnte plantevernmidlene fastsettes på en måte 
som sikrer at det akseptable daglige inntaket ikke 
overskrides.

5) For lambdacyhalotrin, metomyl, linuron og pymetrozin, 
som det finnes en akutt referansedose (ARfD) for, er den 
akutte forbrukereksponeringen ved inntak av hvert av 
næringsmidlene som kan tenkes å inneholde rester av 
disse plantevernmidlene, undersøkt og vurdert i samsvar 
med de framgangsmåter og den praksis som for tiden 
benyttes i Fellesskapet, samtidig som det er tatt hensyn 
til retningslinjer utgitt av Verdens helseorganisasjon. 
Det er tatt hensyn til uttalelser fra Vitenskapskomiteen 
for planter, særlig råd og anbefalinger for vern av 
forbrukere som inntar næringsmidler behandlet med 

(4) «Retningslinjer for beregning av inntak gjennom kosten av rester av 
plantevernmidler (revidert)», utarbeidet av GEMS/Food Programme i 
samarbeid med Codex-komiteen for rester av plantevernmidler, offentliggjort 
av Verdens helseorganisasjon, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(5) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1831/2006 (EUT L 354 av 14.12.2006, 
s. 5).

KOMMISJONSDIREKTIV 2007/7/EF

av 14. februar 2007

om endring av visse vedlegg til rådsdirektiv 86/362/EØF og 90/642/EØF med hensyn til 
grenseverdier for rester av atrazin, lambdacyhalotrin, fenmedifam, metomyl, linuron, 

penkonazol, pymetrozin, bifentrin og abamektin(*)

 2011/EØS/35/27
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plantevernmidler(1). På grunnlag av undersøkelsen av 
inntaket gjennom kosten bør grenseverdiene for rester av 
de nevnte plantevernmidlene fastsettes på en måte som 
sikrer at den akseptable referansedosen ikke overskrides. 
For andre stoffer har en vurdering av tilgjengelige 
opplysninger vist at det ikke er nødvendig med akutte 
referansedoser, og at det derfor ikke er behov for en 
kortsiktig vurdering.

6) Når det gjelder atrazin på korn, har det kommet fram nye 
opplysninger siden vedtakelsen av kommisjonsdirektiv 
2006/61/EF av 7. juli 2006 om endring av vedleggene til 
rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF 
med hensyn til grenseverdier for restmengder av atrazin, 
azinfos-etyl, cyflutrin, etefon, fention, metamidofos, 
metomyl, parakvat og triazofos(2), som viser at en 
høyere grenseverdi enn den som gjennom nevnte direktiv 
innføres i direktiv 86/362/EØF, er trygg for forbrukerne. 
Grenseverdien for restmengder som innføres ved direktiv 
2006/61/EF, bør derfor erstattes av en høyere verdi.

7) Grenseverdiene for restmengder bør fastsettes til 
bestemmelsesgrensen i de tilfeller der godkjent bruk av 
plantefarmasøytiske produkter ikke fører til påviselige 
rester av plantevernmidler på eller i næringsmiddelet, 
eller der det ikke finnes noen godkjente bruksområder, 
eller der bruk som er godkjent i medlemsstatene, ikke 
er blitt underbygd med nødvendige data, eller der bruk 
i tredjestater som fører til rester på eller i næringsmidler 
som kan bringes i omsetning på fellesskapsmarkedet, 
ikke er blitt underbygd med nødvendige data.

8) Det bør derfor fastsettes nye grenseverdier for restmengder 
for de nevnte plantevernmidlene.

9) Fastsettelse eller endring av midlertidige grenseverdier 
for restmengder på fellesskapsplan er ikke til hinder for at 
medlemsstatene kan fastsette midlertidige grenseverdier 
for restmengder for fenmedifam, linuron, penkonazol og 
pymetrozin i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav f) i 
direktiv 91/414/EØF og vedlegg VI til samme direktiv. Et 
tidsrom på fire år anses som tilstrekkelig for å godkjenne 
ytterligere bruksområder for disse stoffene. Fellesskapets 
midlertidige grenseverdier for restmengder bør deretter 
bli endelige.

10) Direktiv 90/642/EF bør derfor endres.

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

(1) Uttalelse om spørsmål i forbindelse med endring av vedleggene til 
rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF (uttalelse fra 
Vitenskapskomiteen for planter av 14. juli 1998); uttalelse om varierende 
restmengder av plantevernmidler i frukt og grønnsaker (uttalelse fra 
Vitenskapskomiteen for planter av 14. juli 1998) http://europa.eu.int/comm/
food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html

(2) EUT L 206 av 27.7.2006, s. 12.

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg II til direktiv 86/362/EØF endres i samsvar med 
vedlegg I til dette direktiv.

Artikkel 2

Vedlegg II til direktiv 90/642/EØF endres i samsvar med 
vedlegg II til dette direktiv.

Artikkel 3

1. Når det gjelder artikkel 1, skal medlemsstatene innen 
20. januar 2007 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.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 21. januar 2007.

2. Når det gjelder artikkel 2, skal medlemsstatene innen 15. 
august 2007 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.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 16. august 2007.

3. Bestemmelsene nevnt i nr. 1 og 2 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. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.
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Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 14. februar 2007.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

___________
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VEDLEGG I

I del A i vedlegg II til direktiv 86/362/EØF erstattes raden for atrazin med følgende:

Rester av plantevernmidler Grenseverdi i mg/kg

«Atrazin 0,1(1)

KORN

(1) Angir at grenseverdien for restmengder er fastsatt midlertidig fram til 1. januar 2008 i påvente av opplysninger fra søkeren. 
Dersom ingen opplysninger er mottatt innen denne datoen, blir grenseverdien for restmengder opphevet ved et direktiv eller en 
forordning.»
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VEDLEGG II

I del A i vedlegg II til direktiv 90/642/EØF skal nye kolonner for lambdacyhalotrin, fenmedifam, metomyl, linuron, penkonazol, pymetrozin, bifentrin 
og abamektin lyde:

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

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

La
m

bd
a c

yh
al

ot
rin

Fe
nm

ed
ifa

m

M
et

om
yl

/T
io

di
ka

rb
(s

um
m

en
 u

ttr
yk

t s
om

 m
et

om
yl

)

Li
nu

ro
n

Pe
nk

on
az

ol

Py
m

et
ro

zi
n

B
ife

nt
rin

A
ba

m
ek

tin
(s

um
m

en
 a

v 
av

er
m

ek
tin

 B
1a

, a
ve

rm
ek

tin
 

B
1b

 o
g 

de
lta

-8
,9

 is
om

er
 a

v 
av

er
m

ek
tin

 B
1a

)

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

0,05(*)(p)

SITRUSFRUKTERi) 0,05(*)(p) 0,05(*) 0,3 0,1 0,01(*)

Grapefrukt 0,1 0,5

Sitroner 0,2 1

Limetter 0,2 1

Mandariner (herunder klementiner 
og lignende hybrider)

0,2 1

Appelsiner 0,1 0,5

Pomeloer 0,1 0,5

Andre 0,02(*) 0,05(*)

ii) NØTTER 
(med eller uten skall)

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

Mandler

Paranøtter

Kasjunøtter

Kastanjer

Kokosnøtter

Hasselnøtter

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

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

Pinjekjerner

Pistasienøtter

Valnøtter

Andre

iii) KJERNEFRUKTER 0,1 0,05(*)(p) 0,2 0,2 0,02(*) 0,3 0,01(*)

Epler

Pærer

Kveder

Andre

iv) STEINFRUKTER 0,05(*)(p) 0,2 0,01(*)

Aprikoser 0,2 0,2 0,1 0,05

Kirsebær 0,1

Ferskener (herunder nektariner og 
lignende hybrider)

0,2 0,2 0,1 0,05

Plommer 0,5

Andre 0,1 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*)

v) BÆR OG SMÅ FRUKTER

a) Borddruer og vindruer 0,2 0,05(*)(p) 0,2 0,02(*) 0,2 0,01(*)

Borddruer 0,05(*)

Vindruer 1

b) Jordbær  
(unntatt viltvoksende)

0,5 0,1(p) 0,05(*) 0,05(*) 0,5 0,5 0,1
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Rester av plantevernmidler og grenseverdier for restmengder (mg/kg)

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter 
som grenseverdiene for restmengder gjelder for
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c) Bær fra halvbusker (unntatt 
viltvoksende)

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

Bjørnebær 3 0,3 0,1

Blåbringebær

Loganbær

Bringebær 3 0,3 0,1

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

d) Andre små frukter og bær 
(unntatt viltvoksende)

0,05(*)(p) 0,05(*) 0,01(*)

Blåbær 0,02(*)

Tranebær 0,02(*)

Solbær, hvitrips og rødrips 0,1 0,5 0,1 0,5

Stikkelsbær 0,1

Andre 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*)

e) Viltvoksende bær og frukter 0,2 0,05(*)(p) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,01(*)

vi) FORSKJELLIGE FRUKTER 0,05(*)(p) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*)

Avokadoer

Bananer 0,1

Dadler

Fikener

Kiwier

Kumquat

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

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

La
m

bd
a c

yh
al

ot
rin

Fe
nm

ed
ifa

m

M
et

om
yl

/T
io

di
ka

rb
(s

um
m

en
 u

ttr
yk

t s
om

 m
et

om
yl

)

Li
nu

ro
n

Pe
nk

on
az

ol

Py
m

et
ro

zi
n

B
ife

nt
rin

A
ba

m
ek

tin
(s

um
m

en
 a

v 
av

er
m

ek
tin

 B
1a

, a
ve

rm
ek

tin
 

B
1b

 o
g 

de
lta

-8
,9

 is
om

er
 a

v 
av

er
m

ek
tin

 B
1a

)

Mango 0,3

Oliven (bordoliven) 0,5

Oliven (oljeekstraksjon) 0,5

Papaya 0,5 0,05

Pasjonsfrukt

Ananas

Granatepler

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

2. Grønnsaker, friske eller ubehandlede, 
fryste eller tørkede

i) ROT- OG KNOLL-VEKSTER 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,01(*)

Rødbeter 0,1(p)

Gulrøtter 0,2(p)

Kassava

Knollselleri 0,1 0,5(p)

Pepperrot

Jordskokker

Pastinakk 0,2(p)

Rotpersille 0,2(p)

Reddiker 0,1 0,5

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

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

Kålrot

Neper

Jams

Andre 0,02(*) 0,05(*)(p) 0,05(*) 0,05(*)(p)

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

Hvitløk

Kepaløk

Sjalottløk

Pipeløk 0,05

Andre 0,02(*)

FRUKTBÆRENDE iii) 
GRØNNSAKER

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

Søtvier-familiena) 0,2

Tomater 0,1 0,2 0,1 0,5 0,02

Paprika 0,1 0,2 0,2 1 0,05

Eggfrukter 0,5 0,2 0,1 0,5 0,02

Okra

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

Gresskar-familien — spiselig b) 
skall

0,1 0,05(*) 0,1 0,5 0,1 0,02

Slangeagurker

Sylteagurker

Mandel-gresskar

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

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter 
som grenseverdiene for restmengder gjelder for
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Gresskar-familien — uspiselig c) 
skall

0,05 0,05(*) 0,1 0,2 0,05(*) 0,01(*)

Meloner

Gresskar

Vannmeloner

Andre

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

KÅL iv) 0,05(*)(p) 0,05(*)(p) 0,05(*) 0,01(*)

Blomsterkåla) 0,1 0,02(*) 0,2

Brokkoli (herunder calabrese) 0,2

Blomkål

Andre 0,05(*)

Hodekålb) 0,05(*) 1

Rosenkål 0,05

Hodekål 0,2 0,05

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

Bladkålc) 1 0,05(*) 0,2 0,05(*)

Kinakål

Grønnkål

Andre

Knutekåld) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*)
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Rester av plantevernmidler og grenseverdier for restmengder (mg/kg)

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter 
som grenseverdiene for restmengder gjelder for
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BLADGRØNNSAKER OG v) 
FRISKE URTER

0,05(*)

Salat og lignendea) 1 0,05(*)(p) 0,05(*)(p) 2 2 0,1

Karse

Vårsalat

Salat 0,3

Bredbladet endiv

Salatsennep

Blader og stengler av kål

Andre 0,05(*)

Spinat og lignendeb) 0,5 0,5(p) 0,05(*)(p) 0,02(*) 0,05(*) 0,01(*)

Spinat 0,05

Bladbete

Andre 0,05(*)

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

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

Urtere) 1 7 0,3 1(p) 1 0,05(*) 1

Kjørvel

Gressløk

Persille

Snittselleri

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

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter 
som grenseverdiene for restmengder gjelder for
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BELGFRUKTER (friske)vi) 0,05(*)(p) 0,05(*) 0,05(*) 1 0,01(*)

Bønner (med belg) 0,2 0,50

Bønner (uten belg) 0,1(p)

Erter (med belg) 0,2 0,1

Erter (uten belg) 0,2 0,1(p)

Andre 0,02(*) 0,05(*)(p) 0,05(*)

S T E N G E L - G R Ø N N S A K E R vii) 
(friske)

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

Asparges

Kardon

Hageselleri 0,3 0,1(p)

Fennikel 0,3 0,1(p)

Artisjokk 0,2(p) 0,2

Purre 0,3

Rabarbra

Andre 0,02(*) 0,05(*)(p) 0,05(*)(p) 0,05(*)

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

Dyrket soppa) 0,02(*)

Viltvoksende soppb) 0,5

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

Bønner

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

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

Lupiner

Andre

4. Oljeholdige frø 0,02(*) 0,1(*)(p) 0,1(*)(p) 0,05(*) 0,1(*) 0,02(*)

Linfrø

Jordnøtter 0,1

Valmuefrø

Sesamfrø

Solsikkefrø

Rapsfrø

Soyabønner 0,1

Sennepsfrø

Bomullsfrø 0,1 0,05

Hampefrø

Andre 0,05(*) 0,02(*)

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

Tidligpoteter

Matpoteter

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

1 0,1(*)(p) 0,1(*) 0,1(*)(p) 0,1(*) 0,1(*) 5 0,02(*)

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

10 0,1(*)(p) 10 0,1(*)(p) 0,5 15 10 0,05

(*) Angir bestemmelsesgrensen.
(p) Angir midlertidige grenseverdi for restmengder i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav f) i direktiv 91/414/EØF: med mindre den endres, vil denne verdien bli endelig 

med virkning fra 7. mars 2011.»
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 90/642/EØF av 27. november 
1990 om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av 
plantevernmidler på eller i visse produkter av vegetabilsk 
opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker(1), særlig artikkel 
7, 

under henvisning til rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 
om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter(2), særlig 
artikkel 4 nr. 1 bokstav f), og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til direktiv 91/414/EØF er det medlemsstatenes 
ansvar å godkjenne plantefarmasøytiske produkter til 
bruk på bestemte avlinger. Slike godkjenninger må 
bygge på en vurdering av virkningene på menneskers 
og dyrs helse og på miljøet. Blant de faktorer som det 
må tas hensyn til i slike vurderinger, er den eksponering 
brukeren og andre personer som er til stede, utsettes for, 
virkningen på miljøet i jord, vann og luft samt virkningen 
på mennesker og dyr gjennom konsum av rester på 
behandlet avling.

2) Grenseverdiene for restmengder (MRL) gjenspeiler bruk 
av de minste mengdene med plantevernmidler som er 
nødvendige for å sikre et effektivt plantevern, brukt på en 
slik måte at restmengdene blir så små som praktisk mulig, 
samtidig som de er toksikologisk akseptable, særlig 
når det gjelder forbrukernes beregnede inntak gjennom 
kosten.

3) Grenseverdiene for rester av plantevernmidler som 
omfattes av direktiv 90/642/EØF, skal vurderes løpende 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 59 av 27.2.2007, s. 75, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 103/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 9, 21.2.2008, s. 16. 

(1) EFT L 350 av 14.12.1990, s. 71. Direktivet sist endret ved kommisjons-
direktiv 2006/92/EF (EUT L 311 av 10.11.2006, s. 31).

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2007/6/EF (EUT L 43 av 15.2.2007, s. 13).

og kan endres for å ta hensyn til nye eller endrede 
bruksområder. Kommisjonen er underrettet om nye 
eller endrede bruksområder som vil føre til endringer i 
restmengdene av penkonazol, benomyl og karbendazim.

4) Forbrukernes livslange eksponering for disse 
plantevernmidlene ved inntak av næringsmidler som kan 
inneholde rester av dem, er blitt undersøkt og vurdert 
etter de framgangsmåter og den praksis som benyttes i 
Fellesskapet, idet det er tatt hensyn til retningslinjene 
som er offentliggjort av Verdens helseorganisasjon(3).

5) For benomyl og karbendazim, som det finnes en 
akutt referansedose (ARfD) for, er den akutte 
forbrukereksponeringen ved inntak av hvert av 
næringsmidlene som kan tenkes å inneholde rester av 
disse plantevernmidlene, undersøkt og vurdert i samsvar 
med de framgangsmåter og den praksis som for tiden 
benyttes i Fellesskapet, samtidig som det er tatt hensyn 
til retningslinjer utgitt av Verdens helseorganisasjon. 
Det er tatt hensyn til uttalelser fra Vitenskapskomiteen 
for planter, særlig råd og anbefalinger for vern av 
forbrukere som inntar næringsmidler behandlet med 
plantevernmidler(4). På grunnlag av undersøkelsen av 
inntaket gjennom kosten bør grenseverdiene for rester av 
de nevnte plantevernmidlene fastsettes på en måte som 
sikrer at den akseptable referansedosen ikke overskrides. 
For andre stoffer har en vurdering av tilgjengelige 
opplysninger vist at det ikke er nødvendig med akutte 
referansedoser, og at det derfor ikke er behov for en 
kortsiktig vurdering.

6) Når det gjelder de nye grenseverdiene for rester av 
benomyl og karbendazim med hensyn til sitrusfrukter, 
har søkeren påtatt seg å framlegge ytterligere nødvendige 
opplysninger senest i desember 2007. I henhold til 
allerede tilgjengelige opplysninger er den foreslåtte 
grenseverdien for restmengder trygg for forbrukerne.

(3) «Retningslinjer for beregning av inntak gjennom kosten av rester av 
plantevernmidler (revidert)», utarbeidet av GEMS/Food Programme i 
samarbeid med Codex-komiteen for rester av plantevernmidler, offentliggjort 
av Verdens helseorganisasjon, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(4) Uttalelse om spørsmål i forbindelse med endring av vedleggene til 
rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF (uttalelse fra 
Vitenskapskomiteen for planter av 14. juli 1998); uttalelse om varierende 
restmengder av plantevernmidler i frukt og grønnsaker (uttalelse fra 
Vitenskapskomiteen for planter av 14. juli 1998) http://europa.eu.int/comm/
food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html

KOMMISJONSDIREKTIV 2007/12/EF

av 26. februar 2007

om endring av visse vedlegg til rådsdirektiv 90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for rester av 
penkonazol, benomyl og karbendazim(*)

 2011/EØS/35/28
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7) Grenseverdiene for restmengder bør fastsettes til 
bestemmelsesgrensen i de tilfeller der godkjent bruk av 
plantefarmasøytiske produkter ikke fører til påviselige 
rester av plantevernmidler på eller i næringsmiddelet, 
eller der det ikke finnes noen godkjente bruksområder, 
eller der bruk som er godkjent i medlemsstatene, ikke 
er blitt underbygd med nødvendige data, eller der bruk 
i tredjestater som fører til rester på eller i næringsmidler 
som kan bringes i omsetning på fellesskapsmarkedet, 
ikke er blitt underbygd med nødvendige data.

8) Det bør derfor fastsettes nye grenseverdier for restmengder 
for de nevnte plantevernmidlene.

9) Direktiv 90/642/EF bør derfor endres.

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg II til direktiv 90/642/EØF endres i samsvar med 
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 27. august 2007 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.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 28. august 2007.

2. 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.

3. 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, 26. februar 2007.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

I del A i vedlegg II til direktiv 90/642/EØF erstattes kolonnen for penkonazol, benomyl og karbendazim med 
følgende:

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

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

Summen av benomyl og 
karbendazim, uttrykt som 

karbendazim

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

i) SITRUSFRUKTER 0,05(*) 0,5(t)

Grapefrukt

Sitroner

Limetter

Mandariner (herunder klementiner og 
lignende hybrider)

Appelsiner

Pomeloer

Andre

ii) NØTTER (med eller uten skall) 0,05(*) 0,1(*)

Mandler

Paranøtter

Kasjunøtter

Kastanjer

Kokosnøtter

Hasselnøtter

Macadamianøtter

Pekannøtter

Pinjekjerner

Pistasienøtter

Valnøtter

Andre

iii)  KJERNEFRUKTER 0,2 0,2

Epler

Pærer

Kveder

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

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

Summen av benomyl og 
karbendazim, uttrykt som 

karbendazim

iv)  STEINFRUKTER

Aprikoser 0,1 0,2

Kirsebær 0,5

Ferskener (herunder nektariner og lignende 
hybrider)

0,1 0,2

Plommer 0,5

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

v) BÆR OG SMÅ FRUKTER

a) Borddruer og vindruer 0,2

Borddruer 0,3

Vindruer 0,5

b) Jordbær (unntatt viltvoksende) 0,5 0,1(*)

c) Bær fra halvbusker (unntatt 
viltvoksende)

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

Bjørnebær

Blåbringebær

Loganbær

Bringebær

Andre

d) Andre små frukter og bær (unntatt 
viltvoksende)

0,1(*)

Blåbær

Tranebær

Solbær, hvitrips og rødrips 0,5

Stikkelsbær

Andre 0,05(*)

e) Viltvoksende bær og frukter 0,05(*) 0,1(*)

vi)  FORSKJELLIGE FRUKTER 0,05(*)

Avokadoer

Bananer

Dadler

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

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

Summen av benomyl og 
karbendazim, uttrykt som 

karbendazim

Kiwier

Kumquat

Litchi

Mangoer

Oliven (bordoliven)

Oliven (framstilling av olje)

Papaya 0,2

Pasjonsfrukt

Ananas

Granatepler

Andre 0,1(*)

2.  Grønnsaker, friske eller ubehandlede, fryste 
eller tørkede

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

Rødbeter

Gulrøtter

Kassava

Knollselleri

Pepperrot

Jordskokker

Pastinakk

Rotpersille

Reddiker

Havrerot

Søtpoteter

Kålrot

Neper

Jams

Andre

ii)  LØK 0,05(*) 0,1(*)

Hvitløk

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

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

Summen av benomyl og 
karbendazim, uttrykt som 

karbendazim

Sjalottløk

Pipeløk

Andre

iii) FRUKTBÆRENDE GRØNNSAKER

a) Søtvierfamilien

Tomater 0,1 0,5

Paprika 0,2

Eggfrukter 0,1 0,5

Okra 2

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

b) Gresskarfamilien — spiselig skall 0,1 0,1(*)

Slangeagurker

Sylteagurker

Mandelgresskar

Andre

c) Gresskarfamilien — uspiselig skall 0,1 0,1(*)

Meloner

Gresskar

Vannmeloner

Andre

d) Sukkermais 0,05(*) 0,1(*)

iv) KÅL 0,05(*)

a) Blomsterkål 0,1(*)

Brokkoli (herunder calabrese)

Blomkål

Andre

b) Hodekål

Rosenkål 0,5

Hodekål



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 35/186 23.6.2011

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

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

Summen av benomyl og 
karbendazim, uttrykt som 

karbendazim

Andre 0,1(*)

c) Bladkål 0,1(*)

Kinakål

Grønnkål

Andre

c) Knutekål 0,1(*)

v) BLADGRØNNSAKER OG FRISKE 
URTER

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

a) Salat og lignende

Karse

Vårsalat

Salat

Bredbladet endiv

Salatsennep

Blader og stengler av kål

Andre

b) Spinat og lignende

Spinat

Bladbete

Andre

c) Brønnkarse

d) Salatsikori

e) Urter

Hagekjørvel

Gressløk

Persille

Snittselleri

Andre

vi) BELGFRUKTER (friske) 0,05(*)

Bønner (med belg) 0,2

Bønner (uten belg)

Erter (med belg) 0,2

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

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

Summen av benomyl og 
karbendazim, uttrykt som 

karbendazim

Andre 0,1(*)

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

Asparges

Kardon

Hageselleri

Fennikel

Artisjokk 0,2

Purre

Rabarbra

Andre 0,05(*)

viii) SOPP 0,05(*) 0,1(*)

a) Dyrket sopp

b) Viltvoksende sopp

3. Tørkede belgfrukter 0,05(*) 0,1(*)

Bønner

Linser

Erter

Lupiner

Andre

4. Oljeholdige frø 0,05(*)

Linfrø

Jordnøtter

Valmuefrø

Sesamfrø

Solsikkefrø

Rapsfrø

Soyabønner 0,2

Sennepsfrø

Bomullsfrø

Hampefrø

Andre 0,1(*)
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Rester av plantevernmidler og grenseverdier for restmengder (mg/kg)

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

Summen av benomyl og 
karbendazim, uttrykt som 

karbendazim

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

Tidligpoteter

Matpoteter

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

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

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

0,5 0,1(*)

(*) Angir bestemmelsesgrensen.
(t) Angir at grenseverdien for restmengder er fastsatt midlertidig fram til 31. desember 2007 i påvente av opplysninger fra søkeren. 

Dersom ingen opplysninger er mottatt innen denne datoen, blir grenseverdien for restmengder opphevet ved et direktiv eller en 
forordning.»
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 76/895/EØF av 23. november 
1976 om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av 
plantevernmidler på og i frukt og grønnsaker(1), særlig 
artikkel 5,

under henvisning til rådsdirektiv 86/362/EØF av 24. juli 
1986 om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av 
plantevernmidler på og i korn(2), særlig artikkel 10,

under henvisning til rådsdirektiv 90/642/EØF av 27. november 
1990 om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av 
plantevernmidler på eller i visse produkter av vegetabilsk 
opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker(3), særlig artikkel 
7, og

ut fra følgende betraktninger:

1) For korn og produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder 
frukt og grønnsaker, gjenspeiler grenseverdiene for 
restmengder de minste mengdene med plantevernmidler 
som er nødvendige for å sikre et effektivt plantevern, brukt 
på en slik måte at restmengdene blir så små som praktisk 
mulig, samtidig som de er toksikologisk akseptable, særlig 
med hensyn til miljøvern og forbrukernes beregnede 
inntak gjennom kosten. For næringsmidler av animalsk 
opprinnelse gjenspeiler grenseverdiene dyrs forbruk av 
korn og produkter av vegetabilsk opprinnelse som er 
behandlet med plantevernmidler, og eventuelle direkte 
følger av bruk av veterinærpreparater. Fellesskapets 
grenseverdier for restmengder representerer den øvre 
grensen for hvor store mengder det kan være av slike 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 63 av 1.3.2007, s. 9, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 103/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 9, 21.2.2008, s. 16. 

(1) EFT L 340 av 9.12.1976, s. 26. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2006/92/EF (EUT L 311 av 10.11.2006, s. 31).

(2) EFT L 221 av 7.8.1986, s. 37. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2006/92/EF.

(3) EFT L 350 av 14.12.1990, s. 71. Direktivet sist endret ved kommisjons-
direktiv 2006/92/EF.

rester i produkter, når produsentene har overholdt god 
landbrukspraksis.

2) Grenseverdiene for rester av plantevernmidler vurderes 
løpende og endres for å ta hensyn til nye opplysninger 
og data. Grenseverdiene for restmengder fastsettes til 
bestemmelsesgrensen i de tilfeller der godkjent bruk av 
plantefarmasøytiske produkter ikke fører til påviselige 
rester av plantevernmidler på eller i næringsmiddelet, 
eller der det ikke finnes noen godkjente bruksområder, 
eller der bruk som er godkjent i medlemsstatene, ikke 
er blitt underbygd med nødvendige data, eller der bruk i 
tredjestater som kan føre til rester på eller i næringsmidler 
som kan bringes i omsetning på fellesskapsmarkedet, 
ikke er blitt underbygd med nødvendige data.

3) Kommisjonen er underrettet om at det for fosfamidon 
og mevinfos kan være nødvendig å revidere gjeldende 
grenseverdier for restmengder på bakgrunn av nye, 
tilgjengelige opplysninger om toksikologi og 
forbrukereksponering. Kommisjonen har bedt de aktuelle 
rapporterende medlemsstater om å utarbeide forslag til 
revisjon av Fellesskapets grenseverdier for restmengder. 
Slike forslag er oversendt Kommisjonen.

4) Forbrukernes livslange og kortsiktige eksponering for 
plantevernmidlene omhandlet i dette direktiv gjennom 
næringsmidler er blitt gjennomgått på nytt og vurdert 
etter Fellesskapets framgangsmåter og praksis, idet 
det er tatt hensyn til retningslinjer offentliggjort av 
Verdens helseorganisasjon(4). På nevnte grunnlag er 
det hensiktsmessig å fastsette nye grenseverdier for 
restmengder, som vil sikre at forbrukere ikke utsettes for 
uakseptabel eksponering.

5) Der det er relevant, er forbrukernes akutte eksponering 
for disse plantevernmidlene gjennom hvert enkelt 
næringsmiddel som kan inneholde rester av dem, 
blitt undersøkt og vurdert etter de framgangsmåter og 
den praksis som benyttes i Fellesskapet, idet det er 
tatt hensyn til retningslinjer offentliggjort av Verdens 

(4) «Retningslinjer for beregning av inntak gjennom kosten av rester av 
plantevernmidler (revidert)», utarbeidet av GEMS/Food Programme i 
samarbeid med Codex-komiteen for rester av plantevernmidler, offentliggjort 
av Verdens helseorganisasjon, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

KOMMISJONSDIREKTIV 2007/8/EF

av 20. februar 2007

om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF og 90/642/EØF med hensyn til 
grenseverdier for rester av fosfamidon og mevinfos(*)

 2011/EØS/35/29
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helseorganisasjon. Det ble fastslått at forekomsten av 
plantevernmiddelrester i mengder på eller under de nye 
grenseverdiene for restmengder ikke vil medføre akutte 
giftvirkninger.

6) Fellesskapets handelspartnere har gjennom Verdens 
handelsorganisasjon blitt rådspurt om de nye 
grenseverdiene for restmengder, og det er tatt hensyn 
deres merknader til disse verdiene.

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

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I vedlegg II til direktiv 76/895/EØF utgår oppføringene som 
gjelder fosfamidon og mevinfos.

Artikkel 2

Direktiv 86/362/EØF endres i samsvar med vedlegg I til dette 
direktiv.

Artikkel 3

Direktiv 90/642/EØF endres i samsvar med vedlegg II til dette 
direktiv.

Artikkel 4

1. Medlemsstatene skal innen 1. september 2007 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.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 2. september 2007.

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 5

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

Artikkel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 20. februar 2007.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

I del A i vedlegg II til direktiv 86/362/EØF innsettes følgende rader for fosfamidon og mevinfos:

Rester av plantevernmidler Grenseverdier i mg/kg

«Fosfamidon
0,01(*)

Korn

Mevinfos (summen av E- og Z-isomerer)
0,01(*)

Korn

(*) Angir bestemmelsesgrensen»
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VEDLEGG II

I del A i vedlegg II til direktiv 90/642/EØF innsettes følgende kolonner for fosfamidon og mevinfos:

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

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

Fosfamidon Mevinfos (summen av E- og 
Z-isomerer)

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

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

i) SITRUSFRUKTER

Grapefrukt

Sitroner

Limetter

Mandariner (herunder klementiner og 
lignende hybrider)

Appelsiner

Pomeloer

Andre

ii) NØTTER (med eller uten skall)

Mandler

Paranøtter

Kasjunøtter

Kastanjer

Kokosnøtter

Hasselnøtter

Macadamianøtter

Pekannøtter

Pinjekjerner

Pistasienøtter

Valnøtter

Andre

iii) KJERNEFRUKTER

Epler

Pærer

Kveder

Andre

iv) STEINFRUKTER

Aprikoser

Kirsebær

Ferskener (herunder nektariner og 
lignende hybrider)

Plommer

Andre

v) BÆR OG SMÅ FRUKTER

a) Borddruer og vindruer

Borddruer

Vindruer



23.6.2011 Nr. 35/193EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

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

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

Fosfamidon Mevinfos (summen av E- og 
Z-isomerer)

b) Jordbær (unntatt viltvoksende)

c) Bær fra halvbusker (unntatt 
viltvoksende)

Bjørnebær

Blåbringebær

Loganbær

Bringebær

Andre

d) Andre små frukter og bær (unntatt 
viltvoksende)

Blåbær

Tranebær

Solbær, hvitrips og rødrips

Stikkelsbær

Andre

e) Viltvoksende bær og frukter

vi) FORSKJELLIGE FRUKTER

Avokadoer

Bananer

Dadler

Fikener

Kiwier

Kumquat

Litchi

Mangoer

Oliven (bordoliven)

Oliven (framstilling av olje)

Papaya

Pasjonsfrukt

Ananas

Granatepler

Andre

2. Grønnsaker, friske eller ubehandlede, 
fryste eller tørkede

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

i) ROT- OG KNOLLVEKSTER

Rødbeter

Gulrøtter

Kassava

Knollselleri

Pepperrot

Jordskokker

Pastinakk

Rotpersille

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

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

Fosfamidon Mevinfos (summen av E- og 
Z-isomerer)

Havrerot

Søtpoteter

Kålrot

Neper

Jams

Andre

ii) LØK

Hvitløk

Kepaløk

Sjalottløk

Pipeløk

Andre

iii) FRUKTBÆRENDE GRØNNSAKER

a) Søtvierfamilien

Tomater

Paprika

Eggfrukter

Okra

Andre

b) Gresskarfamilien — spiselig skall

Slangeagurker

Sylteagurker

Mandelgresskar

Andre

c) Gresskarfamilien – uspiselig skall

Meloner

Gresskar

Vannmeloner

Andre

d) Sukkermais

iv) KÅL

a) Blomsterkål 

Brokkoli (herunder calabrese)

Blomkål

Andre

b) Hodekål

Rosenkål

Hodekål

Andre

c) Bladkål

Kinakål

Grønnkål

Andre



23.6.2011 Nr. 35/195EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

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

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

Fosfamidon Mevinfos (summen av E- og 
Z-isomerer)

d) Knutekål

v) BLADGRØNNSAKER OG FRISKE 
URTER

a) Salat og lignende

Karse

Vårsalat

Salat

Bredbladet endiv

Salatsennep

Blader og stengler av kål

Andre

b) Spinat og lignende

Spinat

Bladbete

Andre

c) Brønnkarse

d) Salatsikori

e) Urter

Kjørvel

Gressløk

Persille

Snittselleri

Andre

vi) BELGFRUKTER (friske)

Bønner (med belg)

Bønner (uten belg)

Erter (med belg)

Erter (uten belg)

Andre

vii) STENGELGRØNNSAKER (friske)

Asparges

Kardon

Hageselleri

Fennikel

Artisjokk

Purre

Rabarbra

Andre

viii) SOPP

a) Dyrket sopp

b) Viltvoksende sopp

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

Bønner

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

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

Fosfamidon Mevinfos (summen av E- og 
Z-isomerer)

Erter

Lupiner

Andre

4. Oljeholdige frø 0,01(*) 0,01(*)

Linfrø

Jordnøtter

Valmuefrø

Sesamfrø

Solsikkefrø

Rapsfrø

Soyabønner

Sennepsfrø

Bomullsfrø

Hampefrø

Andre

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

Tidligpoteter

Matpoteter

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

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

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

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

(*) Angir bestemmelsesgrensen.»
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 90/642/EØF av 27. november 
1990 om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av 
plantevernmidler på eller i visse produkter av vegetabilsk 
opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker(1), særlig artikkel 
7, og

ut fra følgende betraktninger:

1) For korn og produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder 
frukt og grønnsaker, gjenspeiler grenseverdiene for 
restmengder de minste mengdene med plantevernmidler 
som er nødvendige for å sikre et effektivt plantevern, brukt 
på en slik måte at restmengdene blir så små som praktisk 
mulig, samtidig som de er toksikologisk akseptable, særlig 
med hensyn til miljøvern og forbrukernes beregnede 
inntak gjennom kosten. Fellesskapets grenseverdier for 
restmengder representerer den øvre grensen for hvor 
store mengder det kan være av slike rester i produkter, 
når produsentene har overholdt god landbrukspraksis.

2) Grenseverdiene for rester av plantevernmidler vurderes 
løpende og endres for å ta hensyn til nye opplysninger 
og data. Grenseverdiene for restmengder fastsettes til 
bestemmelsesgrensen i de tilfeller der godkjent bruk av 
plantefarmasøytiske produkter ikke fører til påviselige 
rester av plantevernmidler på eller i næringsmiddelet, 
eller der det ikke finnes noen godkjente bruksområder, 
eller der bruk som er godkjent i medlemsstatene, ikke 
er blitt underbygd med nødvendige data, eller der bruk i 
tredjestater som kan føre til rester på eller i næringsmidler 
som kan bringes i omsetning på fellesskapsmarkedet, 
ikke er blitt underbygd med nødvendige data.

3) En medlemsstat har underrettet Kommisjonen om at den 
ønsker å gjennomgå sine nasjonale grenseverdier for 
restmengder i samsvar med artikkel 8 i direktiv 90/642/
EØF på grunn av bekymring over forbrukernes inntak. 
Forslag til revisjon av Fellesskapets grenseverdier for 
restmengder er framlagt for Kommisjonen.

4) Forbrukernes livslange og kortsiktige eksponering for 
plantevernmidlene omhandlet i dette direktiv gjennom 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 63 av 1.3.2007, s. 17, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 103/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 9, 21.2.2008, s. 16. 

(1) EFT L 350 av 14.12.1990, s. 71. Direktivet sist endret ved kommisjons-
direktiv 2006/92/EF (EUT L 311 av 10.11.2006, s. 31).

næringsmidler er blitt gjennomgått på nytt og vurdert 
etter Fellesskapets framgangsmåter og praksis, idet 
det er tatt hensyn til retningslinjer offentliggjort av 
Verdens helseorganisasjon(2). På nevnte grunnlag er 
det hensiktsmessig å fastsette nye grenseverdier for 
restmengder, som vil sikre at forbrukere ikke utsettes for 
uakseptabel eksponering.

5) Der det er relevant, er forbrukernes akutte eksponering 
for disse plantevernmidlene gjennom hvert enkelt 
næringsmiddel som kan inneholde rester av dem, 
blitt undersøkt og vurdert etter de framgangsmåter og 
den praksis som benyttes i Fellesskapet, idet det er 
tatt hensyn til retningslinjer offentliggjort av Verdens 
helseorganisasjon. Det ble fastslått at forekomsten av 
plantevernmiddelrester i mengder på eller under de 
nye grenseverdiene for restmengder ikke vil medføre 
giftgiftvirkninger.

6) Fellesskapets handelspartnere har gjennom Verdens 
handelsorganisasjon blitt rådspurt om de nye 
grenseverdiene for restmengder, og det er tatt hensyn 
deres merknader til disse verdiene.

7) EFSA(3) har på anmodning fra Kommisjonen avgitt en 
uttalelse om risikoen forbundet med grenseverdiene for 
restmengder av aldikarb i dette direktiv.

8) Vedleggene til direktiv 90/642/EØF bør derfor endres.

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Del A i vedlegg II til direktiv 90/642/EØF endres i samsvar 
med vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal innen 1. september 2007 vedta og 
kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 

(2) «Retningslinjer for beregning av inntak gjennom kosten av rester av 
plantevernmidler (revidert)», utarbeidet av GEMS/Food Programme i 
samarbeid med Codex-komiteen for rester av plantevernmidler, offentliggjort 
av Verdens helseorganisasjon, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(3) The EFSA Journal (2006) 409, s. 1.

KOMMISJONSDIREKTIV 2007/9/EF

av 20. februar 2007

om endring av vedlegget til rådsdirektiv 90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for rester av  
aldikarb(*)

 2011/EØS/35/30



Nr. 35/198 23.6.2011EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 
Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene og en 
sammenligningstabell som viser sammenhengen mellom disse 
bestemmelsene og bestemmelsene i dette direktiv.

Disse bestemmelsene får anvendelse fra 2. september 2007.

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.

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, 20. februar 2007.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

I del A i vedlegg II til direktiv 90/642/EØF erstattes radene for aldikarb med følgende tekst:

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

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

Aldikarb (summen av aldikarb, dets 
sulfoksid og sulfon, uttrykt som aldikarb)

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

0,02(*)

i) SITRUSFRUKTER

Grapefrukt

Sitroner

Limetter

Mandariner (herunder klementiner og lignende hybrider)

Appelsiner

Pomeloer

Andre

ii) NØTTER (med eller uten skall)

Mandler

Paranøtter

Kasjunøtter

Kastanjer

Kokosnøtter

Hasselnøtter

Macadamianøtter

Pekannøtter

Pinjekjerner

Pistasienøtter

Valnøtter

Andre

iii) KJERNEFRUKTER

Epler

Pærer

Kveder

Andre

iv) STEINFRUKTER

Aprikoser

Kirsebær

Ferskener (herunder nektariner og lignende hybrider)

Plommer

Andre

v) BÆR OG SMÅ FRUKTER

a) Borddruer og vindruer

Borddruer

Vindruer

b) Jordbær (unntatt viltvoksende)
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Rester av plantevernmidler og grenseverdier for restmengder (mg/kg)

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

Aldikarb (summen av aldikarb, dets 
sulfoksid og sulfon, uttrykt som aldikarb)

c) Bær fra halvbusker (unntatt viltvoksende)

Bjørnebær

Blåbringebær

Loganbær

Bringebær

Andre

d) Andre små frukter og bær (unntatt viltvoksende)

Blåbær

Tranebær

Solbær, hvitrips og rødrips

Stikkelsbær

Andre

e) Viltvoksende bær og frukter

vi) FORSKJELLIGE FRUKTER

Avokadoer

Bananer

Dadler

Fikener

Kiwier

Kumquat

Litchi

Mangoer

Oliven (bordoliven)

Oliven (framstilling av olje)

Papaya

Pasjonsfrukt

Ananas

Granatepler

Andre

2. Grønnsaker, friske eller ubehandlede, fryste eller tørkede

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

Rødbeter

Gulrøtter

Kassava

Knollselleri

Pepperrot

Jordskokker

Pastinakk

Rotpersille

Reddiker

Havrerot

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

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

Aldikarb (summen av aldikarb, dets 
sulfoksid og sulfon, uttrykt som aldikarb)

Kålrot

Neper

Jams

Andre

ii) LØK 0,05

Hvitløk

Kepaløk

Sjalottløk

Pipeløk

Andre

iii) FRUKTBÆRENDE GRØNNSAKER 0,02(*)

a) Søtvierfamilien

Tomater

Paprika

Eggfrukter

Okra

Andre

b) Gresskarfamilien — spiselig skall

Slangeagurker

Sylteagurker

Mandelgresskar

Andre

c) Gresskarfamilien — uspiselig skall

Meloner

Gresskar

Vannmeloner

Andre

d) Sukkermais

iv) KÅL 0,02(*)

a) Blomsterkål

Brokkoli

Blomkål

Andre

b) Hodekål

Rosenkål

Hodekål

Andre

c) Bladkål

Kinakål

Grønnkål

Andre

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

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

Aldikarb (summen av aldikarb, dets 
sulfoksid og sulfon, uttrykt som aldikarb)

v) BLADGRØNNSAKER OG FRISKE URTER 0,02(*)

a) Salat og lignende

Karse

Vårsalat

Salat

Bredbladet endiv

Salatsennep

Blader og stengler av kål

Andre

b)  Spinat og lignende

Spinat

Bladbete

Andre

b) Brønnkarse

d) Salatsikori

e) Urter

Hagekjørvel

Gressløk

Persille

Snittselleri

Andre

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

Bønner (med belg)

Bønner (uten belg)

Erter (med belg)

Erter (uten belg)

Andre

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

Asparges

Kardon

Hageselleri

Fennikel

Artisjokk

Purre

Rabarbra

Andre

viii) SOPP 0,02(*)

a) Dyrket sopp

b) Viltvoksende sopp

3. Belgfrukter 0,02(*)

Bønner

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

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

Aldikarb (summen av aldikarb, dets 
sulfoksid og sulfon, uttrykt som aldikarb)

Erter

Lupiner

Andre

4. Oljeholdige frø 0,05(*)

Linfrø

Jordnøtter

Valmuefrø

Sesamfrø

Solsikkefrø

Rapsfrø

Soyabønner

Sennepsfrø

Bomullsfrø

Hampefrø

Andre

5. Poteter 0,02(*)

Tidligpoteter

Matpoteter

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

0,05(*)

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

0,05(*)

(*)  Angir bestemmelsesgrensen.»
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 86/362/EØF av 24. juli 
1986 om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av 
plantevernmidler på og i korn(1), særlig artikkel 10,

under henvisning til rådsdirektiv 86/363/EØF av 24. juli 
1986 om fastsettelse av maksimumsverdier for rester 
av plantevernmidler på og i næringsmidler av animalsk 
opprinnelse(2), særlig artikkel 10,

under henvisning til rådsdirektiv 90/642/EØF av 27. november 
1990 om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av 
plantevernmidler på eller i visse produkter av vegetabilsk 
opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker(3), særlig artikkel 
7,

under henvisning til rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 
om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter(4), særlig 
artikkel 4 nr. 1 bokstav f), og

ut fra følgende betraktninger:

1) Det aktive stoffet tribenuron er oppført i vedlegg I til 
direktiv 91/414/EØF ved kommisjonsdirektiv 2005/54/
EF(5).

2) Følgende nye aktive stoffer er oppført i vedlegg I til 
direktiv 91/414/EØF: acetamiprid og tiakloprid ved 
kommisjonsdirektiv 2004/99/EF(6), imazosulfuron, 
metoksyfenozid og S-metolaklor ved kommisjonsdirektiv 
2005/3/EF(7) og milbemektin ved kommisjonsdirektiv 
2005/58/EF(8).

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 63 av 1.3.2007, s. 26, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 103/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 9, 21.2.2008, s. 16. 

(1) EFT L 221 av 7.8.1986, s. 37. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2006/92/EF (EUT L 311 av 10.11.2006, s. 31).

(2) EFT L 221 av 7.8.1986, s. 43. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2006/62/EF (EUT L 206 av 27.7.2006, s. 27).

(3) EFT L 350 av 14.12.1990, s. 71. Direktivet sist endret ved kommisjons-
direktiv 2006/92/EF.

(4) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2006/136/EF (EUT L 349 av 12.12.2006, s. 42).

(5) EUT L 244 av 20.9.2005, s. 21.
(6) EFT L 309 av 6.10.2004, s. 6.
(7) EUT L 20 av 22.1.2005, s. 19.
(8) EUT L 246 av 22.9.2005, s. 17.

3) Oppføringen i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF av 
de berørte aktive stoffene bygde på en vurdering 
av opplysninger om den foreslåtte bruken. Visse 
medlemsstater har i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav f) 
i nevnte direktiv framlagt opplysninger om denne bruken. 
De tilgjengelige opplysningene er blitt gjennomgått og er 
tilstrekkelige til at det kan fastsettes visse grenseverdier 
for restmengder (MRL).

4) Dersom det ikke finnes noen fellesskapsgrenseverdi 
eller midlertidig grenseverdi for restmengder, skal 
medlemsstatene fastsette en midlertidig nasjonal 
grenseverdi i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav f) i 
direktiv 91/414/EØF før plantefarmasøytiske produkter 
som inneholder disse aktive stoffene, kan godkjennes.

5) Akseptabelt daglig inntak (ADI) og, dersom det er 
hensiktsmessig, akutt referansedose (ARfD) ble fastsatt 
i sammenfattende rapporter fra Kommisjonen som ble 
utarbeidet med henblikk på oppføring av de aktuelle aktive 
stoffene i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Forbrukernes 
eksponering for næringsmidler behandlet med de 
aktuelle aktive stoffene er blitt vurdert i samsvar med 
fellesskapsframgangsmåtene. Det er også tatt hensyn til 
retningslinjene offentliggjort av Verdens helseorganisasjon 
(9) og til uttalelse fra Vitenskapskomiteen for planter(10) 
om metodene som er brukt. Det konkluderes med at 
de foreslåtte grenseverdiene for restmengder ikke vil 
medføre at ADI eller ARfD overskrides.

6) For å sikre forbrukerne tilstrekkelig vern mot eksponering 
for rester som følge av ulovlig bruk av plantevernmidler, 
bør det fastsettes midlertidige grenseverdier for 
restmengder for de aktuelle kombinasjonene av 
produkter og plantevernmidler, og disse bør være lik 
bestemmelsesgrensen.

7) Fastsettelse av slike midlertidige grenseverdier for 
restmengder på fellesskapsplan er ikke til hinder for at 
medlemsstatene kan fastsette midlertidige grenseverdier 
for de aktuelle stoffene i samsvar med artikkel 4 nr. 1 
bokstav f) i direktiv 91/414/EØF og vedlegg VI til nevnte 
direktiv. Et tidsrom på fire år anses som tilstrekkelig for å 

(9) «Retningslinjer for beregning av inntak gjennom kosten av rester av 
plantevernmidler (revidert)», utarbeidet av GEMS/Food Programme i 
samarbeid med Codex-komiteen for rester av plantevernmidler, offentliggjort 
av Verdens helseorganisasjon, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

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

KOMMISJONSDIREKTIV 2007/11/EF

av 21. februar 2007

om endring av visse vedlegg til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF med 
hensyn til grenseverdier for rester av acetamiprid, tiakloprid, imazosulfuron, metoksyfenozid, 

S-metolaklor, milbemektin og tribenuron(*)

 2011/EØS/35/31
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godkjenne ytterligere bruksområder for det berørte aktive 
stoffet. De midlertidige grenseverdiene bør deretter bli 
endelige.

8) Det er derfor nødvendig å endre grenseverdiene for 
restmengder fastsatt i vedleggene til direktiv 86/362/
EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF for å muliggjøre god 
overvåking og kontroll av forbudet mot å bruke dem og 
for å verne forbrukerne. Dersom det allerede er fastsatt 
grenseverdier for restmengder i vedleggene til disse 
direktivene, bør verdiene endres. Dersom det tidligere 
ikke er fastsatt grenseverdier for restmengder, bør de nå 
fastsettes for første gang.

9) Direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF bør 
derfor endres.

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Direktiv 86/362/EØF endres i samsvar med vedlegg I til dette 
direktiv.

Artikkel 2

Direktiv 86/363/EØF endres i samsvar med vedlegg II til dette 
direktiv.

Artikkel 3

Direktiv 90/642/EØF endres i samsvar med vedlegg III til dette 
direktiv.

Artikkel 4

1. Medlemsstatene skal innen 1. september 2007 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.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 2. september 2007.

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 5

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

Artikkel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 21. februar 2007.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

I del A i vedlegg II til direktiv 86/362/EØF innsettes følgende rader for acetamiprid, tiakloprid, imazosulfuron, 
metoksyfenozid, S-metolaklor, milbemektin, tiakloprid og tribenuron:

Rester av plantevernmidler Grenseverdier i mg/kg

«Acetamiprid
0,01(*)(p)

Korn

Imazosulfuron
0,01(*)(p)

Korn

Metoksyfenozid
0,05(*)(p)

Korn

Metolaklor, herunder andre beslektede 
isomerblandinger som omfatter S-metolaklor (summen 

av isomerer)

0,05(*)(p)
Korn

Milbemektin
0,05(*)(p)

Korn

Tiakloprid
0,02(*)(p)

Korn

Tribenuron — metyl
0,01(*)(p)

Korn

(*) Angir bestemmelsesgrensen.
(p) Angir midlertidig grenseverdi for restmengder i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav f) i direktiv 91/414/EØF: med mindre den 

endres, vil denne verdien bli endelig med virkning fra 21. mars 2011.»
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VEDLEGG II

I del A i vedlegg II til direktiv 86/363/EØF innsettes følgende rader for acetamiprid, metoksyfenozid og tiakloprid:

Grenseverdier i mg/kg

Rester av plantevernmidler

For kjøtt, herunder fett, 
kjøttprodukter, slakteavfall 
og animalsk fett oppført i 
vedlegg I under KN-kode 

ex 0201, 0202, 0203, 0204, 
0205 00 00, 0206, 0207, 
ex 0208, 0209 00, 0210, 

1601 00 og 1602

For melk og 
melkeprodukter oppført i 
vedlegg I under KN-kode 
0401, 0402, 0405 00 og 

0406

For ferske egg uten 
skall, for fugleegg og 

eggeplommer oppført i 
vedlegg I under KN-kode 

0407 00 og 0408

«Acetamiprid og IM-2-1-
metabolitt

Kjøtt 0,05(*)(p); lever 
0,1(p); nyre 0,2(p); fett 

0,05(*)(p); andre 0,05(*)(p)
0,05(*)(p) 0,05(*)(p)

Metoksyfenoksid 0,01(*)(p) 0,01(*)(p) 0,01(*)(p)

Tiakloprid
Kjøtt 0,05(p); lever 0,3(p); 
nyre 0,3(p); fett 0,05(p); 

andre 0,01(*)(p)
0,03(p) 0,01(*)(p)

(*) Angir bestemmelsesgrensen.
(p)  Angir midlertidig grenseverdi for restmengder i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav f) i direktiv 91/414/EØF: med mindre den 

endres, vil denne verdien bli endelig med virkning fra 21. mars 2011.»
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 211 annet strekpunkt, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med rådsdirektiv 93/5/EØF av 25. februar 
1993 om medlemsstatenes bistand til Kommisjonen 
og deres samarbeid ved vitenskapelig behandling 
av spørsmål i forbindelse med næringsmidler(1) ble 
SCOOP-oppgave 3.2.10 om innsamling av opplysninger 
om forekomst av fusariumtoksiner i næringsmidler og 
vurdering av befolkningens inntak gjennom kosten i EUs 
medlemsstater(2) avsluttet i september 2003.

Resultatene viste at fusariumtoksiner er svært utbredt i 
næringsmiddelkjeden innenfor Fellesskapet. De viktigste 
kildene til inntak gjennom kosten av fusariumtoksiner er 
produkter framstilt av korn, særlig hvete og mais. Selv 
om inntaket gjennom kosten av fusariumtoksiner for 
hele befolkningen og voksne ofte ligger under verdiene 
for et tolerabelt daglig inntak (TDI), ligger de for 
risikogrupper som spedbarn og småbarn i visse tilfeller 
tett opptil eller til og med over TDI-verdiene.

2) Særlig for deoksynivalenol ligger inntaket gjennom kosten 
hos småbarn og ungdom tett opptil TDI-verdiene. For 
zearalenon bør det tas særlig hensyn til befolkningsgrupper 
som ikke ble kartlagt i forbindelse med oppgaven, og som 
kan ha et regelmessig høyt konsum av produkter med høy 
forekomst av zearalenonforurensning. For fumonisiner 
viser overvåkingsresultater for 2003-avlingen at 
mais og maisprodukter kan være sterkt forurenset av 
fumonisiner.

3) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 466/2001 av 
8. mars 2001 om fastsettelse av grenseverdier for visse 
forurensende stoffer i næringsmidler(3) er det fastsatt 
grenseverdier for deoksynivalenol og zearalenon samt 
at det fra og med 2007 må fastsettes grenseverdier 
for fumonisiner og T-2- og HT-2-toksiner i korn og 
kornprodukter.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 234 av 29.8.2006, s. 35, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 103/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 9, 21.2.2008, s. 16. 

(1) EFT L 52 av 4.3.1993, s. 18. Direktivet endret ved europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

(2) Rapporten er tilgjengelig på Kommisjonens nettsted (Generaldirektoratet 
for helse og forbrukervern) http://ec.europa.eu/food/fs/scoop/task3210.pdf

(3) EFT L 77 av 16.3.2001, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 199/2006 (EUT L 32 av 4.2.2006, s. 34).

4) Ved fastsettelsen av grenseverdiene for 
fusariumtoksiner i korn og kornprodukter er det tatt 
hensyn til den toksikologiske vurderingen, resultatet 
av eksponeringsvurderingen og den praktiske 
gjennomføringen. Det er imidlertid enighet om at det 
bør gjøres en størst mulig innsats for ytterligere å 
redusere forekomsten av fusariumtoksiner i korn og 
kornprodukter.

5) Når det gjelder fôr, inneholder 
kommisjonsrekommandasjon 2006/576/EF av 17. august 
2006 om forekomst av deoksynivalenol, zearalenon, 
okratoksin A, T-2- og HT-2-toksiner og fumonisiner 
i produkter beregnet til fôr(4) en anbefaling om økt 
overvåking med tanke på forekomst av fusariumtoksiner i 
korn og kornprodukter beregnet til fôr samt i fôrblandinger, 
og veiledende verdier som skal brukes for å vurdere om 
fôrblandinger og korn og kornprodukter beregnet til fôr 
er akseptable.

6) Fusariumtoksiner i produkter beregnet til fôr kan 
medføre giftvirkninger hos alle dyrearter og dermed 
påvirke dyrehelsen, selv om dyreartene har svært 
ulik mottakelighet. For å verne dyrehelsen og unngå 
skadevirkninger på husdyrproduksjonen er det dessuten 
viktig å forhindre, og så langt det er mulig redusere, 
forekomsten av fusariumtoksiner i korn og kornprodukter 
beregnet til fôr.

7) Hele kornkjeden bør derfor oppmuntres til å innføre 
god praksis med henblikk på å forebygge og redusere 
forurensning med fusariumtoksiner, og dette bør 
gjennomføres ved at prinsippene anvendes på en ensartet 
måte i hele Fellesskapet. Den fullstendige innføringen av 
prinsippene fastsatt i denne rekommandasjon bør føre til 
en ytterligere reduksjon av forurensningsnivåene.

8) I disse prinsippene tas det hensyn til «Code of Practice for 
the prevention and reduction of mycotoxin contamination 
in cereals, including annexes on ochratoxin A, zearalenone, 
fumonisins and trichothecenes (CAC/RCP 51-2003)», 
som ble vedtatt av Codex Alimentarius-kommisjonen i 
2003 —

(4) EUT L 229 av 23.8.2006, s. 7.

KOMMISJONSREKOMMANDASJON

av 17. august 2006

om forebygging og reduksjon av fusariumtoksiner i korn og kornprodukter(*)

(2006/583/EF)

 2011/EØS/35/32
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UTFORMET DENNE REKOMMANDASJON:

Medlemsstatene bør ta hensyn til de ensartede prinsippene fastsatt i vedlegget når de vedtar tiltak rettet mot 
driftsansvarlige i kornkjeden med henblikk på å begrense og håndtere forurensning med fusariumtoksiner 
i korn.

Utferdiget i Brussel, 17. august 2006.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

_________
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VEDLEGG

PRINSIPPER FOR Å FOREBYGGE OG REDUSERE FORURENSNING MED FUSARIUMTOKSINer I 
KORN

INNLEDNING

1. Mange arter av fusariumsopp, som er alminnelig i jord, kan produsere en rekke forskjellige mykotoksiner, deriblant 
trikotecener, som deoksynivalenol (DON), nivalenol (NIV), T-2- og HT-2-toksiner samt visse andre toksiner som 
zearalenon og fumonisin B1 og B2. Fusariumsopp er alminnelig i korn som dyrkes i de tempererte områdene i 
Amerika, Europa og Asia. Flere av de toksinproduserende fusariumsoppene kan i varierende grad produsere to eller 
flere av disse toksinene.

2. Ettersom det for tiden ikke er mulig å fjerne mykotoksinforurensede varer fullt ut, er målet i størst mulig grad 
å begrense forekomsten av disse toksinene gjennom god landbrukspraksis. Målet med disse prinsippene for å 
forebygge og redusere fusariumtoksiner er å fastsette ensartede retningslinjer som alle medlemsstatene bør ta 
hensyn til når de skal forsøke å begrense og håndtere forurensning med disse mykotoksinene. For at prinsippene 
skal være virksomme må produsentene i de enkelte medlemsstatene vurdere de alminnelige prinsippene i lys 
av sine lokale avlinger, klimaforhold og landbruksmetoder før de forsøker å følge dem i praksis. Det er viktig 
at produsentene innser at god landbrukspraksis er det viktigste forsvaret for å begrense forurensningen av korn 
med fusariumtoksiner, etterfulgt av innføring av god framstillingspraksis i forbindelse med håndtering, lagring, 
bearbeiding og distribusjon av korn til konsum eller fôr. Utarbeiding av et nasjonalt regelverk basert på alminnelige 
prinsipper samt særlige retningslinjer for visse kornslag vil gjøre prinsippene lettere å anvende, særlig for avlinger 
som mais.

3. Disse prinsippene beskriver hvilke forhold som kan føre til soppinfeksjon, vekst og toksinproduksjon i 
kornavlinger i driftsenheter, samt framgangsmåter for å kontrollere dem. Det må understrekes at strategier for såing 
og håndteringen før og etter innhøsting for en bestemt avling vil være avhengig av rådende klimaforhold, idet det 
tas hensyn til lokale avlinger og gjeldende framstillingspraksis i den berørte staten eller regionen. Alle aktører i 
forsyningskjeden bør derfor regelmessig foreta sin egen risikovurdering for å avgjøre omfanget av de tiltak som 
må vedtas for å forebygge eller redusere forurensning med fusariumtoksiner.

 Slike vurderinger er særlig egnet med tanke på avlingstypen som skal dyrkes, som hvete eller mais. 
Infeksjonsveier og dynamikken i toksindannelsen varierer fra avling til avling og påvirkes av agronomiske 
forhold. Dyrkingssystemer der mais inngår i vekstskiftet har høy risiko. Hvete og andre kornslag som dyrkes i 
slike vekstskifter eller i nærheten av avlinger som mais, må også stelles og kontrolleres nøye.

4. Forurensing av korn med fusariumtoksiner kan skyldes flere forhold. God praksis er ikke nok for å kontrollere 
alle slike forhold, for eksempel været. I tillegg er ikke alle forhold like viktige, og det kan også forekomme 
vekselvirkninger mellom de ulike forholdene som medfører forurensning med fusariumtoksin. Det er derfor 
viktig å innføre en helhetlig metode som på rimelig måte tar hensyn til alle mulige risikofaktorer. Særlig bør en 
opphopning av ulike risikofaktorer unngås, med tanke på de mulige vekselvirkningene mellom dem.

 Det er også svært viktig at erfaringene med forebygging og dannelse av fusariumsopp og toksiner fra tidligere år 
rapporteres, slik at de kan brukes som grunnlag for beslutninger om hvilke tiltak som må treffes for å forebygge 
fusariumdannelse i kommende år.

 Det bør foreligge framgangsmåter for riktig håndtering, gjennom atskillelse, varmebehandling, tilbakekalling 
eller endret bruk, av kornavlinger som kan utgjøre en trussel mot menneskers og/eller dyrs helse.

5. Prinsippene fastsatt nedenfor tar for seg de viktigste forholdene for å begrense forurensning med fusariumtoksiner 
i åkeren. De viktigste er: vekselbruk, jordforvaltning, valg av sort eller hybrid og riktig bruk av soppdrepende 
midler.

RISIKOFAKTORER SOM DET MÅ TAS HENSYN TIL I GOD LANDBRUKSPRAKSIS

VEKSELBRUK

6. Vekselbruk er vanligvis en effektiv metode for å redusere risikoen for forurensning, avhengig av soppstamme og 
avlingssort. Den er svært effektiv særlig når det gjelder å redusere forurensning av høstkorn. Andre avlinger enn 
gress som ikke er verter for fusariumarter som angriper korn, f.eks. poteter, sukkerbete, kløver, blålusern eller 
grønnsaker, bør inngå i vekselbruk for å begrense mengden podestoffer i åkeren. Å dyrke avlinger av småkornede 
kornslag, f.eks. hvete, flere år på rad, bør skje bare etter at risikoen for fusariuminfeksjon er blitt vurdert. 
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 Den betydelige vekselvirkningen mellom foregående avling og jordforvaltningen har vist at rester av vertsvekster 
har stor betydning for livssyklusen til de sykdomsframkallende stoffene som forårsaker aksfusariose. Når det 
ble dyrket hvete etter en avling som var mottakelig for Fusarium spp., som mais eller korn, var DON-nivåene 
høyere. Det ble funnet særlig høye DON-konsentrasjoner når mais var foregående avling, ettersom mais er 
en alternativ vert for Fusarium graminearum, som er kjent som en kraftig DON-produsent. DON-nivåene 
var imidlertid betydelig lavere når hveten var dyrket etter en fusariummottakelig avling når det hadde blitt 
pløyd, sammenlignet med hvete som var dyrket etter en mottakelig avling der det hadde vært ubetydelig 
jordbearbeiding.

VALG AV SORT/HYBRID

7. Velg hybrider eller sorter som er best egnet for jord- og klimaforholdene og for rådende landbrukspraksis. Dette vil 
redusere plantestress og gjøre avlingen mindre mottakelig for soppinfeksjoner. Bare sorter som er anbefalt til bruk 
i en medlemsstat eller i et bestemt område i en medlemsstat, bør sås i dette området. Dersom det finnes frøsorter 
som er utviklet med sikte på resistens mot sopp og mot insekter som angriper frø, bør disse dyrkes. Valg av en sort 
på grunnlag av dens toleranse mot fusariuminfeksjon bør også være basert på infeksjonsrisikoen.

AVLINGSPLANLEGGING

8. Så langt det er praktisk mulig bør dyrkingen planlegges slik at klimaforhold som forlenger modningen i åkeren 
før innhøsting, unngås. Stress som følge av vannmangel må også tas i betraktning som en risikofaktor for 
fusariuminfeksjon.

9. Unngå at plantene står for tett ved å overholde den anbefalte avstanden mellom rader og planter for de dyrkede 
slagene/sortene. Opplysninger om planteavstand kan fås ved henvendelse til frøforetakene.

JORD- OG AVLINGSFORVALTNING

10. Under bearbeidingen av jorden må det tas behørig hensyn til erosjonsrisikoen og til god arealforvaltning. Enhver 
praksis som fører til fjerning, destruering eller tildekking av infiserte avlingsrester, f.eks. pløying, vil sannsynligvis 
redusere fusariumpodestoffene for neste avling. Jorden bør bearbeides slik at den får en ujevn overflate eller et 
grovkornet såbed for å fremme vanngjennomtrengning og gjøre risikoen for erosjon av jord og andre tilknyttede 
næringsstoffer minst mulig. Dersom pløying er aktuelt, vil det passe best å gjøre det når vekselbruket er mellom to 
fusariummottakelige avlinger. Se også nr. 7.

11.  Når det er mulig og praktisk, bør såbedet forberedes for hver ny avling gjennom nedpløying eller fjerning 
av gamle aks, strå og andre innhøstingsrester som kan eller muligens kan tjene som underlag for vekst av 
mykotoksinproduserende sopp. I erosjonsutsatte områder kan det være nødvendig å opparbeide jorden med 
metoder som sikrer at den bevares. I sistnevnte tilfelle må det utvises særlig stor forsiktighet ved behandling av 
rester som kan være kilde til en mulig forurensning med fusariumsopp av påfølgende avling. Disse restene bør 
males så fint som mulig i løpet av eller etter innhøstingen av foregående avling og innarbeides i jorden for å fremme 
nedbrytingen (tildekking).

12.  Plantestress bør om mulig unngås. Stress kan forårsakes av flere forhold, bl.a. tørke, kulde, mangel på næringsstoffer 
og av bivirkninger av stoffer som tilføres avlingen. Når det treffes tiltak for å unngå plantestress, f.eks. vanning, bør 
det også treffes tiltak som reduserer risikoen for en påfølgende soppinfeksjon, f.eks. ved å unngå spredervanning 
under utspringing. Vanning er en verdifull metode for å redusere plantestress under visse vekstforhold. En best 
mulig tilførsel av næringsstoffer er viktig for å unngå svakheter som kan fremme en fusariuminfeksjon, men også 
for å redusere legde. Tilførselen av næringsstoffer må tilpasses området og planten.

13.  Det er ikke belegg for at insektbekjempelse har noen virkning på aksfusariose i korn generelt. Bekjempelse av 
insekter på mais kan imidlertid redusere forekomsten av fusariumråte i maiskorn og det fumonisininnholdet i mais 
som det fører til. Behandling av frø med soppdrepende middel virker godt mot mange former for kimplantedød 
og frøråte som overføres gjennom frø og jord. Forebyggende tiltak bør brukes i størst mulig grad for å begrense 
soppinfeksjon og insektskade på avlingen, og eventuelt kan godkjente og registrerte insektmidler og soppdrepende 
midler for å kontrollere toksindannende fusariumsopp brukes i henhold til produsentens anbefaling. Dersom 
plantevernmidler ikke kan brukes, skal det brukes andre egnede metoder innenfor et integrert eller økologisk 
program for skadedyrbekjempelse. For å kontrollere soppangrep er det avgjørende at de soppdrepende midlene 
brukes på riktig tidspunkt, og bruken bør være basert på meteorologiske opplysninger og/eller avlingsundersøkelser. 
Infeksjoner oppstår ofte ved blomstringen, noe som innebærer at det kan produseres mykotoksiner. Ved en eventuell 
påfølgende soppinfeksjon og forekomst av mykotoksiner i avlingen må det tas hensyn til dette når kornet håndteres, 
blandes og brukes.
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14. Fusariumarter er blitt isolert fra et stort antall gressarter og bredbladete ugressarter, og det er påvist at høy 
ugresstetthet kan føre til økt fusariuminfeksjon. Ugress i avlingen bør kontrolleres mekanisk eller med registrerte 
ugressmidler eller andre trygge og egnede metoder for ugressbekjempelse.

15.  Det foreligger opplysninger som tyder på at legde har en avgjørende betydning for kornets innhold av 
fusariumtoksin. Legde bør derfor unngås under innhøstingen, særlig dersom den er våt og de første tegnene til 
spiring er synlige. Unngå legde i avlingene ved å justere frømengdene, bruke gjødsel rasjonelt og ved behov bruke 
vekstregulerende midler. Overdreven stråforkorting skal unngås.

INNHØSTING

16.  Om mulig skal risikoforhold identifiseres ved hjelp av vær- og sykdomsovervåkingstjenester. Kornets kvalitet skal 
vurderes før innhøsting, idet det tas hensyn til begrensningene ved representativ prøvetaking og hurtiganalyse på 
stedet. Om mulig skal kornarealer atskilles, f.eks. de med legde, dersom det er mistanke om eller bevis på høye 
nivåer av fusariuminfeksjon. Dersom det er praktisk mulig, skal kornet atskilles på grunnlag av både markedets 
kvalitetskrav, f.eks. til brødbaking eller fôr, og kvaliteten på åkeren, f.eks. legde, fuktig, rent eller tørt korn.

17.  Når det er mulig, høstes kornet når det har et passende vanninnhold. Utsatt innhøsting av korn som allerede er 
angrepet av fusariumarter, kan føre til en betydelig økning i avlingens mykotoksininnhold. Påse at det er innført 
framgangsmåter i god tid for å tørke avlingen dersom den ikke kan høstes med ideelt vanninnhold.

18.  Før innhøstingen må det sørges for at alt utstyr som skal brukes ved innhøsting og lagring av avlingene, fungerer. 
Driftsavbrudd i denne viktige perioden kan gjøre kornets kvalitet dårligere og forsterke mykotoksindannelsen. Ha 
viktige reservedeler tilgjengelig på gården slik at minst mulig tid går tapt ved reparasjoner. Påse at utstyret som 
trengs for å måle vanninnholdet, er tilgjengelig og kalibrert.

19.  Mekaniske skader på kornet bør unngås i størst mulig grad, og det samme gjelder kontakt med jorden under 
innhøstingen. Små, innskrumpede korn kan inneholde flere mykotoksiner enn friskt, normalt korn. Å fjerne 
innskrumpet korn ved å stille inn skurtreskeren riktig eller ved å sortere etter innhøstingen for å fjerne skadet korn 
og andre fremmedlegemer, kan bidra til å redusere mykotoksinnivåene. Enkelte former for kornsortering, f.eks. 
ristebord, kan fjerne noen infiserte kjerner, men kjerner med symptomfrie infeksjoner kan ikke fjernes med vanlige 
sorteringsmetoder.

TØRKING

20.  Vanninnholdet i avlingen skal måles ved innhøstingen eller umiddelbart etterpå. Prøver som tas for å måle 
vanninnhold, bør være så representative som mulig. Ved behov tørkes avlingen så fort som mulig til det 
vanninnhold som er anbefalt for lagring av avlingen. Ved innhøsting av våte korn som må tørkes, noe som særlig 
gjelder mais, bør tidsrommet mellom innhøsting og tørking være så kort som mulig. I slike tilfeller må derfor 
innhøstingen planlegges ut fra tørkeanleggets kapasitet.

21.  Korn bør tørkes på en måte som gjør at vanninnholdet er lavere enn de nivåer som kan forårsake muggvekst under 
lagring. En vannaktivitet på under 0,65 tilsvarer som regel et vanninnhold på under 15 %. Det bør gis nærmere 
veiledning om vanninnhold i nasjonale retningslinjer, idet det tas hensyn til lokale lagringsforhold. Dette er 
nødvendig for å hindre vekst av en rekke sopparter som kan være til stede i friskt korn.

22.  Når fuktig korn må lagres før tørking, er det risiko for muggvekst de første dagene, og da kan det også forekomme 
varmeutvikling. Korn bør tørkes slik at det blir minst mulig skade på kornene. Vått, nyinnhøstet korn bør ligge i 
hauger så kort som mulig før tørking eller rensing for å redusere risikoen for soppvekst. Vått korn må luftes for å 
unngå overoppheting før tørking. Om mulig bør kornpartier med ulik forurensningsrisiko ikke blandes.

23.  For å redusere variasjoner i vanninnholdet innenfor et parti kan kornet flyttes til et annet anlegg, eller silo, etter 
tørking.
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LAGRING

24.  For produkter i sekker må det påses at sekkene er rene, tørre og stablet på paller, eller at det er et vanntett lag 
mellom sekkene og gulvet.

25.  Om mulig skal kornet luftes ved luftsirkulasjon gjennom lagringsområdet slik at temperaturen er riktig og 
den samme i hele lagringsområdet. Kontroller vanninnholdet og temperaturen i det lagrede kornet med jevne 
mellomrom under lagringen. Lukt kan være uttrykk for varmeutvikling i kornet, særlig dersom lageret er lukket.

26.  Mål temperaturen i det lagrede kornet på flere faste tidspunkter under lagringen. En temperaturøkning kan være et 
tegn på mikrobevekst og/eller insektangrep. Skill ut de tilsynelatende infiserte delene av kornet, og send inn prøver 
til analyse. Etter atskilling må temperaturen i det resterende kornet senkes, og kornet må luftes. Unngå å bruke 
infisert korn til framstilling av næringsmidler eller fôr.

27.  Følg gode driftsrutiner slik at forekomsten av insekter og sopp i lagringsanleggene blir minst mulig. Dette kan 
innebære bruk av egnede, registrerte insektmidler og soppdrepende midler eller andre hensiktsmessige metoder. 
Det bør utvises forsiktighet slik at det bare velges kjemiske stoffer som ikke virker forstyrrende eller forårsaker 
skade, avhengig av kornets tiltenkte formål, og bruken bør være høyst begrenset.

28.  Bruk av et egnet, godkjent konserveringsmiddel, f.eks. en organisk syre som propionsyre, kan være gunstig for korn 
beregnet til fôr. Propionsyre og dens salter er fungistatiske og brukes iblant til å konservere fuktig korn på gården 
etter innhøsting for å unngå varmeutvikling og muggvekst før behandling. Midlene bør brukes på riktig måte og 
med egnet utstyr som gir en jevn fordeling i hele kornpartiet som behandles, samtidig som brukerens sikkerhet 
ivaretas. Dersom behandlingen av kornet skjer etter en periode med fuktig lagring, er ikke konserveringsmiddelet 
noen garanti for at kornet ikke er forurenset.

TRANSPORT FRA LAGRING

29.  Transportbeholdere bør være tørre og uten synlig soppvekst, insekter og annet forurenset materiale. Ved behov 
må transportbeholderne rengjøres og desinfiseres før bruk og gjenbruk, og være egnet til den tiltenkte lasten. 
Registrerte fumiganter eller insektmidler kan med fordel benyttes. Ved lossing bør transportbeholderen tømmes for 
all last og rengjøres etter behov.

30.  Korntransporter bør beskyttes mot ekstra fuktighet ved hjelp av tildekkede eller lufttette beholdere eller 
presenninger. Unngå temperatursvingninger og handlinger som kan medføre kondensdannelse på kornet, noe som 
kan føre til lokal fukt med påfølgende soppvekst og mykotoksindannelse.

31.  Unngå insekt-, fugle- og gnagerangrep under transport ved hjelp av insekt- og gnagertette beholdere og andre 
egnede metoder, samt ved behov ved å påføre kjemiske repellenter mot insekter og gnagere, såframt de er godkjent 
for kornets tiltenkte bruk.

___________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 
av 24. juni 1991 om økologisk produksjonsmetode for 
landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter 
og næringsmidler(1), særlig artikkel 13 annet strekpunkt, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med prinsippene for økologisk produksjon i 
den enkelte driftsenhet fastsatt i vedlegg I til forordning 
(EØF) nr. 2092/91, må besetningene fôres med økologisk 
produsert fôr. En begrenset del av fôrrasjonen kan 
imidlertid omfatte omleggingsfôr som definert i artikkel 4 
nr. 24 i forordning (EØF) nr. 2092/91.

2) Produsenter i visse medlemsstater lider for tiden under 
mangel på økologisk fôr som følge av økologiske 
avlinger under gjennomsnittet, strengere lovfestede krav 
med hensyn til fôrs økologiske opprinnelse og voksende 
markeder for økologiske produkter. For å bøte på denne 
situasjonen bør det i et begrenset tidsrom tillates en 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 98 av 13.4.2007, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 104/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 9, 21.2.2008, s. 18. 

(1) EFT L 198 av 22.7.1991, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 1997/2006 (EUT L 379 av 28.12.2006, s. 1).

  økning av den prosentdelen omleggingsfôr som kan 
inngå i fôrrasjonen.

3) En midlertidig økning av den tillatte prosentdelen av 
omleggingsfôr vil også sikre framtidige forsyninger 
av økologisk fôr og oppmuntre gårdbrukere til å 
legge om til økologisk landbruk ved at markedet for 
omleggingsfôrvarer bedres.

4) Forordning (EØF) nr. 2092/91 bør derfor endres.

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 14 i forordning 
(EØF) nr. 2092/91 —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2092/91 endres i samsvar 
med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

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

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 394/2007

av 12. april 2007

om endring av vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for 
landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler(*)

 2011/EØS/35/33

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

Utferdiget i Brussel, 12. april 2007.

 For Kommisjonen

 Mariann FISCHER BOEL

 Medlem av Kommisjonen

_____________
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VEDLEGG

I del B i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2092/91 skal nr. 4.4 lyde:

«4.4.  Inntil 31. desember 2008 kan fôrrasjonen inneholde gjennomsnittlig inntil 50 % omleggingsfôr. Dersom 
omleggingsfôret kommer fra en av driftsenhetens egne enheter, kan denne andelen økes til 80 %.

Fra 1. januar 2009 kan fôrrasjonen inneholde gjennomsnittlig inntil 30 % omleggingsfôr. Dersom 
omleggingsfôret kommer fra en av driftsenhetens egne enheter, kan denne andelen økes til 60 %.

«Disse tallene skal uttrykkes som en prosentdel av tørrstoffet i fôrvarer av landbruksopprinnelse.»

____________
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 av 26. juni 
1990 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av 
maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i 
næringsmidler av animalsk opprinnelse(1), særleg artikkel 3,

med tilvising til fråsegner frå Det europeiske 
lækjemiddelkontoret, som er gjevne av Utvalet for 
veterinærpreparat, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Alle farmakologisk verksame stoff som vert nytta i 
Fellesskapet i veterinærpreparat som skal tilførast dyr som 
er meinte for næringsmiddelproduksjon, skal vurderast i 
samsvar med forordning (EØF) nr. 2377/90.

2) Ginseng er oppført i vedlegg II til forordning 
(EØF) nr. 2377/90 i kategorien stoff som vert nytta 
i homøopatiske veterinærpreparat, for alle artar som 
vert nytta til produksjon av næringsmiddel, men til 
bruk berre i homøopatiske veterinærpreparat som er 
framstilte i samsvar med homøopatiske farmakopéar, 
og i konsentrasjonar som tilsvarar mortinkturen og 
fortynningar av denne. Etter å ha granska ein søknad vert 
det rekna som føremålstenleg å føre opp eit nytt punkt 
i vedlegg II i kategorien stoff av vegetabilsk opphav 
for ginseng og standardiserte ekstrakt og preparat som 
er framstilte av dette, for alle artar som vert nytta til 
produksjon av næringsmiddel.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 78 av 17.3.2007, s. 13, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 105/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 9, 21.2.2008, s. 19. 

(1) TEF L 224 av 18.8.1990, s. 1. Forordninga sist endra ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1831/2006 (TEU L 354 av 14.12.2006, 
s. 5).

3) Forordning (EØF) nr. 2377/90 bør difor endrast.

4) Det bør fastsetjast ein tilstrekkeleg lang frist før denne 
forordninga tek til å gjelde, slik at medlemsstatane, for 
å ta omsyn til føresegnene i denne forordninga, får høve 
til å gjere dei tilpassingane som i lys av føresegnene 
i denne forordninga kan vere naudsynte i løyva til å 
marknadsføre dei aktuelle veterinærpreparata som er 
gjevne i medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 
2001/82/EF av 6. november 2001 om innføring av et 
fellesskapsregelverk for veterinærpreparater (2).

5) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, 
er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for 
veterinærpreparat —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

Vedlegg II til forordning (EØF) nr. 2377/90/EF vert endra i 
samsvar med vedlegget til denne forordninga.

Artikkel 2

Denne forordninga tek til å gjelde tredje dagen etter at ho er 
kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.

Ho skal nyttast frå 16. mai 2007.

(2) TEF L 311 av 28.11.2001, s. 1. Direktivet sist endra ved direktiv 2004/28/
EF (TEU L 136 av 30.4.2004, s. 58).

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 287/2007

av 16. mars 2007

om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for 
fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk 
opprinnelse, med omsyn til ginseng og standardiserte ekstrakt og preparat som er framstilte av dette(*)

 2011/EØS/35/34

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 16. mars 2007.

 For Kommisjonen

 Günter VERHEUGEN

 Visepresident

________
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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. 2003/2003 av 13. oktober 2003 om gjødsel(1), særlig 
artikkel 31 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Avsnitt E i vedlegg I til forordning (EF) nr. 2003/2003 
inneholder en liste over de typer uorganisk gjødsel med 
mikronæringsstoffer som kan betegnes som «EF-gjødsel» 
i henhold til artikkel 3 i nevnte forordning. Listen 
omfatter en rekke gjødsler der mikronæringsstoffet er 
kjemisk kombinert med en kelatdanner. Tabell A i nevnte 
vedlegg inneholder en liste over tillatte kelatdannere.

2) Spesifikasjonen av gjødseltypen der det kelaterte 
mikronæringsstoffet er jern, muliggjør bruk av enten 
en enkelt tillatt kelatdanner eller av en blanding av 
tillatte kelatdannere, forutsatt at andelen kelatert jern kan 
kvantifiseres etter metoden beskrevet i europeisk standard 
EN 13368 og de enkelte kelatdannerne i blandingen kan 
identifiseres og kvantifiseres hver for seg etter EN 
13368.

3) Bestemmelsene om gjødsel med mikronæringsstoffer 
i form av kelatert jern bør ajourføres i tre henseender. 
For det første bør det presiseres at minst 50 % av det 
vannløselige jernet må være kelatert med de tillatte 
kelatdannerne. For det andre bør det fastsettes at en tillatt 
kelatdanner kan nevnes i gjødselens typebetegnelse bare 
dersom den kelaterer minst 1 % av det vannløselige 
jernet. For det tredje bør henvisningen til europeiske 
standarder generaliseres, slik at også andre europeiske 
standarder kan brukes.

4) De kjemiske betegnelsene på de tillatte kelatdannerne 
oppført under E.3.1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 
2003/2003 skal skille mellom de forskjellige isomerene 
av samme stoff på en beskrivende måte. Ettersom det er 
flere forskjellige nomenklaturer i vanlig bruk for disse 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 51 av 20.2.2007, s. 7, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 106/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 9, 21.2.2008, s. 20. 

(1) EUT L 304 av 21.11.2003, s. 1. Forordningen sist endret ved rådsforordning 
(EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 av 20.12.2006, s. 1).

stoffene i det vitenskapelige samfunn, er det fare for 
forveksling. For å sikre en utvetydig identifikasjon av 
kelatdannerne bør de tilhørende CAS-numrene (Chemical 
Abstracts Service of the American Chemical Society) 
oppgis for hver oppføring i nevnte vedlegg, ettersom 
dette nummeret gir en entydig identifikasjon av de 
forskjellige isomerene av kelatdannerne. Tre isomerer av 
kelatdannere som ikke kan identifiseres entydig med et 
CAS-nummer, bør derfor strykes.

5) Det bør brukes en mer enhetlig nomenklatur for 
kelatdannerne, og formuleringen om at tillatte 
kelatdannere også bør være i samsvar med andre deler av 
Fellesskapets regelverk, bør gjøres mer presis.

6) Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 2003/2003 gir detaljerte 
beskrivelser av analysemetodene som skal brukes for 
å måle innholdet av næringsstoffer i EF-gjødsel. Disse 
beskrivelsene bør endres for at det skal kunne oppnås 
korrekte analyseverdier.

7) Forordning (EF) nr. 2003/2003 bør derfor endres.

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 32 i forordning 
(EF) nr. 2003/2003 —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

1. Vedlegg I til forordning (EF) nr. 2003/2003 endres i 
samsvar med vedlegg I til denne forordning.

2. Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 2003/2003 endres i 
samsvar med vedlegg II til denne forordning.

Artikkel 2

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

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 162/2007

av 19. februar 2007

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2003/2003 om  
gjødsel for å tilpasse vedlegg I og IV til den tekniske utvikling(*)

 2011/EØS/35/35
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 19. februar 2007.

 For Kommisjonen

 Günter VERHEUGEN

 Visepresident

_________
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2. Avsnitt E.3 skal lyde:

«E.3.  Liste over tillatte organiske kelat- og kompleksdannere for mikronæringsstoffer

Følgende stoffer er tillatt, forutsatt at det tilsvarende næringsstoffkelatet oppfyller kravene i rådsdirektiv  
67/548/EØF(*).

E.3.1.  Kelatdannere(**)

Syrer, eller natrium-, kalium eller ammoniumsalter av

Syrens CAS-
nummer(***)

etylendiamintetraeddiksyre EDTA C10H16O8N2 60-00-4

2-hydroksyetyletylendiamintrieddiksyre HEEDTA C10H18O7N2 150-39-0

dietylentriaminpentaeddiksyre DTPA C14H23O10N3 67-43-6

etylendiamin-N,N′-di[(orto-hydroksyfenyl)
eddiksyre]

[o,o] EDDHA C18H20O6N2 1170-02-1

etylendiamin-N-[(orto-hydroksyfenyl)
eddiksyre]-N′-[(para-hydroksyfenyl)
eddiksyre]

[o,p] EDDHA C18H20O6N2 475475-49-1

etylendiamin-N,N′-di[(orto-
hydroksymetylfenyl)eddiksyre]

[o,o] EDDHMA C20H24O6N2 641632-90-8

etylendiamin-N-[(orto-hydroksymetylfenyl)
eddiksyre]-N′-[(para-hydroksymetylfenyl)
eddiksyre]

[o,p] EDDHMA C20H24O6N2 641633-41-2

etylendiamin-N,N′-di[(5-karboksy-2-
hydroksyfenyl)eddiksyre]

EDDCHA C20H20O10N2 85120-53-2

etylendiamin-N,N′-di[(2-hydroksy-
5-sulfofenyl)eddiksyre] og dets 
kondensasjonsprodukter

EDDHSA C18H20O12N2S2 + 
n*(C12H14O8N2S)

57368-07-7 og 
642045-40-7

E.3.2.  Kompleksdannere:

Listen utarbeides senere.

_________________

(*) EFT 196 av 16.8.1967, s. 1.

(**) Kelatdannerne skal identifiseres og kvantifiseres etter de europeiske standardene som omfatter de ovennevnte 
kelatdannerne.

(***) Bare til orientering.»

__________
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VEDLEGG II

I avsnitt B i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 2003/2003 gjøres følgende endringer:

1. I metode 2 gjøres følgende endringer:

a) I metode 2.1 gjøres følgende endringer:

i) Nr. 4.2–4.7 skal lyde:

«4.2. Svovelsyre: 0,05 mol/l

til variant a.4.3. Natrium- eller kaliumhydroksidløsning, karbonatfri:  
0,1 mol/l

4.4. Svovelsyre: 0,1 mol/l

til variant b (se merknad 2).4.5. Natrium- eller kaliumhydroksidløsning, karbonatfri:  
0,2 mol/l

4.6. Svovelsyre: 0,25 mol/l

til variant c (se merknad 2).»4.7. Natrium- eller kaliumhydroksidløsning, karbonatfri:  
0,5 mol/l

ii) I nr. 9 tabell 1 variant a skal annet punktum lyde:

«Mengde av 0,05 mol/l svovelsyre til mottakerkolben: 50 ml.»

iii) I nr. 9 tabell 1 variant b skal annet punktum lyde:

«Mengde av 0,1 mol/l svovelsyre til mottakerkolben: 50 ml.»

iv) I nr. 9 tabell 1 variant c skal annet punktum lyde:

«Mengde av 0,25 mol/l svovelsyre til mottakerkolben: 35 ml.»

b) I metode 2.2.1 skal nr. 4.2 lyde:

«4.2. Svovelsyre: 0,05 mol/l»

c) I metode 2.2.2 gjøres følgende endringer:

i) Nr. 4.2–4.7 skal lyde:

«4.2. Svovelsyre: 0,05 mol/l

til variant a.4.3. Natrium- eller kaliumhydroksidløsning, karbonatfri: 
 0,1 mol/l

4.4.  Svovelsyre: 0,1 mol/l
til variant b (se merknad 2, 
metode 2.1).4.5.  Natrium- eller kaliumhydroksidløsning, karbonatfri:  

0,2 mol/l

4.6. Svovelsyre: 0,25 mol/l
til variant c (se merknad 2, 
metode 2.1).»4.7. Natrium- eller kaliumhydroksidløsning, karbonatfri:  

0,5 mol/l
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ii) Nr. 7.4 skal lyde:

«7.4. Kontrollprøve

Før analysene skal det sikres at utstyret virker som det skal og at riktig metode anvendes ved 
hjelp av en delmengde av en nylig tilberedt løsning av natriumnitrat (4.13) som inneholder 0,050–
0,150 g nitrogen av nitrat, alt etter hvilken variant som er valgt.»

d) I metode 2.2.3 skal nr. 4.2–4.7 lyde:

«4.2. Svovelsyre: 0,05 mol/l til variant a.

4.3. Natrium- eller kaliumhydroksidløsning, karbonatfri: 0,1 
mol/l

4.4. Svovelsyre: 0,1 mol/l til variant b (se merknad 2, 
metode 2.1).

4.5. Natrium- eller kaliumhydroksidløsning, karbonatfri: 0,2 
mol/l

4.6. Svovelsyre: 0,25 mol/l til variant c (se merknad 2, 
metode 2.1).»

4.7. Natrium- eller kaliumhydroksidløsning, karbonatfri: 0,5 
mol/l

e) I metode 2.3.1 skal nr. 4.5–4.10 lyde:

«4.5. Svovelsyre: 0,05 mol/l

til variant a (se merknad 2.1).4.6. Natrium- eller kaliumhydroksidløsning, karbonatfri: 0,1 
mol/l

4.7. Svovelsyre: 0,1 mol/l
til variant b (se merknad 2, 
metode 2.1).4.8. Natrium- eller kaliumhydroksidløsning, karbonatfri: 0,2 

mol/l

4.9. Svovelsyre: 0,25 mol/l
til variant c (se merknad 2, 
metode 2.1).»4.10. Natrium- eller kaliumhydroksidløsning, karbonatfri: 0,5 

mol/l

f) I metode 2.3.2 skal nr. 4.4–4.9 lyde:

«4.4. Svovelsyre: 0,05 mol/l

til variant a (se metode 2.1).4.5. Natrium- eller kaliumhydroksidløsning, karbonatfri: 0,1 
mol/l

4.6. Svovelsyre: 0,1 mol/l
til variant b (se merknad 2, 
metode 2.1).4.7. Natrium- eller kaliumhydroksidløsning, karbonatfri: 0,2 

mol/l

4.8. Svovelsyre: 0,25 mol/l
til variant c (se merknad 2, 
metode 2.1).»4.9. Natrium- eller kaliumhydroksidløsning, karbonatfri: 0,5 

mol/l

g) I metode 2.3.3 skal nr. 4.3–4.8 lyde:

«4.3. Svovelsyre: 0,05 mol/l

til variant a (se metode 2.1).4.4. Natrium- eller kaliumhydroksidløsning, karbonatfri: 0,1 
mol/l
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4.5. Svovelsyre: 0,1 mol/l
til variant b (se merknad 2, 
metode 2.1).4.6. Natrium- eller kaliumhydroksidløsning, karbonatfri: 0,2 

mol/l

4.7. Svovelsyre: 0,25 mol/l
til variant c (se merknad 2, 
metode 2.1).»4.8. Natrium- eller kaliumhydroksidløsning, karbonatfri: 0,5 

mol/l

h) I metode 2.4 skal nr. 4.8 lyde:

«4.8. Svovelsyre: 0,05 mol/l»

i) I metode 2.5 gjøres følgende endringer:

i) Nr. 4.2 skal lyde:

«4.2. Svovelsyreløsning: ca. 0,05 mol/l»

ii) I nr. 7.1 skal annet punktum lyde:

«Fyll hver kolbe opp med vann til et volum på ca. 50 ml, tilsett en dråpe indikatorløsning (4.7) og 
nøytraliser om nødvendig med 0,05 mol/l svovelsyre (4.2).»

iii) I nr. 7.3 skal første ledd lyde:

«Avhengig av det antatte innholdet av biuret overføres 25 eller 50 ml fra løsningen nevnt i 7.2 med en 
presisjonspipette til en 100 ml målekolbe og nøytraliseres om nødvendig med en 0,05 mol/l eller 0,1 mol/l 
reagens (4.2 eller 4.3) med metylrødt som indikator. Med samme nøyaktighet som ved framstillingen av 
en kalibreringskurve tilsettes så 20 ml av den basiske løsningen av kaliumnatriumtartrat (4.4) og 20 ml 
av kobberløsningen (4.5). Fyll opp til merket, bland grundig og la det stå i 15 minutter ved 30 (± 2) °C.»

j) I metode 2.6.1 gjøres følgende endringer:

i) Nr. 4.8 skal lyde:

 «4.8. Standard svovelsyreløsning: 0,1 mol/l»

ii) Nr. 4.17 skal lyde:

 «4.17. Standard svovelsyreløsning: 0,05 mol/l»

iii) I nr. 7.1.1.2 skal første punktum i første ledd lyde:

 «Overfør med presisjonspipette 50 ml standard 0,1 mol/l svovelsyreløsning (4.8) til destillasjonsapparatets 
beholder.»

I nr. 7.1.1.4 skal forklaringen av elementet «a» i formelen lyde:iv) 

«a = ml standard 0,2 mol/l natrium- eller kaliumhydroksidløsning brukt til blindprøven, utført ved å 
pipettere 50 ml 0,1 mol/l standard svovelsyreløsning (4.8) til apparatets beholder (5.1),»

v) I nr. 7.1.2.6 skal forklaringen av elementet «a» i formelen lyde:

«a = ml standard 0,2 mol/l natrium- eller kaliumhydroksidløsning brukt til blindprøven, utført ved å 
pipettere 50 ml 0,1 mol/l standard svovelsyreløsning (4.8) til apparatets beholder (5.1),»
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vi) I nr. 7.2.2.4 skal forklaringen av elementet «a» i formelen lyde:

«a = ml standard 0,2 mol/l natrium- eller kaliumhydroksidløsning brukt til blindprøven, utført ved å 
pipettere 50 ml 0,1 mol/l standard svovelsyreløsning (4.8) til apparatets beholder (5.1),»

vii) I nr. 7.2.3.2 skal forklaringen av elementet «a» i formelen lyde:

«a = ml standard 0,2 mol/l natrium- eller kaliumhydroksidløsning brukt til blindprøven, utført ved å 
pipettere 50 ml 0,1 mol/l standard svovelsyreløsning (4.8) til apparatets beholder (5.1),»

viii) I nr. 7.2.5.2 skal forklaringen av elementet «a» i formelen lyde:

«a = ml standard 0,2 mol/l natrium- eller kaliumhydroksidløsning brukt til blindprøven, utført ved å 
pipettere 50 ml 0,1 mol/l standard svovelsyreløsning (4.8) til apparatets beholder (5.1),»

ix) I nr. 7.2.5.3 skal de tre første punktumene lyde:

«Overfør med presisjonspipette en delmengde av filtratet (7.2.1.1 eller 7.2.1.2) med et innhold på høyst 
20 mg ammoniumnitrogen til en tørr kolbe som tilhører apparatet (5.2). Sett apparatet sammen. Overfør 
med pipette 50 ml 0,05 mol/l standard svovelsyreløsning (4.17) til erlenmeyerkolben på 300 ml og nok 
destillert vann til at væskenivået ligger ca. 5 cm over tilførselsrørets åpning.»

x) I nr. 7.2.5.5 skal forklaringen av elementet «a» i formelen lyde:

«a = ml standard 0,1 mol/l natrium- eller kaliumhydroksidløsning brukt til blindprøven, utført ved å 
pipettere 50 ml 0,05 mol/l standard svovelsyreløsning (4.17) til apparatets erlenmeyerkolbe på 300 ml 
(5.2),»

k) I metode 2.6.2 gjøres følgende endringer:

i) Nr. 4.6 skal lyde:

 «4.6. Svovelsyreløsning: 0,1 mol/l»

ii) Nr. 4.14 skal lyde:

 «4.14. Titrert svovelsyreløsning: 0,05 mol/l»

iii) I nr. 7.2.4 skal forklaringen av elementet «a» i formelen lyde:

«a = ml titrert 0,2 mol/l natrium- eller kaliumhydroksidløsning (4.8) brukt til blindprøven, utført ved å 
pipettere 50 ml titrert 0,1 mol/l svovelsyreløsning (4.6) til apparatets beholder,»

iv) I nr. 7.3.3 skal forklaringen av elementet «a» i formelen lyde:

«a = ml titrert 0,2 mol/l natrium- eller kaliumhydroksidløsning (4.8) brukt til blindprøven, utført ved å 
pipettere 50 ml titrert 0,1 mol/l svovelsyreløsning (4.6) til apparatets beholder,»

v) I nr. 7.5.1. skal tredje punktum i første ledd lyde:

 «Overfør med pipette nøyaktig 50 ml titrert 0,05 mol/l svovelsyreløsning (4.14) til erlenmeyerkolben på 
300 ml og nok destillert vann til at væskenivået ligger ca. 5 cm over tilførselsrørets åpning.»

vi) i nr. 7.5.3 skal forklaringen av elementet «a» i formelen lyde:

«a = ml titret 0,1 mol/l natrium- eller kaliumhydroksidløsning (4.17) brukt til blindprøven, utført ved å 
pipettere 50 ml titrert 0,05 mol/l svovelsyreløsning (4.14) til apparatets 300 ml erlenmeyerkolbe (5.2),»
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2. I metode 3 gjøres følgende endringer:

a) I metode 3.1.5.1 nr. 4.2 erstattes de tre første punktumene med følgende:

 «Sitronsyre (C6H8O7.H2O): 173 g/l.

 Ammoniakk: 42 g/l ammoniumnitrogen.

 Svovelsyre: 0,25 mol/l

 pH-verdien skal ligge mellom 9.4 og 9.7.»

b) I metode 3.1.5.3 nr. 4.1.2 skal formelen etter annet ledd i merknaden lyde:

 «1 ml 0,25 mol/l H2SO4 = 0,008516 g NH3»

3. I metode 8 gjøres følgende endringer:

a) I metode 8.5 skal den andre formelen lyde:

 «Det ekstraherte svovelets renhet i prosent = 100 
n

 P - P 32 × »

b) I metode 8.6 skal nr. 3 lyde:

«3. Prinsipp

Utfelling av kalsiuminnholdet i en delmengde av ekstraksjonsløsningen som oksalat, etter utskilling og 
oppløsning av oksalatet, ved titrering av oksalsyre med kaliumpermanganat.»

________________
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 175 nr. 1,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

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

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Denne forordning gjelder hovedsakelig miljøvern og vern 
av menneskers helse. Det rettslige grunnlaget er derfor 
traktatens artikkel 175 nr. 1.

2) Fellesskapet er alvorlig bekymret over at det fortsatt 
blir sluppet ut persistente organiske forurensende stoffer 
i miljøet. Disse kjemiske stoffene transporteres over 
nasjonale grenser langt fra kildene og er persistente i 
miljøet, bioakkumuleres i levende organismer gjennom 
næringskjeden og utgjør en risiko for menneskers helse 
og miljøet. Det er derfor nødvendig å treffe ytterligere 
tiltak for å verne menneskers helse og miljøet mot disse 
forurensende stoffene.

3) Fellesskapet har, med hensyn til dets ansvar for å 
verne miljøet, 24. juni 1998 undertegnet protokollen om 
persistente organiske forbindelser under konvensjonen 
av 1979 om langtransportert grenseoverskridende 
luftforurensning, heretter kalt «protokollen», og 
22. mai 2001 undertegnet Stockholm-konvensjonen 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 229 av 29.6.2004, s. 5, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 107/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 9, 21.2.2008, s. 21.

(1) EUT C 32 av 5.2.2004, s. 45.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 26. februar 2004 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT) og rådsbeslutning av 26. april 2004.

om persistente organiske forbindelser, heretter kalt 
«konvensjonen».

4) Fellesskapets regelverk for persistente organiske 
forurensende stoffer er nå blitt vedtatt, men dets viktigste 
mangler er at det ikke, eller bare i utilstrekkelig grad, 
forbyr produksjon og bruk av kjemikaliene oppført 
på listene, og at det ikke er mulighet for å tilføye 
ytterligere persistente organiske forurensende stoffer 
på listene over stoffer som skal forbys, begrenses eller 
fjernes, eller for å forby produksjon og bruk av nye 
stoffer som har egenskapene til persistente organiske 
forurensende stoffer. Det er ikke fastsatt noen mål for 
reduksjon av utslipp på fellesskapsplan, og de aktuelle 
utslippsfortegnelsene omfatter ikke alle kilder til 
persistente organiske forurensende stoffer. 

5) For å sikre at Fellesskapet på en sammenhengende og 
effektiv måte skal kunne oppfylle sine forpliktelser i 
henhold til protokollen og konvensjonen, er det nødvendig 
å opprette en felles rettslig ramme som gjør det mulig å 
treffe tiltak særlig for å stanse tilsiktet produksjon, 
omsetning og bruk av persistente organiske forurensende 
stoffer. Det bør dessuten tas hensyn til egenskapene 
til persistente organiske forurensende stoffer innenfor 
rammen av relevante felleskapsordninger for vurdering 
og godkjenning.

6) Det er nødvendig å sikre samordning og sammenheng 
på fellesskapsplan når bestemmelsene i Rotterdam-(3), 
Stockholm- og Basel-konvensjonene(4) skal gjennomføres, 
og når Fellesskapet skal delta i arbeidet med å utvikle en 
internasjonal strategi for kjemikalieforvaltning (SAICM) 
i FN-regi.

(3) Konvensjon om forhåndsgodkjenningsprosedyre for visse farlige kjemikalier 
og plantevernmidler som omsettes på verdensmarkedet (PIC).

(4) Konvensjon om kontroll av grensekryssende transport av farlig avfall og 
dets disponering.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 850/2004
av 29. april 2004

om persistente organiske forurensende stoffer, og om endring av direktiv 79/117/EØF(*)

 2011/EØS/35/36



Nr. 35/236 23.6.2011EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

7) Med henvisning til bestemmelsene i denne forordning, 
som er underlagt føre-var-prinsippet nedfelt i traktaten, 
og med tanke på prinsipp 15 i Rio-erklæringen om miljø 
og utvikling, samtidig som det tas hensyn til målet om, 
når det er mulig, å stanse utslipp av persistente organiske 
forurensende stoffer i miljøet, er det i visse tilfeller 
nødvendig å treffe strengere kontrolltiltak enn dem som 
er oppført i protokollen og konvensjonen.

8) I framtiden kan den foreslåtte REACH-forordningen bli 
et passende virkemiddel for å gjennomføre nødvendige 
kontrolltiltak når det gjelder produksjon, omsetning og 
bruk av stoffene oppført på listene, samt for eksisterende og 
nye kjemikalier og plantevernmidler som har egenskapene 
til persistente organiske forurensende stoffer. Uten at det 
berører den framtidige REACH-forordningen og siden 
det er viktig å gjennomføre disse kontrolltiltakene for 
stoffene oppført i protokollen og konvensjonen så snart 
som mulig, bør imidlertid disse tiltakene gjennomføres 
inntil videre ved denne forordning.

9) Omsetning og bruk av de fleste persistente organiske 
forurensende stoffene oppført på listene i protokollen 
eller konvensjonen, er allerede gradvis fjernet i 
Fellesskapet ved forbud fastsatt i direktiv 79/117/EØF 
av 21. desember 1978 om forbud mot omsetning og bruk 
av plantefarmasøytiske produkter som inneholder visse 
aktive stoffer(1), og ved 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 preparater(2). For at Fellesskapet 
skal oppfylle sine forpliktelser i henhold til protokollen 
og konvensjonen, og for å begrense utslipp av persistente 
organiske forurensende stoffer så mye som mulig, er det 
imidlertid nødvendig og hensiktsmessig også å forby 
produksjon av disse stoffene og å begrense unntakene 
mest mulig, slik at unntakene bare gis når et stoff fyller 
en viktig funksjon til et spesifikt bruk.

10) Eksport av stoffer som omfattes av konvensjonen, og 
eksport av lindan er regulert av europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 304/2003 av 28. januar 2003 om 
eksport og import av farlige kjemikalier(3).

(1) EFT L 33 av 8.2.1979, s. 36. Direktivet sist endret ved forordning (EF) 
nr. 807/2003 (EUT L 122 av 16.5.2003, s. 36).

(2) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 201. Direktivet sist endret ved kommisjons-
direktiv 2004/21/EF (EUT L 57 av 25.2.2004, s. 4).

(3) EUT L 63 av 6.3.2003, s. 1. Forordningen sist endret ved kommisjons-
forordning (EF) nr. 775/2004 (EUT L 123 av 27.4.2004, s. 27).

11) Produksjon og bruk av heksaklorsykloheksan (HCH), 
herunder lindan, er ifølge protokollen omfattet av 
begrensninger, men er ikke fullstendig forbudt. Dette 
stoffet benyttes fortsatt i noen medlemsstater, og det 
er derfor ikke mulig å forby all eksisterende bruk 
umiddelbart. Med tanke på de skadelige egenskapene 
til HCH og mulige risikoer ved utslipp i miljøet, bør 
imidlertid produksjon og bruk begrenses til et minimum 
og til slutt avvikles, senest innen utgangen av 2007.

12) Foreldede eller skjødesløst håndterte lagre av persistente 
organiske forurensende stoffer kan utgjøre en alvorlig 
fare for menneskers helse ved for eksempel forurensning 
av jord og grunnvann. Det bør derfor vedtas strengere 
bestemmelser enn dem som er fastsatt i konvensjonen. 
Lagre av forbudte stoffer bør betraktes som avfall, 
mens lagre av stoffer der produksjon og bruk fortsatt 
er tillatt, bør meddeles myndighetene og overvåkes 
nøye. Særlig bør eksisterende lagre som består av eller 
inneholder forbudte persistente organiske forurensende 
stoffer, behandles som avfall så snart som mulig. Dersom 
andre stoffer forbys i framtiden, bør lagrene av disse 
likeledes destrueres umiddelbart og ingen nye lagre bør 
opprettes. På grunn av de særlige problemene som visse 
nye medlemsstater har opplevd, bør hensiktsmessig 
finansiell og faglig bistand ytes gjennom Fellesskapets 
eksisterende finansieringsordninger, som utjevnings- og 
strukturfondene.

13) I samsvar med kommisjonsmeldingen om 
fellesskapsstrategien for dioksiner, furaner og polyklorerte 
bifenyler (PCB)(4), samt bestemmelsene i protokollen 
og konvensjonen, bør utslipp av persistente organiske 
forurensende stoffer i form av utilsiktede biprodukter 
fra industrielle prosesser, identifiseres og reduseres 
så snart som mulig med sikte på å fjerne dem helt, 
dersom det er mulig. Det bør utarbeides og gjennomføres 
nasjonale handlingsplaner som omfatter alle kildene og 
alle tiltakene, herunder dem som er fastsatt i eksisterende 
fellesskapsregelverk, slik at utslippene så snart som 
mulig og fortløpende reduseres på en kostnadseffektiv 
måte. Det bør for dette formål utarbeides hensiktsmessige 
virkemidler innenfor rammen av konvensjonen.

(4) EFT C 322 av 17.11.2001, s. 2.
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14) I samsvar med nevnte melding bør det opprettes 
hensiktsmessige programmer og ordninger som kan 
gi tilstrekkelige overvåkingsdata om forekomsten av 
dioksiner, furaner og PCB i miljøet. Det er imidlertid 
nødvendig å sikre at disse hensiktsmessige virkemidlene 
er tilgjengelige og kan benyttes under økonomisk og 
faglig forsvarlige forhold.

15) Ifølge konvensjonen skal persistente organiske 
forurensende stoffer i avfall destrueres eller omdannes 
irreversibelt til stoffer som ikke har egenskapene til 
persistente organiske forurensende stoffer, med mindre 
andre metoder er mer miljøvennlige. Ettersom gjeldende 
fellesskapsregelverk for avfall ikke omfatter særlige 
regler for disse stoffene, bør de fastsettes ved denne 
forordning. For å sikre et høyt vernenivå, bør det innen 
31. desember 2005 fastsettes felles konsentrasjonsgrenser 
for innholdet av stoffene i avfallet.

16) Det er viktig at avfall som består av, inneholder eller 
er forurenset av persistente organiske forurensende 
stoffer, identifiseres og skilles ut ved kilden, for i størst 
mulig grad å unngå at disse kjemiske stoffene sprer 
seg til annet avfall. Ved rådsdirektiv 91/689/EØF av 
12. desember 1991 om farlig avfall(1) er det fastsatt 
fellesskapsregler for håndtering av farlig avfall, som 
forplikter medlemsstatene til å treffe nødvendige tiltak 
for å kreve at virksomheter og foretak som disponerer, 
gjenvinner, samler inn eller transporterer farlig avfall, 
ikke blander forskjellige kategorier farlig avfall eller 
blander farlig avfall med ikke-farlig avfall.

17) Ifølge konvensjonen skal hver part utarbeide en plan 
for gjennomføringen av sine forpliktelser i henhold 
til konvensjonen. Medlemsstatene bør gjøre det 
mulig for offentligheten å delta i utarbeidingen av 
gjennomføringsplanene. Ettersom Fellesskapet og 
medlemsstatene har delt myndighet i denne sammenheng, 
bør gjennomføringsplanene utarbeides på både nasjonalt 
plan og fellesskapsplan. Det bør oppmuntres til samarbeid 
og utveksling av opplysninger mellom Kommisjonen og 
myndighetene i medlemsstatene.

18) Ifølge konvensjonen og protokollen, bør opplysninger 
om persistente organiske forurensende stoffer oversendes 
til øvrige parter. Det bør også oppmuntres til utveksling 
av opplysninger med tredjestater som ikke er part i disse 
avtalene.

19) Offentligheten er ofte ikke i tilstrekkelig grad klar over 
hvilke farer persistente organiske forurensende stoffer 

(1) EFT L 377 av 31.12.1991, s. 20. Direktivet endret ved direktiv 94/31/EF 
(EFT L 168 av 2.7.1994, s. 28).

utgjør for nåværende og framtidige generasjoners helse og 
miljø, særlig i utviklingsland, og det er derfor nødvendig 
med omfattende opplysning for å oppnå større forsiktighet 
og for å vinne støtte for restriksjoner og forbud. I samsvar 
med konvensjonen bør holdningsskapende programmer 
om disse stoffene, særlig overfor de mest utsatte gruppene, 
samt utdanning av arbeidstakere, forskere, lærere, teknisk 
personell og ledere, fremmes og tilrettelegges, etter hva 
som er relevant. 

20) Kommisjonen og medlemsstatene bør på forespørsel og 
innenfor rammen av tilgjengelige ressurser, samarbeide 
for i rett tid å skaffe hensiktsmessig faglig bistand 
som er særlig utformet for å styrke mulighetene til å 
iverksette konvensjonen i utviklingsland og i stater 
med overgangsøkonomi. Slik faglig bistand bør omfatte 
utvikling og iverksetting av egnede alternative produkter, 
framgangsmåter og strategier, særlig bruk av DDT for å 
bekjempe smittebærere, som i henhold til konvensjonen 
bare kan brukes i samsvar med anbefalinger og 
retningslinjer fra Verdens helseorganisasjon, og når 
det ikke finnes lokalt sikre, effektive og økonomisk 
overkommelige alternativer i den berørte staten.

21) Det bør regelmessig vurderes om de tiltakene som er 
truffet for å redusere utslipp av persistente organiske 
forurensende stoffer, er effektive. Medlemsstatene bør 
derfor regelmessig rapportere til Kommisjonen, særlig 
når det gjelder utslippsfortegnelsene, meldte lagre 
samt produksjon og omsetning av produkter som er 
underlagt begrensninger. Kommisjonen bør i samarbeid 
med medlemsstatene utarbeide et felles format for 
medlemsstatenes rapportering.

22) Ifølge konvensjonen og protokollen kan partene foreslå 
internasjonale tiltak som gjelder andre stoffer, og følgelig 
kan det bli oppført flere stoffer på listene i disse avtalene. 
I så fall bør forordningen endres. I tillegg bør det være 
mulig å endre de eksisterende postene i vedlegget til 
denne forordning, blant annet for å tilpasse dem til den 
vitenskapelige og tekniske utviklingen.

23) Når vedleggene til denne forordning endres for å oppføre 
et persistent organisk forurensende stoff som er framstilt 
med hensikt, på listene i protokollen eller konvensjonen, 
bør endringen bare i unntakstilfeller og når det er behørig 
begrunnet, foretas i vedlegg II, i stedet for i vedlegg I.
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24) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av denne 
forordning, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen(1).

25) For å sikre innsyn, upartiskhet og sammenheng ved 
gjennomføring av tiltakene, bør medlemsstatene fastsette 
regler for sanksjoner ved overtredelse av bestemmelsene i 
denne forordning og sikre at de gjennomføres. Sanksjonene 
skal være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og 
virke avskrekkende, ettersom manglende overholdelse 
kan forårsake skade på menneskers helse og miljøet. 
Opplysninger om overtredelser av bestemmelsene i denne 
forordning bør offentliggjøres der dette er relevant. 

26) Siden målene for denne forordning, nemlig å verne 
miljøet og menneskers helse mot persistente organiske 
forurensende stoffer, ikke i tilstrekkelig grad kan nås 
av medlemsstatene fordi disse forurensende stoffene 
får virkninger over landegrensene, og derfor bedre kan 
nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak 
i samsvar med nærhetsprinsippet fastsatt i traktatens 
artikkel 5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet 
fastsatt i nevnte artikkel, går denne forordning ikke 
lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene.

27) Direktiv 79/117/EØF bør derfor endres —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Formål og virkeområde

1. Formålet med denne forordning, idet det tas særlig 
hensyn til føre-var-prinsippet, er å verne menneskers helse 
og miljøet mot persistente organiske forurensende stoffer ved 
å forby, avskaffe snarest mulig eller begrense produksjonen, 
omsetningen og bruken av stoffer som omfattes av Stockholm-
konvensjonen om persistente organiske forbindelser, heretter 
kalt «konvensjonen», eller protokollen av 1998 under 
konvensjonen av 1979 om langtransportert grenseoverskridende 
luftforurensning, om persistente organiske forurensende stoffer, 
heretter kalt «protokollen», ved å redusere utslipp av disse 

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

stoffene med henblikk på, om mulig, å fjerne dem så snart som 
mulig, og ved å fastsette bestemmelser om avfall som består 
av, inneholder eller er forurenset av denne type stoffer.

2. Artikkel 3 og 4 får ikke anvendelse på avfall som består 
av, inneholder eller er forurenset av stoffer oppført i vedlegg I 
eller II.

Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning menes med:

a) «bringe i omsetning» å levere til eller gjøre tilgjengelig for 
tredjemann mot betaling eller gratis. Import til Fellesskapets 
tollområde betraktes også som å bringe i omsetning,

b) «produkt» en gjenstand som består av ett eller flere stoffer 
og/eller preparater, og som under produksjonen har fått 
en særlig form, overflate eller utforming som i større 
grad får betydning for sluttbruken enn den kjemiske 
sammensetningen,

c) «stoff» som definert i artikkel 2 i rådsdirektiv 67/548/
EØF(2),

d) «preparat» som definert i artikkel 2 i direktiv 67/548/
EØF,

e) «avfall» som definert i artikkel 1 bokstav a) i direktiv 
75/442/EØF(3),

f) «disponering» som definert i artikkel 1 bokstav e) i 
direktiv 75/442/EØF,

g) «gjenvinning» som definert i artikkel 1 bokstav f) i 
direktiv 75/442/EØF.

Artikkel 3

Kontroll med produksjon, omsetning og bruk

1. Produksjon, omsetning og bruk av stoffene som er oppført 
i vedlegg I, enten alene, i preparater eller som bestanddeler i 
produkter, er forbudt.

2. Produksjon, omsetning og bruk av stoffene som er oppført 
i vedlegg II, enten alene, i preparater eller som bestanddeler i 
produkter, skal begrenses i samsvar med bestemmelsene i dette 
vedlegg.

(2) Rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 om tilnærming av lover og 
forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer (EFT 
P 196 av 16.8.1967, s. 1). Direktivet sist endret ved rådsforordning (EF) 
nr. 807/2003.

(3) Rådsdirektiv 75/442/EØF av 15. juli 1975 om avfall (EFT L 194 av 
25.7.1975, s. 39). Direktivet sist endret ved europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).
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3. Medlemsstatene og Kommisjonen skal innenfor rammen 
av vurderings- og godkjenningsordningene for eksisterende 
og nye kjemiske stoffer og plantevernmidler i henhold til 
gjeldende fellesskapsregelverk, ta hensyn til kriteriene fastsatt 
i vedlegg D nr. 1 i Stockholm-konvensjonen og treffe egnede 
tiltak for å kontrollere eksisterende kjemiske stoffer og 
plantevernmidler, og for å hindre produksjon, omsetning og 
bruk av nye kjemiske stoffer og plantevernmidler som har 
egenskapene til persistente organiske forurensende stoffer.

Artikkel 4

Unntak fra kontrolltiltak

1. Artikkel 3 får ikke anvendelse dersom:

a) stoffet skal brukes til laboratorieforskning eller som 
referansestandard,

b) stoffet forekommer som utilsiktede sporforurensninger i 
stoffer, preparater eller produkter.

2. Artikkel 3 får ikke anvendelse på stoffer som forekommer 
som bestanddeler i produkter produsert før eller på datoen 
denne forordning trer i kraft, inntil seks måneder etter denne 
datoen.

Artikkel 3 får ikke anvendelse på stoffer som forekommer som 
bestanddeler i produkter som er i bruk før eller på datoen denne 
forordning trer i kraft.

En medlemsstat som blir oppmerksom på produkter nevnt i 
første og annet ledd, skal umiddelbart underrette Kommisjonen 
om dette.

Når Kommisjonen er underrettet om eller på annen måte har 
fått kjennskap til slike produkter, skal den, når det er relevant, 
underrette sekretariatet for konvensjonen omgående.

3. Når en medlemsstat ønsker å tillate at et stoff oppført 
i del A i vedlegg I eller i del A i vedlegg II, produseres og 
brukes som mellomprodukt i et lukket system på et avgrenset 
område, fram til fristen angitt i det relevante vedlegget, skal 
den underrette sekretariatet for konvensjonen om dette.

Slik underretning kan bare foretas dersom følgende vilkår er 
oppfylt:

a) en anmerkning skal være innført i det relevante vedlegget 
og skal uttrykkelig tillate en slik produksjon og bruk av 
stoffet,

b) produksjonsprosessen skal bearbeide stoffet til ett eller 
flere andre stoffer som ikke har egenskapene til persistente 
organiske forurensende stoffer,

c) det er ikke forventet at mennesker eller miljø vil bli 
utsatt for betydelige mengder av stoffet under produksjon 
og bruk, som vist gjennom vurderingen av det lukkede 
systemet i samsvar med direktiv 2001/59/EF(1).

Underretningen skal også oversendes til de øvrige 
medlemsstatene og Kommisjonen. Den skal inneholde 
opplysninger om den faktiske eller beregnede samlede 
produksjonen og bruken av det berørte stoffet, arten av prosess 
i et lukket system på et avgrenset område, samt mengden av 
ubearbeidet og utilsiktet sporforurensning fra det persistente 
organiske forurensende stoffet i sluttproduktet.

Fristene det vises til i første ledd, kan endres dersom det i 
konvensjonen gis uttrykkelig eller stilltiende samtykke til 
fortsatt produksjon og bruk av stoffet i ytterligere en periode, 
etter at den berørte medlemsstaten har gjentatt sin underretning 
til sekretariatet for konvensjonen.

Artikkel 5

Lagre

1. Innehaveren av et lager som består av eller inneholder 
stoffer oppført i vedlegg I eller vedlegg II, som ikke er tillatt 
å bruke, skal håndtere lageret som avfall og i samsvar med 
artikkel 7.

2. Innehaveren av et lager på over 50 kg, som består av 
eller inneholder stoffer oppført i vedlegg I eller vedlegg II, 
som er tillatt å bruke, skal gi vedkommende myndighet i 
den medlemsstaten der lagrene befinner seg, opplysninger 
om lagrenes art og størrelse. Opplysningene skal oversendes 
innen tolv måneder etter at denne forordning og endringene i 
vedlegg I og II er trådt i kraft, og deretter årlig inntil utløpet av 
perioden for begrenset bruk fastsatt i vedlegg I eller II.

Innehaveren skal håndtere lageret på en sikker, effektiv og 
miljømessig forsvarlig måte.

3. Medlemsstatene skal overvåke bruken og håndteringen 
av de meldte lagrene.

(1) Kommisjonsdirektiv 2001/59/EF av 6. august 2001 om 28. tilpasning til 
den tekniske utvikling av rådsdirektiv 67/548/EØF om tilnærming av lover 
og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer 
(EFT L 225 av 21.8.2001, s. 1).
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Artikkel 6

Reduksjon, minimering og fjerning av utslipp

1. Innen to år etter at denne forordning er trådt i kraft, 
skal medlemsstatene utarbeide og ajourføre fortegnelser over 
stoffene oppført i vedlegg III, når det gjelder utslipp til 
luft, vann og jord, i samsvar med forpliktelsene fastsatt i 
konvensjonen og protokollen.

2. Hver medlemsstat skal som del av sin nasjonale 
gjennomføringsplan, i henhold til artikkel 8, oversende til 
Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene i samsvar med 
forpliktelsene fastsatt i konvensjonen, sin handlingsplan, for 
å identifisere, beskrive og minimere utslippene, med sikte på, 
der det er mulig, å fjerne de samlede utslippene snarest mulig.

Handlingsplanen skal omfatte tiltak som fremmer utvikling av, 
og når det anses hensiktsmessig, krever bruk av alternativer 
eller endrede materialer, produkter og prosesser, for å hindre at 
det dannes og slippes ut stoffer oppført i vedlegg III.

3. Når medlemsstatene skal vurdere forslag om å bygge nye 
anlegg eller vesentlige endringer av eksisterende anlegg som 
benytter prosesser som medfører utslipp av kjemiske stoffer 
oppført i vedlegg III, skal de uten at rådsdirektiv 1996/61/
EF(1) berøres, prioritere alternative prosesser, teknikker eller 
alternativ praksis som har samme nytte, men som hindrer at det 
dannes og slippes ut stoffer oppført i vedlegg III.

Artikkel 7

Avfallshåndtering

1. Avfallsprodusenter og -besittere skal treffe alle rimelige 
tiltak, når det er mulig, for å unngå at avfallet forurenses av 
stoffene oppført i vedlegg IV.

2. Uten hensyn til direktiv 96/59/EF(2), skal avfall som 
består av, inneholder eller er forurenset av stoffer oppført i 
vedlegg IV, disponeres eller gjenvinnes uten unødig opphold 
og i samsvar med vedlegg V del 1, på en slik måte at innholdet 
av persistente organiske forurensende stoffer destrueres eller 
omdannes irreversibelt, slik at resterende avfall og utslipp ikke 
lenger har egenskapene til persistente organiske forurensende 
stoffer.

Under denne disponeringen eller gjenvinningen kan ethvert 
stoff oppført i vedlegg IV, skilles ut fra avfallet, forutsatt at 
stoffet deretter disponeres i samsvar med første ledd.

(1) Rådsdirektiv 96/61/EF av 24. september 1996 om integrert forebygging og 
begrensning av forurensning (EFT L 257 av 10.10.1996, s. 26). Direktivet 
sist endret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.

(2) Rådsdirektiv 96/59/EF av 16. september 1996 om disponering av 
polyklorerte bifenyl og polyklorerte terfenyl (PCB og PCT) (EFT L 243 av 
24.9.1996, s. 31).

3. Disponerings- eller gjenvinningsmetoder som kan føre 
til gjenvinning, resirkulering, regenerering eller ombruk av 
stoffene oppført i vedlegg IV, er forbudt. 

4. Som unntak fra nr. 2:

a) kan avfall som inneholder eller er forurenset av 
stoffer oppført på listen i vedlegg IV, disponeres eller 
gjenvinnes på annen måte i samsvar med gjeldende 
fellesskapsregelverk, forutsatt at innholdet av de oppførte 
stoffene i avfallet er under konsentrasjonsgrensene som 
skal fastsettes i vedlegg IV før 31. desember 2005, 
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 17 nr. 2. Inntil 
disse konsentrasjonsgrensene er fastsatt etter denne 
framgangsmåten, kan vedkommende myndighet i en 
medlemsstat vedta eller ta i bruk konsentrasjonsgrenser 
eller særlige tekniske krav til disponering eller gjenvinning 
av avfall angitt i dette nummer,

b) kan en medlemsstat eller vedkommende myndighet utpekt 
av medlemsstaten, unntaksvis tillate at avfall oppført i 
vedlegg V del 2, som inneholder eller er forurenset av et 
stoff oppført i vedlegg IV, innenfor konsentrasjonsgrensene 
som skal fastsettes i vedlegg V del 2, behandles på annen 
måte i samsvar med en metode nevnt i vedlegg V del 2, 
forutsatt at:

i) den berørte innehaveren på en tilfredsstillende måte har 
dokumentert overfor vedkommende myndighet i den 
berørte medlemsstaten at dekontaminering av avfall 
når det gjelder stoffene oppført i vedlegg IV, ikke er 
mulig, og at destruering eller irreversibel omdanning 
av persistente organiske forurensende stoffer i avfallet 
utført i samsvar med beste miljøpraksis eller beste 
tilgjengelige teknikker, ikke er å foretrekke ut fra 
et miljøsynspunkt, og at vedkommende myndighet 
deretter har godkjent den alternative framgangsmåten,

ii) denne framgangsmåten er i samsvar med gjeldende 
fellesskapsregelverk og vilkårene som er fastsatt i 
relevante tilleggstiltak, som nevnt i nr. 6, og 

iii) den berørte medlemsstaten har underrettet de øvrige 
medlemsstatene og Kommisjonen om sin godkjenning 
og begrunnelsen for den.



23.6.2011 Nr. 35/241EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

5. Konsentrasjonsgrensene i vedlegg V del 2 skal fastsettes 
med hensyn til nr. 4 bokstav b) før 31. desember 2005, etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 17 nr. 2.

Inntil disse konsentrasjonsgrensene er fastsatt:

a) kan vedkommende myndighet vedta eller ta i bruk 
konsentrasjonsgrenser eller særlige tekniske krav for 
avfall, behandlet i samsvar med nr. 4 bokstav b),

b) når avfall er behandlet i samsvar med nr. 4 bokstav b), skal 
berørte innehavere underrette vedkommende myndighet 
om innholdet av persistente organiske forurensende stoffer 
i avfallet.

6. Kommisjonen kan, når det er hensiktsmessig, og med 
hensyn til den tekniske utvikling og gjeldende internasjonale 
retningslinjer og beslutninger samt godkjenning fra en 
medlemsstat eller fra vedkommende myndighet som er 
utpekt av denne medlemsstaten i samsvar med nr. 4 og 
vedlegg V, vedta tilleggstiltak for gjennomføringen av denne 
artikkel. Kommisjonen skal fastsette et format for innlevering 
av opplysninger fra medlemsstatene i samsvar med nr. 4 
bokstav b) iii). Slike tiltak skal treffes etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 17 nr. 2.

7. Kommisjonen skal innen 31. desember 2009 på nytt 
gjennomgå unntakene angitt i nr. 4 i lys av den internasjonale 
og tekniske utviklingen, særlig med hensyn til om de bør 
foretrekkes ut fra et miljøsynspunkt.

Artikkel 8

Gjennomføringsplaner

1. Når medlemsstatene utarbeider sine nasjonale 
gjennomføringsplaner, skal de i samsvar med nasjonale 
framgangsmåter gi offentligheten muligheter til å delta i 
prosessen på et tidlig stadium og på en effektiv måte.

2. Så snart en medlemsstat har vedtatt sin nasjonale 
gjennomføringsplan i samsvar med forpliktelsene fastsatt i 
konvensjonen, skal den oversende planen til både Kommisjonen 
og de øvrige medlemsstatene.

3. Under utarbeiding av gjennomføringsplanene skal 
Kommisjonen og medlemsstatene ved behov utveksle 
opplysninger om innholdet.

4. Innen to år etter at denne forordning er trådt i kraft, 
skal Kommisjonen utarbeide en plan for gjennomføring av 
Fellesskapets forpliktelser i henhold til konvensjonen.

Så snart Kommisjonen har vedtatt Fellesskapets 
gjennomføringsplan, skal den oversende planen til 
medlemsstatene.

Kommisjonen skal på nytt gjennomgå og ajourføre Fellesskapets 
gjennomføringsplan ved behov.

Artikkel 9

Overvåking

Kommisjonen og medlemsstatene skal i nært samarbeid opprette 
hensiktsmessige programmer og ordninger som er i tråd med det 
nåværende utviklingstrinn i teknikken, for regelmessig å kunne 
framlegge sammenlignbare overvåkingsdata for forekomsten 
av dioksiner, furaner og PCB i miljøet, som beskrevet i 
vedlegg III. Under opprettelsen av slike programmer og 
ordninger, skal det tas behørig hensyn til utviklingen innenfor 
rammen av protokollen og konvensjonen.

Artikkel 10

Utveksling av opplysninger

1. Kommisjonen og medlemsstatene skal tilrettelegge 
og sørge for å utveksle relevante opplysninger innenfor 
Fellesskapet og med tredjestater, for å redusere, minimere eller 
avvikle, der det er mulig, produksjonen, bruken og utslippene 
av persistente organiske forurensende stoffer, og om alternative 
stoffer, med angivelse av hvilke risikoer samt økonomiske og 
sosiale kostnader som er knyttet til bruk av disse.

2. Kommisjonen og medlemsstatene skal, alt etter hva 
som er relevant og når det gjelder persistente organiske 
forurensende stoffer, fremme og tilrettelegge for:

a) holdningskampanjer, herunder om stoffenes innvirkning på 
helse og miljø, alternativer og reduksjon eller avvikling av 
produksjonen, bruken og utslippene av stoffene, og særlig 
rettet mot: 

i) ansvarlige for politikkutforming og beslutningstakere,

ii) særlig sårbare grupper,

b) opplysninger rettet mot offentligheten,

c) utdanning, særlig av arbeidstakere, forskere, lærere samt 
teknisk personell og ledere.
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3. Opplysninger om menneskers helse og sikkerhet og om 
miljøet, skal ikke anses å være fortrolige, med mindre annet 
er fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/4/EF av 
28. januar 2003 om offentlig tilgang til miljøinformasjon, og 
om oppheving av rådsdirektiv 90/313/EØF(1). Kommisjonen 
og medlemsstater som utveksler andre opplysninger med en 
tredjestat, skal beskytte all fortrolig informasjon i henhold til 
avtale mellom partene.

Artikkel 11

Faglig bistand

I samsvar med artikkel 12 og 13 i konvensjonen, skal 
Kommisjonen og medlemsstatene samarbeide for i rett tid 
å sørge for hensiktsmessig faglig og finansiell bistand til 
utviklingsland og stater med overgangsøkonomi, for på 
forespørsel og ut fra tilgjengelige ressurser, samt ut fra deres 
særlige behov, å bistå dem med å utvikle og styrke deres 
evner til å oppfylle sine forpliktelser fullt ut i henhold til 
konvensjonen. Denne bistanden kan også komme fra ikke-
statlige organisasjoner.

Artikkel 12

Rapportering

1. Medlemsstatene skal hvert tredje år oversende 
opplysninger til Kommisjonen om anvendelsen av denne 
forordning, herunder opplysninger om overtredelser og 
sanksjoner.

2. Medlemsstatene skal årlig oversende til Kommisjonen 
statistiske opplysninger om den faktiske eller beregnede 
samlede produksjonen og omsetningen av stoffene oppført i 
vedlegg I eller II.

3. Innen tre år etter at denne forordning er trådt i kraft, og 
deretter hvert tredje år, skal medlemsstatene framlegge for 
Kommisjonen:

a) en sammenfatning av de innsamlede opplysningene om 
lagre, innhentet i samsvar med artikkel 5 nr. 2,

b) en sammenfatning av de innsamlede opplysningene fra 
utslippsfortegnelsene, utarbeidet i samsvar med artikkel 6 
nr. 1,

c) en sammenfatning av forekomsten av dioksiner, furaner 
og PCB som beskrevet i vedlegg III, i miljøet, utarbeidet i 
samsvar med artikkel 9.

4. Når det gjelder dataene og opplysningene som 
medlemsstatene skal oversende i samsvar med nr. 1, 2 og 3, 
skal Kommisjonen på forhånd utarbeide et felles format etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 16 nr. 2.

(1) EUT L 41 av 14.2.2003, s. 26.

5. Når det gjelder stoffene oppført i konvensjonen, skal 
Kommisjonen utarbeide til faste tidsintervaller som fastsettes 
av konvensjonens partskonferanse, en rapport på grunnlag 
av de opplysninger som medlemsstatene har sendt inn i 
samsvar med nr. 2, og oversende rapporten til sekretariatet for 
konvensjonen.

6. Kommisjonen skal hvert tredje år utarbeide en rapport om 
anvendelsen av denne forordning og innarbeide rapporten og de 
opplysningene som allerede er tilgjengelige innenfor rammen 
av EPER, som fastsatt ved kommisjonsvedtak 2000/479/
EF(2), og av CORINAIR utslippsfortegnelse i EMEP 
(samarbeidsprogram for overvåking og vurdering av 
langtransporterte luftforurensende stoffer i Europa), samt de 
opplysningene medlemsstatene har sendt inn i henhold til 
nr. 1, 2 og 3, i en sammenfattende rapport. Denne rapporten 
skal inneholde opplysninger om bruk av unntakene nevnt i 
artikkel 7 nr. 4. Kommisjonen skal oversende et sammendrag 
av den sammenfattende rapporten til Europaparlamentet og 
Rådet og umiddelbart gjøre den offentlig tilgjengelig.

Artikkel 13

Sanksjoner

Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner 
mot overtredelser av bestemmelsene i denne forordning, 
og treffe alle de tiltakene som er nødvendige for å sikre 
at de gjennomføres. Sanksjonene som fastsettes skal være 
virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke 
avskrekkende. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen 
om disse bestemmelsene senest ett år etter at denne forordning 
er trådt i kraft, og skal omgående underrette den om enhver 
senere endring som berører dem.

Artikkel 14

Endring av vedlegg

1. Når et stoff er oppført i konvensjonen eller protokollen, 
skal Kommisjonen, når det er relevant, endre vedlegg I og III 
til denne forordning, etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 16 
nr. 2.

Når et stoff er oppført i konvensjonen eller protokollen, skal 
Kommisjonen, når det er relevant, endre vedlegg IV etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 17 nr. 2.

2. Endringer i de eksisterende postene i vedlegg I til III, 
herunder tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utvikling, 
skal vedtas av Kommisjonen etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 16 nr. 2.

(2) Kommisjonsvedtak 2000/479/EF av 17. juli 2000 om gjennomføring 
av et europeisk register over forurensende utslipp (EPER) i henhold til 
artikkel 15 i rådsdirektiv 96/61/EF om integrert forebygging og begrensning 
av forurensning (IPPC) (EFT L 192 av 28.7.2000, s. 36).
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3. Endringer i de eksisterende postene i vedlegg IV og 
endringer i vedlegg V, herunder tilpasning til den vitenskapelige 
og tekniske utvikling, skal vedtas av Kommisjonen etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 17 nr. 2.

Artikkel 15
Vedkommende myndigheter

Hver medlemsstat skal utpeke vedkommende myndighet eller 
myndigheter med ansvar for de administrative oppgavene som 
følger av denne forordning. Medlemsstaten skal senest tre 
måneder etter at denne forordning er trådt i kraft, underrette 
Kommisjonen om hvilke myndigheter som er utpekt.

Artikkel 16
Komité for generelle spørsmål

1. Kommisjonen skal bistås av komiteen nedsatt ved 
artikkel 29 i direktiv 67/548/EØF, ved alle spørsmål i 
forbindelse med denne forordning, med unntak av spørsmål 
om avfall.
2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.
Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF, 
skal være tre måneder.
3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 17

Komité for avfallsspørsmål

1. Kommisjonen skal bistås av komiteen nedsatt ved 
artikkel 18 i direktiv 75/442/EØF, ved spørsmål om avfall i 
forbindelse med denne forordning.

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

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

3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 18

Endringer av direktiv 79/117/EØF

I del B i vedlegget til direktiv 79/117/EØF, «Persistente 
organiske klorforbindelser», oppheves nr. 1-8.

Artikkel 19

Ikrafttredelse

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

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

Utferdiget i Brussel, 29. april 2004.

 For Europaparlamentet For Rådet
 P. COX M. McDOWELL

 President Formann
_________
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VEDLEGG I

LISTE OVER STOFFER SOM OMFATTES AV FORBUD

Del A ― Stoffer oppført på listene i konvensjonen og protokollen

Stoff CAS-nr. EF-nr. Særlig unntak ved bruk som mellomprodukt 
eller annen spesifisering

Aldrin 309-00-2 206-215-8 ―

Klordan 57-74-9 200-349-0 ―

Dieldrin 60-57-1 200-484-5 ―

Endrin 72-20-8 200-775-7 ―

Heptaklor 76-44-8 200-962-3 ―

Heksaklorbenzen 118-74-1 200-273-9 ―

Mirex 2385-85-5 219-196-6 ―

Toksafen 8001-35-2 232-283-3 ―

Polyklorerte bifenyler (PCB) 1336-36-3 og 
andre

215-648-1 og 
andre

Med forbehold for direktiv 96/59/EF, er 
det tillatt å bruke produkter som allerede 
er i bruk på det tidspunkt denne forordning 
trer i kraft.

DDT (1,1,1-triklor-2,2-bis(4-
klorfenyl)etan

50-29-3 200-024-3 Medlemsstatene kan tillate eksisterende 
produksjon og bruk av DDT som 
mellomprodukt i et lukket system og 
på et avgrenset område i forbindelse 
med produksjon av dikofol, inntil 
1. januar 2014, i samsvar med artikkel 4 
nr. 3 i denne forordning.
Kommisjonen skal gjennomgå dette 
unntaket på nytt innen 31. desember 2008, 
på grunnlag av resultatet fra vurderingen 
foretatt innenfor rammen av direktiv 
91/414/EØF(1).

(1) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter (EFT L 230 av 19.8.1991,
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Del B ― Stoffer oppført bare på listen i protokollen

Stoff CAS-nr. EF-nr. Særlig unntak ved bruk som mellomprodukt 
eller annen spesifisering

Klordekon 143-50-0 205-601-3 —

Heksabrombifenyl 36355-01-8 252-994-2 —

HCH, herunder lindan 608-73-1, 
58-89-9

210-168-9, 
200-401-2

Som unntak kan medlemsstatene tillate 
følgende bruk:
a) til 1.9.2006:

profesjonell forebyggende – 
behandling og industriell 
behandling av trevirke og 
tømmer,
innendørs bruk i industri og – 
boliger.

b) til 31.12.2007:
teknisk HCH til bruk som – 
mellomprodukt ved framstilling 
av kjemiske stoffer,
produkter der minst 99 % av – 
HCH-isomerene er i gammaform 
(lindan), er begrenset til bruk som 
gjelder folkehelsen og i topiske 
insektmidler til veterinær bruk.
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VEDLEGG II

LISTE OVER STOFFER SOM OMFATTES AV BEGRENSNINGER

DEL A ― Stoffer oppført på listene i konvensjonen og protokollen

Stoff CAS-nr. EF-nr. Begrensning

―

DEL B ― Stoffer oppført bare på listen i protokollen

Stoff CAS-nr. EF-nr. Begrensning
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VEDLEGG III

LISTE OVER STOFFER SOM OMFATTES AV BESTEMMELSER OM BEGRENSING AV UTSLIPP

Stoff (CAS-nr.)

Polyklorerte dibenzo-p-dioksiner og dibenzofuraner (PCDD/PCDF)

Heksaklorbenzen (HCB) (CAS-nr.: 118-74-1)

Polyklorerte bifenyler (PCB)

Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)(1)

___________

(1) For utslippsfortegnelsene skal følgende fire indikatorer for forbindelsene benyttes: benzo(a)pyren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)
fluoranten og indeno(1,2,3-cd)pyren.
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VEDLEGG IV

LISTE OVER STOFFER SOM OMFATTES AV BESTEMMELSENE OM AVFALLSHÅNDTERING I 
ARTIKKEL 7

Stoff CAS-nr. EF-nr. Konsentrasjonsgrense angitt i artikkel 7 nr. 4 
bokstav a), i ppm (milliondeler)

Aldrin 309-00-2 206-215-8

Klordan 57-74-9 200-349-0

Dieldrin 60-57-1 200-484-5

Endrin 72-20-8 200-775-7

Heptaklor 76-44-8 200-962-3

Heksaklorbenzen 118-74-1 200-273-9

Mirex 2385-85-5 219-196-6

Toksafen 8001-35-2 232-283-3

Polyklorerte bifenyler (PCB) 1336-36-3 og 
andre

215-648-1

DDT (1,1,1-triklor-2,2-bis(4-
klorfenyl)etan

50-29-3 200-024-3

Klordekon 143-50-0 205-601-3

Polyklorerte dibenzo-p-dioksiner 
og dibenzofuraner (PCDD/
PCDF)

HCH, herunder lindan 6 0 8 - 7 3 - 1 , 
58-89-9

2 1 0 - 1 6 8 - 9 , 
200-401-2

Heksabrombifenyl 36355-01-8 252-994-2



23.6.2011 Nr. 35/249EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG V

AVFALLSHÅNDTERING

Del 1 Disponering og gjenvinning som nevnt i artikkel 7 nr. 2

Følgende metoder for disponering og gjenvinning som fastsatt i vedlegg IIA og IIB til direktiv 75/442/EØF, er tillatt 
i henhold til artikkel 7 nr. 2, når de brukes slik at innholdet av persistente organiske forurensende stoffene destrueres 
eller omdannes irreversibelt:

D9 Fysisk-kjemisk behandling

D10 Forbrenning på land

R1 Bruk i hovedsak som brennstoff eller annen energikilde, unntatt avfall som inneholder PCB

Forbehandling før destruering eller irreversibel omdanning i samsvar med denne del av vedlegget, kan foretas såframt 
et stoff oppført på listen i vedlegg IV, som skilles ut fra avfallet under forbehandlingen, deretter disponeres i samsvar 
med denne delen av vedlegget. I tillegg kan ompakking og midlertidig lagring foretas før denne forbehandlingen eller 
før destrueringen eller den irreversible omdanningen, i samsvar med denne delen av vedlegget.

Del 2 Avfall og metoder som omfattes av artikkel 7 nr. 4 bokstav b)

Følgende metoder er tillatt i henhold til artikkel 7 nr. 4 bokstav b) når det gjelder spesifisert avfall definert med den 
sekssifrede koden etter klassifiseringen i kommisjonsvedtak 2000/532/EF(1).

Avfall klassifisert i henhold til kommisjonsvedtak 2000/532/EF

Grenseverdier for 
konsentrasjoner 

av stoffene 
oppført i 

vedlegg IV

Metode

10 AVFALL FRA VARMEBEHANDLINGS PROSESSER Permanent lagring bare i:

sikre, dype, underjordiske, harde – 
fjellformasjoner,
saltgruver eller– 
en fyllplass for farlig avfall (forutsatt at – 
avfallet er herdet eller stabilisert når det 
er teknisk mulig, i henhold til kravene for 
klassifiseringen av avfall i undergruppe 19 03 
i vedtak 2000/532/EF).

Bestemmelsene i rådsdirektiv 1999/31/EF(1) og 
rådsvedtak 2003/33/EF(2) skal overholdes, og det 
skal være dokumentert at den utvalgte metoden er 
den mest miljøvennlige.

10 01 avfall fra kraftverk og andre forbrenningsanlegg 
(unntatt kategori 19)

10 01 14 (****) bunnaske, slagg og kjelstøv fra samforbrenning som 
inneholder farlige stoffer

10 01 16 (****) flygeaske fra samforbrenning som inneholder farlige 
stoffer

10 02 avfall fra jern- og stålindustri

10 02 07 (****) fast avfall fra behandling av avgasser som inneholder 
farlige stoffer

10 03 avfall fra varmebasert aluminiumsproduksjon

10 03 04 (****) slagg fra primærproduksjon

10 03 08 (****) saltslagg fra sekundærproduksjon

10 03 09 (****) svart dross fra sekundærproduksjon

10 03 19 (****) støv fra rensing av røykgass som inneholder farlige 
stoffer

(1) Kommisjonsvedtak 2000/532/EF av 3. mai 2000 om erstatning av vedtak 94/3/EF om utarbeiding av en liste over avfall i henhold til 
artikkel 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). Vedtaket sist endret ved rådsvedtak 2001/573/
EF (EFT L 203 av 28.7.2001, s. 18).
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Avfall klassifisert i henhold til kommisjonsvedtak 2000/532/EF

Grenseverdier for 
konsentrasjoner 

av stoffene 
oppført i 

vedlegg IV

Metode

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 avfall fra varmebasert blyproduksjon

10 04 01 (****) slagg fra primær- og sekundærproduksjon

10 04 02 (****) dross og avrakingsslagg fra primær- og 
sekundærproduksjon

10 04 04 (****) støv fra rensing av røykgass

10 04 05 (****) andre partikler og støv

10 04 06 (****) fast avfall fra behandling av avgasser

10 05 avfall fra varmebasert produksjon av sink

10 05 03 (****) støv fra rensing av røykgass

10 05 05 (****) fast avfall fra behandling av avgasser

10 06 avfall fra varmebasert kobberproduksjon

10 06 03 (****) støv fra rensing av røykgass

10 06 06 (****) fast avfall fra behandling av avgasser

10 08 avfall fra varmebasert produksjon av andre ikke-
jernholdige metaller

10 08 08 (****) saltslagg fra primær- og sekundærproduksjon

10 08 15 (****) støv fra rensing av røykgass som inneholder farlige 
stoffer

10 09 avfall fra ferrometallstøping

10 09 09 (****) støv fra rensing av røykgass som inneholder farlige 
stoffer

16 AVFALL SOM IKKE ER SPESIFISERT ANDRE 
STEDER PÅ LISTEN

16 11 brukte fôringer og ildfaste materialer

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

17 AVFALL FRA BYGGE- OG RIVINGSARBEID 
(HERUNDER OVERSKUDDSMASSE FRA 
FORURENSEDE BYGGEPLASSER)

Permanent lagring bare i:

sikre, dype, underjordiske, harde – 
fjellformasjoner,
saltgruver eller– 
en fyllplass for farlig avfall(– 3) (forutsatt at 
avfallet er herdet eller stabilisert når det 
er teknisk mulig, i henhold til kravene for 
klassifiseringen av avfall i undergruppe 19 03 
i vedtak 2000/532/EF).

Bestemmelsene i direktiv 1999/31/EF og 
vedtak 2003/33/EF skal overholdes, og det skal 
være dokumentert at den utvalgte metoden er den 
mest miljøvennlige.

17 01 betong, murstein, takstein, keramikk

17 01 06 (****) blandinger eller frasorterte fraksjoner av betong, 
murstein, takstein og keramikk som inneholder farlige 
stoffer

17 05 jord (herunder overskuddsmasse fra forurensede 
byggeplasser), stein og mudringsslam

17 05 03 (****) jord og stein som inneholder farlige stoffer

17 09 annet avfall fra bygge- og rivingsarbeid

17 09 02 (****) avfall fra bygge- og rivingsarbeid som inneholder 
PCB (f.eks. tetningsmasse, harpiksbaserte gulvbelegg, 
isolerglass, kondensatorer som inneholder PCB)

17 09 03 (****) annet avfall fra bygge- og rivingsarbeid (herunder 
blandet avfall) som inneholder farlige stoffer
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Avfall klassifisert i henhold til kommisjonsvedtak 2000/532/EF

Grenseverdier for 
konsentrasjoner 

av stoffene 
oppført i 

vedlegg IV

Metode

19 AVFALL FRA AVFALLSHÅNDTERINGSANLEGG 
OG EKSTERNE AVLØPSRENSEANLEGG OG FRA 
FRAMSTILLING AV DRIKKEVANN OG VANN TIL 
INDUSTRIELL BRUK

Permanent lagring bare i:

sikre, dype, underjordiske, harde – 
fjellformasjoner,
saltgruver eller– 
en fyllplass for farlig avfall(– 1) (forutsatt at 
avfallet er herdet eller stabilisert når det 
er teknisk mulig, i henhold til kravene for 
klassifiseringen av avfall i undergruppe 19 03 
i vedtak 2000/532/EF).

Bestemmelsene i direktiv 1999/31/EF og 
vedtak 2003/33/E skal overholdes, og det skal være 
dokumentert at den utvalgte metoden er den mest 
miljøvennlige.

19 01 avfall fra forbrenning eller pyrolyse av avfall
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 04 forglasset avfall og avfall fra forglassing
19 04 02 (****) flygeaske og annet avfall fra behandling av røykgass
19 04 03 (****) ikke-forglasset fast fase

(1) Rådsdirektiv 1999/31/EF av 26. april 1999 om deponering av avfall (EFT L 182 av 16.7.1999, s. 1). Direktivet sist endret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.
(2) Rådsvedtak 2003/33/EF av 19. desember 2002 om fastsettelse av kriterier og framgangsmåter for mottak av avfall på fyllplasser i henhold til artikkel 16 i og 

vedlegg II til direktiv 1999/31/EF (EFT L 11 av 16.1.2003, s. 27).
(3) Gjelder ikke for avfall som inneholder eller er forurenset av PCB over konsentrasjonsgrensen på 50 ppm.
(****) Avfall merket med en asterisk (*), anses som farlig avfall i henhold til direktiv 91/689/EØF om farlig avfall og omfattes av direktivets bestemmelser.
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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til forordning (EF) nr. 850/2004(1), særlig 
artikkel 7 nr. 4 bokstav a) og artikkel 14 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Kommisjonen har foretatt en undersøkelse av 
gjennomføringen av bestemmelsene om avfall i forordning 
(EF) nr. 850/2004.

2) De foreslåtte konsentrasjonsgrensene i vedlegg IV 
til forordning (EF) nr. 850/2004 anses som de mest 
hensiktsmessige for å sikre et høyt vernenivå for 
menneskers helse og miljøet med tanke på destruering 
eller irreversibel omforming av persistente organiske 
forurensende stoffer.

3) For toksafen, en blanding av over 670 stoffer, foreligger 
det ingen avtalt og relevant analytisk metode for å 
bestemme den samlede konsentrasjonen. Den ovennevnte 
undersøkelsen påviste ingen lagre som bestod av, 
inneholdt eller var forurenset med toksafen i Den 
europeiske union. Dessuten viste undersøkelsen at hver 
gang det ble oppdaget persistente organiske forurensende 
plantevernmidler i avfall, var avfallets konsentrasjon 
vanligvis høy sammenlignet med de foreslåtte 
konsentrasjonsgrensene. For tiden kan de tilgjengelige 
analytiske metodene for bestemmelse av toksafen anses 
som tilstrekkelige for denne forordnings formål.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 217 av 8.8.2006, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 107/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 9, 21.2.2008, s. 21. 

(1) EUT L 158 av 30.4.2004, s. 7. Rettet versjon i EUT L 229 av 29.6.2004,  
s. 5.

4) Konsentrasjonsgrensen for PCDF/PCDD uttrykkes i 
TCDD-ekvivalentmengder (TEQ), ved bruk av Verdens 
helseorganisasjons toksisitetsekvivalensfaktorer (TEF) 
fra 1998. Det foreligger ikke tilstrekkelige data om 
dioksinlignende PCB til at disse forbindelsene kan 
inkluderes i TEQ.

5) Heksaklorsykloheksan (HCH) er betegnelsen på en teknisk 
blanding av ulike isomerer. En fullstendig analyse av dem 
vil kreve en uforholdsmessig stor innsats. Bare alfa-, beta- 
og gamma-HCH har toksikologisk betydning. Derfor bør 
konsentrasjonsgrensen utelukkende gjelde dem. De fleste 
kommersielt tilgjengelige standardblandinger for analyse 
av denne gruppen forbindelser identifiserer bare disse 
isomerene.

6) Forordning (EF) nr. 850/2004 bør derfor endres.

7) Komiteen nedsatt i henhold til artikkel 17 nr. 1 i 
forordning (EF) nr. 850/2004 har, etter det samråd som ble 
holdt 25. januar 2006, ikke avgitt uttalelse om tiltakene 
fastsatt i denne forordning, etter framgangsmåten fastsatt 
i artikkel 17 nr. 2 i nevnte forordning −

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 850/2004 erstattes 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.

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1195/2006

av 18. juli 2006

om endring av vedlegg IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004  
om persistente organiske forurensende stoffer(*) 

 2011/EØS/35/37
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 18. juli 2006.

 For Rådet

 J. KORKEAOJA

 Formann

_____________
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VEDLEGG

«VEDLEGG IV

Liste over stoffer som omfattes av bestemmelsene om avfallshåndtering i artikkel 7

Stoff CAS-nr. EF-nr.
Konsentrasjonsgrense 
nevnt i artikkel 7 nr. 4 

bokstav a)

Aldrin 309-00-2 206-215-8 50 mg/kg

Klordan 57-74-9 200-349-0 50 mg/kg

Dieldrin 60-57-1 200-484-5 50 mg/kg

Endrin 72-20-8 200-775-7 50 mg/kg

Heptaklor 76-44-8 200-962-3 50 mg/kg

Heksaklorbenzen 118-74-1 200-273-9 50 mg/kg

Mirex 2385-85-5 219-196-6 50 mg/kg

Toksafen 8001-35-2 232-283-3 50 mg/kg

Polyklorerte bifenyler (PCB) 1336-36-3 m.fl. 215-648-1 50 mg/kg(*)

DDT (1,1-triklor-2,2-bis(4-klorfenyl-)etan 50-29-3 200-024-3 50 mg/kg

Klordekon 143-50-0 205-601-3 50 mg/kg

Polyklorerte dibenzo-p-dioksiner og 
dibenzofuraner (PCDD/PCDF)

15 μg/kg(**)

Summen av alfa-, beta- og gamma-HCH 58-89-9, 319-84-6, 319-
85-7

206-270-8, 206-271-3 og 
200-401-2

50 mg/kg

Heksabrombifenyl 36355-01-8 252-994-2 50 mg/kg

(*) Når det er hensiktsmessig, får beregningsmetoden fastsatt i europeisk standard EN 12766-1 og EN 12766-2 anvendelse.
(**) Grenseverdiene er beregnet som PCDD og PCDF i samsvar med følgende toksisitetsekvivalensfaktorer (TEF):

TEF

PCDD

2,3,7,8-TeCDD 1

1,2,3,7,8-PeCDD 1

1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01

OCDD 0,0001

PCDF

2,3,7,8-TeCDF 0,1

1,2,3,7,8-PeCDF 0,05

2,3,4,7,8-PeCDF 0,5

1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01

OCDF 0,0001»
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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 850/2004 av 29. april 2004 om persistente organiske 
forurensende stoffer(1), særlig artikkel 7 nr. 5 første ledd, 
artikkel 7 nr. 6 og artikkel 14 nr. 3 og

ut fra følgende betraktninger:

1) Kommisjonen har foretatt en undersøkelse av 
gjennomføringen av bestemmelsene om avfall i 
forordning (EF) nr. 850/2004. I denne undersøkelsen 
ble det fastslått høyeste konsentrasjonsgrenser i henhold 
til del 2 i vedlegg V til forordning (EF) nr. 850/2004. 
Over nevnte grenser kan det ikke utelukkes risikoer for 
menneskers helse og miljøet.

2) Konsentrasjonsgrensene for polyklorert dibenzo-p-
dioksiner og dibenzofuran (PCDF/PCDD) uttrykkes i 
TCDD-ekvivalentmengder (TEQ), ved bruk av Verdens 
helseorganisasjons toksisitetsekvivalensfaktorer (TEF) 
fra 1998. Det foreligger ikke tilstrekkelige data om 
dioksinlignende polyklorerte bifenyler (PCB) til at disse 
forbindelsene kan inkluderes i TEQ.

3) Heksaklorsykloheksan (HCH) er betegnelsen på en teknisk 
blanding av ulike isomerer. En fullstendig analyse av dem 
vil kreve en uforholdsmessig stor innsats. Bare alfa-, beta- 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 55 av 23.2.2007, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 107/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 9, 21.2.2008, s. 21. 

(1) EUT L 158 av 30.4.2004, s. 7. Rettet versjon i EUT L 229 av 29.6.2004,  
s. 5.

og gamma-HCH har toksikologisk betydning. Derfor bør 
konsentrasjonsgrensen utelukkende gjelde dem. De fleste 
kommersielt tilgjengelige standardblandinger for analyse 
av denne gruppen forbindelser identifiserer bare disse 
isomerene.

4) De tiltak som fastsettes i denne forordning, er de mest 
hensiktsmessige for å sikre et høyt vernenivå.

5) Forordning (EF) nr. 850/2004 bør derfor endres.

6) Komiteen nedsatt i henhold til artikkel 17 nr. 1 i 
forordning (EF) nr. 850/2004 har ikke avgitt uttalelse 
etter det samråd som ble holdt 25. januar 2006, etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 17 nr. 2 i nevnte 
forordning −

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg V til forordning (EF) nr. 850/2004 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.

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 172/2007

av 16. februar 2007

om endring av vedlegg V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004  
om persistente organiske forurensende stoffer(*) 

 2011/EØS/35/38
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 16. februar 2007.

 For Rådet

 A. SCHAVAN

 Formann

_____________
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VEDLEGG

Del 2 i vedlegg V til forordning (EF) nr. 850/2004 skal lyde:

«Del 2 Avfall og metoder som omfattes av artikkel 7 nr. 4 bokstav b)

Følgende metoder er tillatt i samsvar med artikkel 7 nr. 4 bokstav b) når det gjelder spesifisert avfall definert med den 
sekssifrede koden etter klassifiseringen i kommisjonsvedtak 2000/532/EF(*).

Avfall klassifisert i henhold til 
kommisjonsvedtak 2000/532/EF

Høyeste konsentrasjonsgrenser til 
stoffer oppført i vedlegg IV(1) Metode

10 AVFALL FRA VARME-
B E H A N D L I N G S -
PROSESSER

aldrin: 5 000 mg/kg,
klordan: 5 000 mg/kg,
dieldrin: 5 000 mg/kg,
heksaklorbenzen: 5 000 mg/
kg,
heftaklor: 5 000 mg/kg,
heksaklorbenzen: 5 000 mg/
kg,
mirex: 5 000 mg/kg,
toksafen: 5 000 mg/kg,
polyklorerte bifenyler (PCB)
(3): 50 mg/kg;
DDT (1,1,1-trikloro-2,2-bis(4-
klorofenyl)etan): 5000 mg/kg,
klordekon: 5 000 mg/kg,
polyklorinerte dibenzo-p-
dioksiner og dibenzofuraner 
(PCDD/PCDF)(6) 5 mg/kg,
summen av alfa-, beta- og 
gamma-HCH: 5000 mg/kg,
heksabromobifenyl: 5 000 
mg/kg,

Varig lagring bare i:

sikre, dype, underjordiske, – 
harde fjellformasjoner,

saltgruver eller– 

en fyllplass for farlig – 
avfall (forutsatt at avfallet 
er herdet eller stabilisert 
når det er teknisk mulig, 
i henhold til kravene for 
klassifiseringen av avfall 
i underkapittel 1903 i 

vedtak 2000/532/EF)

Bestemmelsene i rådsdirektiv 
1999/31/EF(4) og rådsvedtak 
2003/33/EF(5) skal overholdes, 
og det skal være bevist at den 
utvalgte metoden er den mest 

miljøvennlige.

10 01 avfall fra kraftverk og andre 
forbrenningsanlegg (unntatt 
kategori 19)

10 01 14 *(2) bunnaske, slagg og kjelstøv 
fra samforbrenning som 
inneholder farlige stoffer

10 01 16 * flygeaske fra samforbrenning 
som inneholder farlige stoffer

10 02 avfall fra jern- og stålindustri

10 02 07 * fast avfall fra behandling 
av avgasser som inneholder 
farlige stoffer

10 03 avfall fra varmebasert 
aluminiumsproduksjon

10 03 04 * slagg fra primærproduksjon

10 03 08 * s a l t s l a g g  f r a 
sekundærproduksjon

10 03 09 * svart dross fra 
sekundærproduksjon

10 03 19 * støv fra rensing av røykgass 
som inneholder farlige stoffer

10 03 21 * andre partikler og støv 
(herunder støv fra kulemøller) 
som inneholder farlige stoffer
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Avfall klassifisert i henhold til 
kommisjonsvedtak 2000/532/EF

Høyeste konsentrasjonsgrenser til 
stoffer oppført i vedlegg IV(1) Metode

10 03 29 * avfall fra behandling av 
saltslagg og svart dross som 
inneholder farlige stoffer

10 04 avfall fra varmebasert 
blyproduksjon

10 04 01 * slagg fra primær- og 
sekundærproduksjon

10 04 02 * dross og avrakingsslagg 
fra primær- og 
sekundærproduksjon

10 04 04 * støv fra rensing av røykgass

10 04 05 * andre partikler og støv

10 04 06 * fast avfall fra behandling av 
avgasser

10 05 avfall fra varmebasert 
produksjon av sink

10 05 03 * støv fra rensing av røykgass

10 05 05 * fast avfall fra behandling av 
avgasser

10 06 avfall fra varmebasert 
kopperproduksjon

10 06 03 * støv fra rensing av røykgass

10 06 06 * fast avfall fra behandling av 
avgasser

10 08 avfall fra varmebasert 
produksjon av andre ikke-
jernholdige metaller

10 08 08 * saltslagg fra primær- og 
sekundærproduksjon

10 08 15 * støv fra rensing av røykgass 
som inneholder farlige stoffer

10 09 avfall fra ferrometallstøping

10 09 09 * støv fra rensing av røykgass 
som inneholder farlige stoffer

16 AVFALL SOM IKKE ER 
SPESIFISERT ANDRE 
STEDER I LISTEN

16 11 brukte fôringer og ildfaste 
materialer
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Avfall klassifisert i henhold til 
kommisjonsvedtak 2000/532/EF

Høyeste konsentrasjonsgrenser til 
stoffer oppført i vedlegg IV(1) Metode

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

17 AVFALL FRA BYGGE- 
OG RIVINGSARBEID 
(HERUNDER 
OVERSKUDDSMASSE 
FRA FORURENSEDE 
BYGGEPLASSER)

17 01 betong, murstein, takstein og 
keramikk

17 01 06 * blandinger av, eller frasorterte 
fraksjoner av betong, murstein, 
takstein og keramikk som 
inneholder farlige stoffer

17 05 j o r d  ( h e r u n d e r 
overskuddsmasse fra 
forurensede byggeplasser), 
stein og mudringsslam

17 05 03 * jord og stein som inneholder 
farlige stoffer

17 09 annet avfall fra bygge- og 
rivingsarbeid

17 09 02 * avfall fra bygge- og 
rivningsarbeid som inneholder 
PCB, unntatt utstyr som 
inneholder PCB

17 09 03 * annet avfall fra bygge- og 
rivingsarbeid (herunder 
blandet avfall) som inneholder 
farlige stoffer

19 AVFALL FRA 
AVFALLSHÅNDTERINGS-
ANLEGG OG EKSTERNE 
AVLØPSRENSEANLEGG 
OG FRA FRAMSTILLING 
AV DRIKKEVANN OG 
VANN TIL INDUSTRIELL 
BRUK

19 01 avfall fra forbrenning eller 
pyrolyse av avfall

19 01 07 * fast avfall fra behandling av 
avgasser
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Avfall klassifisert i henhold til 
kommisjonsvedtak 2000/532/EF

Høyeste konsentrasjonsgrenser til 
stoffer oppført i vedlegg IV(1) Metode

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 04 forglasset avfall og avfall fra 
forglassing

19 04 02 * flygeaske og annet avfall fra 
behandling av røykgass

19 04 03 * ikke-forglasset fast fase

TEF

PCDD

1,2,3,7,8-PeCDD

1,2,3,4,7,8-HxCDD

1,2,3,6,7,8-HxCDD

1,2,3,7,8,9-HxCDD

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

OCDD

1

0,1

0,1

0,1

0,01

0,0001

PCDF

2,3,7,8-TeCDF

1,2,3,7,8-PeCDF

2,3,4,7,8-PeCDF

1,2,3,4,7,8-HxCDF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

1,2,3,7,8,9-HxCDF

2,3,4,6,7,8-HxCDF

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

OCDF

0,1

0,05

0,5

0,1

0,1

0,1

0,1

0,01

0,01

0,0001

____________________
(*) Kommisjonsvedtak 2000/532/EF av 3. mai 2000 om erstatning av vedtak 94/3/EF om utarbeiding av en liste over avfall i henhold 

til artikkel 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). Vedtaket sist endret ved 
rådsvedtak 2001/573/EF (EFT L 203 av 28.7.2001, s. 18).»

______________
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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. 850/2004 av 29. april 2004 om persistente organiske 
forurensende stoffer og om endring av direktiv 79/117/EØF(1), 
særlig artikkel 7 nr. 6 og artikkel 14 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Som angitt i del 1 i vedlegg V til forordning (EF) nr. 
850/2004 kan metodene fastsatt i del 2 i nevnte vedlegg 
i enkelte tilfeller kreve forbehandling. Del 2 i vedlegg V 
bør derfor endres.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 85 av 27.3.2007, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 107/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 9, 21.2.2008, s. 21.

(1) EUT L 158 av 30.4.2004, s. 7. Rettet i EUT L 229 av 29.6.2004, s. 5. 
Forordningen sist endret ved rådsforordning (EF) nr. 172/2007 (EUT L 55 
av 23.2.2007, s. 1).

2) De tiltak som fastsettes i denne forordning, er de mest 
hensiktsmessige for å sikre et høyt vernenivå.

3) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 18 i rådsdirektiv 
75/442/EØF av 15. juli 1975 om avfall(2) —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg V til forordning (EF) nr. 850/2004 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.

(2) EFT L 194 av 25.7.1975, s. 39. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 323/2007

av 26. mars 2007

om endring av vedlegg V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 om  
persistente organiske forurensende stoffer og om endring av direktiv 79/117/EØF(*)

 2011/EØS/35/39

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

Utferdiget i Brussel, 26. mars 2007.

 For Kommisjonen

 Stavros DIMAS

 Medlem av Kommisjonen

____________
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VEDLEGG

I del 2 i vedlegg V til forordning (EF) nr. 850/2004 innsettes følgende avsnitt etter første punktum:

«Forbehandling før varig lagring i henhold til denne delen i dette vedlegg kan foretas forutsatt at et stoff som 
er oppført i vedlegg IV, og som er isolert fra avfallet under forbehandlingen, senere disponeres i samsvar med 
del 1 i dette vedlegg. Dessuten kan aktiviteter i tilknytning til ompakking og midlertidig lagring utføres før slik 
forbehandling eller før varig lagring i henhold til denne delen i dette vedlegg.»

____________
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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) Dekk produseres ved bruk av mykningsoljer som kan 
inneholde ulike mengder polysykliske aromatiske 
hydrokarboner (PAH-er) som ikke er bevisst tilsatt. 
Disse PAH-stoffene kan bli blandet i gummimassen i 
produksjonsprosessen. Derfor kan de forekomme i ulike 
mengder i sluttproduktet.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 323 av 9.12.2005, s. 51, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 107/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 9, 21.2.2008, s. 21. 

(1) EUT C 120 av 20.5.2005, s. 30.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 9. juni 2005 (ennå ikke offentliggjort i EUT) 

og rådsbeslutning av 17. oktober 2005.

2) Benzo(a)pyren (BaP) kan være en kvalitativ og kvantitativ 
markør for påvisning av PAH-er. BaP og andre PAH-er 
har blitt klassifisert som kreftfremkallende, mutagene og 
reproduksjonstoksiske. I tillegg har flere mykningsoljer 
blitt klassifisert som kreftfremkallende, mutagene og 
reproduksjonstoksiske, fordi de inneholder PAH-er.

3) Vitenskapskomiteen for toksisitet, økotoksisitet og miljø 
(CSTEE) har bekreftet resultatene av vitenskapelig 
forskning som viser at PAH-er har helseskadelige 
virkninger.

4) Utslipp av BaP og andre PAH-er i miljøet bør reduseres 
i størst mulig grad. For å sørge for et høyt vernenivå 
for menneskers helse og miljøet, og for å bidra til 
reduksjon av samlet årlig utslipp av PAH-er i samsvar 
med kravene i 1998-protokollen til 1979-konvensjonen 
om langtransportert grensekryssende luftforurensning 
om persistente organiske forurensende stoffer, er det 
derfor nødvendig å begrense omsetning og bruk av 
mykningsoljer med høyt PAH-innhold og av blandinger 
med høyt PAH-innhold brukt som mykningsolje i 
dekkproduksjon.

5) 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(3) bør derfor endres.

(3) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 201. Direktivet sist endret ved 
kommisjonsdirektiv 2004/98/EF (EUT L 305 av 1.10.2004, s. 63).

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2005/69/EF

av 16. november 2005

om 27. endring av rådsdirektiv 76/769/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter 
om begrensning av markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og stoffblandinger (polysykliske 

aromatiske hydrokarboner i mykningsoljer og dekk)(*)

 2011/EØS/35/40
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6) Uten at det berører krav i andre fellesskapsbestemmelser, 
gjelder dette direktiv dekk til personbiler(1), lette og tunge 
lastebiler(2), landbruksmaskiner(3) og motorsykler(4).

7) For å oppfylle de nødvendige sikkerhetskravene og 
særlig for å sikre at dekk har godt veigrep på våt 
veibane, er det nødvendig med en overgangsperiode 
der dekkprodusentene kan utvikle og prøve nye typer 
dekk produsert uten høyaromatiske mykningsoljer. Ifølge 
det man nå vet, vil arbeidet med utvikling og prøving 
ta lang tid, ettersom produsentene må utføre mange 
prøvingsserier før de kan garantere at de nye dekkene får 
tilstrekkelig godt veigrep på våt veibane. Derfor bør dette 
direktiv gjelde for markedsdeltakerne fra 1. januar 2010.

8) Det er nødvendig å vedta harmoniserte prøvingsmetoder for 
at dette direktiv skal kunne gjelde for PAH i mykningsoljer 
og dekk. Vedtakelsen av disse prøvingsmetodene bør ikke 
forsinke ikrafttredelsen av dette direktiv. Prøvingsmetoden 
bør fortrinnsvis utarbeides på europeisk eller 
internasjonalt plan, og der det er hensiktsmessig av Den 
europeiske standardiseringsorganisasjonen (CEN) eller 
av Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen 
(ISO). Kommisjonen kan offentliggjøre henvisninger til 
relevante CEN- eller ISO-standarder eller om nødvendig 
fastsette slike metoder i samsvar med artikkel 2a i 
direktiv 76/769/EØF.

9) Dette direktiv berører ikke Fellesskapets regelverk om 
fastsettelse av minstekrav til vern av arbeidstakere, som 
rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 1989 om iverksetting 
av tiltak som forbedrer arbeidstakernes sikkerhet og helse 
på arbeidsplassen(5) og særdirektivene som bygger på 
dette, særlig europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/37/
EØF av 29. april 2004 om vern av arbeidstakerne 
mot fare ved å være utsatt for kreftfremkallende 

(1) Rådsdirektiv 92/23/EØF av 31. mars 1992 om dekk for motorvogner og 
deres tilhengere og montering av dekk (EFT L 129 av 14.5.1992, s. 95). 
Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 2005/11/EF (EUT L 46 
av 17.2.2005, s. 42).

(2) Direktiv 92/23/EØF.
(3) UN-ECE-reglement 106.
(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/24/EF av 17. juni 1997 om visse 

deler av og egenskaper ved motorvogner med to eller tre hjul (EFT L 226 
av 18.8.1997, s. 1). Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 2005/30/
EF (EUT L 106 av 27.4.2005, s. 17).

(5) EFT L 183 av 29.6.1989, s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

eller mutagene stoffer i arbeidet (sjette særdirektiv i 
henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF)
(6) og 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 
(fjortande særdirektiv i medhald av artikkel 16 nr. 1 i 
direktiv 89/391/EØF)(7).

10) Dette direktiv har ikke som formål å begrense 
markedsføring, som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav e i 
rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 om tilnærming 
av lover og forskrifter om klassifisering, emballering 
og merking av farlige stoffer(8), av dekk produsert før 
1. januar 2010 og kan dermed selges fra lager etter denne 
dato. Dekkenes produksjonsdato kan lett bekreftes gjennom 
gjeldende obligatorisk merking av «produksjonsdato» på 
dekket, som fastsatt i direktiv 92/23/EØF. Alle dekk som 
regummieres etter 1. januar 2010 bør regummieres med 
ny slitebane som inneholder nye mykningsoljer med lavt 
PAH-innhold —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I til direktiv 76/769/EØF endres som angitt i vedlegget 
til dette direktiv.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal innen 29. desember 2006 vedta og 
kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette 
Kommisjonen om dette.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. januar 2010.

(6) EUT L 158 av 30.4.2004, s. 50. Rettet i EUT L 229 av 29.6.2004, s. 23.
(7) EFT L 131 av 5.5.1998, s. 11. Direktivet endret ved tiltredelsesakten av 

2003.
(8) EFT 196 av 16.8.1967, s. 1. Direktivet sist endret ved 

kommisjonsdirektiv 2004/73/EF (EUT L 152 av 30.4.2004, s. 1). Rettet i 
EUT L 216 av 16.6.2004, s. 3.
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Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 16. november 2005.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BORRELL FONTELLES Bach of LUTTERWORTH

 President Formann
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VEDLEGG

I vedlegg I til direktiv 76/769/EØF skal nytt nr. 50 lyde:

«50.  Polysykliske aromatiske hydrokarboner 
(PAH-er)

1.  Benzo(a)pyren (BaP)
 CAS-nr. 50-32-8
2.  Benzo(e)pyren (BeP)
 CAS-nr. 192-97-2
3.  Benzo(a)antracen (BaA)
 CAS-nr. 56-55-3
4.  Krysen (CHR)
 CAS-nr. 218-01-9
5.  Benzo(b)fluoranten (BbFA)
 CAS-nr. 205-99-2
6.  Benzo(j)fluoranten (BjFA)
 CAS-nr. 205-82-3
7.  Benzo(k)fluoranten (BkFA)
 CAS-nr. 207-08-9
8.  Dibenz(a, h)antracen (DBAhA)
 CAS-nr. 53-70-3

1.  Mykningsoljer kan ikke bringes i omsetning og brukes 
i produksjonen av dekk eller deler til dekk dersom de 
inneholder:
– mer enn 1 mg/kg BaP eller
– mer enn 10 mg/kg av summen av alle oppførte PAH-

er.
Disse grenseverdiene anses som overholdt dersom 
ekstraktet av polysykliske aromater (PCA) er mindre enn 
3 vektprosent, målt med standard IP346: 1998 fastsatt 
av Institute of Petroleum (fastsettelse av PCA i ubrukte 
smørende baseoljer og asfaltenfrie petroleumsfraksjoner — 
indekseringsmetode for ekstraksjon av dimetylsulfoksid), 
forutsatt at produsenten eller importøren kontrollerer 
samsvar med grenseverdiene av BaP og av de oppførte 
PAH-ene samt sammenhengen mellom de målte verdiene 
og PCA-ekstraktet, hver sjette måned eller etter hver større 
driftsendring, avhengig av hva som inntreffer først.

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

 Disse grenseverdiene 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 nr. 2 ikke anvendelse på regummierte dekk 
dersom slitebanen ikke inneholder mykningsoljer som 
overstiger grenseverdiene angitt i nr. 1.»
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(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) I henhold til traktatens artikkel 14 skal det opprettes 
et område uten indre grenser, der fritt varebytte og fri 
bevegelighet for personer, tjenester og kapital er sikret.

2) Arbeidet med det indre marked bør forbedre livskvaliteten, 
helsevernet og forbrukersikkerheten. Dette direktiv 
oppfyller kravene om å sikre et høyt nivå for helse- og 
forbrukervern i utformingen og gjennomføringen av all 
fellesskapspolitikk og -virksomhet.

3) Bruken av visse ftalater i leketøy og småbarnsartikler 
som består av mykgjorte materialer eller som inneholder 
deler som består av mykgjorte materialer, bør forbys 
fordi forekomst av visse ftalater utgjør eller kan utgjøre 
en fare for barns helse. Leketøy og småbarnsartikler 
som, selv om de ikke er ment for dette formål, kan puttes 
i munnen, kan under noen omstendigheter utgjøre en 
fare for småbarns helse dersom de er laget av mykgjorte 
materialer, eller består av deler laget av mykgjorte 
materialer, som inneholder visse ftalater.

4) Etter at den ble rådspurt av Kommisjonen, har 
Vitenskapskomiteen for toksisitet, økotoksisitet og 
miljø (CSTEE) avgitt uttalelser om hvilken risiko disse 
ftalatene utgjør for helsen.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 344 av 27.12.2005, s. 40, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 107/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 9, 21.2.2008, s. 21. 

(1) EFT C 116 E av 26.4.2000, s. 14.
(2) EFT C 117 av 26.4.2000, s. 59.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 6. juli 2000 (EFT C 121 av 24.4.2001, s. 410), 

Rådets felles holdning av 4. april 2005 (EUT C 144 E av 14.6.2005, s. 24), 
Europaparlamentets holdning av 5. juli 2005 (ennå ikke offentliggjort i 
EUT) og rådsbeslutning av 23. november 2005.

5) I kommisjonsrekommandasjon 98/485/EF av 1. juli 1998 
om småbarnsartikler og leketøy som er beregnet på å bli 
puttet i munnen av barn under tre år, og som er framstilt 
av myk PVC som inneholder visse ftalater(4), oppfordres 
medlemsstatene til å treffe tiltak for å sikre et høyt nivå 
for vern av barns helse med hensyn til disse produktene.

6) Siden 1999 har bruken av seks ftalater i leketøy og 
småbarnsartikler som er beregnet på å bli puttet i munnen 
av barn under tre år, vært underlagt et midlertidig forbud 
innenfor Den europeiske union etter vedtakelsen av 
kommisjonsvedtak 1999/815/EF(5) innenfor rammen av 
rådsdirektiv 92/59/EØF av 29. juni 1992 om alminnelig 
produktsikkerhet(6). Dette vedtak fornyes jevnlig.

7) Gjennomføringen av det indre marked og dets virkemåte 
påvirkes direkte av begrensninger som allerede er vedtatt 
av visse medlemsstater når det gjelder markedsføring 
av leketøy og småbarnsartikler på grunn av deres 
ftalatinnhold. Det er derfor nødvendig å tilnærme 
medlemsstatenes lovgivning på dette området og endre 
vedlegg I til direktiv 76/769/EØF(7).

8) Føre-var-prinsippet bør anvendes der vitenskapelige 
vurderinger ikke gjør det mulig å fastsette risikoen med 
tilstrekkelig sikkerhet for å sikre et høyt helsevernnivå, 
særlig for barn.

9) Ettersom barn er organismer i utvikling, er de spesielt 
sårbare overfor reproduksjonstoksiske stoffer. Derfor 
bør barn i minst mulig grad eksponeres for alle praktisk 
unngåelige utslippskilder for disse stoffene, særlig fra 
artikler som puttes i munnen av barn.

(4) EFT L 217 av 5.8.1998, s. 35.
(5) EFT L 315 av 9.12.1999, s. 46. Vedtaket sist endret ved vedtak 2004/781/

EF (EUT L 344 av 20.11.2004, s. 35).
(6) EFT L 228 av 11.8.1992, s. 24. Direktivet opphevet ved europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2001/95/EF (EFT L 11 av 15.1.2002, s. 4).
(7) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 201. Direktivet sist endret ved 

kommisjonsdirektiv 2004/98/EF (EUT L 305 av 1.10.2004, s. 63).

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2005/84/EF

av 14. desember 2005

om 22. endring av rådsdirektiv 76/769/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om 
begrensning av markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og stoffblandinger (ftalater i leketøy og 

småbarnsartikler)(*)

 2011/EØS/35/41
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10) Ved risikovurderingene og/eller innenfor rammen av 
rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 om tilnærming 
av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og 
merking av farlige stoffer(1), har bis(2-etylheksyl)ftalat 
(DEHP), dibutylftalat (DBP) og butylbenzylftalat (BBP) 
blitt identifisert som reproduksjonstoksiske stoffer og 
er derfor blitt klassifisert som reproduksjonstoksiske i 
kategori 2.

11) Vitenskapelige opplysninger om di-isononylftalat 
(DINP), di-isodecylftalat (DIDP) og di-n-oktylftalat 
(DNOP) mangler eller er motstridende, men det kan 
ikke utelukkes at de utgjør en mulig risiko dersom de 
brukes i leketøy og småbarnsartikler, som per definisjon 
produseres for barn.

12) Det er nødvendig å ta forebyggende hensyn på grunn 
av usikkerhetene i vurderingen av eksponering for 
disse ftalatene, slik som tid i munnen og eksponering 
for utslipp fra andre kilder. Derfor bør det innføres 
begrensninger på bruken av disse ftalatene i leketøy og 
småbarnsartikler og på markedsføringen av slike artikler. 
Begrensningene for DINP, DIDP og DNOP bør imidlertid 
av forholdsmessighetshensyn være mindre strenge enn de 
som foreslås for DEHP, DBP og BBP.

13) Kommisjonen bør gjennomgå andre anvendelser av 
artikler laget av mykgjort materiale eller som inneholder 
deler laget av mykgjort materiale som kan utsette 
mennesker for risiko, særlig de som brukes i medisinsk 
utstyr.

14) I samsvar med Kommisjonens melding om føre-var-
prinsippet bør tiltak som bygger på dette prinsippet vurderes 
på nytt i lys av nye vitenskapelige opplysninger.

15) Kommisjonen bør i samarbeid med de myndigheter i 
medlemsstatene som har ansvaret for markedstilsyn 
og håndheving med hensyn til leketøy og 
småbarnsartikler, og i samråd med relevante produsent- 
og importørorganisasjoner, føre tilsyn med bruken av 
ftalater og andre stoffer som brukes som myknere i 
leketøy og småbarnsartikler.

16) I direktiv 76/769/EØF bør termen «småbarnsartikkel» 
defineres.

(1) EFT 196 av 16.8.1967, s. 1. Direktivet sist endret ved 
kommisjonsdirektiv 2004/73/EF (EUT L 152 av 30.4.2004, s. 1).

17) I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle avtalen om 
bedre regelverksutforming(2) oppfordres medlemsstatene 
til, for eget formål og i Fellesskapets interesse å utarbeide 
og offentliggjøre egne tabeller, som så langt det er 
mulig viser sammenhengen mellom dette direktiv og 
innarbeidingstiltakene.

18) Kommisjonen vil gjennomgå bruken i andre produkter av 
ftalater oppført på listen i vedlegg I til direktiv 76/769/
EØF når risikovurderingen innenfor rammen av 
rådsforordning (EØF) nr. 793/93 av 23. mars 1993 
om vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende 
stoffer(3) er avsluttet.

19) Dette direktiv berører ikke Fellesskapets regelverk for 
fastsettelse av minstekrav til vern av arbeidstakere i 
rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 1989 om iverksetting 
av tiltak som forbedrer arbeidstakernes sikkerhet og 
helse på arbeidsplassen(4) og i særdirektivene som 
bygger på dette, særlig rådsdirektiv 90/394/EØF av 
28. juni 1990 om vern av arbeidstakerne mot fare ved 
å være utsatt for kreftfremkallende stoffer i arbeidet(5) 
og 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(6) —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 76/769/EØF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 1 nr. 3 skal ny bokstav c) lyde:

«c) «småbarnsartikkel» ethvert produkt beregnet på å 
lette barns søvn, avslapning, hygiene samt mating av 
barn eller barns suging.»

2. Vedlegg I endres i samsvar med vedlegget til dette 
direktiv.

(2) EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1.
(3) EFT L 84 av 5.4.1993, s. 1. Forordningen endret ved forordning (EF) 

nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).
(4) EFT L 183 av 29.6.1989, s. 1. Direktivet sist endret ved forordning (EF) 

nr. 1882/2003.
(5) EFT L 196 av 26.7.1990, s. 1. Direktivet opphevet ved europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2004/37/EF (EUT L 158 av 30.4.2004, s. 50).
(6) EFT L 131 av 5.5.1998, s. 11.
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Artikkel 2

Kommisjonen skal senest 16. januar 2010 på nytt vurdere 
tiltakene fastsatt i direktiv 76/769/EØF, endret ved dette 
direktiv, på bakgrunn av nye vitenskapelige opplysninger om 
stoffene beskrevet i vedlegget til dette direktiv samt deres 
erstatningsstoffer og skal, dersom det er grunnlag for det, endre 
tiltakene i samsvar med dette.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal innen 16. juli 2006 vedta og 
kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette 
Kommisjonen om dette.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 16. januar 2007.

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

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

Artikkel 4

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

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 14. desember 2005.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BORRELL FONTELLES C. CLARKE

 President Formann
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VEDLEGG

I vedlegg I til direktiv 76/769/EØF skal nytt nr. 51 og 51a lyde:

«51. Følgende ftalater (eller andre CAS- og EINECS-
numre som inneholder stoffet):

bis(2-etylheksyl)ftalat (DEHP)
CAS-nr. 117-81-7
EINECS-nr. 204-211-0

dibutylftalat (DBP)
CAS-nr. 84-74-2
EINECS-nr. 201-557-4

butylbenzylftalat (BBP)
CAS-nr. 85-68-7
EINECS-nr. 201-622-7

Skal ikke brukes som et stoff eller som bestanddel 
i stoffblandinger i konsentrasjoner høyere enn 
0,1 vektprosent av mykgjort materiale i leketøy og 
småbarnsartikler.

Leketøy og småbarnsartikler som inneholder disse 
ftalatene i en konsentrasjon høyere enn ovennevnte 
grense, skal ikke bringes i omsetning.

«51a. Følgende ftalater (eller andre CAS- og EINECS-
numre som inneholder stoffet):

di-«isononyl»ftalat (DINP)
CAS-nr. 28553-12-0 og 68515-48-0
EINECS-nr. 249-079-5 og 271-090-9

di-«isodecyl»ftalat (DIDP)
CAS-nr. 26761-40-0 og 68515-49-1
EINECS-nr. 247-977-1 og 271-091-4

di-n-oktylftalat (DNOP)
CAS-nr. 117-84-0
EINECS-nr. 204-214-7

Skal ikke brukes som et stoff eller som bestanddel 
i stoffblandinger i konsentrasjoner høyere enn 
0,1 vektprosent av mykgjort materiale i leketøy og 
småbarnsartikler som kan puttes i munnen av barn.

Leketøy og småbarnsartikler som inneholder disse 
ftalatene i en konsentrasjon høyere enn ovennevnte 
grense, skal ikke bringes i omsetning.»
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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 1999/45/
EF av 31. mai 1999 om tilnærming av medlemsstatenes lover 
og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av 
farlige stoffblandinger(1), særlig artikkel 20 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Stoffblandinger som inneholder mer enn ett stoff som 
er klassifisert som kreftframkallende, arvestoffskadelig 
og/eller reproduksjonstoksisk i vedlegg I til 
rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 om tilnærming 
av lover og forskrifter om klassifisering, emballering 
og merking av farlige stoffer(2), skal nå merkes med 
risikosetninger (R-setninger) for å angi klassifisering 
i både kategori 1 eller 2 og kategori 3. Merking med 
begge R-setningene virker imidlertid forvirrende. 
Stoffblandingene bør derfor bare klassifiseres og merkes 
etter høyeste kategori. 

2) Med hensyn til stoffer som er meget giftige for vannmiljøet 
(klassifisert som N), og som er tildelt R-setningene R50 
eller R50/53, gjelder det nå særlige konsentrasjonsgrenser 
for de stoffene som er oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/
EØF, for å unngå at faren undervurderes. Dette tiltaket 
innebærer at stoffblandinger som inneholder stoffer 
oppført i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, som det 
gjelder særlige konsentrasjonsgrenser for, behandles 
annerledes enn stoffblandinger som inneholder stoffer 
som ennå ikke er oppført i vedlegg I, men som er 
klassifisert og merket midlertidig i samsvar med artikkel 6 
i direktiv 67/548/EØF, og som det ikke gjelder særlige 
konsentrasjonsgrenser for. Det er derfor nødvendig å 
sikre at de særlige konsentrasjonsgrensene anvendes likt 
på alle stoffblandinger som inneholder stoffer som er 
meget giftige for vannmiljøet.

3) Kommisjonen vedtok 6. august 2001 direktiv 2001/59/
EF(3) om tilpasning til den tekniske utvikling av direktiv 
67/548/EØF. Direktiv 2001/59/EF reviderte kriteriene 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 19 av 24.1.2006, s. 12, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 107/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 9, 21.2.2008, s. 21. 

(1) EFT L 200 av 30.7.1999, s. 1. Direktivet sist endret ved rådsdirektiv 
2004/66/EF (EUT L 168 av 1.5.2004, s. 35).

(2) EFT 196 av 16.8.1967, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2004/73/EF (EUT L 152 av 30.4.2004, s. 1).

(3) EFT L 225 av 21.8.2001, s. 1.

i vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF for klassifisering 
og merking av stoffer som bryter ned ozonlaget. Det 
reviderte vedlegg III inneholder nå bare bestemmelser 
om tildeling av symbolet N i tillegg til R-setning R59.

4) Begrepene som er brukt for å beskrive kravene til 
emballering og merking i vedlegg V til direktiv 1999/45/
EF, har skapt bekymring på grunn av manglende 
samsvar i beskrivelsen. Formuleringene i vedlegg V til 
direktiv 1999/45/EF bør derfor endres slik at de blir mer 
nøyaktige.

5) Vedlegg II, III og V til direktiv 1999/45/EF bør derfor 
endres.

6) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse 
fra Komiteen for tilpasning til den tekniske utvikling av 
direktiver om fjerning av tekniske handelshindringer på 
området farlige stoffer og stoffblandinger, nedsatt ved 
artikkel 20 i direktiv 1999/45/EF —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg II, III og V til direktiv 1999/45/EF endres i samsvar 
med vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 1. mars 2007 sette i kraft 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen 
teksten til disse bestemmelsene og en sammenligningstabell 
som viser sammenhengen mellom disse bestemmelsene og 
bestemmelsene i dette direktiv.

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

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

KOMMISJONSDIREKTIV 2006/8/EF

av 23. januar 2006

om endring, med henblikk på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg II, III og V til europaparlaments- 
og rådsdirektiv 1999/45/EF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om klassifisering, 

emballering og merking av farlige stoffblandinger(*)

 2011/EØS/35/42
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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, 23. januar 2006.

 For Kommisjonen

 Günter VERHEUGEN

 Visepresident

__________
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VEDLEGG

I direktiv 1999/45/EF gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg II gjøres følgende endringer:

a) Tabell VI skal lyde:

«Tabell VI

Stoffets klassifisering
Stoffblandingens klassifisering

Kategori 1 og 2 Kategori 3

Kreftframkallende stoffer i 
kategori 1 eller 2 og R45 
eller R49

Konsentrasjon ≥ 0,1 % 
kreftframkallende

R45, R49 obligatorisk etter relevans

Kreftframkallende stoffer i 
kategori 3 og R40

Konsentrasjon ≥ 1 %  
kreftframkallende

R40 obligatorisk (med mindre R45 
allerede er tildelt(*))

Arvestoffskadelige stoffer i 
kategori 1 eller 2 og R46

Konsentrasjon ≥ 0,1 % 
arvestoffskadelig
R46 obligatorisk

Arvestoffskadelige stoffer i 
kategori 3 og R68

Konsentrasjon ≥ 1 % 
arvestoffskadelig

R68 obligatorisk (med mindre R46 
allerede er tildelt)

Reproduks jons toks i ske 
stoffer i kategori 1 eller 2 og 
R60 (fruktbarhet)

Konsentrasjon ≥ 0,5 % 
reproduksjonstoksisk (fruktbarhet)

R60 obligatorisk

Reproduks jons toks i ske 
stoffer i kategori 3 og R62 
(fruktbarhet)

Konsentrasjon ≥ 5 % 
reproduksjonstoksisk (fruktbarhet)
R62 obligatorisk (med mindre R60 

allerede er tildelt)

Reproduks jons toks i ske 
stoffer i kategori 1 eller 2 og 
R61 (utvikling)

Konsentrasjon ≥ 0,5 % 
reproduksjonstoksisk (utvikling)

R61 obligatorisk

Reproduks jons toks i ske 
stoffer i kategori 3 og R63 
(utvikling)

Konsentrasjon ≥ 5 % 
reproduksjonstoksisk (utvikling)

R63 obligatorisk (med mindre R61 
allerede er tildelt)

(*) Dersom stoffblandingen er tildelt R49 og R40, skal begge R-setninger beholdes, ettersom R40 ikke skiller mellom 
opptaksveier, mens R49 bare gjelder eksponering gjennom innånding.»
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b) Tabell VI A skal lyde:

«Tabell VI A

Stoffets klassifisering
Stoffblandingens klassifisering

Kategori 1 og 2 Kategori 3

Kreftframkallende stoffer i 
kategori 1 eller 2 og R45 
eller R49

Konsentrasjon ≥ 0,1 %  
kreftframkallende

R45, R49 obligatorisk etter relevans

Kreftframkallende stoffer i 
kategori 3 og R40

Konsentrasjon ≥ 1 %  
kreftframkallende

R40 obligatorisk (med mindre R45 
allerede er tildelt(*))

Arvestoffskadelige stoffer i 
kategori 1 eller 2 og R46

Konsentrasjon ≥ 0,1 %  
arvestoffskadelig
R46 obligatorisk

Arvestoffskadelige stoffer i 
kategori 3 og R68

Konsentrasjon ≥ 1 % 
arvestoffskadelig

R68 obligatorisk (med mindre R46 
allerede er tildelt)

Reproduks jons toks i ske 
stoffer i kategori 1 eller 2 og 
R60 (fruktbarhet)

Konsentrasjon ≥ 0,2 %  
reproduksjonstoksisk (fruktbarhet)

R60 obligatorisk

Reproduks jons toks i ske 
stoffer i kategori 3 og R62 
(fruktbarhet)

Konsentrasjon ≥ 1 % 
reproduksjonstoksisk (fruktbarhet)
R62 obligatorisk (med mindre R60 

allerede er tildelt)

Reproduks jons toks i ske 
stoffer i kategori 1 eller 2 og 
R61 (utvikling)

Konsentrasjon ≥ 0,2 % 
reproduksjonstoksisk (utvikling)

R61 obligatorisk

Reproduks jons toks i ske 
stoffer i kategori 3 og R63 
(utvikling)

Konsentrasjon ≥ 1 % 
reproduksjonstoksisk (utvikling)

R63 obligatorisk (med mindre R61 
allerede er tildelt)

(*) Dersom stoffblandingen er tildelt R49 og R40, skal begge R-setninger beholdes, ettersom R40 ikke skiller mellom 
opptaksveier, mens R49 bare gjelder eksponering gjennom innånding.»

2. I vedlegg III gjøres følgende endringer:

a) I del A avsnitt b) punkt 1.I oppheves nr. 2,

b) I del B skal tabell 1 erstattes av følgende tabeller:

«Tabell 1a

Akutt toksisitet i vann og langtidsskadevirkninger 

Stoffets klassifisering
Stoffblandingens klassifisering

N, R50-53 N, R51-53 R52-53

N, R50-53 se tabell 1b se tabell 1b se tabell 1b

N, R51-53 Cn ≥ 25 % 2,5 % ≤ Cn < 25 %

R52-53 Cn ≥ 25 %
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For stoffblandinger som inneholder et stoff klassifisert som N, R50-53, skal de konsentrasjonsgrensene og den 
derav følgende klassifiseringen gjelde som angitt i tabell 1b.

Tabell 1b

Akutt toksisitet i vann og langtidsskadevirkninger av meget giftige stoffer for vannmiljøet

LC50- eller EC50-verdi 
(«L(E)C50») av stoff 

klassifisert som N, R50-53 
(mg/l)

Stoffblandingens klassifisering

N, R50-53 N, R51-53 R52-53

0,1 < L(E)C50 ≤ 1 Cn ≥ 25 % 2,5 % ≤ Cn < 25 % 0,25 % ≤ Cn < 2,5 %

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1 Cn ≥ 2,5 % 0,25 % ≤ Cn < 2,5 % 0,025 % ≤ Cn < 0,25 %

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01 Cn ≥ 0,25 % 0,025 % ≤ Cn < 0,25 % 0,0025 % ≤ Cn < 0,025 
%

0,0001 < L(E)C50 ≤ 
0,001

Cn ≥ 0,025 % 0,0025 % ≤ Cn < 0,025 
%

0,00025 % ≤ Cn < 
0,0025 %

0,00001 < L(E)C50 ≤ 
0,0001

Cn ≥ 0,0025 % 0,00025 % ≤ Cn < 
0,0025 %

0,000025 % ≤ Cn < 
0,00025 %

For stoffblandinger som inneholder stoffer med en lavere LC50- eller EC50-verdi enn 0,00001 mg/l, skal konsentrasjonsgrensene 
beregnes på tilsvarende måte (i tifaktorsintervaller).»

c) I del B skal tabell 2 lyde:

«Tabell 2

Akutt toksisitet i vann

LC50- eller EC50-verdi («L(E)C50») av stoff klassifisert 
enten som N, R50 eller N, R50-53 (mg/l)

Klassifisering av stoffblandingen N, R50 

0,1 < L(E)C50 ≤ 1 Cn ≥ 25 %

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1 Cn ≥ 2,5 %

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01 Cn ≥ 0,25 %

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001 Cn ≥ 0,025 %

0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001 Cn ≥ 0,0025 %

For stoffblandinger som inneholder stoffer med en lavere LC50- eller EC50-verdi enn 0,00001 mg/l, skal konsentrasjonsgrensene 
beregnes på tilsvarende måte (i tifaktorsintervaller).»

d) I del B skal tabell 5 i nr. II lyde:

«Tabell 5

Skadelig for ozonlaget

Stoffets klassifisering Klassifisering av stoffblandingen N, R59 

N og R59 Cn ≥ 0,1 %»
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3. Vedlegg V skal lyde:

«VEDLEGG V

SÆRLIGE BESTEMMELSER OM MERKING AV VISSE STOFFBLANDINGER

A. For stoffblandinger klassifisert som farlige i henhold til artikkel 5, 6 og 7

1. Stoffblandinger som selges til allmennheten

1.1.  Etiketten på emballasje som inneholder slike stoffblandinger, skal i tillegg til de bestemte 
sikkerhetssetningene, også merkes med relevante sikkerhetssetninger S1, S2, S45 eller S46 etter 
kriteriene fastsatt i vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF.

1.2. Når slike stoffblandinger klassifiseres som meget giftige (T+), giftige (T) eller etsende (C), og det 
er fysisk umulig å gi slike opplysninger på selve emballasjen, skal emballasjen som inneholder slike 
stoffblandinger, vedlegges en detaljert og lett forståelig bruksanvisning som om nødvendig omfatter 
opplysninger om destruering av tom emballasje.

2. Stoffblandinger beregnet på bruk ved sprøyting

 Etiketten på emballasje som inneholder slike stoffblandinger, skal merkes med sikkerhetssetning 
S23 sammen med sikkerhetssetning S38 eller S51, etter brukskriteriene fastsatt i vedlegg VI til 
direktiv 67/548/EØF.

3. Stoffblandinger som inneholder et stoff som er tildelt setning R33: «Kan lagres i kroppes ved gjentatt 
bruk»

 Dersom en stoffblanding inneholder minst ett stoff som er tildelt setning R33, skal etiketten på 
stoffblandingens emballasje være merket med denne setningen slik den er angitt i vedlegg III til 
direktiv 67/548/EØF, dersom dette stoffets konsentrasjon i stoffblandingen er minst 1 %, med mindre 
det er fastsatt andre verdier i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF.

4. Stoffblandinger som inneholder et stoff som er tildelt setning R64: «Farlig for barn som får 
morsmelk»

 Dersom en stoffblanding inneholder minst ett stoff som er tildelt setning R64, skal etiketten på 
stoffblandingens emballasje være merket med denne setningen slik den er angitt i vedlegg III til 
direktiv 67/548/EØF, dersom dette stoffets konsentrasjon i stoffblandingen er minst 1 %, med mindre 
det er fastsatt andre verdier i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF.

B. For stoffblandinger uavhengig av deres klassifisering i henhold tilartikkel 5, 6 og 7

1. Stoffblandinger som inneholder bly

1.1.  M a l i n g  o g  l a k k

 Etiketten på emballasjen til maling og lakk som har et blyinnhold fastsatt i samsvar med ISO-
standard 6503/1984, som overstiger 0,15 % (uttrykt i metallvekt) av stoffblandingens totalvekt, skal ha 
følgende ordlyd:

 «Inneholder bly. Må ikke brukes på gjenstander som barn kan tygge eller suge på.»

 For emballasje der innholdet er mindre enn 125 ml, skal følgende angis:

 «Advarsel! Inneholder bly.»
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2. Stoffblandinger som inneholder cyanoakrylater

2.1.  L i m

 Etiketten på den indre emballasjen til lim som er basert på cyanoakrylater, skal ha følgende ordlyd:

 «Cyanoakrylat.

 Fare.

 Limer hud og øyne på sekunder.

 Oppbevares utilgjengelig for barn.»

 Nødvendige sikkerhetssetninger skal følge emballasjen.

3. Stoffblandinger som inneholder isocyanater

 Etiketten på emballasjen til stoffblandinger som inneholder isocyanater (monomerer, oligomerer, 
prepolymerer osv., eller blandinger av disse), skal ha følgende ordlyd:

 «Inneholder isocyanater.

 Se informasjon fra produsenten.»

4. Stoffblandinger som inneholder epoksybestanddeler med en gjennomsnittlig molekylvekt på ≤ 700

 Etiketten på emballasjen til stoffblandinger som inneholder epoksybestanddeler med en gjennomsnittlig 
molekylvekt på ≤ 700, skal ha følgende ordlyd:

 «Inneholder epoksybestanddeler.

 Se informasjon fra produsenten.»

5. Stoffblandinger som inneholder aktivt klor, og som selges til allmennheten

 Etiketten på emballasjen til stoffblandinger som inneholder mer enn 1 % aktivt klor, skal ha følgende 
ordlyd:

 «Advarsel! Må ikke brukes sammen med andre produkter. Kan frigjøre farlige gasser (klor).»

6. Stoffblandinger som inneholder kadmium (legeringer), og som er beregnet på bruk ved lodding og 
sveising

 Etiketten på emballasjen til stoffblandingene nevnt ovenfor, skal med en skrift som er lett leselig og ikke 
kan slettes, ha følgende ordlyd:

 «Advarsel! Inneholder kadmium.

 Farlig røyk utvikles under bruk.

 Se informasjon fra produsenten.

 Følg sikkerhetsinstruksene.»

7. Stoffblandinger i aerosolform

 Uten at bestemmelsene i dette direktiv berøres, omfattes stoffblandinger i aerosolform også av 
merkingsbestemmelsene i samsvar med nr. 2.2 og 2.3 i vedlegget til direktiv 75/324/EØF, sist endret ved 
direktiv 94/1/EF.
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8. Stoffblandinger som inneholder stoffer som ennå ikke er fullstendig utprøvd

 Dersom en stoffblanding inneholder minst ett stoff som i samsvar med artikkel 13 nr. 3 i direktiv 67/546/
EØF er merket med ordlyden «Advarsel: Stoffet er ennå ikke fullstendig utprøvd», skal etiketten på 
stoffblandingens emballasje ha ordlyden «Advarsel: Denne stoffblandingen inneholder et stoff som ennå 
ikke er fullstendig utprøvd», dersom stoffet finnes i en konsentrasjon på ≥ 1 %.

9. Stoffblandinger som ikke er klassifisert som sensibiliserende, men som inneholder minst ett sensibiliserende 
stoff

 Etiketten på emballasjen til stoffblandinger som inneholder minst ett stoff som er klassifisert som 
sensibiliserende, og som er til stede i en konsentrasjon på minst 0,1 %, eller i en konsentrasjon som er 
lik eller høyere enn den som er angitt i en særlig merknad for stoffet i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, 
skal ha følgende ordlyd:

 «Inneholder [navn på sensibiliserende stoff]. Kan utløse en allergisk reaksjon».

10. Flytende stoffblandinger som inneholder halogenerte hydrokarboner

 For flytende stoffblandinger som ikke har noe flammepunkt, eller som har et flammepunkt høyere 
enn 55 °C, og som inneholder et halogenert hydrokarbon og mer enn 5 % brannfarlige eller meget 
brannfarlige stoffer, skal etiketten på emballasjen ha én av følgende ordlyder:

 «Meget brannfarlig ved bruk» eller «Brannfarlig ved bruk».

11. Stoffblandinger som inneholder et stoff som er tildelt setning R67: «Damp kan forårsake døsighet eller 
svimmelhet»

 Dersom en stoffblanding inneholder ett eller flere stoffer som er tildelt setning R67, skal etiketten 
på stoffblandingens emballasje være merket med denne setningen slik den er angitt i vedlegg III til 
direktiv 67/548/EØF, dersom disse stoffenes samlede konsentrasjon i stoffblandingen er minst 15 %, 
med mindre:

 — stoffblandingen allerede er klassifisert med setningen R20, R23, R26, R68/20, R39/23 eller 
R39/26,

 —  eller stoffblandingens emballasje ikke inneholder mer enn 125 ml.

12.  Sement og sementblandinger

 Etiketten på emballasjen til sement og sementblandinger som inneholder mer enn 0,0002 % løselig krom 
(VI) av sementens totale tørrvekt, skal ha følgende ordlyd:

 «Inneholder krom (VI). Kan utløse en allergisk reaksjon»,

 med mindre stoffblandingen allerede er klassifisert og merket som sensibiliserende med setningen 
R43.

C. For stoffblandinger som ikke er klassifisert i henhold til artikkel 5, 6 og 7, men som inneholder minst ett 
farlig stoff

1. Stoffblandinger som ikke er beregnet på allmennheten

 Etiketten på emballasjen til stoffblandingene nevnt i artikkel 14 nr. 2.1 bokstav b), skal ha følgende 
ordlyd:

 «Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning for yrkesbrukere».»

________________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til 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(1), særlig artikkel 2a, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Direktiv 76/769/EØF tillater bruk av visse arsenforbindelser 
som biocider for behandling av trevirke og inneholder 
regler for omsetning og bruk av arsenbehandlet trevirke.

2) Omsetning og bruk av biocidprodukter er også underlagt 
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 
1998 om markedsføring av biocidprodukter(2). 
Virkningen av direktiv 98/8/EF sammenholdt med 
kommisjonsforordning (EF) nr. 2032/2003 av 4. november 
2003 om annen fase av det tiårige arbeidsprogrammet 
nevnt i artikkel 16 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 
98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter og om 
endring av forordning (EF) nr. 1896/2000(3), er at det 
fra 1. september 2006 ikke er mulig å bringe i omsetning 
eller bruke biocidprodukter som inneholder arsen og 
arsenforbindelser til bevaring av trevirke, med mindre 
disse stoffene godkjennes i samsvar med artikkel 5 nr. 1 i 
direktiv 98/8/EF.

3) For å sikre en enhetlig anvendelse av den berørte 
lovgivning er det derfor nødvendig å tilpasse reglene 
for biocidprodukter som inneholder arsenforbindelser i 
direktiv 76/769/EØF, til reglene i direktiv 98/8/EF.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 384 av 29.12.2006, s. 94, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 108/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 9, 21.2.2008, s. 23. 

(1) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 201. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2005/90/EF (EUT L 33 av 4.2.2006, s. 28).

(2) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2006/50/EF (EUT L 142 av 30.5.2006, s. 6).

(3) EUT L 307 av 24.11.2003, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning 
(EF) nr. 1048/2005 (EUT L 178 av 9.7.2005, s. 1).

4) I reglene i direktiv 76/769/EØF for trevirke som er 
behandlet med arsenforbindelser, skjelnes det ikke 
tilstrekkelig mellom første gangs omsetning og ombruk 
av slikt trevirke. Det er derfor nødvendig å klargjøre 
nevnte regler, særlig med hensyn til omsetning av slikt 
trevirke på bruktmarkedet.

5) Direktiv 76/769/EØF bør derfor endres.

6) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse 
fra Komiteen for tilpasning til den tekniske utvikling av 
direktivene om fjerning av tekniske handelshindringer på 
området farlige stoffer og stoffblandinger —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I til direktiv 76/769/EØF endres som angitt i vedlegget 
til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 30. juni 2007 vedta og 
offentliggjøre 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.

De skal anvende disse bestemmelsene senest fra 30. september 
2007.

KOMMISJONSDIREKTIV 2006/139/EF

av 20. desember 2006

om endring av rådsdirektiv 76/769/EØF med hensyn til begrensning av omsetning og bruk av 
arsenforbindelser for å tilpasse vedlegg I til den tekniske utvikling(*)

 2011/EØS/35/43
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Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

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

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft dagen etter at det er kunngjort i Den 
europeiske unions tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 20. desember 2006.

 For Kommisjonen

 Günter VERHEUGEN

 Visepresident
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VEDLEGG

I vedlegg I til direktiv 76/769/EØF skal nr. 20 lyde:

«20.  Arsenfor-
bindelser

1.  Skal ikke bringes i omsetning eller brukes som stoffer og bestanddeler i stoffblandinger 
beregnet på å hindre begroing av mikroorganismer, planter eller dyr på

– skipsskrog, 

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

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

2. Skal ikke bringes i omsetning eller brukes som stoffer og bestanddeler i stoffblandinger 
beregnet på behandling av industrivann, uansett bruk.

3. Skal ikke brukes til bevaring av trevirke. Trevirke behandlet på denne måten skal dessuten ikke 
bringes i omsetning. 

4. Som unntak gjelder likevel følgende:

a) Stoffer og stoffblandinger til bevaring av 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 
samsvar med 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 ferdig.

b) Trevirke behandlet med CCA-løsninger i industrianlegg i samsvar med 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 
industrianlegg, 

– i broer og broarbeider,

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

– som støyskjermer,

– til vern mot snøskred,

– i autovern og sikkerhetsbarrierer på veier,

– som stolper av rundtømmer av bartre til innhegning av husdyr,

– i konstruksjoner til vern mot jordras,

– som stolper for overføring av elektrisk kraft og telekommunikasjon,

– som jernbanesviller under jorden.

c) Uten at det berører anvendelsen av andre fellesskapsbestemmelser om klassifisering, 
emballering og merking av farlige stoffer eller stoffblandinger, skal alt behandlet trevirke som 
bringes i omsetning være 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 vernebriller ved skjæring eller annen 
bearbeiding av dette trevirket. Avfall fra dette trevirket skal behandles som farlig avfall av et 
godkjent foretak.»
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d) Behandlet trevirke som nevnt i bokstav a) skal ikke brukes

– i bolighus, uansett formål,

– på steder der det er risiko for gjentatt hudkontakt,

– i havvann,

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

– på steder 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 reglene i dette direktiv, kan 
forbli på markedet og fortsatt brukes inntil det når slutten av sin levetid.

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 henhold til reglene i dette direktiv,

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

– kan bringes i omsetning på bruktmarkedet på de bruksvilkår som er oppført i pkt. 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,

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

– kan bringes i omsetning på bruktmarkedet på de bruksvilkår som er oppført i pkt. 4 
bokstav b), c) og d).»
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF 
av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter(1), 
særlig artikkel 16 nr. 2 annet ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2032/2003 
av 4. november 2003 om annen fase av det tiårige 
arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om 
markedsføring av biocidprodukter og om endring av 
forordning (EF) nr. 1896/2000(2) ble det opprettet 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. Denne listen omfatter diklofluanid.

2) I henhold til forordning (EF) nr. 2032/2003 er diklofluanid 
blitt vurdert i samsvar med artikkel 11 nr. 2 i direktiv 98/8/
EF for bruk i produkttype 8, treimpregneringsmidler, som 
definert i vedlegg V til direktiv 98/8/EF.

3) I samsvar med artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) 
nr. 2032/2003 ble Det forente kongerike utpekt til 
rapporterende medlemsstat. Det forente kongerike framla 
13. september 2005 for Kommisjonen rapporten fra 
vedkommende myndighet sammen med en anbefaling i 
samsvar med artikkel 10 nr. 5 og 7 i nevnte forordning.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 94 av 4.4.2007, s. 23, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 109/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 9, 21.2.2008, s. 24. 

(1) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2006/140/EF (EFT L 414 av 30.12.2006, s. 78).

(2) EFT L 307 av 24.11.2003, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning 
(EF) nr. 1849/2006 (EFT L 355 av 15.12.2006, s. 63).

4) Rapporten fra vedkommende myndighet er gjennomgått 
av medlemsstatene og Kommisjonen. Resultatet 
av gjennomgåelsen ble i samsvar med artikkel 11 
nr. 4 i forordning (EF) nr. 2032/2003 innarbeidet i 
en vurderingsrapport innenfor Den faste komité for 
biocidprodukter 28. november 2006.

5) Vurderingen av diklofluanid avdekket ingen uavklarte 
spørsmål eller problemer som Vitenskapskomiteen for 
helse- og miljørisiko (SCHER) burde behandle.

6) Flere undersøkelser viser at biocidprodukter som 
brukes som treimpregneringsmidler og som inneholder 
diklofluanid, kan forventes å oppfylle kravene fastsatt 
i artikkel 5 i direktiv 98/8/EF, særlig med hensyn til 
de bruksområdene som er undersøkt og beskrevet i 
vurderingsrapporten. Diklofluanid bør derfor oppføres i 
vedlegg I til direktiv 98/8/EF for å sikre at godkjenninger for 
biocidprodukter som brukes som treimpregneringsmidler 
og som inneholder diklofluanid, kan innvilges, endres 
eller tilbakekalles i alle medlemsstater i samsvar med 
artikkel 16 nr. 3 i direktiv 98/8/EF.

7) 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 diklofluanid, og for å sikre 
at markedet for biocidprodukter i alminnelighet virker på 
en tilfredsstillende måte.

8) På bakgrunn av resultatene i vurderingsrapporten bør det 
i samsvar med artikkel 10 nr. 2 i) bokstav d) i direktiv 
98/8/EF stilles krav om at produkter som er godkjent 
for industriell bruk, brukes sammen med egnet personlig 
verneutstyr, og at det gis instruks om at behandlet tre 
etter behandlingen skal lagres på et ugjennomtrengelig, 
hardt underlag for å hindre spill direkte til jord samt at 
eventuelt spill samles opp for ombruk eller disponering.

KOMMISJONSDIREKTIV 2007/20/EF

av 3. april 2007

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av diklofluanid 
som et aktivt stoff i vedlegg I(*)

 2011/EØS/35/44
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9) Før et aktivt stoff blir oppført i vedlegg I til direktiv 
98/8/EF, bør medlemsstatene og de berørte parter få en 
rimelig frist slik at de 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 starter på datoen for oppføringen av stoffet.

10) Etter oppføringen bør medlemsstatene få en rimelig 
frist til å gjennomføre bestemmelsene i artikkel 16 
nr. 3 i direktiv 98/8/EF, og særlig til å innvilge, endre 
eller tilbakekalle godkjenninger for biocidprodukter i 
produkttype 8 som inneholder diklofluanid, for å sikre at 
de etterkommer direktiv 98/8/EF.

11) Direktiv 98/8/EF bør derfor endres.

12) 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
1. Medlemsstatene skal innen 29. februar 2008 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.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. mars 2009.

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, 3. april 2007.

 For Kommisjonen

 Stavros DIMAS

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 76/768/EØF av 27. juli 1976 
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske 
produkter(1), særlig artikkel 8 nr. 2,

etter samråd med Vitenskapskomiteen for kosmetiske produkter 
og for varer som ikke er næringsmidler beregnet på forbrukere, 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) Etter offentliggjøringen av en vitenskapelig undersøkelse 
i 2001 med tittelen «Use of permanent hair dyes and 
bladder cancer risk», konkluderte Vitenskapskomiteen 
for kosmetiske produkter og for varer som ikke er 
næringsmidler beregnet på forbrukere (SCCNFP) med 
at de potensielle risikoene gav grunn til bekymring. Den 
anbefalte at Kommisjonen treffer ytterligere tiltak for å 
kontrollere bruken av kjemikalier i hårfargingsmidler.

2) SCCNFP anbefalte dessuten en samlet strategi for 
risikovurdering av hårfargingsmidler, herunder krav 
til prøving av kosmetiske bestanddelers potensielle 
genotoksisitet/arvestoffskadelighet.

3) På grunnlag av uttalelser fra SCCNFP ble Kommisjonen, 
medlemsstatene og de berørte parter enige om en samlet 
strategi for lovregulering av hårfargingsmidler som krever 
at industrien framlegger saksmappene med vitenskapelige 
data om hårfargingsmidler for SCCNFP, for vurdering.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 198 av 20.7.2006, s. 11, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 110/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 9, 21.2.2008, s. 25. 

(1) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 169. Direktivet sist endret ved kommisjons-
direktiv 2005/80/EF (EUT L 303 av 22.11.2005, s. 32).

4) Som et første ledd i gjennomføringen av strategien ble 
det bestemt å prioritere stoffer som brukes i permanente 
hårfargingsmidler, som ingen under den offentlige 
høringen uttrykte uttrykkelig interesse for å bruke i 
hårfargingsmidler. Disse stoffene bør derfor forbys.

5) Ifølge uttalelsen fra SCCNFP utgjør visse azofargestoffer 
en risiko for forbrukerens helse. De ble derfor strøket fra 
positivlisten over fargestoffer som det er tillatt å bruke i 
kosmetiske produkter, i vedlegg IV til direktiv 76/768/
EØF. Av samme årsak bør de også være forbudt å bruke i 
hårfargingsmidler.

6) For stoffer i hårfargingsmidler som er midlertidig 
godkjent i del 2 av vedlegg III til direktiv 76/768/EØF, 
bør overgangsperioden forlenges.

7) Vedlegg II og III til direktiv 76/768/EØF bør derfor 
endres.

8) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste komité for kosmetiske produkter —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg II og III til direktiv 76/768/EØF endres i samsvar med 
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre 
at kosmetiske produkter som ikke er i samsvar med dette 
direktiv, ikke bringes i omsetning fra og med 1. desember 
2006 av produsenter i Fellesskapet eller av importører etablert 
i Fellesskapet, og ikke selges eller avsettes til sluttforbruker.

KOMMISJONSDIREKTIV 2006/65/EF

av 19. juli 2006

om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske produkter for å tilpasse vedlegg II 
og III til nevnte direktiv til den tekniske utvikling(*)

 2011/EØS/35/45
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Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal innen 1. september 2006 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 
dette direktiv.

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

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

Artikkel 4

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

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 19. juli 2006.

 For Kommisjonen

 Günter VERHEUGEN

 Visepresident
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VEDLEGG

I direktiv 76/768/EØF gjøres følgende endringer:

1.  I vedlegg II tilføyes følgende referansenummer 1212–1233:

Ref.-nr. Kjemisk betegnelse CAS-nr.

«1212 6-metoksy-2,3-pyridindiamin og dets HCl-salt, når det brukes i 
hårfargingsmidler

94166-62-8

1213 2,3-naftalendiol, når det brukes i hårfargingsmidler 92-44-4

1214 2,4-diaminodifenylamin, når det brukes i hårfargingsmidler 136-17-4

1215 2,6-bis(2-hydroksyetoksy)-3,5-pyridindiamin og dets HCl-salt, når 
det brukes i hårfargingsmidler

117907-42-3

1216 2-metoksymetyl-p-aminofenol og dets HCl-salt, når det brukes i 
hårfargingsmidler

29785-47-5

1217 4,5-diamino-1-metylpyrazol og dets HCl-salt, når det brukes i 
hårfargingsmidler

20055-01-0

1218 4,5-diamino-1-((4-klorfenyl)metyl)-1H-pyrazolsulfat, når det 
brukes i hårfargingsmidler

163183-00-4

1219 4-klor-2-aminofenol, når det brukes i hårfargingsmidler 95-85-2

1220 4-hydroksyindol, når det brukes i hårfargingsmidler 2380-94-1

1221 4-metoksytoluen-2,5-diamin og dets HCl-salt, når det brukes i 
hårfargingsmidler

56496-88-9

1222 5-amino-4-fluor-2-metylfenolsulfat, når det brukes i 
hårfargingsmidler

163183-01-5

1223 N,N-dietyl-m-aminofenol, når det brukes i hårfargingsmidler 91-68-9

1224 N,N-dimetyl-2,6-pyridindiamin og dets HCl-salt, når det brukes i 
hårfargingsmidler

1225 N-syklopentyl-m-aminofenol, når det brukes i hårfargingsmidler 104903-49-3

1226 N-(2-metoksyetyl)-p-fenylendiamin og dets HCl-salt, når det 
brukes i hårfargingsmidler

72584-59-9

1227 2,4-diamino-5-metylfenetol og dets HCl-salt, når det brukes i 
hårfargingsmidler

113715-25-6

1228 1,7-naftalendiol, når det brukes i hårfargingsmidler 575-38-2

1229 3,4-diaminobenzosyre, når det brukes i hårfargingsmidler 619-05-6
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Ref.-nr. Kjemisk betegnelse CAS-nr.

1230 2-aminometyl-p-aminofenol og dets HCl-salt, når det brukes i 
hårfargingsmidler

79352-72-0

1231 Solvent Red 1 (CI 12150), når det brukes i hårfargingsmidler 1229-55-6

1232 Acid Orange 24 (CI 20170), når det brukes i hårfargingsmidler 1320-07-6

1233 Acid Orange 73 (CI 27290), når det brukes i hårfargingsmidler 5413-75-2»

2)  I vedlegg III del 2 kolonne g gjøres følgende endringer:

a) referansenummer 17, 23, 40 og 42 utgår,

b) for referansenummer 1, 2, 8, 13, 15, 30, 34, 41, 43, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 57, 59 og 60 endres datoen 
«31.8.2006» til «31.12.2007»,

c) for referansenummer 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 
35, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56 og 58 endres datoen «31.12.2006» til «31.12.2007».

________________________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 76/768/EØF av 27. juli 1976 
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske 
produkter(1), særlig artikkel 8 nr. 2,

etter samråd med Vitenskapskomiteen for forbruksvarer 
(SCCP) og

ut fra følgende betraktninger:

1) På grunnlag av uttalelser fra SCCP, avgitt på grunnlag 
av vitenskapelige undersøkelser, ble Kommisjonen, 
medlemsstatene og de berørte parter enige om en samlet 
strategi for lovregulering av hårfargingsmidler som krever 
at industrien framlegger saksmappene med vitenskapelige 
data om hårfargingsmidler for SCCP, for vurdering.

2) Stoffene som ingen under den offentlige høringen uttrykte 
uttrykkelig interesse for å bruke i hårfargingsmidler, 
og som det ikke er framlagt noen ajourført 
sikkerhetsdokumentasjon for, slik at en tilfredsstillende 
risikovurdering kan utføres, bør oppføres i vedlegg II.

3) Stoffet 4-amino-3-fluorfenol har hittil vært ansett 
for å være omfattet av den allmenne oppføringen, 
referansenummer 22, om anilin, dets salter og dets 
halogen- og sulfonderivater. Ettersom det ikke er åpenbart 
at 4-amino-3-fluorfenol tilhører denne anilinfamilien, bør 
en egen oppføring for dette stoffet oppføres i vedlegg II.

4) Av klarhetshensyn bør stoffet epoksikonazol flyttes fra det 
særskilte referansenummeret 1182 til referansenummer 
663 i vedlegg II til direktiv 76/768/EØF.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 25 av 1.2.2007, s. 9, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 110/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 9, 21.2.2008, s. 25. 

(1) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 169. Direktivet sist endret ved kommisjons-
direktiv 2006/78/EF (EUT L 271 av 30.9.2006, s. 56).

5) Ettersom ingen ytterligere vitenskapelige data ble forelagt 
SCCP innen 31. juli 2006 i forbindelse med vurderingen 
av N,N′-diheksadecyl-N,N′-bis(2-hydroksyetyl)
propandiamid, bør nevnte stoff oppføres i vedlegg II.

6) Direktiv 76/768/EØF bør derfor endres.

7) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste komité for kosmetiske produkter —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg II til direktiv 76/768/EØF endres i samsvar med 
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal sikre at kosmetiske produkter som ikke er 
i samsvar med dette direktiv, fra og med 21. februar 2008 ikke 
selges eller avsettes til sluttforbruker.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal innen 21. august 2007 vedta og 
offentliggjøre 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.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 21. november 2007.

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

KOMMISJONSDIREKTIV 2007/1/EF

av 29. januar 2007

om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske produkter for å tilpasse vedlegg II til nevnte 
direktiv til den tekniske utvikling(*)

 2011/EØS/35/46



23.6.2011 Nr. 35/291EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

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

Artikkel 4

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

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 29. januar 2007.

 For Kommisjonen

 Günter VERHEUGEN

 Visepresident

_______
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VEDLEGG

I vedlegg II til direktiv 76/768/EØF gjøres følgende endringer:

1. Følgende referansenummer 1234-1243 tilføyes:

Ref.-nr. Kjemisk betegnelse/INCI-navn CAS-nr.

«1234 PEG-3,2′,2′-di-p-fenylendiamin 144644-13-3

1235 6-nitro-o-toluidin 570-24-1

1236 HC Yellow nr. 11 73388-54-2

1237 HC Orange nr. 3 81612-54-6

1238 HC Green nr. 1 52136-25-1

1239 HC Red nr. 8 og dets salter 97404-14-3, 
13556-29-1

1240 Tetrahydro-6-nitrokinoksalin og dets salter 158006-54-3, 
41959-35-7

1241 Disperse Red 15, unntatt som urenhet i Disperse Violet 1 116-85-8

1242 4-amino-3-fluorfenol 399-95-1

1243 N,N′-diheksadecyl-N,N′-bis(2-hydroksyetyl)propandiamid
Bishydroksyetylbiscetylmalonamid

149591-38-8»

2. Oppføringen med referansenummer 1182 utgår.

3. Referansenummer 663 skal lyde: «(2RS,3SR)-3-(2-klorfenyl)-2-(4-fluorfenyl)-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)metyl]
oksiran; epoksikonazol (CAS-nr. 133855-98-8)».

__________________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 211, og 

ut fra følgende betraktninger:

1) Solbeskyttelsesmidler er kosmetiske produkter som 
definert i artikkel 1 nr. 1 i rådsdirektiv 76/768/EØF 
av 27. juli 1976 om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om kosmetiske produkter(1).

2) I henhold til artikkel 2 første ledd i direktiv 76/768/
EØF må kosmetiske produkter som markedsføres i 
Fellesskapet ikke skade menneskets helse når de anvendes 
under normale bruksvilkår eller under vilkår som med 
rimelighet kan forutses, idet det særlig tas hensyn til 
presentasjonen av produktet, merkingen og eventuelle 
anvisninger for bruk.

3) I henhold til artikkel 6 nr. 3 i direktiv 76/768/EØF må 
medlemsstatene treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at 
det ved merking av, salg av eller reklame for kosmetiske 
produkter ikke benyttes tekster, betegnelser, varemerker, 
bilder eller andre tegn (figurative eller andre) som 
tillegger disse produktene egenskaper de ikke har.

4) I henhold til artikkel 7a i direktiv 76/768/EØF må 
dessuten produsenten, eller dennes representant, eller 
den personen som det kosmetiske produktet produseres 
på vegne av, eller den ansvarlige for markedsføringen i 
Fellesskapet av et importert kosmetisk produkt, sikre at 
vedkommende myndigheter i de berørte medlemsstater 
har lett adgang til opplysninger om bevisene for den 
virkning det kosmetiske produktet hevdes å ha, når arten 
av virkningen eller produktet begrunner det.

5) For å bidra til et høyt helsevernnivå bør det gis veiledning 
om hva bestemmelsene fastsatt i artikkel 6 nr. 3 i direktiv 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 265 av 26.9.2006, s. 39, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 110/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 9, 21.2.2008, s. 25. 

(1) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 169. Direktivet sist endret ved kommisjons-
direktiv 2006/65/EF (EUT L 198 av 20.7.2006, s. 11).

76/768/EØF innebærer når det gjelder påstander om 
virkningen av solbeskyttelsesmidler.

6) Selv om industrien allerede har gjort en innsats på 
dette området, bør det gis eksempler på påstander som 
bør unngås i forbindelse med solbeskyttelsesmidler, 
forholdsregler som bør tas og bruksanvisninger som bør 
anbefales for noen av de angitte egenskapene.

7) Det bør også tas stilling til visse andre sider ved 
påstander om solbeskyttelsesmidler og virkningen av 
slike produkter, nærmere bestemt den minste virkning av 
et solbeskyttelsesmiddel som kreves for å kunne sikre et 
høyt nivå for vern av folkehelsen, og hvordan merking 
av solbeskyttelsesmidler kan gjøres enkel og forståelig 
slik at forbrukeren lettere kan velge et hensiktsmessig 
produkt.

8) Solstråling består bl.a. av (kortbølget) ultrafiolett 
B-stråling («UVB-stråling») og av (langbølget) 
ultrafiolett A-stråling («UVA-stråling»). Betennelse i 
huden («solbrenthet») og den påfølgende rødmen i huden 
(erytem) skyldes hovedsakelig UVB-stråling. Når det 
gjelder risikoen for kreft, er det UVB-stråling som utgjør 
den viktigste faktoren, men den risiko som UVA-stråling 
forårsaker, kan ikke overses. UVA-stråling fører dessuten 
til for tidlig aldring av huden. Forskningsresultater 
antyder også at kroppens immunforsvar påvirkes av 
overdreven eksponering for så vel UVB- som UVA-
stråling.

9) Solbeskyttelsesmidler kan effektivt forebygge solbrenthet. 
Forskningsresultater antyder også at solbeskyttelsesmidler 
kan forhindre skader i forbindelse med for tidlig aldring av 
huden, og at de kan beskytte mot immunsuppresjon som 
forårsakes av for høy lyseksponering. Epidemiologiske 
undersøkelser viser at bruk av solbeskyttelsesmidler kan 
forebygge visse typer hudkreft.

10) For å oppnå disse forebyggende egenskapene må 
solbeskyttelsesmidler beskytte mot både UVB- og UVA-
stråling. Selv om solbeskyttelsesfaktoren bare viser til 
beskyttelse mot strålingen som forårsaker rødme i huden 
(hovedsakelig UVB-stråling), bør solbeskyttelsesmidler 
beskytte mot både UVB- og UVA-stråling.

KOMMISJONSREKOMMANDASJON

av 22. september 2006

om virkningen av solbeskyttelsesmidler og påstander om dette(*)

[meddelt under nummer K(2006) 4089]

(2006/647/EF)

 2011/EØS/35/47
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11) Selv ikke solbeskyttelsesmidler som er svært effektive 
og som beskytter mot både UVB- og UVA-stråling, 
kan garantere full beskyttelse mot de helserisikoer 
som ultrafiolett (UV)-stråling innebærer. Ingen 
solbeskyttelsesmidler kan filtrere bort all UV-stråling. 
Dessuten finnes det ikke på det nåværende tidspunkt endelig 
vitenskapelig bevis for at bruk av solbeskyttelsesmidler 
forhindrer melanom. Solbeskyttelsesmidler bør derfor 
ikke angi, eller gi inntrykk av, at de gir full beskyttelse 
mot risikoer som følge av overdreven eksponering for 
UV-stråling.

12) Dette gjelder særlig for spedbarn og småbarn som 
eksponeres for sol. Ettersom soleksponering i barndommen 
bidrar vesentlig til utviklingen av hudkreft senere i livet, 
bør solbeskyttelsesmidler ikke gi inntrykk av at de gir 
tilstrekkelig beskyttelse for spedbarn og småbarn.

13) Misoppfatninger av solbeskyttelsesmidlers egenskaper 
bør forebygges gjennom hensiktsmessige advarsler.

14) På grunnlag av en lang rekke undersøkelser har Verdens 
helseorganisasjons internasjonale senter for kreftforskning 
understreket betydningen av sammenhengen mellom 
korrekt anvendelse av solbeskyttelsesmidler og 
virkningen av den angitte solbeskyttelsesfaktoren. Det er 
særlig viktig å gjenta påføring av solbeskyttelses middelet 
hyppig. For å oppnå det beskyttelsesnivå som er angitt 
ved solbeskyttelses faktoren, må solbeskyttelses midler 
dessuten påføres i de mengder som brukes i forbindelse 
med prøvinger, dvs. 2 mg/cm2, hvilket tilsvarer seks 
teskjeer krem (ca. 36 gram) for en gjennomsnittlig voksen 
person. Denne mengden er større enn den som vanligvis 
påføres av forbrukerne. Dersom en mindre mengde 
solbeskyttelsesmiddel påføres, reduseres beskyttelsen 
uforholdsmessig. Dersom den påførte mengden halveres 
for eksempel, kan beskyttelsen reduseres med så mye 
som to tredeler.

15) Solbeskyttelsesmidler bør være tilstrekkelig effektive 
mot UVB- og UVA-stråling for å sikre et høyt nivå for 
vern av folkehelsen. Solbeskyttelsesmidler bør derfor gi 
en minstebeskyttelse mot UVB- og UVA-stråling. En 
høyere solbeskyttelsesfaktor (dvs. hovedsakelig UVB-
beskyttelse) bør også medføre en bedre UVA-beskyttelse. 
Derfor bør det være en sammenheng mellom beskyttelse 
mot UVA- og UVB-stråling. Forskningsresultater viser 
at visse former for biologiske skader på huden kan 
forebygges og begrenses dersom forholdet mellom den 
beskyttelsesfaktor som måles ved en prøving basert på 
gjenværende pigment (dvs. som hovedsakelig gjelder 
UVA-stråling), er minst en tredel av den faktor som 
måles ved prøvingsmetoden for solbeskyttelsesfaktoren 
(dvs. som hovedsakelig gjelder UVB-stråling). Hudleger 

anbefaler dessuten en kritisk bølgelengde på minst 
370 nm for å oppnå en omfattende beskyttelse.

16) For å sikre at den anbefalte minstebeskyttelsen mot 
UVB-stråling er reproduserbar og sammenlignbar, bør 
International Sun Protection Factor Test Method (2006) 
benyttes i den versjonen som ble oppdatert i 2006 av 
den europeiske, japanske, amerikanske og sørafrikanske 
industrien. For å vurdere minstebeskyttelsen mot UVA-
stråling bør persistent-pigment darkening method 
(metode basert på gjenværende pigmentering), som 
anvendt av den japanske industrien og endret av den 
franske helsemyndigheten Agence française de sécurité 
sanitaire des produits de santé — Afssaps, benyttes 
sammen med prøvingen av kritisk bølgelengde. Disse 
prøvingsmetodene er framlagt for Den europeiske 
standardiseringsorganisasjon (CEN) med tanke på å 
fastsette europeiske standarder på dette området(1).

17) Disse prøvingsmetodene bør brukes som referansemetoder, 
men helst skal in vitro-metoder som gir likeverdige 
resultater anvendes, ettersom in vivo-metoder er etisk 
problematiske. Industrien bør arbeide ytterligere med 
utviklingen av in vitro-prøvingsmetoder i forbindelse 
med beskyttelse mot UVB- og UVA-stråling.

18) Påstander om virkningen av solbeskyttelsesmidler bør 
være lettfattelige, meningsfylte og basert på identiske 
kriterier, slik at forbrukeren lettere kan sammenligne 
produkter og velge riktig produkt for en gitt eksponering 
og hudtype.

19) Det er særlig behov for en ensartet påstand om UVA-
beskyttelse, slik at forbrukeren lettere kan velge et 
produkt som beskytter mot både UVB- og UVA-stråling.

20) Et stort antall ulike sifre på etikettene som angir 
solbeskyttelsesfaktoren, bidrar ikke til målet om å gjøre 
påstandene lettfattelige og meningsfylte. Beskyttelsen øker 
bare marginalt fra ett nummer til det neste, særlig når det 
er snakk om høye tall. Dessuten er den økte beskyttelsen 
bare lineær når det gjelder solbrenthet, dvs. et produkt med 
solbeskyttelsesfaktor 30 gir dobbelt så høy beskyttelse mot 
solbrenthet som et produkt med solbeskyttelsesfaktor 15. 
Et produkt med solbeskyttelsesfaktor 15 absorberer 
imidlertid 93 % av UVB-strålingen, mens et produkt 
med solbeskyttelsesfaktor 30 absorberer 97 % av UVB-
strålingen. Solbeskyttelsesfaktorer over 50 gir ikke 
vesentlig økt beskyttelse mot UV-stråling. Utvalget av 
solbeskyttelsesfaktorer på etiketten kan derfor reduseres, 
uten å redusere forbrukerens valgmuligheter mellom 
forskjellige nivåer av beskyttelse.

(1) Standardiseringsmandat forelagt CEN om metoder for prøving av virkningen 
av solbeskyttelsesmidler, mandat M/389 av 12. juli 2006.



23.6.2011 Nr. 35/295EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

21) En merking med én av fire kategorier («lav», «middels», 
«høy» og «svært høy») gir en klarere og mer meningsfylt 
beskrivelse av virkningen av solbeskyttelsesmidler enn 
en rekke forskjellige numre. Kategorien bør derfor angis 
minst like tydelig som solbeskyttelsesfaktoren.

22) Forbrukerne bør opplyses om risikoene ved overdreven 
soleksponering. Forbrukerne trenger dessuten veiledning 
når de skal velge et effektivt solbeskyttelsesmiddel 
avhengig av graden av soleksponering og hudtypen —

UTFORMET DENNE REKOMMANDASJON:

AVSNITT 1

FORMÅL OG DEFINISJONER

1. Denne rekommandasjon gir veiledning om følgende:

a) i avsnitt 2, anvendelsen av artikkel 6 nr. 3 i direktiv 
76/768/EØF når det gjelder visse egenskaper ved 
solbeskyttelsesmidler samt påstander om deres virkning,

b) i avsnitt 3, 4 og 5, den minste virkning av 
et solbeskyttelsesmiddel som kreves for å kunne 
sikre et høyt nivå for beskyttelse mot UVB- og 
UVA-stråling, og om enkel og forståelig merking 
av solbeskyttelsesmidler for at forbrukeren 
lettere kan velge et hensiktsmessig produkt.

2. I denne rekommandasjon menes med:

a) «solbeskyttelsesmiddel» ethvert preparat (som f.eks. 
krem, olje, gel, spray) som er beregnet på å komme 
i kontakt med menneskers hud, utelukkende eller 
hovedsakelig for å beskytte den mot UV-stråling 
ved å absorbere, spre eller reflektere strålingen,

b) «påstand» enhver opplysning om et 
solbeskyttelsesmiddels egenskaper i form av tekst, 
betegnelser, varemerker, bilder eller andre tegn 
(figurative eller andre) som brukes i forbindelse med 
merking av, salg av og reklame for solbeskyttelses midler,

c) «UVB-stråling» solstråling i spektrumet 290-320 nm,

d) «UVA-stråling» solstråling i spektrumet 320-400 nm,

e) «kritisk bølgelengde» den bølgelengde der området 
under kurven for absorpsjonsspektrum fra 290 nm utgjør 
90 % av det totale området mellom 290 og 400 nm,

f) «minste rødmedose» den mengden energi 
som gjør at rødme i huden oppstår,

g) «solbeskyttelsesfaktor» minste rødmedose på hud 
som beskyttes av et solbeskyttelsesprodukt i forhold 
til minste rødmedose på samme ubeskyttede hud,

h) «UVA-beskyttelsesfaktor» den minste UVA-dosen som 
kreves for å framkalle en vedvarende pigmentering på 
hud som beskyttes av et solbeskyttelsesmiddel, i forhold 
til den minste UVA-dosen som kreves for å framkalle 
en minimal pigmentering på samme ubeskyttede hud.

AVSNITT 2

UVA-/UVB-BESKYTTELSE, PÅSTANDER, FORSIK-
TIGHETSREGLER VED BRUK, BRUKSANVISNIN-

GER

3. Det bør tas hensyn til egenskapene og påstandene nevnt i 
nr. 4–8, for å overholde artikkel 6 nr. 3 i direktiv 76/768/
EØF.

4. Solbeskyttelsesmidler bør beskytte mot både UVB- og 
UVA-stråling.

5. Det bør ikke anvendes påstander som antyder følgende 
egenskaper:

a) 100 % beskyttelse mot UV-stråling (som f.eks. 
«sunblock», «sunblocker» eller «fullstendig 
beskyttelse»),

b) ikke under noen omstendigheter nødvendig å påføre 
produktet på nytt (som f.eks. «beskytter hele dagen».
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6. Det bør finnes advarsler på solbeskyttelsesmidler som angir 
at de ikke beskytter 100 %, samt råd om forholdsregler 
som skal tas i tillegg til bruk av produktet. Dette kan 
omfatte bl.a. følgende advarsler:

a) «Ikke opphold deg for lenge i solen, selv 
om du bruker et solbeskyttelsesmiddel»,

b) «Utsett ikke spedbarn og småbarn for direkte sollys»,

c) «For mye sol medfører en alvorlig helsefare».

7. Solbeskyttelsesmidler bør være påført bruksanvisninger 
som sikrer at den påståtte virkningen av produktet, kan 
oppnås. Dette kan omfatte bl.a. følgende anvisninger:

a) «Påfør solbeskyttelsesmiddelet før du går ut i solen»,

b) «Påføres på nytt ofte slik at du hele tiden er beskyttet, 
særlig når du har svettet, badet eller tørket deg».

8. Solbeskyttelsesmidler bør være påført bruksanvisninger 
som sikrer at en tilstrekkelig mengde påføres huden, slik at 
den påståtte virkningen oppnås. Dette kan f.eks. gjøres ved å 
angi den nødvendige mengden ved hjelp av et piktogram, en 
illustrasjon eller en måleinnretning. Solbeskyttelsesmidler 
bør være påført en forklaring om risikoene ved å påføre en 
redusert mengde, som f.eks. «Advarsel: mindre mengder 
gir et betydelig lavere beskyttelsesnivå».

AVSNITT 3

MINSTE VIRKNING

9. Solbeskyttelsesmidler bør sikre en minste grad av 
beskyttelse mot UVB- og UVA-stråling. Beskyttelsesgraden 
bør måles ved hjelp av standardiserte prøvingsmetoder 
der resultatene kan reproduseres, og det bør tas hensyn 
til fotokjemisk nedbryting. In vitro-prøvingsmetoder bør 
foretrekkes.

10. Solbeskyttelsesmidler bør minst gi følgende beskyttelse:

a) UVB-beskyttelse som tilsvarer solbeskyttelsesfaktor 6, 
oppnådd ved anvendelse av International 
Sun Protection Factor Test Method (2006), 
eller en tilsvarende beskyttelsesgrad oppnådd 
ved anvendelse av en in vitro-metode,

b) UVA-beskyttelse som tilsvarer en UVA-
beskyttelsesfaktor på en tredel av 
solbeskyttelsesfaktoren, oppnådd ved anvendelse 
av persistent-pigment darkening method (metode 
basert på gjenværende pigmentering), som endret 
av den franske helsemyndigheten Agence française 
de sécurité sanitaire des produits de santé — 
Afssaps, eller en tilsvarende beskyttelsesgrad 
oppnådd ved anvendelse av en in vitro-metode,

c) en kritisk bølgelengde på 370 nm, oppnådd ved 
anvendelse av prøvingsmetoden for kritisk bølgelengde.

AVSNITT 4

LETTFATTELIGE OG MENINGSFYLTE PÅSTANDER 
OM VIRKNING

11. Påstander om virkningen av solbeskyttelsesmidler bør 
være lettfattelige, utvetydige, meningsfylte og basert på 
standardiserte, reproduserbare kriterier.

12. Påstander om UVB- og UVA-beskyttelse bør bare 
forekomme dersom beskyttelsen tilsvarer eller overstiger 
nivåene fastsatt i nr. 10.

13. Virkningen av solbeskyttelsesmidler bør være angitt på 
etiketten med henvisning til kategorier som f.eks. «lav», 
«middels», «høy» og «svært høy». Hver kategori bør 
tilsvare en standardisert grad av beskyttelse mot UVB- og 
UVA-stråling.

14. Det bør anvendes et begrenset antall tall på etikettene 
for å angi solbeskyttelsesfaktoren slik at det blir lettere å 
sammenligne ulike produkter, uten at forbrukerne får et 
redusert utvalg. Følgende solbeskyttelsesfaktorer anbefales 
for hver kategori og den tilhørende merkingen: 
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Kategori ifølge 
merkingen

Solbeskyttelses-
faktor ifølge 
merkingen

Målt 
solbeskyttelsesfaktor 

(målt i samsvar med de 
anbefalte prinsippene i 

nr. 10 bokstav a))

Anbefalt minste UVA-
beskyttelsesfaktor (målt i 
samsvar med de anbefalte 

prinsippene i nr. 10 
bokstav b))

Anbefalt minste kritiske 
bølgelengde (målt i 

samsvar med de anbefalte 
prinsippene i nr. 10 

bokstav c))

«Lav 
beskyttelse»

«6» 6-9,9

En
 tr

ed
el

 a
v 

an
gi

tt 
so

lb
es

ky
tte

ls
es

fa
kt

or

37
0 

nm

«10» 10-14,9

«Middels 
beskyttelse»

«15» 15-19,9

«20» 20-24,9

«25» 25-29,9

«Høy 
beskyttelse»

«30» 30-49,9

«50» 50-59,9

«Svært høy 
beskyttelse» «50 +» 60 ≤

15. Den kategori som solbeskyttelsesmiddelet tilhører, bør være minst like framtredende på etiketten som 
solbeskyttelsesfaktoren.

AVSNITT 5

FORBRUKEROPPLYSNING

16. Forbrukerne bør opplyses om risikoene forbundet med overdreven eksponering for UV-stråling, og 
om hvilken kategori av solbeskyttelsesmidler som kreves for en bestemt grad av soleksponering og 
en bestemt hudtype. Dette kan gjøres for eksempel gjennom informasjon på nasjonale nettsteder, 
gjennom brosjyrer eller pressemeldinger.

AVSNITT 6

ADRESSATER

17. Denne rekommandasjon er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 22. september 2006.

 For Kommisjonen

 Günter VERHEUGEN

 Visepresident

__________________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 76/768/EØF av 27. juli 1976 
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske 
produkter(1), særlig artikkel 8 nr. 2,

etter samråd med Vitenskapskomiteen for forbruksvarer og

ut fra følgende betraktninger:

1) I vedlegg VI til direktiv 76/768/EØF ble det fastsatt en 
liste over konserveringsmidler som kosmetiske produkter 
kan inneholde. Stoffene som er oppført i vedlegg VI og 
merket med symbolet (*), kan brukes til andre formål 
enn konservering i andre konsentrasjoner enn dem som 
er fastsatt i nevnte vedlegg, dersom det andre formålet 
framgår av presentasjonen av produktet. Bruken av disse 
stoffene kan likevel være begrenset i andre vedlegg til 
nevnte direktiv.

2) Stoffene som er oppført i vedlegg VI uten symbolet (*), 
kan ikke brukes i andre konsentrasjoner enn dem som 
er fastsatt i nevnte vedlegg, og de andre begrensningene 
som er fastsatt i vedlegget får også anvendelse når disse 
stoffene brukes til andre særlige formål.

3) Vitenskapskomiteen for forbruksvarer, heretter 
kalt «SCCP», har avgitt en uttalelse der det heter at 
bruksrestriksjonene og advarslene i vedlegg VI også bør 
få anvendelse når konserveringsmidlene merket med 
symbolet (*) brukes til andre særlige formål.

4) Kommisjonen har derfor oppfordret industrien til å 
framlegge sikkerhetsdokumentasjon for stoffer som er 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 82 av 23.3.2007, s. 27, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 111/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 9, 21.2.2008, s. 26. 

(1) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 169. Direktivet sist endret ved kommisjons-
direktiv 2007/1/EF (EUT L 25 av 1.2.2007, s. 9).

merket med symbolet (*), når disse brukes i høyere 
konsentrasjoner til andre særlige formål.

5) På grunnlag av denne sikkerhetsdokumentasjonen fastslo 
SCCP at det er trygt å bruke flere av konserveringsmidlene 
i vedlegg VI i høyere konsentrasjoner til andre særlige 
formål.

6) Konsentrasjonsgrensene for disse konserveringsmidlene 
når de brukes til andre særlige formål, bør oppføres i 
vedlegg III til direktiv 76/768/EØF. Av klarhetshensyn 
bør det for de berørte oppføringer i vedlegg III angis 
at det samme stoffet er oppført i vedlegg VI til nevnte 
direktiv.

7) Stoffer som SCCP ikke anså for å være sikre når de 
brukes til andre særlige formål i andre konsentrasjoner 
enn dem som er fastsatt i vedlegg VI, bør være 
underlagt restriksjonene som gjelder for bruk som 
konserveringsmidler, som er fastsatt i nevnte vedlegg. 
Symbolet (*) bør derfor strykes fra disse stoffene i 
vedlegg VI.

8) For å sikre en enhetlig tilnærming bør alle stoffer 
som er oppført i vedlegg VI og som også kan tilsettes 
kosmetiske produkter, til andre særlige formål og i høyre 
konsentrasjoner enn dem som er fastsatt i nevnte vedlegg, 
merkes med symbolet (*).

9) SCCP anså det dessuten for å være sikkert å øke den høyeste 
tillatte konsentrasjonen av benzosyre og dens natriumsalter 
i produkter som skylles av, samt i munnpleieprodukter, og 
å øke den høyeste tillatte konsentrasjonen av sinkpyrition 
som konserveringsmiddel i hårbehandlingsprodukter som 
skylles av. Referansenummer 1 og 8 i vedlegg VI til 
direktiv 76/768/EØF bør derfor endres.

10) SCCP anser videre at metyldibromglutaronitril ikke bør 
forekomme i kosmetiske produkter, ettersom det ikke 
er fastsatt sikre nivåer for bruk i kosmetiske produkter, 
enten de skylles av eller ikke. Nevnte stoff bør derfor 
strykes fra referansenummer 36 i vedlegg VI til direktiv 
76/768/EØF.

KOMMISJONSDIREKTIV 2007/17/EF

av 22. mars 2007

om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske produkter for å tilpasse vedlegg III 
og VI til nevnte direktiv til den tekniske utvikling(*)

 2011/EØS/35/48
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11) Direktiv 76/768/EØF bør derfor endres.

12) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste komité for kosmetiske produkter —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg III og VI til direktiv 76/768/EØF endres i samsvar 
med vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at 
kosmetiske produkter som ikke er i samsvar med dette direktiv, 
ikke bringes i omsetning etter 23. mars 2008 av produsenter i 
Fellesskapet eller av importører etablert i Fellesskapet.

Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at 
disse produktene ikke selges eller avhendes til sluttforbruker 
etter 23. juni 2008.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal innen 23. september 2007 sette i 
kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen 

teksten til disse bestemmelsene og en sammenligningstabell 
som viser sammenhengen mellom disse bestemmelsene og 
bestemmelsene i dette direktiv.

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

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

Artikkel 4

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

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 22. mars 2007.

 For Kommisjonen

 Günter VERHEUGEN

 Visepresident



Nr. 35/300 23.6.2011EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG

I direktiv 76/768/EØF gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg III del 1 gjøres følgende endringer:

Nytt referansenummer 98–101 skal lyde:

Ref.-nr. Stoff

Begrensninger Obligatorisk 
bruksanvisning 
og advarsel på 

etikettenBruksområde
Høyeste tillatte 

konsentrasjon i det ferdige 
kosmetiske produktet

Andre begrensninger og krav

a b c d e f

«98 Salisylsyre(1)

(CAS-
nr. 69-72-7)

a)  Hårbehandlings-
produkter som 
skylles av

b)  Andre produkter

a)  3,0 %

b)  2,0 %

Må ikke brukes i preparater til barn 
under tre år, bortsett fra i sjampo.
Til andre formål enn å hindre vekst 
av mikroorganismer i produktet. Dette 
formålet skal framgå av presentasjonen 
av produktet.

Må ikke brukes 
til barn under tre 
år(2)

99 Uorganiske 
sulfitter og 
bisulfitter(3)

a)  Oksidative 
hårfargingsmidler

b) Hårstreknings-
produkter

c) Selvbruningsmidler 
for ansiktet

d)  Andre 
selvbruningsmidler

a)  0,67 % uttrykt som 
fri SO2

b)  6,7 % uttrykt som 
fri SO2

c)  0,45 % uttrykt som 
fri SO2

d)  0,40 % uttrykt som 
fri SO2

Til andre formål enn å hindre vekst 
av mikroorganismer i produktet. Dette 
formålet skal framgå av presentasjonen 
av produktet.

100 Triklokar-
banilid(4)

(CAS-nr. 101-
20-2

Produkter som skylles 
av

1,5 % Renhetskriterier
3,3’,4,4’-tetraklorazobenzen ≤ 1 ppm
3,3’,4,4’-tetraklorazoksybenzen ≤ 1 ppm
Til andre formål enn å hindre vekst 
av mikroorganismer i produktet. Dette 
formålet skal framgå av presenta-sjonen 
av produktet.

101 Sinkpyrition(5)

(CAS-
nr. 13463-41-7

H å r b e h a n d l i n g s -
produkter som ikke 
skylles av

0,1 % Til andre formål enn å hindre vekst 
av mikroorganismer i produktet. Dette 
formålet skal framgå av presentasjonen 
av produktet.

(1) Som konserveringsmiddel, se vedlegg VI del 1 nr. 8.
(2) Gjelder bare for produkter som kan tenkes brukt til barn under tre år, og som er i kontakt med huden over lengre tid.
(3) Som konserveringsmiddel, se vedlegg VI del 1 nr. 9.
(4) Som konserveringsmiddel, se vedlegg VI del 1 nr. 23.
(5) Som konserveringsmiddel, se vedlegg VI del 1 nr. 8.»
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2. I vedlegg VI del 1 gjøres følgende endringer:

a) I kolonne b) utgår symbolet «(*)» ved referansenummer 1, 2, 4, 7, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 42 og 
47.

b) I kolonne b) innsettes symbolet «(*)» ved referansenummer 5 og 43.

c) Referansenummer 1 skal lyde:

Ref.-nr. Stoff Høyeste tillatte konsentrasjon Begrensninger og krav Obligatorisk bruksanvisning 
og advarsel på etiketten

a b c d e

«1 Benzosyre (CAS-
nr. 65-85-0) og dets 
natriumsalter (CAS-nr. 
532-32-1)

Produkter som 
skylles av, unntatt 
munnpleieprodukter: 
2,5 % (syre)

Munnpleieprodukter: 
1,7 % (syre)

Produkter som ikke skylles 
av: 0,5 % (syre)

1a Salter av benzosyre, som 
ikke er oppført under 
referansenummer 1, og 
estere av benzosyre

0,5 % (syre)»

d) Referansenummer 8 skal lyde:

Ref.-nr. Stoff Høyeste tillatte konsentrasjon Begrensninger og krav Obligatorisk bruksanvisning 
og advarsel på etiketten

a b c d e

«8 Sinkpyrition (*)

CAS-nr. 13463-41-7)

Hårbehandlingsprodukter: 
1,0 %

Andre produkter: 0,5 %

Bare produkter som 
skylles av.

Forbudt i 
munnpleieprodukter.»

e) Referansenummer 36 utgår.

________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2003/71/EF av 4. november 2003 om det prospekt som skal 
offentliggjøres når verdipapirer legges ut til offentlig tegning 
eller opptas til notering, og om endring av direktiv 2001/34/
EF(1), særlig artikkel 5 nr. 5, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004 av 29. 
april 2004 om gjennomføring av europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2003/71/EF med hensyn til opplysninger i 
prospekter og deres format, innlemming av opplysninger 
ved henvisning og offentliggjøring av slike prospekter 
samt annonsering(2) er det fastsatt i detalj hvilke 
opplysninger som må finnes i slike prospekter for ulike 
typer verdipapirer for å oppfylle kravene i artikkel 5 nr. 1 
i nevnte direktiv. Kravene gjelder blant annet hvilken 
finansiell informasjon om utstederen prospektet må 
inneholde for at investorene skal kunne danne seg et bilde 
av utstederens finansielle stilling.

2) I noen tilfeller er imidlertid utstederens finansielle 
stilling så nært forbundet med andre foretaks finansielle 
stilling at finansiell informasjon om disse foretakene er 
helt avgjørende for å få full virkning av artikkel 5 nr. 1 i 
direktiv 2003/71/EF, som betyr å oppfylle forpliktelsen til 
å ta med i prospektet alle opplysninger som er nødvendige 
for at investoren skal kunne foreta en informert vurdering 
av utstederens finansielle stilling og framtidsutsikter. 
Slike tilfeller kan forekomme dersom utstederen har 
en sammensatt finansiell historie eller har inngått en 
betydelig økonomisk forpliktelse.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 61 av 28.2.2007, s. 24, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 113/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 9, 21.2.2008, s. 27. 

(1) EUT L 345 av 31.12.2003, s. 64.
(2) EUT L 149 av 30.4.2004, s. 1, rettet ved EUT L 215 av 16.6.2004, s. 3. 

Forordningen endret ved forordning (EF) nr. 1787/2006 (EUT L 337 av 
5.12.2006, s. 17).

3) For å sikre at artikkel 5 nr. 1 i direktiv 2003/71/EF 
fungerer tilfredsstillende i slike tilfeller, og for å øke 
rettsikkerheten på dette punkt, bør det derfor gjøres 
klart at kravene til opplysninger fastsatt i vedlegg I 
til forordning (EF) nr. 809/2004 i denne sammenheng 
også gjelder finansiell informasjon om andre foretak 
enn utstederen, og at mangel på slik informasjon kan 
hindre en investor i å foreta en informert vurdering av 
utstederens finansielle stilling.

4) Ettersom vedkommende myndigheter i henhold til 
artikkel 3 i forordning (EF) nr. 809/2004 ikke kan kreve 
at et prospekt skal inneholde opplysninger som ikke 
er uttrykkelig fastsatt i vedleggene, er det nødvendig å 
klargjøre hvilket ansvar vedkommende myndigheter har 
i denne forbindelse.

5) Når en utsteder har en sammensatt finansiell historie, 
er det mulig at den historiske finansielle informasjonen 
om utstederen ikke dekker hele utstederens 
forretningsvirksomhet, men at den i stedet dekkes av 
finansiell informasjon utarbeidet av et annet foretak. 
Dette er sannsynligvis tilfellet dersom utstederen har 
gjennomført en større overtakelse som ennå ikke vises 
i utstederens eget regnskap, dersom utstederen er et 
nylig stiftet holdingselskap, dersom utstederen består 
av selskaper som er underlagt felles kontroll eller 
eierskap, men som juridisk sett ikke er en gruppe, eller 
dersom utstederen ble dannet som et særlig rettssubjekt i 
forbindelse med oppdeling av en eksisterende virksomhet. 
I slike tilfeller vil hele eller deler av utstederens 
forretningsvirksomhet ha blitt utøvd av et annet foretak 
i den perioden som utstederen har plikt til å gi historisk 
finansiell informasjon om.

6) Imidlertid er det for tiden ikke mulig å lage en fullstendig 
liste over tilfeller der utstedere bør behandles som 
utstedere med en sammensatt finansiell historie. Nye og 
nyskapende former for transaksjoner som vil falle utenfor 
tilfellene som er oppført på en slik liste, vil sannsynligvis 
bli utviklet. Definisjonen av når en usteders finansielle 
historie skal anses som sammensatt, bør derfor lages så 
vid som mulig.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 211/2007

av 27. februar 2007

om endring av forordning (EF) nr. 809/2004 av 29. april 2004 om gjennomføring av europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2003/71/EF med hensyn til finansiell informasjon i prospekter når utstederen har en 

sammensatt finansiell historie eller har inngått en betydelig økonomisk forpliktelse(*)

 2011/EØS/35/49
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7) En utsteder bør anses å ha inngått en betydelig økonomisk 
forpliktelse dersom denne har inngått en bindende avtale 
om overtakelse eller avhending av et betydelig foretak 
eller en betydelig virksomhet, og avtalen ennå ikke er 
gjennomført på det tidspunktet prospektet godkjennes. 
Samme krav til opplysninger bør gjelde i disse tilfellene 
som når utstederen allerede har gjennomført en overtakelse 
eller avhending, forutsatt at den avtalte transaksjonen, når 
den er gjennomført, vil føre til betydelige bruttoendringer 
i utsteders eiendeler og forpliktelser, og resultat.

8) Ettersom de tilfellene der utstederen har en sammensatt 
finansiell historie eller har inngått en betydelig 
økonomisk forpliktelse avviker fra det normale og faktisk 
kan være enkelttilfeller, er det umulig å spesifisere 
hvilke opplysninger som er nødvendige for å oppfylle 
standarden i direktiv 2003/71/EF i ethvert tenkelig 
tilfelle. De tilleggsopplysningene som kreves, bør derfor 
ikke være mer omfattende enn at de dekker behovet i 
hvert enkelt tilfelle, for å sikre at prospektet tilfredsstiller 
kravene i artikkel 5 nr. 1 i direktiv 2003/71/EF. Utsteders 
vedkommende myndighet bør derfor avgjøre fra sak til 
sak om det kreves opplysninger og i så fall hvilke. Det 
faktum at en vedkommende myndighet kan anmode om 
slike tilleggsopplysninger, bør ikke bety at vedkommende 
myndighet må studere disse opplysningene, eller 
prospektet i sin alminnelighet, mer grundig enn det som 
kan utledes av artikkel 13 i direktiv 2003/71/EF.

9) Med tanke på hvor sammensatt hvert enkelt tilfelle kan 
være, er det verken praktisk eller effektivt å fastsette 
nærmere regler som skal anvendes likt av vedkommende 
myndigheter i alle situasjoner. Det må legges opp til en 
fleksibel tilnærming for på den ene side å sikre at kravene 
til opplysninger er effektive og forholdsmessige, og på 
den annen side at investoren får et passende vern ved at 
de opplysningene som gis er tilstrekkelige og relevante.

10) Ytterligere finansiell informasjon bør ikke kreves dersom 
den finansielle informasjonen i utsteders eget reviderte 
konsernregnskap, i eventuell proformainformasjon 
eller i finansiell informasjon utarbeidet ved bruk av 
fusjonsregnskap (der dette er tillatt i henhold til gjeldende 
regnskapsstandarder), sannsynligvis er tilstrekkelig til at 
investoren kan foreta en informert vurdering av utstederens 
og eventuelle garantisters eiendeler og forpliktelser, 
finansielle stilling, resultat og framtidsutsikter, og av 
rettighetene knyttet til slike verdipapirer.

11) På bakgrunn av at behovet for ytterligere informasjon 
bare kan oppstå når prospektet gjelder aksjer eller andre 
verdipapirer som gir rett til aksjer, bør vedkommende 
myndigheter, når de vurderer om et slikt behov har oppstått 
i et bestemt tilfelle, basere sin undersøkelse på kravene i 
punkt 20.1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 809/2004 
med hensyn til hva den finansielle informasjonen skal 
inneholde og hvilke regnskaps- og revisjonsprinsipper 
som skal benyttes. En vedkommende myndighet bør ikke 
innføre andre krav enn dem som er fastsatt i punkt 20.1 i 
vedlegg I, eller gjøre dem mer belastende. Anvendelsen 
av kravene bør imidlertid kunne tilpasses hvert enkelt 
tilfelle på grunnlag av verdipapirenes egenskaper, det 
økonomiske omfanget av utstederens overtakelse av sin 
forretningsvirksomhet, virksomhetens art samt hvilke 
opplysninger som allerede finnes i prospektet.

12) Vedkommende myndigheter bør ta hensyn til 
forholdsmessighetsprinsippet når de vurderer dette. 
Dersom kravene i artikkel 5 nr. 1 i direktiv 2003/71/
EF kan oppfylles på andre måter gjennom framlegging 
av ulike typer av finansiell tilleggsinformasjon, eller 
gjennom presentasjon av slik informasjon i ulike formater, 
bør vedkommende myndighet ikke kreve at utstederen 
skal oppfylle dette kravet på en måte som er dyrere eller 
mer belastende enn et tilstrekkelig alternativ.

13) Videre bør vedkommende myndigheter ta hensyn til om 
en utsteder har tilgang til finansiell informasjon om et 
annet foretak: det vil ikke være forholdsmessig å kreve 
at slik informasjon tas med dersom utstederen ikke kan 
skaffe til veie informasjonen med en rimelig innsats. 
En slik vurdering er sannsynligvis særlig relevant i 
forbindelse med en fiendtlig overtakelse. Tilsvarende 
vil det neppe være forholdsmessig å kreve at finansiell 
informasjon vedlegges som ikke er tilgjengelig når 
prospektet utarbeides, eller å kreve at den finansielle 
tilleggsinformasjonen revideres eller inflasjonsjusteres 
dersom kostnadene for utstederen ved å oppfylle et 
slikt krav overstiger eventuelle mulige fordeler for 
investoren.

14) Forordning (EF) nr. 809/2004 bør derfor endres.

15) Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn (CESR) er blitt 
rådspurt om tekniske spørsmål —
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VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 809/2004 gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 3 annet ledd skal annet punktum lyde:

«Med forbehold for artikkel 4a nr. 1 kan en vedkommende 
myndighet ikke kreve at et prospekt skal inneholde 
opplysninger som ikke er nevnt i vedlegg I-XVII.»

2. Ny artikkel 4a skal lyde:

«Artikkel 4a

Mal for aksjeregistreringsdokumentet i tilfeller av 
en sammensatt finansiell historie eller en betydelig 
økonomisk forpliktelse

1. Dersom utstederen av et verdipapir som omfattes av 
artikkel 4 nr. 2 har en sammensatt finansiell historie eller 
har inngått en betydelig økonomisk forpliktelse, og det 
derfor er nødvendig å ta med i registreringsdokumentet 
finansiell informasjon om et annet foretak enn utstederen 
for å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 i direktiv 
2003/71/EF, skal denne finansielle informasjonen anses å 
gjelde utstederen. Vedkommende myndighet i hjemstaten 
skal i slike tilfeller anmode utstederen, tilbudsgiveren eller 
den personen som ber om opptak til notering om å ta med 
denne informasjonen i registreringsdokumentet.

Denne finansielle informasjonen kan omfatte 
proformainformasjon utarbeidet i samsvar med vedlegg 
II. Dersom utstederen i denne forbindelse har inngått 
en betydelig økonomisk forpliktelse, skal de forventede 
virkningene av transaksjonen utstederen har påtatt seg 
å gjennomføre, vises i all slik proformainformasjon, og 
henvisninger i vedlegg II til «transaksjonen» skal ha 
samme betydning.

2. Vedkommende myndighet skal basere alle 
anmodninger i henhold til nr. 1 på kravene i punkt 20.1 

i vedlegg I med hensyn til den finansielle informasjonens 
innhold og gjeldende regnskaps- og revisjonsprinsipper, 
med forbehold for eventuelle endringer som kan være 
hensiktsmessige på bakgrunn av en eller flere av følgende 
faktorer:

a) type verdipapirer,

b) art og omfang av de opplysningene som allerede finnes 
i prospektet, og forekomst av finansiell informasjon 
om et annet foretak enn utstederen i en form som 
uendret kan tas med i prospektet, 

c) sakens fakta, herunder det økonomiske omfanget av 
utstederens overtakelse eller avhending av hele eller 
deler av forretningsvirksomheten samt virksomhetens 
særlige kjennetegn,

d) utstederens evne til med en rimelig innsats å innhente 
finansiell informasjon om et annet foretak.

Dersom kravene i artikkel 5 nr. 1 i direktiv 2003/71/EF 
i det enkelte tilfellet kan oppfylles på mer enn én måte, 
skal den minst kostnadskrevende eller belastende måten 
velges.

3. Nummer 1 berører ikke det ansvar i henhold til 
nasjonal lovgivning som eventuelle andre personer, herunder 
personene nevnt i artikkel 6 nr. 1 i direktiv 2003/71/EF, har 
for opplysningene i prospektet. Disse personene er særlig 
ansvarlige for å ta med i registreringsdokumentet alle 
opplysninger som vedkommende myndighet anmoder om 
i henhold til nr. 1.

4. Ved anvendelse av nr. 1 skal en utsteder anses å ha 
en sammensatt finansiell historie dersom følgende vilkår er 
oppfylt:

a) utstederens forretningsvirksomhet på det tidspunktet da 
prospektet ble utarbeidet, gjengis ikke nøyaktig i den 
historiske finansielle informasjonen som utstederen 
skal framlegge i henhold til punkt 20.1 i vedlegg I,
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b) den nevnte unøyaktigheten vil påvirke en investors 
mulighet til å foreta en informert vurdering i samsvar 
med artikkel 5 nr. 1 i direktiv 2003/71/EF, og

c) opplysninger som en investor trenger om utstederens 
forretningsvirksomhet for å foreta en slik vurdering, 
er tatt med i den finansielle informasjonen om et annet 
foretak.

5. Ved anvendelse av nr. 1 skal en utsteder anses å 
ha inngått en betydelig økonomisk forpliktelse dersom 
denne har inngått en bindende avtale om å gjennomføre 
en transaksjon som, når den er avsluttet, sannsynligvis vil 
innebære en betydelig bruttoendring.

Det faktum at gjennomføringen av transaksjonen i avtalen 
er gjort til gjenstand for vilkår, herunder godkjenning av en 
reguleringsmyndighet, skal i denne forbindelse ikke være 
til hinder for at avtalen anses som bindende, dersom det er 
rimelig sikkert at vilkårene vil bli oppfylt.

En avtale skal særlig anses som bindende dersom 
gjennomføringen av transaksjonen avhenger av 
resultatet av den tegningsinnbydelsen som prospektet 
gjelder eller, i tilfelle av en foreslått overtakelse, dersom 
tegningsinnbydelsen har som formål å finansiere 
overtakelsen.

6. Ved anvendelse av nr. 5 i denne artikkel og punkt 
20.2 i vedlegg I menes med en betydelig bruttoendring i en 

utsteders situasjon en variasjon på mer enn 25 % i forhold 
til en eller flere indikatorer på størrelsen på utstederens 
virksomhet.»

3. I punkt 20.1 første ledd i vedlegg I og i punkt 20.1 og 
20.1a i vedlegg X innsettes følgende punktum etter første 
punktum:

«Dersom utstederen har endret balansedagen i løpet av den 
perioden som det kreves historisk finansiell informasjon 
for, skal den reviderte historiske informasjonen dekke 
minst 36 måneder eller hele den perioden utstederen har 
drevet virksomhet, avhengig av hvilken periode som er 
kortest.»

4. I punkt 13.1 første ledd i vedlegg I, i punkt 8.2 og 8.2a 
i vedlegg VII, i punkt 11.1 i vedlegg IX og i punkt 11.1 
i vedlegg XI innsettes følgende punktum etter første 
punktum:

«Dersom utstederen har endret balansedagen i løpet av den 
perioden som det kreves historisk finansiell informasjon 
for, skal den reviderte historiske informasjonen dekke 
minst 24 måneder eller hele den perioden utstederen har 
drevet virksomhet, avhengig av hvilken periode som er 
kortest.»

Artikkel 2

Ikrafttredelse

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

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

Utferdiget i Brussel, 27. februar 2007.

 For Kommisjonen

 Charlie McCREEVY

 Medlem av Kommisjonen

_______________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 85/611/EØF av 
20. desember 1985 om samordning av lover og forskrifter 
om visse foretak for kollektiv investering i verdipapirer 
(investeringsforetak)(1), særlig i artikkel 53a bokstav a), og

ut fra følgende betraktninger:

1) Direktiv 85/611/EØF inneholder flere, iblant 
sammenhengende, definisjoner med hensyn til de eiendeler 
som foretak for kollektiv investering i omsettelige 
verdipapirer, heretter kalt «investeringsforetak», kan 
investere i, f.eks. en definisjon av omsettelige verdipapirer 
og en definisjon av pengemarkedsinstrumenter.

2) Siden direktiv 85/611/EØF ble vedtatt, har antallet 
finansielle instrumenter som omsettes på finansmarkedene 
økt betraktelig, noe som har ført til usikkerhet om hvorvidt 
visse kategorier av finansielle instrumenter omfattes av 
de nevnte definisjonene. Usikkerhet rundt anvendelsen 
av definisjonene kan føre til ulike fortolkninger av 
direktivet.

3) For å sikre en ensartet anvendelse av direktiv 85/611/
EØF, for å hjelpe medlemsstatene med å utvikle en 
felles forståelse av hvilke kategorier av eiendeler et 
investeringsforetak kan investere i, og for å sikre at 
definisjonene blir forstått på en måte som er i samsvar 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 79 av 20.3.2007, s. 11, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 9, 21.2.2008, s. 28. 

(1) EFT L 375 av 31.12.1985, s. 3. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2005/1/EF (EUT L 79 av 24.3.2005, s. 9).

med de grunnleggende prinsippene i direktiv 85/611/EØF, 
for eksempel de som gjelder spredning og begrensning 
av risiko samt investeringsforetakets evne til å innløse 
sine andeler på anmodning fra andelseierne og beregne 
foretakets netto andelsverdi i forbindelse med utstedelse 
eller innløsning av andeler, er det nødvendig å gi 
vedkommende myndigheter og markedsdeltakerne større 
rettssikkerhet i denne forbindelse. Større rettssikkerhet 
vil også bidra til at framgangsmåten for melding i 
forbindelse med spredning av investeringsforetak over 
landegrensene fungerer på en bedre måte.

4) Forklaringene i dette direktiv medfører ikke i seg selv 
nye atferdsmessige eller operative forpliktelser for 
vedkommende myndigheter eller markedsdeltakerne. 
Hensikten er ikke å gi en uttømmende oversikt over 
finansielle instrumenter og transaksjoner, men å kaste 
lys over noen grunnleggende kriterier som kan gjøre 
det lettere å vurdere hvorvidt en klasse finansielle 
instrumenter omfattes av de ulike definisjonene.

5) Spørsmålet om et investeringsforetak kan investere i en 
bestemt eiendel må vurderes ikke bare med hensyn til 
om eiendelen omfattes av definisjonene som forklares 
i denne teksten, men også med hensyn til de andre 
kravene i direktiv 85/611/EØF. Vedkommende nasjonale 
myndigheter kan innenfor rammen av sine tilsynsplikter 
samarbeide gjennom Komiteen av europeiske 
verdipapirtilsyn (CESR) for å utvikle felles metoder for 
den praktiske løpende anvendelsen av disse forklaringene, 
særlig i forbindelse med andre krav i direktiv 85/611/
EØF, for eksempel framgangsmåtene for kontroll- og 
risikohåndtering, og for å sikre at produktpasset fungerer 
på en tilfredsstillende måte.

6) I direktiv 85/611/EØF defineres omsettelige verdipapirer 
utelukkende fra et formelt/juridisk synspunkt. 
Definisjonen av omsettelige verdipapirer kan derfor 
anvendes på et bredt spekter av finansielle produkter med 
ulike kjennetegn og ulike grader av likviditet. For hvert av 
disse finansielle produktene bør det sikres sammenheng 
mellom definisjonen av omsettelige verdipapirer og 
andre bestemmelser i direktivet.

KOMMISJONSDIREKTIV 2007/16/EF

av 19. mars 2007

om gjennomføring av rådsdirektiv 85/611/EØF om samordning av lover og forskrifter om visse 
foretak for kollektiv investering i verdipapirer (investeringsforetak) med hensyn til forklaring 

av visse definisjoner(*)

 2011/EØS/35/50
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7) Fond med fast kapital utgjør en klasse eiendeler 
som ikke uttrykkelig er nevnt som en eiendel som 
et investeringsforetak i henhold til direktiv 85/611/
EØF kan investere i. Andeler i fond med fast kapital 
behandles imidlertid ofte som omsettelige verdipapirer, 
og deres opptak til notering på et regulert marked gir ofte 
grunnlag for en slik behandling. Det er derfor nødvendig 
å gi markedsdeltakere og vedkommende myndigheter 
rettssikkerhet med hensyn til hvorvidt andeler i fond 
med fast kapital omfattes av definisjonen av omsettelige 
verdipapirer. Vedkommende nasjonale myndigheter 
kan samarbeide gjennom Komiteen av europeiske 
verdipapirtilsyn for å utvikle felles metoder for den 
praktiske løpende anvendelsen av gjeldende kriterier for 
fond med fast kapital, særlig med hensyn til grunnleggende 
minstestandarder for foretaksstyringsordninger.

8) Det er også behov for ytterligere rettssikkerhet med 
hensyn til kategorisering av finansielle instrumenter som 
omsettelige verdipapirer når de finansielle instrumentene 
er knyttet til resultatutviklingen for andre eiendeler, 
herunder eiendeler som ikke er nevnt i direktiv 85/611/
EØF eller som er sikret gjennom slike eiendeler. Det bør 
gjøres klart at dersom tilknytningen til det underliggende 
instrumentet eller til en annen av instrumentets 
bestanddeler gjelder et element som må anses som et 
innebygd derivat, faller det finansielle instrumentet i 
underkategorien omsettelige verdipapirer som omfatter 
et innebygd derivat. Følgelig må kriteriene for derivater 
i henhold til direktiv 85/611/EØF anvendes på det 
elementet.

9) For å omfattes av definisjonen av 
pengemarkedsinstrumenter i direktiv 85/611/EØF bør et 
finansielt instrument oppfylle visse kriterier, særlig med 
hensyn til at det normalt omsettes på pengemarkedet, er 
likvid og har en verdi som kan fastsettes med nøyaktighet 
til enhver tid. Det må sikres at disse kriteriene anvendes 
på en ensartet måte, samtidig som det tas hensyn til visse 
praksiser i markedet. Det må også gjøres klart at kriteriene 
må forstås i sammenheng med andre prinsipper i direktiv 
85/611/EØF. Definisjonen av pengemarkedsinstrumenter 
bør også omfatte finansielle instrumenter som ikke 
er opptatt til notering eller omsettes på et regulert 
marked, og som det i direktiv 85/611/EØF er fastsatt 
kriterier for, i tillegg til de generelle kriteriene for 
pengemarkedsinstrumenter. På bakgrunn av kravene 
om vern av investorer er det derfor også nødvendig å 
klargjøre disse kriteriene, samtidig som det tas hensyn til 
direktivets prinsipper, for eksempel om porteføljelikviditet 
i direktivets artikkel 37.

10) I henhold til direktiv 85/611/EØF skal finansielle 
derivater anses som likvide finansielle eiendeler dersom 
de oppfyller kriteriene fastsatt i direktivet. Det må sikres 
en ensartet anvendelse av disse kriteriene, og det må 
også gjøres klart at kriteriene må forstås på en måte som 
er forenlig med andre bestemmelser i direktivet. Det bør 

videre gjøres klart at dersom kredittderivater oppfyller 
disse kriteriene, utgjør de finansielle derivater i henhold 
til direktiv 85/611/EØF, og kan følgelig behandles som 
likvide finansielle eiendeler.

11) Behovet for klargjøring er særlig påtrengende for 
derivater basert på finansindekser. Det finnes for tiden 
en rekke finansindekser som fungerer som underliggende 
instrument for et finansielt derivat. Disse indeksene 
kan variere med hensyn til sammensetning eller 
vekting av bestanddeler. Det må i alle tilfeller sikres 
at investeringsforetakene er i stand til å oppfylle sine 
forpliktelser med hensyn til porteføljelikviditet i henhold 
til artikkel 37 i direktiv 85/611/EØF og beregningen 
av netto andelsverdi, og at disseforpliktelsene ikke 
påvirkes negativt av kjennetegnene til det finansielle 
derivatets underliggende instrument. Det bør gjøres klart 
at finansielle derivater basert på finansindekser som 
har en tilstrekkelig spredning, som utgjør en passende 
standardverdi for referansemåling for markedet de 
refererer til, og som det finnes relevante opplysninger 
om med hensyn til indeksens sammensetning og 
beregning, tilhører kategorien finansielle derivater som 
likvide finansielle eiendeler. Vedkommende nasjonale 
myndigheter kan samarbeide gjennom Komiteen av 
europeiske verdipapirtilsyn for å utvikle felles metoder 
for den praktiske løpende anvendelsen av kriteriene med 
hensyn til indekser basert på eiendeler som ikke enkeltvis 
er identifisert som godkjente eiendeler i direktivet.

12) I direktiv 85/611/EØF anerkjennes omsettelige 
verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter som 
omfatter et innebygd derivat, som en underkategori av 
omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter. 
At et derivat er innebygd i et omsettelig verdipapir 
eller et pengemarkedsinstrument medfører ikke at hele 
det finansielle instrumentet omdannes til et finansielt 
derivat som ikke omfattes av definisjonene av omsettelig 
verdipapir eller pengemarkedsinstrument. Det må derfor 
avklares om et finansielt derivat kan anses som innebygd 
i et annet instrument. I tillegg vil et innebygd derivat i et 
omsettelig verdipapir eller et pengemarkedsinstrument 
innebære en risiko for at reglene for finansielle derivater 
innført ved direktiv 85/611/EØF omgås. I direktivet 
kreves det derfor at innebygde derivater identifiseres 
og at nevnte regler overholdes. I betraktning av graden 
av finansiell nyskaping er det ikke alltid like lett å 
identifisere et innebygd derivat. For å oppnå større 
rettssikkerhet på dette området bør det fastsettes kriterier 
for slik identifisering.

13) I henhold til direktiv 85/611/EØF faller metoder og 
hjelpemidler som gjelder omsettelige verdipapirer 
eller pengemarkedsinstrumenter, og som benyttes med 
henblikk på å oppnå en effektiv porteføljeforvaltning, 
utenfor definisjonene av omsettelige verdipapirer og 
pengemarkedsinstrumenter. For å avklare grensene 
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for disse definisjonene må det fastsettes kriterier for 
identifisering av transaksjoner som omfattes av disse 
metodene og hjelpemidlene. Det er også nødvendig å 
huske at disse metodene og hjelpemidlene må forstås 
i sammenheng med investeringsforetakets øvrige 
forpliktelser, særlig med hensyn til risikoprofil. Det 
betyr at de må være i samsvar med reglene i direktiv 
85/611/EØF om risikohåndtering og risikospredning 
samt med direktivets begrensninger med hensyn til salg 
uten dekning og lån.

14) Direktiv 85/611/EØF inneholder kriterier for definisjon 
av investeringsforetak som etterligner obligasjons- eller 
aksjeindekser. Investeringsforetak som oppfyller disse 
kriteriene, behandles på en mer fleksibel måte med 
hensyn til grenser for utstederkonsentrasjon. Det er 
derfor nødvendig å utvikle en klar forståelse av disse 
kriteriene og sikre at de anvendes på en ensartet måte 
i alle medlemsstatene. Dette innebærer at det må gis 
en nærmere forklaring på om et investeringsforetak 
kan anses som et investeringsforetak som etterligner en 
indeks, for dermed å skape større rettssikkerhet rundt 
vilkårene som rettferdiggjør særbehandling av slike 
investeringsforetak.

15) Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn (CESR) er 
rådspurt i tekniske spørsmål —

16) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Formål

I dette direktiv fastsettes regler for en forklaring av følgende 
termer, med sikte på en ensartet anvendelse av dem:

1. omsettelige verdipapirer, som definert i artikkel 1 nr. 8 i 
direktiv 85/611/EØF,

2. pengemarkedsinstrumenter, som definert i artikkel 1 nr. 9 i 
direktiv 85/611/EØF,

3. likvide finansielle eiendeler, som nevnt i definisjonen av 
investeringsforetak i artikkel 1 nr. 2 i direktiv 85/611/EØF, 
med hensyn til finansielle derivater,

4. omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter 
som omfatter innebygde derivater, som nevnt i artikkel 21 
nr. 3 fjerde ledd i direktiv 85/611/EØF,

5. metoder og hjelpemidler som benyttes med henblikk på 
å oppnå en effektiv porteføljeforvaltning, som nevnt i 
artikkel 21 nr. 2 i direktiv 85/611/EØF,

6. investeringsforetak som etterligner en indeks, som nevnt i 
artikkel 1 nr. 3 i direktiv 85/611/EØF,

Artikkel 2

Artikkel 1 nr. 8 i direktiv 85/611/EØF

Omsettelige verdipapirer

1. Henvisningen i artikkel 1 nr. 8 i direktiv 85/611/EØF 
til omsettelige verdipapirer skal forstås som en henvisning til 
finansielle instrumenter som oppfyller følgende kriterier:

a) Det mulige tapet som investeringsforetaket kan pådra seg 
med hensyn til å eie de nevnte instrumentene, er begrenset 
til det beløpet det betalte for dem.

b) Instrumentenes likviditet svekker ikke investeringsforetakets 
evne til å etterkomme artikkel 37 i direktiv 85/611/EØF.

c) En pålitelig vurdering av instrumentene er tilgjengelig i 
følgende form:

i) for verdipapirer som er opptatt til notering eller 
omsettes på et regulert marked som nevnt i artikkel 19 
nr. 1 bokstav a)–d) i direktiv 85/611/EØF, i form av 
nøyaktige, pålitelige og regelmessig fastsatte priser 
som enten er markedspriser eller priser som er gjort 
tilgjengelige av vurderingssystemer uavhengig av 
utstederen,

ii) for andre verdipapirer nevnt i artikkel 19 nr. 2 i direktiv 
85/611/EØF, i form av en regelmessig vurdering basert 
på opplysninger fra utstederen av verdipapiret eller fra 
pålitelige investeringsanalyser.

d) Relevante opplysninger er tilgjengelige i følgende form:

i) for verdipapirer som er opptatt til notering eller 
omsettes på et regulert marked som nevnt i artikkel 19 
nr. 1 bokstav a)–d) i direktiv 85/611/EØF, i form av 
regelmessige, nøyaktige og omfattende opplysninger 
til markedet om verdipapiret eller, der det er aktuelt, 
om verdipapirets portefølje,

ii) for andre verdipapirer nevnt i artikkel 19 nr. 2 i direktiv 
85/611/EØF, i form av regelmessige og nøyaktige 
opplysninger til investeringsforetaket om verdipapiret 
eller eventuelt om verdipapirets portefølje.
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e) De er omsettelige.

f) Ervervet av dem er forenlig med investeringsforetakets 
investeringsmål eller investeringspolitikk, eller begge, i 
henhold til direktiv 85/611/EØF.

g) Risikoene forbundet med dem fanges opp på en 
tilfredsstillende måte av investeringsforetakets 
risikohåndteringsprosedyre.

Med hensyn til bokstav b) og e) i første ledd skal finansielle 
instrumenter som er opptatt til notering på et regulert marked 
i samsvar med artikkel 19 nr. 1 bokstav a), b) eller c) i 
direktiv 85/611/EØF, antas å ikke sett investeringsforetakets 
evne til å etterkomme artikkel 37 i direktiv 85/611/EØF i 
fare, og skal også antas å være omsettelige, med mindre 
investeringsforetaket har tilgang til opplysninger som ville ha 
gitt en annen konklusjon.

2. Omsettelige verdipapirer nevnt i artikkel 1 nr. 8 i direktiv 
85/611/EØF skal anses å omfatte: 

a) andeler i fond med fast kapital som er opprettet som 
investeringsselskaper eller verdipapirfond, og som 
oppfyller følgende kriterier:

i) De oppfyller kriteriene angitt i nr. 1.

ii) De omfattes av foretaksstyringsordninger for 
selskaper.

iii) Dersom kapitalforvaltningsvirksomheten utføres av 
en annen enhet på vegne av fondet med fast kapital, 
omfattes enheten av nasjonale regler for vern av 
investorer.

b) andeler i fond med fast kapital som er opprettet i henhold 
til avtaleretten, og som oppfyller følgende kriterier:

i) De oppfyller kriteriene fastsatt i nr. 1.

ii) De omfattes av foretaksstyringsordninger som tilsvarer 
de som er nevnt i bokstav a) ii).

iii) De styres av en enhet som omfattes av nasjonale regler 
for vern av investorer.

c) finansielle instrumenter som oppfyller følgende kriterier:

i) De oppfyller kriteriene fastsatt i nr. 1.

ii) De er sikret ved eller knyttet til resultatutviklingen for 
andre eiendeler, som kan være forskjellige fra de som 
er nevnt i artikkel 19 nr. 1 i direktiv 85/611/EØF.

3. Dersom et finansielt instrument som omfattes av nr. 2 
bokstav c) omfatter et innebygd derivat som nevnt i artikkel 
10 i dette direktiv, skal kravene i artikkel 21 i direktiv 85/611/
EØF gjelde for det derivatet.

Artikkel 3

Artikkel 1 nr. 9 i direktiv 85/611/EØF

Instrumenter som vanligvis omsettes på pengemarkedet

1. Henvisningen i artikkel 1 nr. 9 i direktiv 85/611/EØF til 
pengemarkedsinstrumenter skal forstås som en henvisning til 
følgende finansielle instrumenter:

a) finansielle instrumenter som er opptatt til notering eller 
omsettes på et regulert marked i samsvar med artikkel 19 
nr. 1 bokstav a), b) og c) i direktiv 85/611/EØF.

b) Finansielle instrumenter som ikke er opptatt til notering.

2. Henvisningen i artikkel 1 nr. 9 i direktiv 85/611/EØF til 
pengemarkedsinstrumenter som instrumenter som vanligvis 
omsettes på pengemarkedet, skal forstås som en henvisning 
til finansielle instrumenter som oppfyller ett av følgende 
kriterier:

a) De har en løpetid på utstedelsestidspunktet på høyst 397 
dager.

b) De har en resterende løpetid på høyst 397 dager.

c) De gjennomgår regelmessige justeringer av avkastning i 
tråd med utviklingen på pengemarkedet minst hver 397. 
dag,

d) Deres risikoprofil, herunder kreditt- og renterisikoer, 
tilsvarer profilen til finansielle instrumenter som har en 
løpetid som nevnt i bokstav a) eller b), eller som omfattes 
av justering av avkastning som nevnt i bokstav c).
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Artikkel 4

Artikkel 1 nr. 9 i direktiv 85/611/EØF

Likvide instrumenter med en verdi som kan fastsettes 
med nøyaktighet til enhver tid

1. Henvisningen i artikkel 1 nr. 9 i direktiv 85/611/EØF 
til likvide pengemarkedsinstrumenter skal forstås som en 
henvisning til finansielle instrumenter som kan selges til en 
begrenset kostnad innen en tilstrekkelig kort frist, samtidig som 
det tas hensyn til investeringsforetakets plikt til å gjenkjøpe 
eller innløse sine andeler på anmodning fra en andelseier.

2. Henvisningen i artikkel 1 nr. 9 i direktiv 85/611/EØF 
til pengemarkedsinstrumenter som instrumenter som har en 
verdi som kan fastsettes med nøyaktighet til enhver tid, skal 
forstås som en henvisning til finansielle instrumenter som det 
finnes nøyaktige og pålitelige vurderingssystemer for, og som 
oppfyller følgende kriterier:

a) De gjør det mulig for investeringsforetaket å beregne 
en netto andelsverdi i samsvar med den verdien som det 
finansielle instrumentet i porteføljen kan omsettes for i en 
transaksjon på armlengdes avstand mellom velinformerte 
frivillige parter.

b) De er basert på enten markedsdata eller vurderingsmodeller, 
herunder systemer basert på amortiserte kostnader.

3. Kriteriene nevnt i nr. 1 og 2 skal anses som oppfylt 
for finansielle instrumenter som vanligvis omsettes på 
pengemarkedet i henhold til artikkel 1 nr. 9 i direktiv 85/611/
EØF, og som er opptatt til notering eller omsettes på et regulert 
marked i samsvar med artikkel 19 nr. 1 bokstav a), b) eller c) 
i nevnte direktiv, med mindre investeringsforetaket har tilgang 
til opplysninger som ville ha ført til en annen konklusjon.

Artikkel 5

Artikkel 19 nr. 1 bokstav h) i direktiv 85/611/EØF

Instrumenter der emisjonen eller utstederen selv omfattes 
av bestemmelser med henblikk på vern av investorer og 

oppsparte midler 

1. Henvisningen i artikkel 19 nr. 1 bokstav h) i direktiv 
85/611/EØF til andre pengemarkedsinstrumenter enn dem 
som omsettes på et regulert marked, og der emisjonen eller 
utstederen selv omfattes av bestemmelser med henblikk på 
vern av investorer og oppsparte midler, skal forstås som en 
henvisning til finansielle instrumenter som oppfyller følgende 
kriterier:

a) De oppfyller et av kriteriene i artikkel 3 nr. 2 og alle 
kriterier i artikkel 4 nr. 1 og 2,

b) Det foreligger passende opplysninger om dem, herunder 
opplysninger som gjør det mulig å foreta en korrekt 
vurdering av de kredittrisikoene som er forbundet med 
investeringen i slike instrumenter, idet det tas hensyn til 
nr. 2, 3 og 4 i denne artikkel,

c) De er fritt omsettelige.

2. For pengemarkedsinstrumenter som omfattes av artikkel 
19 nr. 1 bokstav h) annet og fjerde strekpunkt i direktiv 85/611/
EØF, eller som er utstedt av en lokal eller regional myndighet 
i en medlemsstat eller av et internasjonalt offentlig organ, men 
som ikke er garantert av en medlemsstat eller, i de tilfeller 
der en forbundsstat er en medlemsstat, av en av delstatene i 
forbundsstaten, skal de passende opplysningene nevnt i nr. 1 
bokstav b) i denne artikkel bestå av

a) opplysninger om både emisjonen eller emisjonsprogrammet 
og utstederens rettslige og finansielle stilling før utstedelsen 
av pengemarkedsinstrumentet,

b) oppdateringer av opplysningene nevnt i bokstav a) 
regelmessig og ved betydelige hendelser,

c) opplysningene nevnt i bokstav a) kontrollert av tilstrekkelig 
kvalifisert tredjemann uten instrukser fra utsteder,

d) tilgjengelig og pålitelig statistikk om emisjonen eller 
emisjonsprogrammet.

3. For pengemarkedsinstrumenter som omfattes av artikkel 
19 nr. 1 bokstav h) tredje strekpunkt i direktiv 85/611/EØF, 
skal de passende opplysningene nevnt i nr. 1 bokstav b) i denne 
artikkel bestå av

a) opplysninger om både emisjonen eller emisjonsprogrammet 
eller om utstederens rettslige og finansielle stilling før 
utstedelsen av pengemarkedsinstrumentet,

b) oppdateringer av opplysningene nevnt i bokstav a) 
regelmessig og ved betydelige hendelser,

c) tilgjengelig og pålitelig statistikk om emisjonen eller 
emisjonsprogrammet eller andre opplysninger som 
muliggjør en passende vurdering av kredittrisikoene 
forbundet med investeringen i slike instrumenter.
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4. For alle pengemarkedsinstrumenter som omfattes av 
artikkel 19 nr. 1 bokstav h) første strekpunkt i direktiv 85/611/
EØF, unntatt de som er nevnt nr. 2 i denne artikkel og de 
som er utstedt av Den europeiske sentralbank eller av en 
medlemsstats sentralbank, skal de passende opplysningene 
nevnt i nr. 1 bokstav b) i denne artikkel bestå av opplysninger 
om emisjonen eller emisjonsprogrammet eller om 
utstederens rettslige og finansielle stilling før utstedelsen av 
pengemarkedsinstrumentet.

Artikkel 6

Artikkel 19 nr. 1 bokstav h) i direktiv 85/611/EØF

Virksomhet som er underlagt og overholder tilsynsregler 
som vedkommende myndigheter anser å være minst like 
strenge som dem som er fastsatt i Fellesskapets regelverk

Henvisningen i artikkel 19 nr. 1 bokstav h) tredje strekpunkt 
i direktiv 85/611/EØF til en virksomhet som er underlagt og 
overholder tilsynsregler som vedkommende myndigheter anser 
å være minst like strenge som de som er fastsatt i Fellesskapets 
regelverk, skal forstås som en henvisning til utstedere som er 
underlagt og overholder tilsynsregler, og som oppfyller ett av 
følgende kriterier:

1. Utstederen er hjemmehørende i Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde.

2. Utstederen er hjemmehørende i de OECD-statene som 
tilhører G 10-gruppen,

3. Utstederen har en kredittvurdering som minst tilsvarer 
«investment grade».

4. Det kan på grunnlag av en dybdeanalyse av utstederen 
påvises at tilsynsreglene som gjelder for utstederen er 
minst like strenge som de som er fastsatt i Fellesskapets 
regelverk.

Artikkel 7

Artikkel 19 nr. 1 bokstav h) i direktiv 85/611/EØF

Verdipapiriseringsinstrumenter som omfattes av en banks 
likviditetslinje

1. Henvisningen i artikkel 19 nr. 1 bokstav h) fjerde strekpunkt 
i direktiv 85/611/EØF til verdipapiriseringsinstrumenter skal 
forstås som en henvisning til strukturer som er opprettet i 
foretaks-, forvaltnings- eller kontraktsmessig form med sikte 
på verdipapiriseringsvirksomhet.

2. Henvisningen i artikkel 19 nr. 1 bokstav h) fjerde 
strekpunkt i direktiv 85/611/EØF til en banks likviditetslinjer 
skal forstås som en henvisning til banktjenester som garanteres 
av en finansinstitusjon som selv etterkommer artikkel 19 nr. 1 
bokstav h) tredje strekpunkt i direktiv 85/611/EØF.

Artikkel 8

Artikkel 1 nr. 2 og artikkel 19 nr. 1 bokstav g) i direktiv 
85/611/EØF

Likvide finansielle eiendeler med hensyn til finansielle 
derivater

1. Henvisningen i artikkel 1 nr. 2 i direktiv 85/611/EØF til 
likvide finansielle eiendeler skal, med hensyn til finansielle 
derivater, forstås som en henvisning til finansielle derivater 
som oppfyller følgende kriterier:

a) Deres underliggende instrumenter består av en eller flere 
av følgende deler:

i) eiendeler angitt i artikkel 19 nr. 1 i direktiv 85/611/
EØF, herunder finansielle instrumenter som har en 
eller flere av disse eiendelenes kjennetegn,

ii) rentesatser,

iii) utenlandske valutakurser eller valutaer,

iv) finansindekser.

b) Når det gjelder OTC-derivater, oppfyller de vilkårene i 
artikkel 19 nr. 1 bokstav g) annet og tredje strekpunkt i 
direktiv 85/611/EØF.

2. Finansielle derivater nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) 
i direktiv 85/611/EØF skal anses å omfatte instrumenter som 
oppfyller følgende kriterier:

a) De gjør det mulig å overføre kredittrisikoen for en eiendel 
i henhold til nr. 1 bokstav a) i denne artikkel uavhengig av 
de andre risikoene forbundet med denne eiendelen.

b) De fører ikke til levering eller overføring, herunder i form 
av kontanter, av andre eiendeler enn dem som er nevnt i 
artikkel 19 nr. 1 og 2 i direktiv 85/611/EØF,

c) De oppfyller kriteriene for OTC-derivater fastsatt i 
artikkel 19 nr. 1 bokstav g) annet og tredje strekpunkt i 
direktiv 85/611/EØF og i nr. 3 og 4 i denne artikkel,

d) Risikoene forbundet med dem fanges opp på en 
tilfredsstillende måte av investeringsforetakets 
risikohåndteringsprosedyre og av internkontrollordninger 
i tilfelle av risikoer for asymmetrisk informasjon mellom 
investeringsforetaket og motparten til kredittderivatet 
som følge av motpartens mulige tilgang til uoffisielle 
opplysninger om selskaper hvis eiendeler utgjør 
underliggende instrumenter for kredittderivater.
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3. Med hensyn til artikkel 19 nr. 1 bokstav g) tredje 
strekpunkt i direktiv 85/611/EØF skal henvisningen til virkelig 
verdi forstås som en henvisning til det beløpet en eiendel kan 
omsettes for eller en forpliktelse innfris for i en transaksjon på 
armlengdes avstand mellom velinformerte frivillige parter.

4. Med hensyn til artikkel 19 nr. 1 bokstav g) tredje 
strekpunkt i direktiv 85/611/EØF skal henvisningen til pålitelig 
og verifiserbar vurdering forstås som en henvisning til en 
vurdering, utført av investeringsforetaket som tilsvarer den 
virkelige verdien nevnt i nr. 3 i denne artikkel, som ikke 
bare bygger på motpartens markedspriser og som oppfyller 
følgende kriterier:

a) Grunnlaget for vurderingen er enten en pålitelig ajourført 
markedsverdi av instrumentet eller, dersom en slik verdi 
ikke finnes, en modell for prisfastsettelse basert på en 
passende, anerkjent metodikk.

b) Vurderingen verifiseres på en av følgende måter:

i) av en egnet tredjemann som er uavhengig av 
OTC-derivatets motpart, og som med passende 
mellomrom foretar verifiseringen på en slik måte at 
investeringsforetaket har mulighet til å kontrollere 
den,

ii) av en enhet i investeringsforetaket som er uavhengig av 
avdelingen som er ansvarlig for å forvalte eiendelene, 
og som har tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre en 
slik oppgave.

5. Henvisningen i artikkel 1 nr. 2 og artikkel 19 nr. 1 bokstav 
g) i direktiv 85/611/EØF til likvide finansielle eiendeler skal 
forstås slik at den ikke omfatter råvarederivater.

Artikkel 9

Artikkel 19 nr. 1 bokstav g) i direktiv 85/611/EØF

Finansindekser.

1. Henvisningen i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) i direktiv 
85/611/EØF til finansindekser skal forstås som en henvisning 
til indekser som oppfyller følgende kriterier:

a) De har tilstrekkelig spredning, i den betydning at de 
oppfyller følgende kriterier:

i) indeksen er sammensatt slik at prisbevegelser eller 

handel som gjelder en bestanddel ikke på en utilbørlig 
måte påvirker utviklingen i hele indeksen,

ii) dersom indeksen er sammensatt av eiendeler nevnt i 
artikkel 19 nr. 1 i direktiv 85/611/EØF, er indeksens 
sammensetning minst i samsvar med kravene til 
spredning fastsatt i artikkel 22a i nevnte direktiv,

iii) dersom indeksen er sammensatt av andre eiendeler enn 
de som er nevnt i artikkel 19 nr. 1 i direktiv 85/611/
EØF, har indeksen en spredning som tilsvarer den som 
er fastsatt i artikkel 22a i nevnte direktiv.

b) De utgjør en passende standardverdi for referansemåling 
for markedet de viser til, ved at følgende kriterier er 
oppfylt:

i) indeksen måler utviklingen til en representativ gruppe 
av underliggende instrumenter på en relevant og 
passende måte,

ii) indeksen revideres eller justeres regelmessig for å sikre 
at den hele tiden gjenspeiler markedene den viser i 
samsvar med offentlig tilgjengelige kriterier,

iii) de underliggende instrumentene er tilstrekkelig 
likvide slik at brukerne kan etterligne indeksen om 
nødvendig.

c) De offentliggjøres på en hensiktsmessig måte slik at 
følgende kriterier oppfylles:

i) offentliggjøringen av dem bygger på pålitelige 
framgangsmåter for innsamling av priser og for 
beregning og deretter offentliggjøring av indeksverdien, 
herunder framgangsmåter for prisfastsettelse for 
bestanddeler som det ikke finnes en markedspris for,

ii) vesentlige opplysninger om spørsmål som 
indeksberegning, justeringsmetoder, indeksendringer 
eller eventuelle driftsmessige problemer med hensyn 
til å skaffe rettidige eller nøyaktige opplysninger gis på 
et bredt grunnlag og i rett tid.

2. Dersom sammensetningen av eiendeler som utgjør 
underliggende instrumenter for finansielle derivater i samsvar 
med artikkel 19 nr. 1 i direktiv 85/611/EØF ikke oppfyller 
kriteriene i nr. 1 i denne artikkel, skal disse finansielle 
derivatene, dersom de oppfyller kriteriene i artikkel 8 nr. 1 
i dette direktiv, anses som finansielle derivater basert på en 
kombinasjon av eiendelene nevnt i artikkel 8 nr. 1 bokstav 
a) i)–iii).
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Artikkel 10

Artikkel 21 nr. 3 fjerde ledd i direktiv 85/611/EØF

Omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter 
som omfatter innebygde derivater

1. Henvisningen i artikkel 21 nr. 3 fjerde ledd i direktiv 
85/611/EØF til omsettelige verdipapirer som omfatter et 
innebygd derivat, skal forstås som en henvisning til finansielle 
instrumenter som oppfyller kriteriene i artikkel 2 nr. 1 i dette 
direktiv, og som inneholder en bestanddel som oppfyller 
følgende kriterier:

a) Deler av eller alle kontantstrømmene som ellers ville ha 
vært påkrevd som følge av det omsettelige verdipapiret 
som fungerer som vertskontrakt, kan på grunn av 
bestanddelen endres i forhold til en bestemt rentesats, 
prisen på et finansielt instrument, en valutakurs, en pris- 
eller renteindeks, en kredittvurdering eller kredittindeks 
eller andre variabler og derfor variere på samme måte som 
et enkeltstående derivat.

b) Bestanddelens økonomiske kjennetegn og risikoer er ikke 
nært knyttet til vertskontraktens økonomiske kjennetegn 
og risikoer.

c) Bestanddelen har en betydelig innvirkning på det 
omsettelige verdipapirets risikoprofil og prisfastsettelse.

2. Pengemarkedsinstrumenter som oppfyller ett av kriteriene 
i artikkel 3 nr. 2 og alle kriterier i artikkel 4 nr. 1 og 2, og som 
inneholder en bestanddel som oppfyller kriteriene i nr. 1 i 
denne artikkel, skal anses som pengemarkedsinstrumenter som 
omfatter et innebygd derivat.

3. Et omsettelig verdipapir eller et pengemarkedsinstrument 
skal ikke anses å omfatte et innebygd derivat dersom 
det inneholder en bestanddel som ifølge avtalen kan 
overføres uavhengig av det omsettelige verdipapiret eller 
pengemarkedsinstrumentet. En slik bestanddel skal anses som 
et særskilt finansielt instrument.

Artikkel 11

Artikkel 21 nr. 2 i direktiv 85/611/EØF

Metoder og hjelpemidler med henblikk på effektiv 
porteføljeforvaltning

1. Henvisningen i artikkel 21 nr. 2 i direktiv 85/611/EØF til 
metoder og hjelpemidler som gjelder omsettelige verdipapirer 
og som benyttes med henblikk på effektiv porteføljeforvaltning, 
skal forstås som en henvisning til metoder og hjelpemidler som 
oppfyller følgende kriterier:

a) De er økonomisk hensiktsmessige ved at de gjennomføres 
på en kostnadseffektiv måte.

b) De innføres for ett eller flere av følgende formål:

i) for å minske risikoen,

ii) for å redusere kostnadene,

iii) for å gi det investeringsforetaket som har et risikonivå 
som er forenlig med foretakets risikoprofil og med 
reglene for risikospredning i artikkel 22 i direktiv 
85/611/EØF, økt kapital eller inntekt.

c) Risikoene forbundet med dem fanges opp på en 
tilfredsstillende måte av investeringsforetakets 
risikohåndteringsprosedyre.

2. Metoder og hjelpemidler som oppfyller kriteriene i nr. 
1 og som gjelder pengemarkedsinstrumenter, skal anses som 
metoder og hjelpemidler som gjelder pengemarkedsinstrumenter 
som benyttes med henblikk på en effektiv porteføljeforvaltning 
som nevnt i artikkel 21 nr. 2 i direktiv 85/611/EØF.

Artikkel 12

Artikkel 22a nr. 1 i direktiv 85/611/EØF

Investeringsforetak som etterligner en indeks

1. Henvisningen i artikkel 22a nr. 1 i direktiv 85/611/
EØF til etterligning av sammensetningen av en aksje- 
eller obligasjonsindeks skal forstås som en henvisning til 
etterligning av sammensetningen av indeksens underliggende 
eiendeler, herunder bruken av derivater eller andre metoder og 
hjelpemidler nevnt i artikkel 21 nr. 2 i direktiv 85/611/EØF og 
artikkel 11 i dette direktiv.

2. Henvisningen i artikkel 22a nr. 1 første strekpunkt i 
direktiv 85/611/EØF til en indeks som har en sammensetning 
med tilstrekkelig spredning, skal forstås som en henvisning 
til en indeks som oppfyller reglene for risikospredning i 
artikkel 22a i nevnte direktiv.

3. Henvisningen i artikkel 22a nr. 1 annet strekpunkt i 
direktiv 85/611/EØF til en indeks som utgjør et passende 
referansegrunnlag, skal forstås som en henvisning til en indeks 
der den som leverer indeksen benytter en anerkjent metode 
som vanligvis ikke fører til at en større utsteder utelukkes fra 
det markedet som indeksen viser til.

4. Henvisningen i artikkel 22a nr. 1 tredje strekpunkt i 
direktiv 85/611/EØF til en indeks som offentliggjøres på en 
hensiktsmessig måte, skal forstås som en henvisning til en 
indeks som oppfyller følgende kriterier:

a) Den er tilgjengelig for offentligheten.
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b) Den som leverer indeksen er uavhengig av det 
investeringsforetaket som etterligner en indeks.

Bokstav b) er ikke til hinder for at den som leverer indeksen 
og investeringsforetaket kan tilhøre samme konsern, forutsatt 
at det er innført effektive ordninger for håndtering av 
interessekonflikter.

Artikkel 13

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal senest 23. mars 2008 vedta og 
offentliggjøre 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 dette direktiv.

Medlemsstatene skal anvende disse bestemmelsene fra 23. juli 
2008.

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 14

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft dagen etter at det er kunngjort i Den 
europeiske unions tidende.

Artikkel 15

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 19. mars 2007.

 For Kommisjonen

 Charlie McCREEVY

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet og

ut frå desse synsmåtane:

1) Som nemnt i konklusjonane i kommisjonsmeldinga 
«i2010 — eit europeisk informasjonssamfunn for 
vekst og sysselsetjing»(1) (heretter kalla «i2010») 
vil Kommisjonen styrkje dialogen med aktørar og 
samarbeide med medlemsstatar om IKT-spørsmål, særleg 
ved å nytte den opne samordningsmetoden. Det kan 
difor verte naudsynt for Kommisjonen å få rettleiing og 
sakkunne frå eit rådgjevande organ med tenestemenn 
frå medlemsstatane, som er særskilt retta mot det IKT-
politiske området.

2) Gruppa må medverke til ei effektiv gjennomføring av 
i2010.

3) Gruppa må vere samansett av representantar på høgt nivå 
frå medlemsstatane, og vere open for observatørar frå 
tilmeldingsstatar og EØS-statar.

4) «Høgnivågruppa i2010» bør difor skipast og mandatet for 
og samansetnaden av gruppa fastsetjast —

TEKE DENNE AVGJERDA:

Artikkel 1

Kommisjonen har skipa ei gruppe av sakkunnige, 
«høgnivågruppa i2010», heretter kalla «gruppa».

Artikkel 2

Oppgåver

Kommisjonen kan rådføre seg med gruppa om alle spørsmål i 
samband med gjennomføringa av i2010-strategien.

Oppgåvene til gruppa er å

drøfte strategiske IKT-politiske spørsmål innanfor ramma – 
av i2010 og meir generelt Lisboa-dagsordenen, vurdere 
kor effektiv i2010 er og kome med synspunkt og råd 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 80 av 17.3.2006, s. 74, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 115/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester), se 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 9, 21.2.2008, s. 29. 

(1) KOM(2005) 229 endeleg utgåve.

om moglege betringar og tilpassingar av i2010-tiltak på 
grunnlag av gjennomføringa av i2010-strategien og den 
politiske utviklinga,

danne eit forum for strategiske drøftingar og utveksling av – 
røynsler, der alle kontora til Kommisjonen tek del, og

utveksle synspunkt om saker som gjeld dei nasjonale – 
reformplanane på område som er omfatta av i2010, 
i samband med arbeidet for å stette måla i Lisboa-
strategien.

Artikkel 3

Samansetnad – oppnemning

1. Gruppa skal vere samansett av ein representant frå 
kvar medlemsstat og frå Kommisjonen. Representantane frå 
medlemsstatane kan få hjelp av kollegaer med særskild 
kunnskap om det emnet som vert drøfta, utan at det rører 
ved dei reglane som gjeld for refusjon av møteutgifter. 
Representantane skal vere tenestemenn på høgt nivå som 
arbeider med informasjonssamfunnsspørsmål på nasjonalt 
plan, og som er i stand til å sikre høveleg samordning mellom 
dei nasjonale offentlege styresmaktene på dei ulike områda 
som er omfatta av i2010-strategien.

2. Kommisjonen kan tillate at observatørar frå EØS-statar 
og tilmeldingsstatar tek del. Desse observatørane er oppnemde 
i samsvar med kriteria i nr. 1.

3. Medlemsstatane, EØS-statane og tilmeldingsstatane skal 
gje Kommisjonen namna til og kontaktopplysningane om dei 
personane som dei har oppnemnt, og melde frå om eventuelle 
seinare endringar.

4. Namna til dei medlemmene som er oppnemnde, skal 
offentleggjerast på nettstaden for i2010 (www.europa.
eu.int/i2010). Medlemsskapslista vil verte ajourførd av 
Generaldirektoratet for informasjonssamfunnet og medium 
kvar gong medlemsstatane melder frå om endringar.

Artikkel 4

Verkemåte

1. Gruppa skal leiast av Kommisjonen.

KOMMISJONSAVGJERD

av 15. mars 2006

om skiping av ei gruppe av sakkunnige på høgt nivå som skal gje Europakommisjonen råd om 
gjennomføring og utvikling av i2010-strategien(*)

(2006/215/EF)

 2011/EØS/35/51
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2. Etter samråd med gruppa kan Kommisjonen skipe 
undergrupper som skal handsame særskilde spørsmål innanfor 
ramma av det mandatet som er fastsett av gruppa, og desse 
undergruppene skal oppløysast så snart mandatet deira er vorte 
stetta.

3. Kommisjonen kan be sakkunnige eller observatørar som 
har særskild kompetanse innanfor eit emne på dagsordenen, 
om å ta del i drøftingane til gruppa eller undergruppa dersom 
det vert rekna som nyttig og/eller naudsynt.

4. Opplysningar frå drøftingane til gruppa eller undergruppa 
skal ikkje spreiiast dersom Kommisjonen meiner at det dreier 
seg om fortrulege opplysningar.

5. Gruppa fastset møteføresegnene sine på grunnlag av 
standardmøteføresegnene(1).

6. Kommisjonen kan offentleggjere alle samandrag, 
konklusjonar, delar av konklusjonar eller arbeidsdokument 
som gruppa utarbeider.

(1) Vedlegg III til SEK(2005) 1004 av 27. juli 2005.

Artikkel 5

Møteutgifter

Kommisjonen skal i samsvar med gjeldande føresegner 
i Kommisjonen, refundere reise- og opphaldsutgifter for 
medlemmer, sakkunnige og observatørar i samband med 
verksemda til gruppa. Arbeidet til medlemmene skal vere utan 
vederlag.

Møteutgifter vert refunderte innanfor ramma av dei løyvingane 
som er tildelte den aktuelle avdelinga under den årlege 
tildelinga av midlar.

Artikkel 6

Iverksetjing

Denne avgjerda skal nyttast frå den dagen ho vert kunngjord i 
Tidend for Den europeiske unionen. Ho skal nyttast fram til 31. 
desember 2010. Kommisjonen skal ta avgjerd om ei eventuell 
lenging før den nemnde datoen.

Utferda i Brussel, 15. mars 2006.

 For Kommisjonen

 Viviane REDING

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) nr. 
2006/22 av 15. mars 2006 om minstekrav for gjennomføring 
av rådsforordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85 om 
bestemmelser på det sosiale området innen veitransport og om 
oppheving av rådsdirektiv 88/599/EØF(1), særlig artikkel 11 
nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til direktiv 2006/22/EF skal Kommisjonen 
utarbeide et elektronisk og utskriftsvennlig skjema som 
skal brukes dersom en fører har hatt sykefravær eller 
vært på ferie, eller dersom føreren har kjørt et annet 
kjøretøy og dette ikke omfattes av europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 561/2006 av 15. mars 
2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det 
sosiale området innen veitransport og om endring av 
rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 
samt om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 
3820/85(2).

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 99 av 14.4.2007, s. 14, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 116/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 9, 21.2.2008, s. 31. 

(1) EUT L 102 av 11.4.2006, s. 35.
(2) EUT L 102 av 11.4.2006, s. 1.

2) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra komiteen nedsatt ved artikkel 18 nr. 1 i rådsforordning 
(EØF) nr. 3821/85(3) —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Skjemaet nevnt i artikkel 11 nr. 3 i direktiv 2006/22/EF skal 
utformes som angitt i vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 12. april 2007.

 For Kommisjonen

 Jacques BARROT

 Visepresident

(3) EFT L 370 av 31.12.1985, s. 8. Forordningen sist endret ved forordning 
(EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 av 20.12.2006, s. 1).

KOMMISJONSVEDTAK

av 12. april 2007

om et skjema i henhold til bestemmelser på det sosiale området innen veitransport(*)

[meddelt under nummer K(2007) 1470]

(2007/230/EF)

 2011/EØS/35/52
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VEDLEGG

ERKLÆRING SOM BEKREFTER AKTIVITETER I HENHOLD TIL FORORDNING (EF) Nr. 561/2006 
ELLER DEN EUROPEISKE AVTALEN OM KJØRE- OG HVILETID M.V. FOR MANNSKAPER PÅ 

KJØRETØYER I INTERNASJONAL VEITRANSPORT (AETR) (*)

Utfylles på maskin og underskrives før hver tur

Oppbevares sammen med fartsskriverens registreringer i original på samme sted som disse

Falske erklæringer utgjør et lovbrudd

1. Foretakets navn

2. Adresse, postnummer, by, stat

3. Telefonnummer (med landkode)

4. Faksnummer (med landkode)

5. E-postadresse

Undertegnede:

6. Navn

7. Stilling i foretaket

erklærer at føreren:

8. Navn

9. Fødselsdato

10. Førerkortnummer, identitetskortnummer eller passnummer

i tidsrommet:

11. fra (klokkeslett/dag/måned/år)

12. til (klokkeslett/dag/måned/år)

13.   hadde sykefravær (**)

14.   var på ferie (**)

15.   kjørte et kjøretøy som er unntatt fra virkeområdet for forordning (EF) nr. 561/2006 eller AETR (**)

16. For foretaket, sted __________________________________________ dato  _____________________________ 

underskrift _______________________________________

17. Undertegnede, føreren av kjøretøyet, bekrefter at jeg i ovennevnte tidsrom ikke har kjørt et kjøretøy som er 
omfattet av virkeområdet for forordning (EF) nr. 561/2006 eller AETR.

18. Sted ________________________________________ dato  __________________________________________

Førerens underskrift  __________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________ 

_________________
(*) Dette skjemaet finnes i elektronisk og utskriftsvennlig versjon på nettstedet ec.europa.eu 
(**) Bare ett av alternativene 13, 14 eller 15 kan velges.

__________________________
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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 2001/16/
EF av 19. mars 2001 om samtrafikkevnen til det transeuropeiske 
jernbanesystem for konvensjonelle tog(1), særlig artikkel 
6 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med artikkel 2 bokstav c) i direktiv 2001/16/EF 
er det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle 
tog inndelt i strukturelle eller funksjonelle delsystemer.

2) I samsvar med direktivets artikkel 23 nr. 1 skal det for 
delsystemet «støy» utarbeides en teknisk spesifikasjon 
for samtrafikkevne (TSI).

3) Første trinn for å utarbeide en TSI er at Den europeiske 
sammenslutning for samtrafikkevne (AEIF), som er 
utpekt til å være det felles representative organ, lager et 
utkast til en TSI.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 37 av 8.2.2006, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 117/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 9, 21.2.2008, s. 32. 

(1) EFT L 110 av 20.4.2001, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 2004/50/EF 
(EUT L 164 av 30.4.2004, s. 114), rettet i EUT L 220 av 21.6.2004, s. 40).

4) AEIF har fått i oppdrag å utarbeide et utkast til TSI 
for delsystemet «støy» i samsvar med direktivets 
artikkel 6 nr. 1. De grunnleggende parametrene for dette 
TSI-utkastet ble vedtatt ved Kommisjonsvedtak 2004/446/
EF av 29. april 2004 om fastsettelse av de grunnleggende 
parametrene i de tekniske spesifikasjonene for 
samtrafikkevne vedrørende «støy», «godsvogner» 
og «telematikkprogrammer for godstrafikk», nevnt i 
direktiv 2001/16/EF(2).

5) Utkastet til TSI som ble utarbeidet på grunnlag av 
de grunnleggende parametrene, ble fulgt av en 
presentasjonsrapport som inneholder en nytte- 
og kostnadsanalyse som fastsatt i direktivets 
artikkel 6 nr. 5.

6) Utkastet til TSI er gjennomgått av komiteen nedsatt 
ved artikkel 21 i rådsdirektiv 96/48/EF av 23. juli om 
samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem 
for høyhastighetstog(3), i lys av presentasjonsrapporten.

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

(2) EUT L 155 av 30.4.2004, s. 1, rettet i EUT L 193 av 1.6.2004, s. 1.
(3) EFT L 235 av 17.9.1996, s. 6. Direktivet sist endret ved direktiv 2004/50/

EF.

KOMMISJONSVEDTAK

av 23. desember 2005

om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevnen som gjelder for delsystemet «rullende materiell 
— støy» i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog(*)

[meddelt under nummer K(2005) 5666]

(2006/66/EF)

 2011/EØS/35/53
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8) TSI-en for støy fra rullende materiell skal ikke pålegge 
bruk av bestemte teknologier eller tekniske løsninger, 
unntatt når det er strengt nødvendig for å oppnå 
samtrafikkevne i det transeuropeiske jernbanesystem for 
konvensjonelle tog.

9) TSI-en er basert på den beste sakkunnskapen som 
forelå på det tidspunktet da det tilsvarende utkastet ble 
utarbeidet. Den tekniske utviklingen eller driftsmessige, 
sikkerhetsmessige eller samfunnsmessige krav kan 
gjøre det nødvendig å endre eller utfylle denne TSI-
en. Ved behov vil det bli igangsatt en framgangsmåte 
for gjennomgåelse eller ajourføring i samsvar med 
artikkel 6 nr. 3 i direktiv 2001/16/EF.

10) For å oppmuntre til nyskaping og ta hensyn til tilegnet 
erfaring, kan TSI-en gjennomgås regelmessig. Denne 
bestemmelsen er nærmere beskrevet i kapittel 7 i TSI-
en.

11) For øyeblikket reguleres trafikken med rullende materiell 
til konvensjonelle tog av gjeldende nasjonale, bilaterale, 
multinasjonale eller internasjonale avtaler. Det er viktig 
at disse avtalene ikke hindrer nåværende og framtidig 
utvikling mot samtrafikkevne. Kommisjonen må derfor 
undersøke disse avtalene for å avgjøre om TSI-en i 
vedlegget bør gjennomgås som følge av dette.

12) For å unngå enhver tvil er det nødvendig å presisere 
at bestemmelsene i kommisjonsvedtak 2004/446/EF 
som omhandler de grunnleggende parametrene i det 
transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog, 
ikke lenger får anvendelse.

13) Bestemmelsene i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra komiteen nedsatt ved artikkel 21 i direktiv 96/48/
EF —

GJORT DETTE vedtak:

Artikkel 1

Den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne (heretter kalt 
TSI) som gjelder delsystemet «støy» i det transeuropeiske 
jernbanesystem for konvensjonelle tog nevnt i artikkel 6 nr. 1 i 
direktiv 2001/16/EF, er oppført i vedlegget til dette vedtak.

TSI-en får fullt ut anvendelse på rullende materiell i det 
transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog som 
beskrevet i vedlegg I i direktiv 2001/16/EF.

Artikkel 2

TSI-en skal utarbeides i to trinn, slik det er angitt i kapittel 
7 i vedlegget. Med forbehold for praksisen med regelmessig 

gjennomgåelse fastsatt i kapittel 7, skal Kommisjonen senest 
sju år etter at vedtaket får anvendelse, legge fram for komiteen 
nedsatt ved artikkel 21 i direktiv 96/48/EF, en rapport og 
om nødvendig et forslag til gjennomgåelse av avsnitt 7.2 i 
vedlegget.

Artikkel 3

Dersom avtalene inneholder krav om grenseverdier for støy, 
skal medlemsstatene underrette Kommisjonen om avtalene 
innen seks måneder etter at dette vedtak er trådt i kraft. 
Følgende avtaletyper skal meddeles:

a) nasjonale avtaler mellom medlemsstatene og jernbaneforetak 
eller infrastrukturforvaltninger, som enten er inngått på fast 
eller midlertidig basis, og som er nødvendige på grunn av 
at den aktuelle transporttjenesten har en svært spesifikk 
eller lokal karakter,

b) bilaterale eller multilaterale avtaler mellom jernbaneforetak, 
infrastrukturforvaltninger eller sikkerhetsmyndigheter som 
medfører høy grad av lokal eller regional samtrafikkevne,

c) internasjonale avtaler mellom én eller flere medlemsstater 
og minst én tredjestat, eller mellom jernbaneforetak eller 
infrastrukturforvaltninger fra medlemsstater og minst ett 
jernbaneforetak eller én infrastrukturforvaltning fra en 
tredjestat, som medfører høy grad av lokal eller regional 
samtrafikkevne.

Artikkel 4

Bestemmelsene i kommisjonsvedtak 2004/446/EF 
som omhandler de grunnleggende parametrene for det 
transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog, får 
ikke lenger anvendelse fra den dato dette vedtak trer i kraft.

Artikkel 5

Dette vedtak trer i kraft seks måneder etter at det er meddelt.

Artikkel 6

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 23. desember 2005.

 For Kommisjonen

 Jacques BARROT

 Visepresident
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DET TRANSEUROPEISKE JERNBANESYSTEM FOR KONVENSJONELLE TOG

Teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne

Delsystem: Konvensjonelt rullende materiell

Virkeområde: Støy

Aspekt: Støy fra godsvogner, lokomotiver, togsett og passasjervogner 

1. INNLEDNING

1.1. Teknisk virkeområde

Denne TSI-en gjelder for delsystemet rullende materiell, som er oppført på listen i nr. 1 i vedlegg II til 
direktiv 2001/16/EF.

Ytterligere opplysninger om delsystemet rullende materiell gis i kapittel 2.

Denne TSI-en omfatter støy fra godsvogner, lokomotiver, togsett og passasjervogner.

1.2. Geografisk virkeområde

Det geografiske virkeområdet til denne TSI-en er det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog, 
som beskrevet i vedlegg I til direktiv 2001/16/EF.

1.3. Innholdet i denne TSI-en

I samsvar med artikkel 5 nr. 3 i direktiv 2001/16/EF skal denne TSI-en:

a) angi det tilsiktede virkeområdet (en del av jernbanenettet eller av det rullende materiellet som omhandlet 
i direktivets vedlegg I; et delsystem eller en del av et delsystem som omhandlet i direktivets vedlegg II) 
— kapittel 2,

b) fastlegge grunnleggende krav for hvert aktuelle delsystem og dets grensesnitt mot andre delsystemer — 
kapittel 3,

c) fastlegge funksjonelle og tekniske spesifikasjoner som delsystemet og dets grensesnitt mot andre 
delsystemer må oppfylle. Om nødvendig kan disse spesifikasjonene variere avhengig av delsystemets 
bruk, f.eks. avhengig av de kategoriene av jernbanelinjer, knutepunkter og/eller rullende materiell som 
omhandles i direktivets vedlegg I — kapittel 4,

d) fastlegge hvilke samtrafikkomponenter og grensesnitt som må omfattes av europeiske spesifikasjoner, 
herunder europeiske standarder, som er nødvendige for å nå målet om samtrafikkevne i det transeuropeiske 
jernbanesystem for konvensjonelle tog — kapittel 5,

e) angi, for hvert enkelt tilfelle, framgangsmåtene for samsvarsvurdering eller vurdering av bruksegnethet. 
Dette omfatter særlig modulene som er definert i rådsbeslutning 93/465/EØF, eller eventuelt de særlige 
framgangsmåtene som skal benyttes for å vurdere samtrafikkomponentenes samsvar eller bruksegnethet, 
samt ved EF-verifiseringen av delsystemene — kapittel 6,

f) angi strategien for gjennomføring av TSI-en. Det er særlig nødvendig å spesifisere de trinnene som skal 
sluttføres for å oppnå en gradvis overgang fra den nåværende til den endelig situasjonen, der TSI-en 
generelt overholdes — kapittel 7,

g) angi, med henblikk på det berørte personalet, hvilke faglige kvalifikasjoner som kreves, og hvilke 
vilkår for helse og sikkerhet på arbeidsplassen som må oppfylles for drift og vedlikehold av det aktuelle 
delsystemet, og for gjennomføringen av TSI-en — kapittel 4.
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 Det kan dessuten i samsvar med artikkel 5 nr. 5 fastsettes bestemmelser om særlige tilfeller for hver TSI, og 
dette er angitt i kapittel 7.

 Endelig omfatter denne TSI-en i kapittel 4 også drifts- og vedlikeholdsregler som gjelder særskilt for det 
virkeområdet som er angitt i nr. 1.1 og 1.2.

2. BESKRIVELSE AV DELSYSTEM/VIRKEOMRÅDE

2.1. Beskrivelse av delsystem

Det rullende materiellet som denne TSI-en gjelder for, omfatter lokomotiver, togsett, godsvogner og 
passasjervogner som kan kjøre på hele eller deler av det transeuropeiske jernbanenettet for konvensjonelle tog. 
Godsvogner omfatter rullende materiell som er beregnet på å frakte lastebiler.

Dette rullende materiellet omfatter utelukkende vogner beregnet på internasjonal og nasjonal trafikk (særlig 
bruk) der det tas hensyn til at materiellet brukes lokalt, regionalt eller til fjerntrafikk.

TSI-en for støy i delsystemet rullende materiell omfatter grenseverdier for stasjonær støy, igangsettingsstøy, 
forbikjøringsstøy og innvendig støy i førerhuset forårsaket av konvensjonelt rullende materiell.

2.2. Delsystemets grensesnitt

 Denne TSI-en for støy har grensesnitt mot:

— Delsystemet godsvogner, der TSI-en er én av de TSI-ene som prioriteres høyest i henhold til 
artikkel 23 nr. 1 bokstav a) i direktiv 2001/16/EF med hensyn til:

 —  forbikjøringsstøy,

 — stasjonær støy.

— Delsystemene lokomotiver, togsett og passasjervogner, der TSI-en ikke er én av de TSI-ene som prioriteres 
høyest i henhold til artikkel 23 nr. 1 bokstav b) i direktiv 2001/16/EF og som ennå ikke er utarbeidet, med 
hensyn til:

 — stasjonær støy,

 — igangsettingsstøy,

 — forbikjøringsstøy,

 — innvendig støy i førerhuset når dette er relevant.

3. GRUNNLEGGENDE KRAV

3.1. Allment

 I virkeområdet til denne TSI-en oppfylles relevante grunnleggende krav angitt i kapittel 3 i denne TSI-en, 
ved at kravene for delsystemet er i samsvar med spesifikasjonene beskrevet i kapittel 4, noe som vises ved et 
positivt vurderingsresultat av verifiseringen av delsystemet, som beskrevet i kapittel 6.
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 Dersom deler av de grunnleggende kravene imidlertid omfattes av nasjonale regler på grunn av:

— punkter i TSI-en som er åpne eller beheftet med forbehold,

— unntak i henhold til artikkel 7 i direktiv 2001/16/EF,

— særlige tilfeller som beskrevet i nr. 7.6 i denne TSI-en,

 skal tilhørende samsvarsvurdering utføres etter framgangsmåter som den berørte medlemsstaten er ansvarlig 
for.

 I henhold til artikkel 4 nr. 1 i direktiv 2001/16/EF skal det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle 
tog med delsystemer, samtrafikkomponenter, herunder grensesnitt, oppfylle de relevante grunnleggende 
kravene oppført i vedlegg III til dette direktiv.

3.2. Grunnleggende krav

 De grunnleggende kravene omhandler:

— sikkerhet,

— pålitelighet og tilgjengelighet,

— helse,

— miljøvern,

— teknisk kompatibilitet.

 Disse kravene omfatter allmenne krav og særlige krav for hvert delsystem.

 Allmenne grunnleggende krav1.3. 

3.3.1. Miljøvern

 Grunnleggende krav 1.4.4 i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF: Ved drift av det transeuropeiske jernbanesystem 
for konvensjonelle tog må gjeldende regler om støyplager overholdes.

 Når det gjelder delsystemet rullende materiell og støy fra rullende materiell, spesifiseres dette grunnleggende 
kravet i følgende underavsnitt:

— forbikjøringsstøy (grunnleggende parameter 4.2.1.1 og 4.2.2.4),

— stasjonær støy (grunnleggende parameter 4.2.1.2 og 4.2.2.2),

— igangsettingsstøy (grunnleggende parameter 4.2.1.3),

— innvendig støy i lokomotiver, togsett og styrevogner (grunnleggende parameter 4.2.3).

3.4. Aspekter i forbindelse med spesifikke grunnleggende krav for delsystemet rullende materiell

 De grunnleggende kravene som er spesifikke for delsystemet rullende materiell, er ikke relevante for støy fra 
rullende materiell.
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4. KARAKTERISERING AV DELSYSTEMET

4.1. Innledning

 Det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog, som direktiv 2001/16/EF får anvendelse på og 
som delsystemet rullende materiell er en del av, er et integrert system der sammenhengen må kontrolleres. 
Sammenhengen må kontrolleres, særlig med hensyn til spesifikasjonene i delsystemet, grensesnittene til det 
systemet det er integrert i, samt drifts- og vedlikeholdsreglene.

 Idet det tas hensyn til alle relevante grunnleggende krav, er støygrensene i delsystemet rullende materiell 
beskrevet i dette kapittel 4.

 Denne TSI-en får anvendelse på nye kjøretøyer og rullende materiell som er fornyet eller rustet opp, dersom 
dette kreves i henhold til kapittel 7.2.

 Nr. 4.2 i denne TSI-en får bare anvendelse på rullende materiell som tas i bruk i samsvar med artikkel 14 nr. 1 
eller 14 nr. 3 i direktiv 2001/16/EF.

4.2. Funksjonelle og tekniske spesifikasjoner for delsystemet

 På grunnlag av de grunnleggende kravene i kapittel 3, gjelder følgende funksjonelle og tekniske spesifikasjoner 
for støygrenser i delsystemet rullende materiell:

— stasjonær støy (grunnleggende parameter 4.2.1.2 og 4.2.2.2),

— igangsettingsstøy (grunnleggende parameter 4.2.2.3),

— forbikjøringsstøy (grunnleggende parameter 4.2.1.1 og 4.2.2.4),

— innvendig støy i lokomotiver, togsett og styrevogner (grunnleggende parameter 4.2.3).

 Maskiner som vedlikeholder infrastrukturen, skal regnes som lokomotiver under transport, men behøver ikke 
overholde denne TSI-en når de benyttes til vedlikeholdsarbeid.

4.2.1. Støy fra godsvogner

 Støy fra godsvogner kan deles inn i forbikjøringsstøy og stasjonær støy.

 Forbikjøringsstøy fra en godsvogn påvirkes i høy grad av rullestøy (støy fra kontakten mellom hjul og skinner), 
som er avhengig av hastighet.

 Rullestøyen skyldes overflatebeskaffenheten til både hjul og skinner og de dynamiske egenskapene til sporet 
og hjulsettet.

 Parameteren for å karakterisere forbikjøringsstøy omfatter:

— lydtrykknivå, i henhold til en definert målemetode,

— mikrofonplassering,

— vognens hastighet,

— skinnenes overflatebeskaffenhet,
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— sporets dynamiske egenskaper og støyutstråling.

 Stasjonær støy fra en godsvogn er bare relevant dersom vognen er utstyrt med hjelpeinnretninger som motorer, 
generatorer og kjølesystemer. Det gjelder da særlig for kjølevogner.

 Parametrene for karakterisering av stasjonær støy omfatter:

— lydtrykknivå, i henhold til en definert målemetode og mikrofonplassering,

— driftsforhold.

4.2.1.1. G r e n s e v e r d i e r  f o r  f o r b i k j ø r i n g s s t ø y

 Indikatoren for forbikjøringsstøy er A-veid ekvivalent kontinuerlig lydtrykknivå LpAeq, Tp målt under 
forbikjøringstiden i en avstand av 7,5 m fra sporets midtlinje, 1,2 m over skinnetopp. Målingene skal utføres 
i samsvar med prEN ISO 3095:2001, bortsett fra at referansesporet skal oppfylle kravene i vedlegg A1.4. 
Referansesporet skal gjøres tilgjengelig på vilkår som sikrer likebehandling.

 Grenseverdiene LpAeq, Tp for forbikjøringsstøyen fra godsvogner i henhold til ovennevnte vilkår, er angitt i 
tabell 1.

Tabell 1

Grenseverdier LpAeq,Tp for forbikjøringsstøy fra godsvogner

Vogner LpAeq,Tp

Nye vogner med et gjennomsnittlig antall aksler per lengdeenhet (apl) på 
høyst 0,15 m-1 ved 80 km/t

< = 82 dB(A)

Vogner som er fornyet eller rustet opp i samsvar med artikkel 14 nr. 3 i 
direktiv 2001/16/EF med et gjennomsnittlig antall aksler per lengdeenhet (apl) 
på høyst 0,15 m-1 ved 80 km/t

< = 84 dB(A)

Nye vogner med et gjennomsnittlig antall aksler per lengdeenhet (apl) på over 
0,15 m-1 og høyst 0,275 m-1 ved 80 km/t

< = 83 dB(A)

Vogner som er fornyet eller rustet opp i samsvar med artikkel 14 nr. 3 i 
direktiv 2001/16/EF med et gjennomsnittlig antall aksler per lengdeenhet (apl) 
på over 0,15 m-1 og høyst 0,275 m-1 ved 80 km/t

< = 85 dB(A)

Nye vogner med et gjennomsnittlig antall aksler per lengdeenhet (apl) på over 
0,275 m-1 ved 80 km/t

< = 85 dB(A)

Vogner som er fornyet eller rustet opp i samsvar med artikkel 14 nr. 3 i 
direktiv 2001/16/EF med et gjennomsnittlig antall aksler per lengdeenhet (apl) 
på over 0,275 m-1 ved 80 km/t

< = 87 dB(A)

 Apl er antall aksler dividert med lengden over bufferne.

 Forbikjøringsstøyen fra et tog skal måles ved 80 km/t og ved høyeste hastighet, men lavere enn 190 km/t. 
Verdiene som skal sammenlignes med grenseverdiene (se tabell 1), er høyeste målte verdi ved 80 km/t og den 
målte verdien ved høyeste hastighet, men angitt ved 80 km/t etter ligningen LpAeq,Tp (80 km/t) = LpAeq,Tp(v)-
30*log (v/80 km/t). Andre hastigheter som er nevnt i prEN ISO 3095:2001, skal ikke tas med i målingene.
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4.2.1.2. G r e n s e v e r d i e r  f o r  s t a s j o n æ r  s t ø y

 Stasjonær støy skal beskrives ved A-veid ekvivalent kontinuerlig lydtrykknivå LpAeq, T, i samsvar med 
prEN ISO 3095:2001 kapittel 7.5. med de avvikene som er beskrevet i vedlegg A. Grenseverdien for stasjonær 
støy fra godsvogner målt i en avstand av 7,5 m fra sporets midtlinje og 1,2 m over skinnetopp, er angitt i 
tabell 2. Indikatoren for lydtrykknivået er LpAeq,T.

Tabell 2

Grenseverdi LpAeq,T for stasjonær støy fra godsvogner

Vogner LpAeq,T

Alle godsvogner < = 65 dB(A)

 Det spesifiserte nivået for stasjonær støy er energigjennomsnittet av alle verdier målt ved målepunktene 
definert i vedlegg A.1.1 i denne TSI-en.

4.2.2 Støy fra lokomotiver, togsett og passasjervogner

4.2.2.1. I n n l e d n i n g

 Støy fra lokomotiver, togsett og passasjervogner kan deles inn i stasjonær støy, igangsettingsstøy og 
forbikjøringsstøy. Det er også tatt hensyn til støy i førerhuset.

 Stasjonær støy påvirkes i høy grad av hjelpeinnretninger, for eksempel kjølesystemer, klimaanlegg og 
kompressorer.

 Igangsettingsstøy er en kombinasjon av støy fra trekkomponenter, for eksempel dieselmotorer, kjølevifter, 
hjelpeinnretninger og av og til fra hjulslipp.

 Forbikjøringsstøy påvirkes i høy grad av rullestøy fra kontakten mellom hjul og skinner, som er avhengig av 
hastighet.

 Selve rullestøyen skyldes overflatebeskaffenheten til både hjul og skinner og de dynamiske egenskapene til 
sporet og hjulsettet.

 Ved lavere hastigheter er også støy fra hjelpeinnretninger og trekkenheter av betydning.

 Støynivået kjennetegnes ved:

— lydtrykknivå, i henhold til en definert målemetode,

— mikrofonplassering,

— vognens hastighet,

— skinnenes overflatebeskaffenhet,

— sporets dynamiske egenskaper og støyutstråling.
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Parametrene for karakterisering av stasjonær støy omfatter:

— lydtrykknivå, i henhold til en definert målemetode og mikrofonplassering,

— driftsforhold.

 Togsett er faste togsett enten med distribuert framdriftssystem eller med én eller flere reserverte motorvogner og 
passasjervogner. Togsett med elektrisk framdrift forkortes til «EMU» (Electric Multiple Units), og dieseldrevne 
togsett til «DMU». I denne TSI-en omfatter ordene «diesel» eller «dieselmotor» alle typer forbrenningsmotorer 
som brukes til framdrift. Fast sammensatte tog som består av to lokomotiver og passasjervogner, kan ikke 
anses som togsett dersom lokomotivene kan brukes i forskjellige togsammensetninger.

4.2.2.2. G r e n s e v e r d i e r  f o r  s t a s j o n æ r  s t ø y

 Grenseverdiene for stasjonær støy er definert i en avstand av 7,5 m fra sporets midtlinje, 1,2 m over skinnetopp. 
Målevilkårene er definert i standarden prEN ISO 3095:2001 med de avvikene som er beskrevet i vedlegg A. 
Indikatoren for lydtrykknivået er LpAeq,T. Grenseverdiene for støy fra kjøretøyene under nevnte vilkår, er angitt 
i tabell 3.

Tabell 3

Grenseverdier LpAeq,T for stasjonær støy fra elektriske lokomotiver, diesellokomotiver, EMU-er, DMU-er 
og passasjervogner

Kjøretøyer LpAeq,T

Elektriske lokomotiver 75

Diesellokomotiver 75

EMU-er 68

DMU-er 73

Passasjervogner 65

 Det spesifiserte nivået for stasjonær støy er energigjennomsnittet av alle måleverdier målt ved målepunktene 
definert i vedlegg A.1.1 i denne TSI-en.

4.2.2.3. G r e n s e v e r d i e r  f o r  i g a n g s e t t i n g s s t ø y

 Grenseverdiene for igangsettingsstøy er definert i en avstand av 7,5 m fra sporets midtlinje, 1,2 m over 
skinnetopp. Målevilkårene er definert i standarden pr EN ISO 3095:2001 med de avvikene som er beskrevet 
i nr. A1.2 i vedlegg A. Indikatoren for lydtrykknivået er LpAFmax. Grenseverdiene for igangsettingsstøy fra 
kjøretøyene under nevnte vilkår, er angitt i tabell 4.

Tabell 4

Grenseverdier LpAFmax for igangsettingsstøy fra elektriske lokomotiver, diesellokomotiver, EMU-er og 
DMU-er

Kjøretøyer LpAFmax

Elektriske lokomotiver 
P < 4500 kW ved flensen 82

Elektriske lokomotiver 
P >/= 4500 kW ved flensen 85

Diesellokomotiver 
P < 2000 kW ved akselen 86
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Kjøretøyer LpAFmax

Diesellokomotiver 
P >/= 2000 kW ved akselen 89

EMU-er 82

DMU-er 
P < 500 kW/motor 83

DMU-er 
P >/= 500 kW/motor 85

4.2.2.4. G r e n s e v e r d i e r  f o r  f o r b i k j ø r i n g s s t ø y

 Grenseverdiene for forbikjøringsstøy er definert i en avstand av 7,5 m fra referansesporets midtlinje og 1,2 m 
over skinnetopp ved en hastighet på 80 km/t. Indikatoren for A-veid ekvivalent kontinuerlig lydtrykknivå er 
LpAeq,Tp.

 Målingene skal utføres i samsvar med prEN ISO 3095:2001 med de avvikene som er angitt i nr. A1.3 og A1.4 
i vedlegg A. Referansesporet skal gjøres tilgjengelig på vilkår som sikrer likebehandling.

 Forbikjøringsstøyen fra et tog skal måles ved 80 km/t og ved høyeste hastighet, men lavere enn 190 km/t. 
Andre hastigheter som er nevnt i prEN ISO 3095:2001, skal ikke tas med i målingene. Verdien som skal 
sammenlignes med grenseverdiene (se tabell 5), er høyeste målte verdi ved 80 km/t og den målte verdien ved 
høyeste hastighet, men normalisert til 80 km/t etter ligningen

 LpAeq,Tp(80 km/t) = LpAeq,Tp(v)-30*log (v/80 km/t).

 Grenseverdiene for støy fra elektriske lokomotiver, diesellokomotiver, EMU-er, DMU-er og passasjervogner i 
henhold til ovennevnte vilkår, er angitt i tabell 5.

Tabell 5

Grenseverdier LpAeq,Tp for forbikjøringsstøy fra elektriske lokomotiver, diesellokomotiver, EMU-er, DMU-
er og passasjervogner

Kjøretøyer LpAeq,Tp @ 7,5 m

Elektriske lokomotiver 85

Diesellokomotiver 85

EMU-er 81

DMU-er 82

Passasjervogner 80

4.2.3. Innvendig støy i lokomotiver, togsett og styrevogner

 Innvendig støynivå i passasjervogner anses ikke for å være en grunnleggende parameter. Støynivået i 
førerhuset er derimot et viktig tema. Støynivået i førerhuset skal holdes så lavt som mulig ved å begrense 
støyen ved kilden, og ved hjelp av egnede ekstra tiltak (lydisolering, lydabsorpsjon). Grenseverdiene er 
definert i tabell 6.
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Tabell 6

Grenseverdier LpAeq,T for innvendig støy i førerhuset til elektriske lokomotiver, diesellokomotiver, EMU-
er, DMU-er og styrevogner

Støy i førerhuset LpAeq,T Tidsintervaller for måling T

Stillstand 
(måling ved utvendig varselsignal med 
maksimalt lydtrykk fra signalhornet, men 
under 125 dB(A) i en avstand av 5 m 
foran vognen og 1,6 m over skinnetopp)

95 3 sek.

Høyeste hastighet, men lavere enn 190 
km/t 
(måling i åpent landskap uten innvendige 
og utvendige varselsignaler)

78 1 min.

 Målingene skal utføres under følgende forhold:

— dører og vinduer skal være lukket,

— lasten som trekkes, skal tilsvare minst to tredeler av høyeste tillatte verdi.

 Når det blir utført målinger ved høyeste hastighet, skal mikrofonen plasseres i høyde med togførerens øre (når 
vedkommende sitter) i midten av et horisontalplan fra frontrutene til førerhusets bakvegg.

 Når det blir utført målinger av signalhornets virkning, skal det plasseres åtte mikrofoner jevnt fordelt rundt 
togførerens hode i et horisontalplan og i en radius på 25 cm (når vedkommende sitter). Det aritmetiske 
gjennomsnittet av de åtte verdiene skal sammenlignes med grenseverdien.

 Denne tabellen gjelder for førerhus. Under alle omstendigheter skal jernbaneforetak og deres personale 
overholde europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/10/EF av 6. februar 2003 om minstekrav til helse og 
sikkerhet med hensyn til eksponering av arbeidstakere for risikoer i forbindelse med fysiske agenser (støy), 
men overholdelse av direktiv 2003/10/EF berører ikke EF-verifisering av rullende materiell med førerhus.

4.3. Funksjonelle og tekniske spesifikasjoner for grensesnittene

4.3.1. Delsystemet rullende materiell til konvensjonelle tog

 Støygrensene fra godsvogner i denne TSI-en skal benyttes som en konstruksjonsparameter i kapittel 4.2.4 
(bremsing), og det skal tas hensyn til dem som et ledd i godkjenning av delsystemet i kapittel 6.2 (Delsystemet 
rullende materiell til konvensjonelle tog – godsvogner) i denne TSI-en for rullende materiell til konvensjonelle 
tog.

4.3.2. Delsystemene lokomotiver, togsett og passasjervogner

 Disse TSI-ene er ennå ikke utarbeidet. Når det gjelder støy fra lokomotiver, togsett og passasjervogner, skal 
disse enhetene konstrueres slik at de er i samsvar med de angitte grenseverdiene i kapittel 4 (karakterisering 
av delsystemet) i disse TSI-ene.

4.4. Driftsregler

 I lys av de grunnleggende kravene i kapittel 3, finnes det ingen bestemte driftsregler for delsystemet rullende 
materiell med hensyn til støy fra rullende materiell.
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4.5. Vedlikeholdsregler

— Parametrer for kontakt hjul/skinne (hjulprofil)

— Hjulskader (flater, manglende rundhet)

 Se vedlikeholdsplanen i kapittel 4.2.8 i TSI-en for rullende materiell til konvensjonelle tog.

4.6. Faglige kvalifikasjoner

 Det finnes ingen ytterligere krav utover gjeldende fellesskapsregler og nasjonal lovgivning som er i samsvar 
med Fellesskapets regelverk vedrørende faglige kvalifikasjoner.

4.7. Helse- og sikkerhetskrav

 De nedre tiltaksverdiene for eksponering fastsatt i artikkel 3 i direktiv 2003/10/EF (syttende særdirektiv i 
henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF), overholdes med nåværende grenseverdier for innvendig 
støy i førerhus:

— med hensyn til toppverdier,

— og generelt med hensyn til gjennomsnittsverdier ved normale driftsforhold.

4.8. Registre over infrastruktur og rullende materiell

4.8.1. Infrastrukturregister

 Gjelder ikke for denne TSI-en.

4.8.2. Register over rullende materiell

 Når det gjelder delsystemet rullende materiell med hensyn til støy fra rullende materiell, skal følgende 
opplysninger tas med i registeret over rullende materiell:

— forbikjøringsstøy (grunnleggende parameter 4.2.1.1 og 4.2.2.4),

— stasjonær støy (grunnleggende parameter 4.2.1.2 og 4.2.2.2),

— igangsettingsstøy (grunnleggende parameter 4.2.2.3),

— innvendig støy i førerhuset.

5. SAMTRAFIKKOMPONENTER

5.1. Definisjon

 I samsvar med artikkel 2 bokstav d) i direktiv 2001/16/EF er samtrafikkomponenter «enhver enkeltstående 
komponent, gruppe av komponenter, underenhet eller fullstendig enhet som inngår i eller er bestemt til å inngå 
i et delsystem, og som samtrafikkevnen til det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog direkte 
eller indirekte er avhengig av. Begrepet «komponent» omfatter både materielle produkter og immaterielle 
produkter, som programvare.»

 Det er ikke angitt noen samtrafikkomponenter i denne TSI-en.
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6. SAMSVARSVURDERING OG/ELLER VURDERING AV BRUKSEGNETHET FOR KOMPONENTENE 
SAMT VERIFISERING AV DELSYSTEMET

6.1. Samtrafikkomponenter

 Ikke relevant

6.2. Delsystemet rullende materiell med hensyn til støy fra rullende materiell

6.2.1. Framgangsmåter for vurdering

 På forespørsel fra oppdragsgiver eller dennes godkjente representant i Fellesskapet utfører det tekniske 
kontrollorganet EF-verifiseringen i samsvar med vedlegg VI til direktiv 2001/16/EF.

 Oppdragsgiver skal utarbeide EF-verifiseringserklæringen for delsystemet rullende materiell, herunder 
støyaspektet i samsvar med artikkel 18 nr. 1 i og vedlegg V til direktiv 2001/16/EF.

6.2.2. Moduler

 For å verifisere støykravene som beskrevet i kapittel 4, kan oppdragsgiver eller dennes godkjente representant 
i Fellesskapet velge mellom følgende moduler:

— enten framgangsmåten for typegodkjenning (modul SB) til prosjekterings- og utviklingsfasen i 
kombinasjon med en modul til produksjonsfasen:

— enten framgangsmåten for kvalitetsstyring av produksjonen (modul SD),

— eller framgangsmåten for produktverifisering (modul SF),

— eller et fullstendig kvalitetsstyringssystem med framgangsmåten for designkontroll (modul SH2).

 Disse modulene er beskrevet i vedlegg B til denne TSI-en.

 Samsvarsvurderingen av støykravene for godsvogner kan utføres samtidig med framgangsmåtene for 
verifisering av de øvrige kravene for godsvogner, som er beskrevet i TSI-en for rullende materiell til 
konvensjonelle tog.

 Modul SD kan bare velges når oppdragsgiver eller involverte hovedleverandører benytter et 
kvalitetsstyringssystem for framstilling samt kontroll og prøving av det endelige produktet, som er godkjent 
og underlagt tilsyn av et valgfritt teknisk kontrollorgan.

 Modul SH2 kan bare velges når oppdragsgiver eller involverte hovedleverandører benytter et 
kvalitetsstyringssystem for prosjektering og framstilling samt kontroll og prøving av det endelige produktet, 
som er godkjent og underlagt tilsyn av et valgfritt teknisk kontrollorgan.

 Det skal tas hensyn til følgende tilleggsfaktorer når de forskjellige modulene anvendes:

— Prosjekteringsfasen: For modul SB kreves en undersøkelse av prosjekteringen med henvisning til 
modulens kapittel 4.3.

— Produksjonsfasen: Bruk av modul SD, SF og SH2 til produksjonsfasen gjør det mulig å evaluere om 
kjøretøyene er i samsvar med den godkjente typen, som beskrevet i typeprøvingssertifikatet. Bruken 
skal særlig vise at framstillingen og monteringen er foretatt med de samme komponentene og de samme 
tekniske løsningene som den godkjente typen.
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6.2.3. Delsystemet rullende materiell, støyaspektet

 Når det gjelder delsystemet rullende materiell og aspektet støy fra godsvogner, lokomotiver, togsett og 
passasjervogner, bygger verifiseringen på dette kapittelet.

 Framgangsmåter for EF-verifisering: Vedlegg A til denne TSI-en.

 Liste over spesifikasjoner og beskrivelse av prøvingsmetoder:

— A1. Målevilkår, avvik fra prEN ISO 3095:2001

— A.1.1. Stasjonær støy

— A.1.2. Igangsettingsstøy

— A.1.3. Forbikjøringsstøy

— A.1.4. Referansespor for forbikjøringsstøy

7. GJENNOMFØRING

7.1. Allment

 Ved gjennomføring av TSI-ene skal det tas hensyn til den samlede utviklingen av jernbanenettet for 
konvensjonelle tog mot fullstendig samtrafikkevne.

 For å støtte denne utviklingen, kan TSI-ene anvendes trinnvis og gradvis og gjennomføres samordnet med 
andre TSI-er.

7.2. Gjennomgåelse av TSI

 I samsvar med artikkel 6 nr. 3 i direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF, skal byrået ha ansvar 
for å forberede gjennomgåelsen og ajourføringen av TSI-er og for å framlegge relevante anbefalinger for 
komiteen nevnt i artikkel 21 i dette direktiv, for å sikre at det tas hensyn til den tekniske utviklingen og 
nye samfunnsmessige krav. Dessuten kan en gradvis vedtakelse og gjennomgåelse av andre TSI-er også få 
betydning for denne TSI-en. Foreslåtte endringer til denne TSI-en skal gjennomgås nøye, og ajourførte TSI-er 
vil bli offentliggjort omtrent hvert tredje år.

 EU vil uansett, og senest sju år etter at denne TSI-en er trådt i kraft, legge fram for komiteen nevnt i artikkel 21, 
en rapport og om nødvendig et forslag til gjennomgåelse av denne TSI-en med hensyn til følgende punkter:

1. En vurdering av gjennomføringen av TSI-en, særlig når det gjelder kostnader og nytte.

2. Anvendelsen av en kontinuerlig grenseverdikurve LpAeq,Tp for forbikjøringsstøy fra godsvogner som en 
funksjon av APL (aksler per lengdeenhet), forutsatt at dette ikke hindrer teknisk nyskaping, særlig når det 
gjelder togstammer.

3. Annen fase av grenseverdiene for forbikjøringsstøy fra godsvogner, lokomotiver, togsett og passasjervogner 
(se nr. 7.2), i samsvar med resultatene fra nøyaktige støymålingskampanjer som særlig tar hensyn til teknisk 
utvikling og tilgjengelig teknologi for både spor og rullende materiell og nytte- og kostnadsanalyser.

4. En eventuell annen fase for grenseverdiene for igangsettingsstøy for diesellokomotiver og togsett.
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5. Innlemmelse av infrastruktur i virkeområdet for TSI-en for «støy» i samordning med TSI-en for 
«infrastruktur».

6. Innlemmelse i TSI-en av et system for tilsyn av hjulskader. Hjulskader påvirker støyutslippet.

7.3. Framgangsmåte i to trinn

 Det anbefales at dersom nytt rullende materiell må bestilles ti år etter at denne TSI-en er trådt i kraft, eller 
må tas i bruk tolv år etter at denne TSI-en er trådt i kraft, anvendes TSI-ens nr. 4.2.1.1 og 4.2.2.4 med en 
støyreduksjon på 5 dB(A), unntatt for DMU-er og EMU-er. For disse sistnevnte er reduksjonen på 2 dB(A). 
Denne anbefalingen skal bare tjene som et grunnlag for gjennomgåelse av nr. 4.2.1.1 og 4.2.2.4 i forbindelse 
med at TSI-en gjennomgås som nevnt i nr. 7.2.  

7.4. Ettermonteringsprogram for støyreduksjon

 Som følge av jernbanevognenes lange levetid er det også nødvendig å treffe tiltak for den eksisterende 
parken av rullende materiell, først og fremst for godsvogner, for å kunne oppnå en merkbar reduksjon av 
støynivået slik det oppleves innenfor et rimelig tidsrom. Kommisjonen vil ta initiativ til å drøfte alternativer 
for ettermontering på godsvogner med relevante interessenter for å kunne oppnå en generell avtale med 
bransjen.

7.5. Anvendelse av denne TSI-en på nytt rullende materiell

 Spesifikasjonene i denne TSI-en får anvendelse på alt nytt rullende materiell innenfor denne TSI-ens 
virkeområde.

 TSI-en for rullende materiell til konvensjonelle tog får også full anvendelse på nye vogner.

7.5.1. Overgangsperiode for utvendig støy

 Det er tillatt å anvende grenseverdier som er 2 dB(A) høyere enn dem som er angitt i kapittel 4 og 7 i denne 
TSI-en, for utvendig støy fra elektriske lokomotiver, diesellokomotiver, EMU-er, DMU-er og passasjervogner 
i en overgangsperiode på 24 måneder fra den dato denne TSI-en trer i kraft. Denne tillatelsen gjelder bare 
for:

— kontrakter som allerede er undertegnet eller er i sluttfasen av en anbudsprosedyre når denne TSI-en trer i 
kraft, og opsjoner i disse kontraktene om å kjøpe flere kjøreøyer, eller

— kontrakter om å kjøpe nytt rullende materiell av en eksisterende konstruksjonstype, som er undertegnet i 
denne overgangsperioden.

7.5.2. Igangsettingsstøy

 Grenseverdiene for igangsettingsstøy kan heves med 2 dB(A) for alle DMU-er med en motoreffekt høyere enn 
500 kW/motor, som er tatt i bruk i en overgangsperiode på fem år fra den dato denne TSI-en trer i kraft. Dette 
gjelder ikke som et tillegg til de 2 dB(A) i avsnitt 7.5.1.

7.5.3. Støy i førerhuset

 Det er tillatt å heve grenseverdien for støy i førerhuset i nye og eksisterende konstruksjoner i stillstand, mens 
utvendig varselsignal anvendes, med 2 dB(A) de første tre årene fra den dato denne TSI-en trer i kraft. Dette 
gjelder for følgende tilfeller:

— kontrakter som allerede er undertegnet eller er i sluttfasen av en anbudsprosedyre når denne TSI-en trer i 
kraft, og opsjoner i disse kontraktene om å kjøpe flere kjøretøyer, eller
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— kontrakter om å kjøpe nytt rullende materiell av en ny eller eksisterende konstruksjonstype, som er 
undertegnet i overgangsperioden.

7.5.4. Unntak for nasjonale, bilaterale, multilaterale eller multinasjonale avtaler

7.5.4.1. G j e l d e n d e  a v t a l e r

 Dersom avtalene inneholder krav som berører støyaspektet, skal medlemsstatene underrette Kommisjonen 
innen seks måneder etter at denne TSI-en er trådt i kraft, om følgende avtaler vedrørende driften av godsvogner, 
lokomotiver, DMU-er, EMU-er og passasjervogner som omfattes av denne TSI-ens virkeområde:

a) nasjonale, bilaterale eller multilaterale avtaler mellom medlemsstater og jernbaneforetak eller 
infrastrukturforvaltninger, som enten er inngått på fast eller midlertidig basis, og som er nødvendige 
ettersom den aktuelle transporttjenesten har en svært spesifikk eller lokal karakter,

b) bilaterale eller multilaterale avtaler mellom jernbaneforetak, infrastrukturforvaltninger eller 
sikkerhetsmyndigheter som medfører høy grad av lokal eller regional samtrafikkevne,

c) internasjonale avtaler mellom én eller flere medlemsstater og minst én tredjestat, eller mellom 
jernbaneforetak eller infrastrukturforvaltninger fra medlemsstater og minst ett jernbaneforetak eller én 
infrastrukturforvaltning fra en tredjestat, som medfører høy grad av lokal eller regional samtrafikkevne.

 Avtalenes forenlighet med Fellesskapets regelverk, herunder at de sikrer likebehandling, og særlig med denne 
TSI-en, vil bli vurdert, og Kommisjonen vil treffe nødvendige tiltak som f.eks. gjennomgåelse av denne TSI-en 
slik at den kan omfatte eventuelle særlige tilfeller eller overgangsordninger.

 Disse avtalene vil være tillatt til de nødvendige tiltakene er truffet, herunder avtaler på EU-plan vedrørende 
denne TSI-en med den russiske føderasjon og alle øvrige SUS-stater (Samveldet av uavhengige stater) som 
grenser mot EU.

 RIV-avtalen og COTIF-instrumentene skal ikke meddeles ettersom de er kjent.

7.5.4.2. F r a m t i d i g e  a v t a l e r  e l l e r  e n d r i n g  a v  e k s i s t e r e n d e  a v t a l e r

 Alle framtidige avtaler eller endringer av eksisterende avtaler skal ta hensyn til Fellesskapets regelverk og 
særlig denne TSI-en. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om slike avtaler/endringer. Følgelig får 
samme framgangsmåte som i nr. 7.5.4.1, anvendelse.

7.6. Anvendelse av denne TSI-en på eksisterende rullende materiell

7.6.1. Fornyelse eller opprusting av eksisterende godsvogner

 Dersom godsvogner skal fornyes eller rustes opp, skal medlemsstatene i samsvar med artikkel 14 nr. 3 i 
direktiv 2001/16/EF, endret ved direktiv 2004/50/EF, avgjøre hvorvidt det er nødvendig med en ny tillatelse 
for ibruktaking. Dersom bremsesystemets ytelse i den aktuelle vognen endres som følge av fornyelse eller 
opprusting, og dersom det er nødvendig med en ny tillatelse for ibruktaking, stilles det krav om at nivået for 
forbikjøringsstøy for denne vognen skal være i samsvar med det relevante nivået i tabell 1 i nr. 4.2.1.1. Dersom 
en vogn, når den fornyes eller opprustes, utstyres med k-blokker og ingen andre støykilder tilføres vognen, skal 
det kunne forutsettes at verdiene i nr. 4.2.1.1 er oppfylt uten prøving.

 Det er ikke obligatorisk å foreta en opprusting bare for å redusere støyutslippet, men dersom opprustingen 
utføres av andre årsaker, skal det godtgjøres at fornyelse eller opprusting ikke øker forbikjøringsstøyen 
sammenlignet med kjøretøyets ytelse før det ble fornyet eller rustet opp.
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 Når det gjelder stasjonær støy, skal det godtgjøres at ettermontering ikke øker støyen sammenlignet med 
kjøretøyets ytelse før det ble fornyet eller rustet opp.

 Dersom en godsvogn imidlertid utstyres med enda en støykilde når den fornyes eller rustes opp, skal den 
overholde grenseverdien i nr. 4.2.1.2 (stasjonær støy).

 Godsvogner som er rustet opp eller fornyet, og som krever ny tillatelse for ibruktaking i henhold til 
artikkel 14 nr. 3 i direktiv 2001/16/EF, skal oppfylle kravene i TSI-en for rullende materiell til konvensjonelle 
tog i samsvar med bestemmelsene i nr. 7.3 i denne TSI-en.

7.6.2 Fornyelse eller opprusting av lokomotiver, togsett og passasjervogner

 Det skal bare godtgjøres at vogner som fornyes eller rustes opp, ikke øker støyen i forhold til vognens ytelse 
før den ble fornyet eller rustet opp.

7.7. Særlige tilfeller

7.7.1. Innledning

 Følgende særlige bestemmelser er tillatt i de særlige tilfellene nedenfor.

 Det finnes to kategorier av særlige tilfeller: Bestemmelsene gjelder enten permanent (P-tilfelle) eller 
midlertidig (T-tilfelle). Når det gjelder midlertidige tilfeller, anbefales det at de berørte medlemsstatene bør ha 
oppnådd samsvar med kravene for det relevante delsystemet, enten innen 2010 (T1-tilfelle), som er oppført 
som mål i europaparlaments- og rådsvedtak 1692/96/EF av 23. juli 1996 om fellesskapsretningslinjer for 
utvikling av transeuropeisk transportnett, eller innen 2020 (T2-tilfelle).

7.7.2. Liste over særlige tilfeller

7.7.2.1. G r e n s e v e r d i e r  f o r  s t a s j o n æ r  s t ø y,  g j e l d e r  b a r e  f o r    j e r n b a n e n e t t e t  i  S t o r b r i t a n n i a 
o g  I r l a n d

 Kategori «P» — permanent

Tabell 7

Grenseverdier LpAeq,T for stasjonær støy fra DMU-er

Kjøretøyer LpAeq,T

DMU-er 77

7.7.2.2. F i n l a n d

 Kategori «T» — midlertidig

 På Finlands territorium får ikke grenseverdiene for stasjonær støy i nr. 4.2.1.2 anvendelse på vogner som 
er utstyrt med dieselaggregat for strømforsyning på over 100 kW, når aggregatet er i bruk. I dette tilfellet 
kan grenseverdien for stasjonær støy heves med 7 dB(A) på grunn av temperatursvingning ned til -40 oC og 
værforhold med frost og is.
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7.7.2.3 G r e n s e v e r d i e r  f o r  i g a n g s e t t i n g s s t ø y ,  g j e l d e r  b a r e  f o r  j e r n b a n e n e t t e t  i 
S t o r b r i t a n n i a  o g  I r l a n d

 Kategori «P» — permanent

Tabell 8

Grenseverdier LpAFmax for igangsettingsstøy fra elektriske lokomotiver, diesellokomotiver og DMU-er

Kjøretøy til LpAFmax

Elektriske lokomotiver på under 4 500 kW ved flensen 84

Diesellokomotiver på under 2 000 kW ved akselen 89

DMU-er P < 500 kW/motor 85

7.7.2.4. G r e n s e v e r d i e r  f o r  f o r b i k j ø r i n g s s t ø y  f o r  g o d s v o g n e r  i  F i n l a n d ,  N o r g e ,  E s t l a n d , 
L a t v i a  o g  L i t a u e n

 Kategori «T1» — midlertidig

 Grenseverdiene for støy fra godsvogner får ikke anvendelse i Finland, Norge, Estland, Latvia og 
Litauen. Dette skyldes sikkerhetsaspektet under nordiske vinterforhold. Dette særlige tilfellet gjelder 
inntil funksjonsspesifikasjonen og vurderingsmetoden for bremser med k-blokker er blitt innlemmet i den 
gjennomgåtte versjonen av TSI-en for rullende materiell til konvensjonelle tog.

 Dette er ikke til hinder for at godsvogner fra andre medlemsstater kan kjøre i de nordiske og baltiske statene.

7.7.2.5. S æ r l i g  t i l f e l l e  f o r  H e l l a s

 Kategori «T1» — midlertidig: rullende materiell for sporvidde på høyst 1 000 mm

 De nasjonale reglene skal få anvendelse på den eksisterende enkelte 1 000 mm-måling, som ikke hører under 
denne TSI-ens virkeområde.

7.7.2.6. S æ r l i g  t i l f e l l e  f o r  E s t l a n d ,  L a t v i a  o g  L i t a u e n

 Kategori «T1» — midlertidig

 Grenseverdiene for støy fra alt rullende materiell (lokomotiver, passasjervogner, EMU-er og DMU-er) gjelder 
ikke for Estland, Latvia og Litauen før denne TSI-en er gjennomgått. I mellomtiden gjennomfører disse statene 
målekampanjer, og det vil bli tatt hensyn til resultatene av disse når denne TSI-en gjennomgås.

_____________
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VEDLEGG A

MÅLEVILKÅR

A.1. AVVIK FRA PREN ISO 3095:2001

A.1.1. Stasjonær støy

 Måling av stasjonær støy skal utføres i samsvar med prEN ISO 3095:2001 med følgende avvik (se 
tabell A1).

 Normal drift defineres som drift ved en utvendig temperatur på 20 °C. Produsenten skal levere 
konstruksjonsparametrer for å simulere driftsforholdene ved 20 °C.

Tabell A1

Stasjonær støy, avvik fra prEN ISO 3095:2001

Punkt
(prEN ISO 
3095:2001)

Emne Avvik
(merket med fete typer i kursiv)

6.2.3 Mikrofonplasseringer, målinger 
på stillestående kjøretøyer

Målinger skal utføres i samsvar med 
prEN ISO 3095:2001, vedlegg A, figur A.1.

6.3.1 Forhold ved kjøretøyet Smuss på gitre, filtre og vifter skal fjernes før 
målinger utføres

7.5.1 Allment Måletiden skal være 60 sek.

7.5.2 Passasjervogner, kjøretøyer og 
elektriske drivenheter

Alt utstyr som kan være i drift mens 
kjøretøyet står stille, herunder den primære 
trekkenheten dersom dette er relevant, men ikke 
luftkompressoren til bremsene, skal være i drift. 
Hjelpeutstyret skal fungere ved normal belastning.

7.5.3.1 Drivenheter med 
forbrenningsmotorer

Motor uten belastning på tomgang, vifte med 
normal hastighet, hjelpeutstyr med normal 
belastning, luftkompressor til bremser ikke i drift.

7.5.3.2 Drivenheter med 
forbrenningsmotorer

Ikke relevant for diesellokomotiver og DMU-er

7.5.1 Målinger på stillestående 
kjøretøyer, allment

Lydnivået for stasjonær støy er 
energigjennomsnittet av alle måleverdier målt 
ved målepunktene i samsvar med prEN ISO 
3095:2001, vedlegg A, figur A.1.
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A.1.2. Igangsettingsstøy

 Måling av igangsettingsstøy skal utføres i samsvar med prEN ISO 3095: 2001 med følgende avvik (se 
tabell A2).

 Normal drift defineres som drift ved en utvendig temperatur på 20 °C. Produsenten skal levere 
konstruksjonsparametrer for å simulere driftsforholdene ved 20 °C.

Tabell A2

Igangsettingsstøy, avvik fra prEN ISO 3095:2001

Punkt
(prEN ISO  
3095:2001)

Emne Avvik
(merket med fete typer i kursiv)

6.1.2 Værforhold Målinger på akselererende kjøretøyer skal utføres 
bare dersom skinnene er tørre.

6.3.1 Forhold ved kjøretøyet Smuss på gitre, filtre og vifter skal fjernes før 
målinger utføres.

6.3.3 Dører, vinduer, hjelpeutstyr Prøving på akselererende tog skal utføres med 
alt hjelpeutstyr i drift ved normal belastning. Det 
skal ikke tas hensyn til lyd fra luftkompressorer 
til bremser.

7.3.1 Allment Prøving skal utføres med maksimal drivkraft uten 
at hjulet slipper eller spinner. Dersom toget under 
prøvingen ikke utgjør en fast sammensetning, må 
belastningen defineres. Den skal tilsvare normal 
drift.

7.3.2 Tog med uavhengig drivenhet Prøving på akselererende tog skal utføres med 
alt hjelpeutstyr i drift ved normal belastning. Det 
skal ikke tas hensyn til lyd fra luftkompressorer 
til bremser.

A.1.3. Forbikjøringsstøy

Punkt
(prEN ISO 3095:2001)

Emne Avvik
(merket med fete typer i kursiv)

6.2 Mikrofonplassering Det skal ikke være noe spor mellom kjøresporet 
og mikrofonen.

6.3.1 Forhold ved kjøretøyet Smuss på gitre, filtre og vifter skal fjernes før 
målinger utføres.

7.2.3 Prøvingsmetode Det skal anvendes turteller slik at hastigheten 
kan måles tilstrekkelig nøyaktig ved forbikjøring, 
slik at en toghastighet som avviker med mer enn 
±3 % av angitt prøvingshastighet, blir korrekt 
angitt som utenfor dette intervallet og følgelig 
avvises.
Det skal holdes en minimal drivkraft for å 
opprettholde en konstant hastighet i minst 60 
sekunder før og under måling ved forbikjøring.
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A.1.4. Referansespor for forbikjøringsstøy

 Spesifikasjonene for referansesporet ble undersøkt bare for å gjøre det mulig å vurdere rullende materiell i 
forhold til grenseverdiene for forbikjøringsstøy. I dette avsnittet spesifiseres verken prosjektering, vedlikehold 
eller driftsforhold for «normale» spor, som ikke er «referansespor».

 Referansesporet skal godkjennes i samsvar med prEN ISO 3095:2001 med følgende avvik:

— Skinnens ruhet skal være under de grenseverdiene som angis i figur F1. Denne grenseverdikurven erstatter 
spesifikasjonen i prEN ISO 3095:2001, punkt 6.4.2 (figur 4), vedlegg C «Procedure for determining 
the rail roughess limit spectrum». Vedlegg D «Rail roughness measurement specifications» får bare 
anvendelse i punkt D.1.2 (direct acquisition method) og D.2.1 (Processing of roughness data — Direct 
measurement) med følgende avvik og D4 (data presentation):

Punkt
(prEN ISO  
3095:2001)

Emne Avvik
(merket med fete typer i kursiv)

D.1.2.2 Direkte måling av ruhet Bølgelengdebåndbredden skal være minst 
(0,003-0,10) meter
Antall sporingssteder for å karakterisere 
ruheten velges ut fra den aktuelle rulleflaten. 
Antall sporingssteder skal være i samsvar med:

faktisk berøringspunkt og– 
den faktiske bredden på rulleflaten – 
(«rullebåndet»), slik at bare 
sporingsstedene som ligger innenfor den 
faktiske bredden på rulleflaten medregnes i 
gjennomsnittsverdien av samlet ruhet. 

Dersom disse to parametrene ikke kan 
underbygges teknisk, får punkt D.1.2.2 i 
prEN ISO 3095:2001 anvendelse.

D.2.1 Direkte måling Ruhetsspektrene for en bølgelengde på 
et tredels oktavbånd skal bearbeides ved 
hjelp av den kvadratiske middelverdien 
for hvert spektrum fra de elementære 
referansesporavsnittene.

 Disse metodene som anvendes på NOEMIE-prosjektet, har vist seg å gi ensartede resultater for spor som 
oppfyller de foreslåtte grenseverdiene for skinneruhet. Det er imidlertid mulig å anvende andre tilgjengelige 
og godkjente direkte metoder som kan gi sammenlignbare resultater.

— Referansesporets (prøvesporets) dynamiske atferd skal beskrives ved hjelp av sporets vertikale og laterale 
dempefaktorer, «track decay rates (TDR)», som kvantifiserer hvordan skinnens vibrasjon dempes med 
avstanden langs sporet. Målemetoden som anvendes på NOEMIE-prosjektet, beskrives i nr. A.2. Den 
har vist at den evner å skjelne mellom sporets dynamiske egenskaper. Det er også tillatt å anvende en 
likeverdig målemetode for å karakterisere sporet dersom en slik metode finnes og er godkjent. Det må 
da kunne påvises at prøvesporets vertikale og laterale dempefaktorer er likeverdige med dempefaktorene 
som gjelder for den sportypen som er nevnt i denne TSI-en, målt i samsvar med spesifikasjonen i nr. A.2. 
Referansesporets dempefaktorer skal ligge over de nedre grenseverdiene som er angitt i figur F2.

— Referansesporet skal ha en ensartet overbygning langs en strekning som er minst 100 meter. Målingen 
av sporets dempefaktorer skal utføres 40 meter til hver side for mikrofonens posisjon. Ruheten skal 
kontrolleres i samsvar med prEN ISO 3095:2001.
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A.2. KARAKTERISERING AV REFERANSESPORENES DYNAMISKE EGENSKAPER

A.2.1. Målemetode

 Følgende framgangsmåte skal først anvendes lateralt og deretter vertikalt på hvert sporområde som skal 
karakteriseres.

 To akselerasjonsmålere festes (limes eller boltes) på skinnen i området midt mellom to sviller (se figur F3):

— en festes i vertikal retning på skinnens lengdeakse på skinnehodet (fortrinnsvis) eller under skinnebeinet,
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den andre festes i transversal retning på skinnehodets ytterside.— 

En målbar kraftimpuls påføres skinnehodet i hver retning ved hjelp av en impulshammer med et hode som 
er tilstrekkelig hardt til å kunne utføre en god måling av kraft og respons i frekvensområdet (50-6 000 Hz). 
(Det kreves et hode i herdet stål for den øvre delen av frekvensområdet, og det er vanligvis, men ikke alltid, 
tilstrekkelig for å påføre nok kraft i den nedre delen av frekvensområdet. Det kan være nødvendig å utføre 
ekstra målinger med et bløtere hode.)

Overføringsfunksjonen for akselerasjon (frekvensresponsfunksjon for akselerasjon/kraft) eller mobilitet 
(hastighet/kraft) måles vertikalt og lateralt/transversalt for kraft som påføres i samme retning med forskjellig 
avstand på en rekke målesteder langs sporet (defineres nedenfor). Det er ikke nødvendig å måle kryssende 
verdier (vertikal kraft i forhold til lateral respons eller omvendt). Dersom det er mulig å anvende analog 
integrasjon ved måling med akselerasjonsmåler, har det vist seg at det oppnås høyere kvalitet på målingen 
dersom frekvensresponsfunksjonen (FRF) for mobilitet registreres i stedet for akselerasjon. Dette gir høyere 
kvalitet på måleverdiene ved lave frekvenser, der den målte responsen er meget lav sammenlignet med den 
høye frekvensen, ettersom det reduserer måleverdienes dynamiske spredning før registrering eller digitalisering. 
Gjennomsnittlig FRF skal måles fra minst fire gyldige impulser. Det bør føres tilsyn med kvaliteten på hver 
målte FRF (reproduserbarhet, linearitet osv.) ved hjelp av koherensfunksjonen. Dette bør også registreres.

Fra hver av de posisjonene som er angitt i figur F4, bør FRF-er beregnes for overføringen til det stedet der 
akselerasjonsmåleren er montert. Målestedene kan deles inn i forskjellige serier sett i forhold til målepunktets 
plassering; en måleserie i «nærområdet» og en i «fjernområdet», som vist nedenfor:

— Posisjon 0 er det samme som midtpunktet i det første svillemellomrommet. Når impulsen påføres dette 
punktet (praktisk talt så nær punktet som mulig), måles FRF-en i punktet.

— Målingene i «nærområdet» gjennomføres ved å påføre impulsen på en rekke punkter som starter ved FRF-
punktet, deretter en kvart svilleavstand før slutten av svillemellomrom 2, videre en halv svilleavstand før 
midten av svillemellomrom 4, og deretter ved hvert svillemidtpunkt fram til svillemellomrom 8.

— Ved målingene i «fjernområdet» benyttes impulspunkter som starter ved svillemellomrom 8, beregnet fra 
plasseringen av akselerasjonsmåleren og utover, i midten av svillemellomrom: nr. 10, 12, 16, 20, 24, 30, 
36, 42, 48, 54, 66 osv., som vist i figur F4. Det er tilstrekkelig å utføre målingene inntil responsen ved alle 
frekvenser i området er ubetydelige (med hensyn til måling av støy). Koherensfunksjonen kan brukes som 
veiledning for dette. Det ideelle er at responsnivået i hvert tredels oktavbånd er minst 10 dB under nivået 
for det samme båndet ved posisjon 0.
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 Erfaring har vist at resultatene varierer så mye at hele målingen av dempingen bør gjentas med 
akselerasjonsmåleren plassert et annet sted i sporområdet. Det er tilstrekkelig med en avstand på cirka 10 meter 
mellom de to stedene der akselerasjonsmåleren er plassert.

 Ettersom dempefaktorene varierer med stivheten til skinneunderlaget, og materialet i skinneunderlaget 
vanligvis i høy grad avhenger av temperaturen, bør temperaturen på underlaget registreres ved målingen.

A.2.2. Målesystem

 Hver føler og alt registreringsutstyr bør ha et kalibreringssertifikat i samsvar med standarden 
EN ISO 17025(1).

(1) EN ISO CEI 17025: Allmenne krav om kompetanse for prøvings- og kalibreringslaboratorier, 2000.
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 Hele målesystemet bør kalibreres før og etter hver måleserie (særlig ved endring i målesystemet, registreringen 
eller av målested).

A.2.3. Databehandling

 Den samlede lydeffekten som utstråles fra en skinne som settes i vibrasjon, er produktet av skinnens 
strålingsgrad (strålingseffektivitet) og kvadratet av hastighetsamplituden summert for utstrålingsflaten. Dersom 
både de vertikale og laterale bølgene i skinnen antas å avta eksponentialt fra impulspunktet (hjulkontakt) med 
avstanden langs skinnen, er A(z) ≈ A(0)e-βz,, der β er dempekonstanten for responsens amplitude, A, med 
avstand z langs skinnen fra impulspunktet. β kan konverteres til en dempefaktor uttrykt i dB per meter, Δ, som 
Δ=20log10(eβ)=8,686 β dB/m.

 Dersom A viser til responshastigheten, er lydeffekten som utstråles fra sporet, proporsjonal med 

 Denne størrelsen er rett og slett knyttet til dempefaktoren for enten vertikale eller laterale bølger ved:

(A2.1)

 Dette viser hvordan dempefaktoren forholder seg til sporstrukturens egenskaper for støyutstråling. 
Dempefaktoren bør uttrykkes som en verdi i dB/m for hvert frekvensbånd på en tredels oktav.

 Dempefaktoren kan i prinsippet beregnes som hellingen av kurven for responsamplituden i dB, sett i forhold 
til avstanden z. I praksis er det imidlertid bedre å beregne en dempefaktor på grunnlag av et direkte estimat av 
den sammenlagte responsen:

(A2.2)

der zmax er største måleavstand, og summeringen er utført for responsmålestedene, der Δz utgjør intervallet 
mellom midtpunktene til målestedene på begge sider. Påvirkningen fra det intervallet som velges for målingen 
ved zmax , bør være liten, men i denne forbindelse forutsettes den å være symmetrisk omkring zmax.

Dermed beregnes dempefaktoren for responsgjennomsnittet i hvert frekvensbånd på en tredels oktav som:

(A2.3)

Dette viser tydelig at det er uvesentlig hvorvidt A utgjør responsen uttrykt ved akselerasjon eller mobilitet, 
ettersom disse bare avviker med faktor 2πf, der f tilsvarer frekvensen. Beregningen av gjennomsnittet for 
frekvensbånd på en tredels oktav kan gjøres enten før dempefaktoren for hver FRF blir beregnet, eller senere 
med funksjon Δ(f). Legg merke til at det er viktig å utføre en nøyaktig måling av A(0) ettersom den anvendes 
som en konstant i summeringen. Dette er faktisk den FRF-en som er lettest å måle nøyaktig. Erfaring har vist 
at det ikke forekommer noen avgjørende feil som følge av at bølgene i nærområdet ikke tas med i denne enkle 
analysen.

Denne beregningsmetoden er pålitelig for store dempefaktorer, men kan inneholde feil dersom den aktuelle 
verdien av zmax avkorter responsen i ett eller flere frekvensbånd på en tredels oktav før det har skjedd en 
tilstrekkelig demping, slik at summeringen til zmax skal tilsvare en god tilnærming til den uendelige integralen. 
Den minste dempefaktoren som kan beregnes for en bestemt verdi av zmax, er derfor:

(A2.4)
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Den beregnede dempefaktoren bør sammenlignes med denne verdien, og dersom den ligger nær den, bør 
beregningen av dempefaktoren anses som usikker. En verdi av zmax på cirka 40 meter bør være tilstrekkelig 
for å beregne en dempefaktor for sporet som er i samsvar med den minsteverdien som er angitt i figur F2. 
Imidlertid har noen spor som ikke er i samsvar med kravene, betydelig lavere dempefaktorer i enkelte 
frekvensbånd, og for å unngå unødige målinger, kan det være nødvendig å foreta en lineær tilpasning for 
enkelte bånd. Dersom dempefaktorene er små, vil responsdataene som regel ikke inneholde de problemene 
som er beskrevet ovenfor. De bør kontrolleres ved at de for hvert frekvensbånd på en tredels oktav plottes inn 
i et diagram sammen med den målte FRF-en sett i forhold til avstanden.

A.2.4. Prøvingsrapport

 Sporets romlige TDR (vertikal og transversal retning) bør, for et frekvensbånd på en tredels oktav, vises som 
et diagram utformet i samsvar med spesifikasjonene i prEN ISO 3740(1) og IEC 60263(2), med et skalaforhold 
mellom laterale og vertikale aksler på 3/4 for henholdsvis en oktavs båndbredde og en dempefaktor på 
5 dB/m.

___________

(1) EN ISO 3740:2000: Akustikk — Bestemmelser av lydeffektnivå for støykilder — Retningslinjer for bruk av grunnleggende 
standarder.

(2) IEC 60263: Scales and sizes for plotting frequency characteristics and polar diagrams.
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VEDLEGG B

MODULER FOR EF-VERIFISERING AV DELSYSTEMER — STØYASPEKTET

MODULER FOR EF-VERIFISERING AV DELSYSTEMER

Modul SB: Typeprøving

Modul SD: Kvalitetsstyringssystem for produksjonen

Modul SF: Produktverifisering

Modul SH2: Fullstendig kvalitetsstyringssystem med designkontroll

B.1. Modul SB: Typeprøving

1. I denne modulen beskrives framgangsmåten for EF-verifiseringen, der et teknisk kontrollorgan på 
forespørsel fra en oppdragsgiver eller dennes godkjente representant som er etablert i Fellesskapet, 
kontrollerer og sertifiserer at en type av delsystemet rullende materiell, støyaspektet, som er representativ 
for vedkommende produksjon:

— er i samsvar med denne TSI-en og alle andre relevante TSI-er, og det viser at de grunnleggende 
kravene(1) i direktiv 2001/16/EF(2) er oppfylt,

— er i samsvar med de andre reglene som følger av traktaten.

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

2. Oppdragsgiveren(3) skal inngi en søknad om EF-verifisering (ved hjelp av en typeprøving) av delsystemet 
til et teknisk kontrollorgan etter eget valg.

 Søknaden skal inneholde:

— navn og adresse på oppdragsgiveren eller dennes godkjente representant,

— teknisk dokumentasjon, som beskrevet i nr. 3.

3. Søkeren skal stille et prøveeksemplar av delsystemet(4) heretter kalt «type», som er representativt for 
vedkommende produksjon, til rådighet for det tekniske kontrollorganet.

En type kan omfatte flere versjoner av delsystemet, forutsatt at forskjellene mellom versjonene ikke 
medfører avvik fra bestemmelsene i TSI-en.

Det tekniske kontrollorganet kan anmode om flere prøveeksemplarer dersom dette er nødvendig for å 
gjennomføre prøvingsprogrammet.

(1) De grunnleggende kravene gjenspeiles i de tekniske parametrene, grensesnittene og kravene til ytelsesnivå, som er fastsatt i 
kapittel 4 i denne TSI-en.

(2) Denne modulen kan eventuelt brukes i framtiden når TSI-ene til direktiv 96/48/EF om høyhastighetstog er blitt ajourført.
(3) I denne modulen betyr «oppdragsgiver» «delsystemets oppdragsgiver, som definert i nevnte direktiv eller dennes godkjente 

representant i Fellesskapet».
(4) Det relevante avsnittet i en TSI kan inneholde spesifikke krav i så henseende.
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Dersom det til en særskilt prøvings- eller undersøkelsesmetode kreves, og dette er angitt i TSI-en eller i 
den europeiske spesifikasjonen(1) som det vises til i TSI-en, skal ett eller flere prøveeksemplarer av en 
delenhet eller enhet, eller et prøveeksemplar av et umontert delsystem, legges fram.

Den tekniske dokumentasjonen og prøveeksemplaret eller prøveeksemplarene skal gjøre det mulig å forstå 
delsystemets prosjektering, framstilling, installasjon, vedlikehold og drift, og skal sikre samsvar med 
bestemmelsene i den TSI-en som skal vurderes.

Den tekniske dokumentasjonen skal inneholde:

en generell beskrivelse av delsystemet og delsystemets samlede prosjektering og struktur,— 

registeret over rullende materiell, herunder alle opplysninger som er angitt i TSI-en,— 

konstruksjonstegning og opplysninger om framstillingen, f.eks. tegninger, komponentlister, delenheter, — 
enheter, kretser osv.,

beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå informasjonen om prosjektering og — 
framstilling, vedlikehold og driften av delsystemet,

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

nødvendig støttedokumentasjon med hensyn til bruk av ovennevnte spesifikasjoner, særlig dersom de — 
europeiske spesifikasjonene med tilhørende bestemmelser ikke er anvendt fullt ut,

en liste over de samtrafikkomponentene som skal innarbeides i delsystemet,— 

kopier av EF-samsvarserklæringene eller EF-erklæringene om bruksegnethet for samtrafikkomponentene — 
og alle de nødvendige elementene som er definert i vedlegg VI til nevnte direktiver,

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

teknisk dokumentasjon om framstilling og montering av delsystemet,— 

en liste over produsenter som er involvert i prosjektering, framstilling, montering og installering av — 
delsystemet,

vilkår for bruk av delsystemet (begrensninger med hensyn til kjøretid eller kjørelengde, grenseverdier — 
for slitasje osv.),

vilkår for vedlikehold og teknisk dokumentasjon med hensyn til vedlikehold av delsystemet,— 

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

resultater fra konstruksjonsberegninger, gjennomførte kontroller osv.,— 

prøvingsrapporter.— 

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

(1) Definisjonen av en europeisk spesifikasjon er angitt i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF. I veiledningen til TSI-ene for 
høyhastighetstog, gis det forklaringer på hvordan de europeiske spesifikasjonene skal anvendes.
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4. Det tekniske kontrollorganet skal utføre følgende:

4.1. undersøke den tekniske dokumentasjonen,

4.2. kontrollere at prøveeksemplaret eller prøveeksemplarene av delsystemet eller enheter eller delenheter 
av delsystemet er blitt framstilt i samsvar med den tekniske dokumentasjonen, og gjennomføre eller 
få gjennomført typeprøvinger i samsvar med bestemmelsene i TSI-en og de relevante europeiske 
spesifikasjonene. Framstillingen skal kontrolleres ved hjelp av en egnet vurderingsmodul,

4.3. dersom TSI-en krever en undersøkelse av prosjekteringen, undersøke prosjekteringsmetoder, -verktøy og 
-resultater for å vurdere deres evne til å oppfylle kravene om samsvar for delsystemet i prosjekteringens 
sluttfase,

4.4. identifisere de elementene som er prosjektert i samsvar med de relevante bestemmelsene i TSI-en og de 
europeiske spesifikasjonene, samt de elementene som er prosjektert uten at de relevante bestemmelsene i 
disse europeiske spesifikasjonene er blitt anvendt,

4.5. gjennomføre eller få gjennomført de relevante kontrollene og de nødvendige prøvingene i samsvar med 
nr. 4.2 og 4.3 for å fastslå om de relevante europeiske spesifikasjonene virkelig er blitt anvendt i de 
tilfellene disse er valgt,

4.6. gjennomføre eller få gjennomført de relevante kontrollene og de nødvendige prøvingene i samsvar med 
nr. 4.2 og 4.3 for å fastslå om de valgte løsningene oppfyller kravene i TSI-en i de tilfellene der de 
relevante europeiske spesifikasjonene ikke er blitt anvendt,

4.7. avtale med søkeren om på hvilket sted kontrollene og de nødvendige prøvingene skal gjennomføres.

5. Når typen oppfyller bestemmelsene i TSI-en, skal det tekniske kontrollorganet utstede et 
typeprøvingssertifikat til søkeren. Sertifikatet skal inneholde navn og adresse på oppdragsgiveren og den 
eller de produsentene som er angitt i den tekniske dokumentasjonen, samt konklusjoner fra kontrollen, 
vilkår for sertifikatets gyldighet og nødvendige opplysninger for å kunne identifisere den godkjente 
typen.

 En liste over de relevante deler av den tekniske dokumentasjonen skal legges ved sertifikatet, og en kopi 
skal oppbevares av det tekniske kontrollorganet.

 Dersom oppdragsgiver nektes typeprøvingssertifikat, skal det tekniske kontrollorganet gi en behørig 
begrunnelse for et slikt avslag. Det skal tilrettelegges for en framgangsmåte for klagebehandling.

6. Hvert teknisk kontrollorgan skal underrette de andre tekniske kontrollorganene om relevante opplysninger 
om de utstedte, tilbakekalte eller avviste typeprøvingssertifikatene.

7. De andre tekniske kontrollorganene kan på anmodning få kopier av de utstedte typeprøvingssertifikatene 
og/eller tilleggene til disse. Vedleggene til sertifikatene skal være tilgjengelige for de andre tekniske 
kontrollorganene.

8. Oppdragsiver skal oppbevare kopier av typeprøvingssertifikatene og eventuelle tillegg sammen med den 
tekniske dokumentasjonen i hele delsystemets levetid. Dokumentene sendes til de andre medlemsstatene 
på forespørsel.

9. Søkeren skal underrette det tekniske kontrollorganet som innehar den tekniske dokumentasjonen for 
typeprøvingssertifikatet, om alle endringer som kan påvirke oppfyllelsen av kravene i TSI-en eller de 
foreskrevne bruksvilkårene for delsystemet. Delsystemet skal i så tilfelle motta en tilleggsgodkjenning. 
Denne tilleggsgodkjenningen kan enten gis i form av et tillegg til det opprinnelige typeprøvingssertifikatet 
eller ved at det utstedes et nytt sertifikat når det gamle sertifikatet er kalt tilbake.
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B.2. Modul SD: Kvalitetsstyringssystem for produksjonen

1. I denne modulen beskrives framgangsmåten for EF-verifiseringen, der et teknisk kontrollorgan på 
forespørsel fra en oppdragsgiver eller dennes godkjente representant som er etablert i Fellesskapet, 
kontrollerer og sertifiserer at en type av delsystemet rullende materiell, støyaspektet, som allerede har 
mottatt et typeprøvingssertifikat fra et teknisk kontrollorgan:

— er i samsvar med denne TSI-en og alle andre relevante TSI-er, og det viser at de grunnleggende 
kravene(1) i direktiv 2001/16/EF(2) er oppfylt,

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

2. Det tekniske kontrollorganet gjennomfører framgangsmåten på følgende vilkår:

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

— oppdragsgiveren(3) og involverte hovedleverandører oppfyller forpliktelsene i nr. 3.

 med «hovedleverandører» menes selskaper som gjennom sine aktiviteter bidrar til å oppfylle de 
grunnleggende kravene i TSI-en. Begrepet omfatter:

— det selskapet som er ansvarlig for hele delsystemprosjektet (herunder særlig ansvaret for at 
delsystemet integreres),

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

 Det omfatter ikke produsenters underleverandører som leverer komponenter og samtrafikkomponenter.

3. Oppdragsgiveren eller eventuelle hovedleverandører skal for det delsystemet som er gjenstand for 
EF-verifisering, anvende et godkjent kvalitetsstyringssystem for framstilling, samt kontroll og prøving av 
ferdig produkt som angitt i nr. 5, og som skal være gjenstand for tilsyn som angitt i nr. 6.

 Dersom oppdragsgiveren selv er ansvarlig for hele delsystemprosjektet (herunder særlig ansvaret for å 
integrere delsystemet), eller oppdragsgiveren er direkte involvert i produksjonen (herunder montering og 
installering), skal oppdragsgiveren anvende et godkjent kvalitetsstyringssystem for disse aktivitetene, som 
skal være gjenstand for tilsyn som angitt i nr. 6.

 Dersom en hovedleverandør er ansvarlig for hele delsystemprosjektet (herunder særlig ansvaret for 
å integrere delsystemet), skal hovedleverandøren under alle omstendigheter anvende et godkjent 
kvalitetsstyringssystem for framstilling, samt kontroll og prøving av ferdig produkt, som skal være 
gjenstand for tilsyn som angitt i nr. 6.

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

(2) Denne modulen kan eventuelt brukes i framtiden når TSI-ene til direktiv 96/48/EF om høyhastighetstog er blitt ajourført.
(3) I denne modulen menes med «oppdragsgiver» «delsystemets oppdragsgiver slik det er definert i direktivet, eller dennes godkjente 

representant som er etablert i Fellesskapet».
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4. Framgangsmåte for EF-verifisering

4.1. Oppdragsgiveren skal inngi en søknad om EF-verifisering av delsystemet (ved et kvalitetsstyringssystem 
for produksjonen), herunder samordne tilsynet av kvalitetsstyringssystemet, som angitt i nr. 5.3 og nr. 6.5, 
til et teknisk kontrollorgan etter eget valg. Oppdragsgiveren skal underrette de involverte produsentene 
om valg av teknisk kontrollorgan og om søknaden.

4.2. Søknaden skal gjøre det mulig å forstå delsystemets prosjektering, framstilling, montering, installering, 
vedlikehold og drift, og skal sikre at alt er i samsvar med den typen det er utstedt typeprøvingssertifikat 
for, og med kravene i den TSI-en som skal vurderes.

 Søknaden skal inneholde:

navn og adresse på oppdragsgiver eller dennes godkjente representant,— 

teknisk dokumentasjon om den godkjente typen, herunder typeprøvingssertifikatet som er utstedt etter — 
at framgangsmåten som er definert i modul SB (typeprøving), er avsluttet,

 og følgende opplysninger dersom de ikke allerede inngår i denne dokumentasjonen:

— en generell beskrivelse av delsystemet og delsystemets samlede prosjektering og struktur,

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

— nødvendig støttedokumentasjon med hensyn til bruk av ovennevnte spesifikasjoner, særlig 
dersom disse europeiske spesifikasjonene med tilhørende bestemmelser ikke er anvendt fullt 
ut. Støttedokumentasjonen skal omfatte resultatene fra prøvinger som er gjennomført på 
produsentens egnede laboratorium eller på vegne av dette,

— registeret over rullende materiell, herunder alle opplysninger som er angitt i TSI-en,

— teknisk dokumentasjon om framstilling og montering av delsystemet,

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

— en liste over de samtrafikkomponentene som skal innarbeides i delsystemet,

— kopier av EF-samsvarserklæringene eller EF-erklæringene om bruksegnethet som skal følge 
med alle komponentene, og alle de nødvendige elementene som er definert i direktivenes 
vedlegg VI,

— en liste over produsenter som er involvert i prosjektering, framstilling, montering og installering 
av delsystemet,

— påvisning av at alle faser nevnt i nr. 5.2, er dekket av kvalitetsstyringssystemet til oppdragsgiver, 
dersom vedkommende er involvert, og/eller til hovedleverandørene, og bevis på at systemene er 
virkningsfulle,

— opplysninger om hvilket teknisk kontrollorgan som er ansvarlig for å godkjenne og føre tilsyn 
med disse kvalitetsstyringssystemene.
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4.3. Det tekniske kontrollorganet skal først undersøke søknaden når det gjelder gyldighet av typeprøvingen og 
typeprøvingssertifikatet.

 Dersom det tekniske kontrollorganet anser at typeprøvingssertifikatet ikke lenger er gyldig eller egnet, og 
at en ny typeprøving er nødvendig, skal organet begrunne sin avgjørelse.

5. Kvalitetsstyringssystem

5.1. Oppdragsgiveren, dersom vedkommende er involvert, og eventuelle hovedleverandører skal inngi en 
søknad om vurdering av sine kvalitetsstyringssystemer til et teknisk kontrollorgan etter eget valg.

 Søknaden skal inneholde:

alle relevante opplysninger om det aktuelle delsystemet,— 

dokumentasjon av kvalitetsstyringssystemet,— 

den tekniske dokumentasjonen for den godkjente typen og en kopi av typeprøvingssertifikatet, som er — 
utstedt etter at framgangsmåten for typeprøving av modul B er avsluttet (typeprøving).

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

5.2. En oppdragsgiver eller hovedleverandør som er ansvarlig for hele delsystemprosjektet, skal ha 
et kvalitetsstyringssystem som sikrer at hele delsystemet er i samsvar med den typen som er 
beskrevet i typeprøvingssertifikatet, og med kravene i TSI-en. Kvalitetsstyringssystemet eller 
kvalitetsstyringssystemene til øvrige hovedleverandører skal sikre at deres medvirkning i delsystemet er i 
samsvar med den typen som er beskrevet i typeprøvingssertifikatet, og med kravene i TSI-en.

 Alle de elementene, kravene og bestemmelsene som søkeren eller søkerne følger, skal dokumenteres 
på en systematisk og oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og instrukser. 
Dokumentasjonen av kvalitetsstyringssystemet skal sikre en felles forståelse av retningslinjene og 
framgangsmåtene for kvalitetsstyring, slik som kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre.

 For alle søkere skal denne dokumentasjonen særlig inneholde en tilstrekkelig beskrivelse av:

kvalitetsmål og organisasjonsstruktur,— 

de tilsvarende metodene, prosessene og systematiske tiltakene som vil bli brukt i forbindelse med — 
framstilling, kvalitetskontroll og kvalitetsstyring,

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

kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om — 
det berørte personalets kvalifikasjoner osv., også for oppdragsgiveren eller den hovedleverandøren 
som er ansvarlig for hele delsystemprosjektet,

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

Undersøkelser, prøvinger og kontroller skal omfatte alle følgende faser:

delsystemets struktur, herunder særlig ingeniøroppgaver, montering av komponenter samt — 
finjustering,
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prøving av det ferdige delsystemet,— 

og, dersom dette er angitt i TSI-en, validering under normale driftsforhold.— 

5.3. Det tekniske kontrollorganet som oppdragsgiveren har valgt, skal undersøke om alle faser i delsystemet 
som er nevnt i nr. 5.2, er dekket på en riktig og tilstrekkelig måte ved godkjennings- og tilsynsrutiner i 
søkerens eller søkernes kvalitetsstyringssystem(er)(1).

 Dersom delsystemet er i samsvar med den typen som er beskrevet i typeprøvingssertifikatet og kravene i 
TSI-ene, og samsvaret er basert på flere enn ett kvalitetsstyringssystem, skal det tekniske kontrollorganet 
særlig undersøke følgende:

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

— og om ledelsens overordnede ansvar og myndighet for at hele delsystemet er i samsvar, er definert på 
en riktig og tydelig måte overfor hovedleverandørene.

5.4. Det tekniske kontrollorganet som er nevnt i nr. 5.1, skal vurdere kvalitetsstyringssystemet for å fastslå om 
det oppfyller kravene i nr. 5.2. Det forutsetter at disse kravene er oppfylt dersom produsenten gjennomfører 
et kvalitetsstyringssystem for produksjon, samt kontroll og prøving av ferdig produkt i henhold til 
standarden EN ISO 9001:2000, som tar hensyn til de særlige egenskapene hos den samtrafikkomponenten 
som kvalitetsstyringssystemet skal dekke.

 Når en søker anvender et sertifisert kvalitetsstyringssystem, skal det tekniske kontrollorganet ta hensyn til 
dette i sin vurdering.

 Revisjonen skal være særlig tilpasset det aktuelle delsystemet og ta hensyn til søkerens særlige medvirkning 
i delsystemet. Minst ett av revisjonsgruppens medlemmer skal ha erfaring i å vurdere de tekniske sidene 
ved det aktuelle delsystemet. Framgangsmåten for vurdering skal omfatte et vurderingsbesøk i søkerens 
lokaler.

 Søkeren skal underrettes om beslutningen. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra revisjonen 
og en begrunnet vurdering av beslutningen.

5.5. Oppdragsgiveren, dersom vedkommende er involvert, og hovedleverandørene skal sørge for å oppfylle de 
forpliktelsene som følger av kvalitetsstyringssystemet slik det er godkjent, og å opprettholde det slik at 
det fortsatt fungerer på en hensiktsmessig og effektiv måte.

 De skal holde det tekniske kontrollorganet som har godkjent kvalitetsstyringssystemet, underrettet om 
enhver betydelig endring som vil påvirke delsystemets oppfyllelse av TSI-kravene.

 Det tekniske kontrollorganet skal vurdere de foreslåtte endringene og avgjøre om det endrede 
kvalitetsstyringssystemet fortsatt vil oppfylle kravene nevnt i nr. 5.2, eller om en ny vurdering er 
nødvendig.

 Det tekniske kontrollorganet skal underrette søkeren om sin beslutning. Underretningen skal inneholde 
konklusjonene fra kontrollen og en begrunnet vurdering av beslutningen.

(1) Når det gjelder TSI-en for rullende materiell, kan det tekniske kontrollorganet være til stede ved den endelige prøvingen av 
lokomotiver eller togsett i bruk på de vilkårene som er angitt i det relevante kapittelet i TSI-en.
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6. Tilsyn med kvalitetsstyringssystemet eller kvalitetsstyringssystemene på det tekniske kontrollorganets 
ansvar

6.1. Formålet med tilsynet er å sikre at oppdragsgiveren, dersom vedkommende er involvert, 
og hovedleverandørene korrekt oppfyller de forpliktelsene som følger av det eller de godkjente 
kvalitetsstyringssystemene.

6.2. Oppdragsgiveren, dersom vedkommende er involvert, og hovedleverandørene skal oversende (eller 
få oversendt) til det tekniske kontrollorganet som nevnt i nr. 5.1, alle nødvendig dokumenter for dette 
formål, herunder gjennomføringsplaner og teknisk dokumentasjon om delsystemet (i den utstrekning det 
er relevant for søkernes særlige medvirkning i delsystemet), og særlig:

— dokumentasjon av kvalitetsstyringssystemet, herunder de særlige tiltakene som treffes for å sikre:

— at ledelsens overordnede ansvar og myndighet for at hele delsystemet er i samsvar, er tilstrekkelig 
og riktig definert for den oppdragsgiveren eller hovedleverandøren som er ansvarlig for hele 
delsystemprosjektet,

— at hver søkers kvalitetsstyringssystem håndteres på en korrekt måte for å oppnå integrasjon på 
delsystemnivå,

— kvalitetsregistrene som skal foreligge i henhold til kvalitetsstyringssystemets del om framstilling 
(herunder montering og installering), for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, 
kalibreringsdata, rapporter om berørte personers kvalifikasjoner osv.

6.3. Det tekniske kontrollorganet skal gjennomføre periodiske revisjoner for å sikre at oppdragsgiveren, dersom 
vedkommende er involvert, og hovedleverandørene opprettholder og anvender kvalitetsstyringssystemet, 
og skal gi dem en revisjonsrapport. Når de anvender et sertifisert kvalitetsstyringssystem, skal det tekniske 
kontrollorganet ta hensyn til dette ved tilsynet.

 Det skal gjennomføres minst én revisjon per år, og minst én revisjon i en periode der det blir utført 
relevante oppgaver (framstilling, montering eller installering) på det delsystemet som er gjenstand for den 
framgangsmåten for EF-verifisering som er nevnt i nr. 8.

6.4. Det tekniske kontrollorganet kan dessuten avlegge uanmeldte besøk på relevante anlegg hos søkeren eller 
søkerne. Ved slike besøk kan det tekniske kontrollorganet om nødvendig foreta fullstendige eller delvise 
revisjoner, og gjennomføre eller få gjennomført prøvinger for å kontrollere at kvalitetsstyringssystemet 
fungerer slik det skal. Det tekniske kontrollorganet skal gi søkeren eller søkerne en inspeksjonsrapport og 
eventuelt også revisjons- og/eller prøvingsrapporter.

6.5. Det tekniske kontrollorganet som er valgt av oppdragsgiveren, og som er ansvarlig for EF-verifiseringen, 
skal, dersom det ikke fører tilsyn med det eller de aktuelle kvalitetsstyringssystemene, samordne 
tilsynsoppgavene med alle andre tekniske kontrollorganer som har ansvar for slike oppgaver, for:

— å sikre at grensesnittene mellom de forskjellige kvalitetsstyringssystemene med hensyn til 
integreringen av delsystemet er håndtert på en riktig måte,

— å samle inn, i samarbeid med oppdragsgiveren, alle opplysninger som er nødvendige for å vurdere om 
det kan garanteres for et enhetlig og overordnet tilsyn av de forskjellige kvalitetsstyringssystemene.

Denne samordningen omfatter det tekniske kontrollorganets rett til:

å motta all dokumentasjon (godkjenning og tilsyn), utstedt av de øvrige tekniske kontrollorganene,— 

å være til stede ved revisjonene nevnt i nr.  6.3,— 

å ta initiativ til ytterligere revisjoner som angitt i nr. 6.4, på eget ansvar og i samarbeid med øvrige — 
tekniske kontrollorganer.
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7. Det tekniske kontrollorganet som angitt i nr. 5.1, skal for å kunne gjennomføre inspeksjoner, revisjoner og 
tilsyn, ha adgang til byggeplasser, produksjonsanlegg, monterings- og installeringsområder, lagerlokaler 
og eventuelt prefabrikkerings- og prøvingsanlegg og i sin alminnelighet til ethvert sted det finner 
nødvendig for å utføre sine oppgaver, i henhold til søkerens særlige medvirkning i delsystemprosjektet.

8. Oppdragsgiveren, dersom vedkommende er involvert, og hovedleverandørene skal i et tidsrom på ti år 
etter at det siste delsystemet er framstilt, stille til rådighet for nasjonale myndigheter:

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

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

de beslutningene og rapportene fra det tekniske kontrollorganet som er nevnt i nr. 5.4, 5.5 og 6.4.— 

9. Dersom delsystemet oppfyller kravene i TSI-en, skal det tekniske kontrollorganet på grunnlag av 
typeprøvingen og godkjenningen av og tilsynet med kvalitetsstyringssystemet eller kvalitetsstyringssystemene 
utstede samsvarssertifikat til oppdragsgiveren, som deretter utsteder EF-verifiseringserklæringen til den 
tilsynsmyndigheten i den medlemsstaten der delsystemet hører hjemme og/eller anvendes.

 EF-verifiseringserklæringen og de tilhørende dokumentene skal være datert og undertegnet. Erklæringen 
skal utarbeides på samme språk som det som benyttes i den tekniske dokumentasjonen, og den skal 
inneholde minst de opplysningene som angis i direktivets vedlegg V.

10. Det tekniske kontrollorganet som oppdragsgiveren har valgt, skal være ansvarlig for å samle 
inn den tekniske dokumentasjonen som skal vedlegges EF-verifiseringserklæringen. Den tekniske 
dokumentasjonen skal minst inneholde de opplysningene som er angitt i direktivets artikkel 18 nr. 3, og 
særlig følgende:

alle nødvendige dokumenter om delsystemets egenskaper,— 

en liste over de samtrafikkomponentene som skal innarbeides i delsystemet,— 

kopier av EF-samsvarserklæringene og om nødvendig EF-erklæringene om bruksegnethet, som skal — 
følge med de nevnte komponentene i samsvar med direktivets artikkel 13, eventuelt sammen med 
tilhørende dokumenter (sertifikater, godkjenninger av kvalitetsstyringssystemer og tilsynsrapporter), 
som er utstedt av de tekniske kontrollorganene,

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

alle opplysninger som gjelder instrukser om service, kontinuerlig eller regelmessig tilsyn, tilpasning — 
og vedlikehold,

typeprøvingssertifikat for delsystemet og tilhørende teknisk dokumentasjon som definert i modul SB — 
(typeprøving),

bevis på samsvar med andre regler som følger av traktaten (herunder sertifikater),— 
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samsvarssertifikat som nevnt i nr. 9, utstedt og kontrasignert av det tekniske kontrollorganet og — 
vedlagt tilhørende beregninger, med angivelse av at prosjektet er i samsvar med direktivet og TSI-
en, og om nødvendig en angivelse av de forbeholdene som er tatt under utføring av oppgavene, 
og som siden ikke er trukket tilbake. Sammen med sertifikatet skal det også følge inspeksjons- og 
revisjonsrapporter som er utarbeidet i forbindelse med verifiseringen som nevnt i nr. 6.3 og 6.4, og 
særlig:

registeret over rullende materiell, herunder alle opplysninger som er angitt i TSI-en.— 

11. Hvert teknisk kontrollorgan skal underrette de andre tekniske kontrollorganene om relevante opplysninger 
om de utstedte, tilbakekalte eller avviste godkjenningene av kvalitetsstyringssystemet.

 De andre tekniske kontrollorganene kan på anmodning få tilsendt kopier av utstedte godkjenninger av 
kvalitetsstyringssystemet.

12. Den dokumentasjonen som vedlegges samsvarssertifikatet, skal oppbevares hos oppdragsgiveren.

 Oppdragsgiveren innenfor Fellesskapet skal oppbevare en kopi av den tekniske dokumentasjonen i hele 
delsystemets levetid, og den skal sendes til enhver annen medlemsstat som anmoder om det.

B.3 Modul SF: Produktverifisering

1. I denne modulen beskrives framgangsmåten for EF-verifiseringen, der et teknisk kontrollorgan på 
forespørsel fra en oppdragsgiver eller dennes godkjente representant som er etablert i Fellesskapet, 
kontrollerer og sertifiserer at en type av delsystemet rullende materiell, støyaspektet, som allerede har 
mottatt et typeprøvingssertifikat fra et teknisk kontrollorgan:

— er i samsvar med denne TSI-en og alle andre relevante TSI-er, og det viser at de grunnleggende 
kravene(1) i direktiv 2001/16/EF(2) er oppfylt,

— er i samsvar med de andre reglene som følger av traktaten,

 og kan tas i bruk.

2. Oppdragsgiveren(3) skal inngi en søknad om EF-verifisering (ved hjelp av en produktverifisering) av 
delsystemet til et teknisk kontrollorgan etter eget valg. Søknaden skal inneholde:

— navn og adresse på oppdragsgiver eller dennes godkjente representant,

— den tekniske dokumentasjonen.

3. I denne delen av framgangsmåten kontrollerer og attesterer oppdragsgiveren at det aktuelle delsystemet 
er i samsvar med den typen som er beskrevet i typeprøvingssertifikatet, og at det oppfyller kravene i den 
aktuelle TSI-en.

 Det tekniske kontrollorganet skal gjennomføre framgangsmåten under forutsetning av at det 
typeprøvingssertifikatet som ble utstedt før vurderingen, fortsatt er gyldig for det delsystemet som 
søknaden omfatter.

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

(2) Denne modulen kan eventuelt brukes i framtiden når TSI-ene til direktiv 96/48/EF om høyhastighetstog er blitt ajourført.
(3) I denne modulen menes med «oppdragsgiver» «delsystemets oppdragsgiver slik det er definert i direktivet, eller dennes godkjente 

representant som er etablert i Fellesskapet».
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4. Oppdragsgiveren skal treffe alle tiltak som er nødvendige for at framstillingsprosessen (herunder montering 
og integrering av samtrafikkomponenter som gjennomføres av involverte hovedleverandører(1), sikrer at 
delsystemet er i samsvar med den typen som er beskrevet i typeprøvingssertifikatet og kravene i den 
aktuelle TSI-en.

5. Søknaden skal gjøre det mulig å forstå delsystemets prosjektering, framstilling, installering, vedlikehold 
og drift, og skal sikre samsvar med den typen som er beskrevet i typeprøvingssertifikatet, og med kravene 
i den TSI-en som skal vurderes.

 Søknaden skal inneholde:

— teknisk dokumentasjon om den godkjente typen, herunder typeprøvingssertifikatet som er utstedt etter 
at framgangsmåten som er definert i modul SB (typeprøving), er avsluttet,

 og følgende opplysninger, dersom de ikke allerede inngår i denne dokumentasjonen:

en generell beskrivelse av delsystemet og delsystemets samlede prosjektering og struktur,— 

registeret over rullende materiell, herunder alle opplysninger som er angitt i TSI-en,— 

konstruksjonstegning og opplysninger om framstillingen, f.eks. tegninger, komponentlister, delenheter, — 
enheter, kretser osv.,

teknisk dokumentasjon om framstilling og montering av delsystemet,— 

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

nødvendig støttedokumentasjon med hensyn til bruk av ovennevnte spesifikasjoner, særlig dersom de — 
europeiske spesifikasjonene med tilhørende bestemmelser ikke er anvendt fullt ut,

bevis for at produksjonsfasen er i samsvar med de andre reglene som følger av traktaten (herunder — 
sertifikater),

en liste over de samtrafikkomponentene som skal innarbeides i delsystemet,— 

kopier av EF-samsvarserklæringene eller EF-erklæringene om bruksegnethet som skal følge med alle — 
komponentene, og alle de nødvendige elementene som er definert i direktivenes vedlegg VI,

en liste over produsenter som er involvert i prosjektering, framstilling, montering og installering av — 
delsystemet.

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

6. Det tekniske kontrollorganet skal først undersøke søknaden når det gjelder gyldighet for typeprøvingen og 
typeprøvingssertifikatet.

 Dersom det tekniske kontrollorganet anser typeprøvingssertifikatet som ikke lenger gyldig eller ikke 
egnet, og anser det som nødvendig med en ny typeprøving, skal organet begrunne sin beslutning.

(1) «Hovedleverandørene» viser til selskaper som gjennom sin virksomhet bidrar til at de grunnleggende kravene i TSI-en oppfylles. 
Det gjelder både for selskapet som eventuelt har det fulle ansvaret for delsystemprosjektet eller andre selskaper som bare deltar i 
en del av delsystemprosjektet (for eksempel montering eller installering av delsystemet)



23.6.2011 Nr. 35/359EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

 Det tekniske kontrollorganet skal gjennomføre de nødvendige undersøkelsene og prøvingene for å 
kontrollere om delsystemet er i samsvar med typen som er beskrevet i typeprøvingssertifikatet, og med 
TSI-kravene. Det tekniske kontrollorganet skal undersøke og prøve hvert delsystem som er framstilt som 
et serieprodukt, slik det er angitt i nr. 4.

7. Verifisering ved kontroll og prøving av hvert delsystem (serieprodukt)

7.1. Det tekniske kontrollorganet skal gjennomføre prøvinger, kontroller og verifiseringer for å sikre at 
delsystemene, som serieprodukter, er i samsvar med bestemmelsene i TSI-en. Undersøkelsene, prøvingene 
og kontrollene skal omfatte de fasene som er fastsatt i TSI-en. Undersøkelsene, prøvingene og kontrollene 
skal omfatte de fasene som er fastsatt i TSI-en.

7.2. Hvert delsystem (som serieprodukt) skal undersøkes, prøves og kontrolleres(1) hver for seg for å verifisere 
at det er i samsvar med den typen som er beskrevet i typeprøvingssertifikatet, og med kravene i den 
aktuelle TSI-en. Dersom en prøving ikke er fastsatt i TSI-en (eller i en europeisk standard som TSI-en 
viser til), skal de relevante europeiske spesifikasjonene eller tilsvarende prøvinger anvendes.

8. Det tekniske kontrollorganet kan avtale med oppdragsgiveren (og hovedleverandørene) på hvilke steder 
prøvingene skal gjennomføres, og de kan avtale at prøvingen av det ferdige delsystemet og, dersom dette 
kreves i TSI-en, prøvinger eller validering under normale driftsforhold, gjennomføres av oppdragsgiveren 
under direkte tilsyn og nærvær av det tekniske kontrollorganet.

 Det tekniske kontrollorganet skal med hensyn til prøving og verifisering ha adgang til produksjonslokaler, 
monterings- og installeringsområder, eventuelt prefabrikkerings- og prøvingsanlegg for å kunne utføre 
sine oppgaver som fastsatt i TSI-en.

9. Dersom delsystemet oppfyller kravene i TSI-en, skal det tekniske kontrollorganet utstede samsvarssertifikatet 
til oppdragsgiveren, som deretter utsteder EF-verifiseringserklæringen til den tilsynsmyndigheten i den 
medlemsstaten der delsystemet hører hjemme og/eller anvendes.

 Det tekniske kontrollorganets oppgaver skal baseres på typeprøvingen og de prøvingene, verifiseringene 
og kontrollene som er gjennomført på alle serieprodukter som angitt i nr. 7, og som kreves i henhold til 
TSI-en og/eller den relevante europeiske spesifikasjonen.

 EF-verifiseringserklæringen og de tilhørende dokumentene skal være datert og undertegnet. Erklæringen 
skal utarbeides på samme språk som det som benyttes i den tekniske dokumentasjonen, og den skal 
inneholde minst de opplysningene som angis i direktivets vedlegg V.

10. Det tekniske kontrollorganet skal være ansvarlig for å samle inn den tekniske dokumentasjonen som 
skal vedlegges EF-verifiseringserklæringen. Den tekniske dokumentasjonen skal minst inneholde de 
opplysningene som er angitt i direktivenes artikkel 18 nr. 3, og særlig følgende:

— alle nødvendige dokumenter om delsystemets egenskaper,

registeret over rullende materiell, herunder alle opplysninger som er angitt i TSI-en,— 

en liste over de samtrafikkomponentene som skal innarbeides i delsystemet,— 

kopier av EF-samsvarserklæringene og om nødvendig EF-erklæringene om bruksegnethet, som skal — 
følge med de nevnte komponentene i samsvar med direktivets artikkel 13, eventuelt sammen med 
tilhørende dokumenter (sertifikater, godkjenninger av kvalitetsstyringssystemer og tilsynsrapporter), 
som er utstedt av de tekniske kontrollorganene,

(1) Særlig når det gjelder TSI-en for rullende materiell, vil det tekniske kontrollorganet være til stede ved den endelige prøvingen av 
rullende materiell eller togsett i bruk. Dette vil bli angitt i det relevante kapittelet i TSI-en.
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alle opplysninger som gjelder vedlikehold, vilkår og begrensninger for bruk av delsystemet,— 

alle opplysninger som gjelder instrukser om service, kontinuerlig eller regelmessig tilsyn, tilpasning — 
og vedlikehold,

typeprøvingssertifikat for delsystemet og tilhørende teknisk dokumentasjon som definert i modul SB — 
(typeprøving),

samsvarssertifikat som nevnt i nr. 9, utstedt og kontrasignert av det tekniske kontrollorganet og — 
vedlagt tilhørende beregninger, med angivelse av at prosjektet er i samsvar med direktivet og TSI-en, 
og om nødvendig en angivelse av de forbeholdene som er tatt under utføring av oppgavene, og som 
siden ikke er trukket tilbake. Sammen med sertifikatet skal det også følge, dersom det er relevant, 
inspeksjons- og revisjonsrapporter som er utarbeidet i forbindelse med verifiseringen.

11. Den dokumentasjonen som vedlegges samsvarssertifikatet, skal oppbevares hos oppdragsgiveren.

 Oppdragsgiveren skal oppbevare en kopi av den tekniske dokumentasjonen i hele delsystemets levetid, og 
den skal sendes til enhver annen medlemsstat som anmoder om det.

B.4 Modul SH2: Fullstendig kvalitetsstyringssystem med designkontroll

1. I denne modulen beskrives framgangsmåten for EF-verifiseringen, der et teknisk kontrollorgan på 
forespørsel fra en oppdragsgiver eller dennes godkjente representant som er etablert i Fellesskapet, 
kontrollerer og sertifiserer at et delsystem rullende materiell, støyaspektet:

— er i samsvar med denne TSI-en og alle andre relevante TSI-er, og det viser at de grunnleggende 
kravene(1) i direktiv 2001/16/EF(2) er oppfylt,

— er i samsvar med de andre reglene som følger av traktaten,

 og kan tas i bruk.

2. Det tekniske kontrollorganet skal gjennomføre framgangsmåten, herunder en designkontroll av 
delsystemet under forutsetning av at oppdragsgiveren(3) og de involverte hovedleverandørene oppfyller 
forpliktelsene i nr. 3.

 Med «hovedleverandørene» menes selskaper som gjennom sine aktiviteter bidrar til å oppfylle de 
grunnleggende kravene i TSI-en. Begrepet omfatter:

det selskapet som er ansvarlig for hele delsystemprosjektet (herunder særlig ansvaret for at — 
delsystemet integreres),

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

 Det omfatter ikke produsenters underleverandører som leverer komponenter og samtrafikkomponenter.

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

(2) Denne modulen kan eventuelt brukes i framtiden når TSI-ene til direktiv 96/48/EF om høyhastighetstog er blitt ajourført.
(3) I denne modulen menes med «oppdragsgiver» «delsystemets oppdragsgiver slik det er definert i direktivet, eller dennes godkjente 

representant som er etablert i Fellesskapet».
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3. Oppdragsgiveren eller eventuelle hovedleverandører skal for det delsystemet som er gjenstand for 
EF-verifiseringen, anvende et godkjent kvalitetsstyringssystem for prosjektering, framstilling, samt 
kontroll og prøving av ferdig produkt som angitt i nr. 5, og som skal være gjenstand for tilsyn som angitt 
i nr. 6.

 Den hovedleverandøren som er ansvarlig for hele delsystemprosjektet (herunder særlig ansvaret for å 
integrere delsystemet), skal under alle omstendigheter anvende et godkjent kvalitetsstyringssystem for 
prosjektering, framstilling, samt kontroll og prøving av ferdig produkt, som skal være gjenstand for tilsyn 
som angitt i nr. 6.

 Dersom oppdragsgiveren selv er ansvarlig for hele delsystemprosjektet (herunder særlig ansvaret for å 
integrere delsystemet), eller oppdragsgiveren er direkte involvert i prosjekteringen og/eller produksjonen 
(herunder montering og installering), skal oppdragsgiveren anvende et godkjent kvalitetsstyringssystem 
for disse aktivitetene, som skal være gjenstand for tilsyn som angitt i nr. 6.

 Søkere som bare er involvert i montering og installering, trenger bare å anvende et godkjent 
kvalitetsstyringssystem for framstilling, samt kontroll og prøving av ferdig produkt.

4. Framgangsmåte for EF-verifisering

4.1. Oppdragsgiveren skal inngi en søknad om EF-verifisering av delsystemet (ved et fullstendig 
kvalitetsstyringssystem med designkontroll), herunder samordne tilsynet av kvalitetsstyringssystemet, 
som angitt i nr. 5.4 og nr. 6.6, til et teknisk kontrollorgan etter eget valg. Oppdragsgiveren skal underrette 
de involverte produsentene om valg av teknisk kontrollorgan og om søknaden.

4.2. Søknaden skal gjøre det mulig å forstå delsystemets prosjektering, framstilling, montering, installering, 
vedlikehold og drift og skal sikre samsvar med kravene i den TSI-en som skal vurderes.

 Søknaden skal inneholde:

navn og adresse på oppdragsgiver eller dennes godkjente representant,— 

den tekniske dokumentasjonen, herunder:— 

— en generell beskrivelse av delsystemet og delsystemets samlede prosjektering og struktur,

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

— nødvendig støttedokumentasjon med hensyn til bruk av ovennevnte spesifikasjoner, særlig 
dersom de europeiske spesifikasjonene med tilhørende bestemmelser ikke er anvendt fullt ut,

— prøvingsprogrammet,

— registeret over rullende materiell, herunder alle opplysninger som er angitt i TSI-en,

— teknisk dokumentasjon om framstilling og montering av delsystemet,

— en liste over de samtrafikkomponentene som skal innarbeides i delsystemet,

— kopier av EF-samsvarserklæringene eller EF-erklæringene om bruksegnethet som skal følge 
med alle komponentene, og alle de nødvendige elementene som er definert i direktivenes 
vedlegg VI,
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— bevis på samsvar med andre regler som følger av traktaten (herunder sertifikater),

— en liste over alle produsenter som er involvert i prosjektering, framstilling, montering og 
installering av delsystemet,

— vilkår for å anvende delsystemet (begrensninger med hensyn til kjøretid eller kjørelengde, 
grenseverdier for slitasje osv.),

— vilkår for vedlikehold og teknisk dokumentasjon med hensyn til vedlikehold av delsystemet,

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

— en forklaring på hvordan alle faser nevnt i nr. 5.2, er dekket av de kvalitetsstyringssystemene som 
anvendes av hovedleverandøren(e) og/eller oppdragsgiveren, dersom vedkommende er involvert, 
og bevis på at systemene er virkningsfulle,

— opplysninger om det eller de organer som er ansvarlig for å godkjenne og føre tilsyn med disse 
kvalitetsstyringssystemene.

4.3. Oppdragsgiveren skal legge fram resultatene av undersøkelser, kontroller og prøvinger(1), herunder 
typeprøving dersom det kreves, som er gjennomført av oppdragsgivers egnede laboratorium eller på vegne 
av dette.

4.4. Det tekniske kontrollorganet skal undersøke søknaden med hensyn til designkontroll og vurdere 
resultatene av prøvingene. Dersom designen er i samsvar med bestemmelsene i direktivet og den aktuelle 
TSI-en, skal det tekniske kontrollorganet avgi en rapport om designkontrollen til søkeren. Rapporten skal 
inneholde konklusjonene fra designkontrollen, vilkårene for dens gyldighet, nødvendige opplysninger for 
å kunne identifisere den designen som er kontrollert og, dersom det er relevant, en beskrivelse av hvordan 
delsystemet fungerer.

 Dersom oppdragsgiveren ikke mottar noen rapport om designkontrollen, skal det tekniske kontrollorganet 
framlegge en detaljert begrunnelse for avslaget. Det skal tilrettelegges for en framgangsmåte for 
klagebehandling.

5. Kvalitetsstyringssystem

5.1. Oppdragsgiveren, dersom vedkommende er involvert, og eventuelle hovedleverandører skal inngi en 
søknad om vurdering av sine kvalitetsstyringssystemer til et teknisk kontrollorgan etter eget valg.

 Søknaden skal inneholde:

alle relevante opplysninger om det aktuelle delsystemet,— 

dokumentasjon om kvalitetsstyringssystemet.— 

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

5.2. En oppdragsgiver eller en hovedleverandør som er ansvarlig for hele delsystemprosjektet, skal ha et 
kvalitetsstyringssystem som sikrer at hele delsystemet er i samsvar med kravene i TSI-en. 

(1) Resultatene kan legges fram samtidig med søknaden eller på et senere tidspunkt. 
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 Kvalitetsstyringssystemet eller kvalitetsstyringssystemene til en annen eller andre hovedleverandører skal 
sikre at deres medvirkning i delsystemet er i samsvar med kravene i TSI-en.

 Alle de elementene, kravene og bestemmelsene som søkerne følger, skal dokumenteres på en systematisk 
og oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og instrukser. Dokumentasjonen av 
dette kvalitetsstyringssystemet skal sikre en felles forståelse av retningslinjene og framgangsmåtene for 
kvalitetsstyring, slik som kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre.

 Systemet skal særlig inneholde en tilstrekkelig beskrivelse av følgende emner:

— for alle grupper:

— kvalitetsmål og organisasjonsstruktur,

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

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

— kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter 
om det berørte personalets kvalifikasjoner osv.

— for hovedleverandørenes vedkommende, i det omfang som er relevant for deres medvirkning til 
prosjekteringen av delsystemet:

— de tekniske spesifikasjonene for design, herunder de europeiske spesifikasjonene(1), som vil 
bli anvendt, og de tiltakene som vil treffes for å sikre at kravene i den TSI-en som gjelder for 
delsystemet, vil bli oppfylt, i de tilfellene der de europeiske spesifikasjonene ikke anvendes fullt 
ut,

— de metodene, prosessene og systematiske tiltakene som benyttes for å kontrollere og verifisere 
designen, og som vil bli brukt ved prosjektering av delsystemet,

— tiltak for å føre tilsyn med at den påkrevde prosjekterings- og produktkvaliteten oppnås, og at 
kvalitetsstyringssystemene i alle faser, herunder produksjonen, fungerer på en effektiv måte.

— og også for oppdragsgiveren eller den hovedleverandøren som er ansvarlig for hele 
delsystemprosjektet:

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

Undersøkelser, prøvinger og kontroller skal omfatte alle følgende faser:

— delsystemets samlede prosjektering,

(1) Definisjonen av en europeisk spesifikasjon er angitt i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF. I veiledningen til TSI-ene for 
høyhastighetstog, gis det forklaringer på hvordan de europeiske spesifikasjonene skal anvendes.
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— delsystemets struktur, herunder særlig ingeniøroppgaver, montering av komponenter samt 
finjustering,

— prøving av det ferdige delsystemet,

— og, dersom dette er angitt i TSI-en, validering under normale driftsforhold.

5.3. Det tekniske kontrollorganet som oppdragsgiveren har valgt, skal undersøke om alle faser i delsystemet 
som er nevnt i nr. 5.2, er dekket på en riktig og tilstrekkelig måte ved godkjennings- og tilsynsrutiner i 
søkerens eller søkernes kvalitetsstyringssystem(er)(1).

 Dersom delsystemet er i samsvar med kravene i TSI-en på grunnlag av mer enn ett kvalitetsstyringssystem, 
skal det tekniske kontrollorganet særlig undersøke følgende:

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

— og om ledelsens overordnede ansvar og myndighet for at hele delsystemet er i samsvar, er definert på 
en riktig og tydelig måte overfor hovedleverandørene.

5.4. Det tekniske kontrollorganet som er nevnt i nr. 5.1, skal vurdere kvalitetsstyringssystemet for å fastslå 
om det oppfyller kravene i nr. 5.2. Det forutsetter at disse kravene er oppfylt dersom produsenten 
gjennomfører et kvalitetsstyringssystem for prosjektering, produksjon, samt kontroll og prøving av ferdig 
produkt i henhold til den harmoniserte standarden EN ISO 9001:2000, som tar hensyn til de særlige 
egenskapene hos den samtrafikkomponenten som kvalitetsstyringssystemet skal dekke.

 Når en søker anvender et sertifisert kvalitetsstyringssystem, skal det tekniske kontrollorganet ta hensyn til 
dette i sin vurdering.

 Revisjonen skal være særlig tilpasset det aktuelle delsystemet og ta hensyn til søkerens særlige medvirkning 
i delsystemet. Minst ett av revisjonsgruppens medlemmer skal ha erfaring i å vurdere de tekniske sidene 
ved det aktuelle delsystemet. Framgangsmåten for vurdering skal omfatte et vurderingsbesøk i søkerens 
lokaler.

 Søkeren skal underrettes om beslutningen. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra kontrollen og 
en begrunnet vurdering av beslutningen.

5.5. Oppdragsgiveren, dersom vedkommende er involvert, og hovedleverandørene skal sørge for å oppfylle de 
forpliktelsene som følger av kvalitetsstyringssystemet slik det er godkjent, og å opprettholde det slik at 
det fortsatt fungerer på en hensiktsmessig og effektiv måte.

 De skal holde det tekniske kontrollorganet som har godkjent kvalitetsstyringssystemet, underrettet om 
enhver betydelig endring som vil påvirke delsystemets oppfyllelse av kravene.

 Det tekniske kontrollorganet skal vurdere de foreslåtte endringene og avgjøre om det endrede 
kvalitetsstyringssystemet fortsatt vil oppfylle kravene nevnt i nr. 5.2, eller om en ny vurdering er 
nødvendig.

 Det tekniske kontrollorganet skal underrette søkeren om sin beslutning. Underretningen skal inneholde 
konklusjonene fra kontrollen og en begrunnet vurdering av beslutningen.

(1) Når det gjelder TSI-en for rullende materiell, kan det tekniske kontrollorganet være til stede ved den endelige prøvingen av rullende 
materiell eller togsett i bruk på de vilkårene som er angitt i det relevante kapittelet i TSI-en.
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6. Tilsyn med kvalitetsstyringssystemet eller kvalitetsstyringssystemene på det tekniske kontrollorganets 
ansvar

6.1. Formålet med tilsynet er å sikre at oppdragsgiveren, dersom vedkommende er involvert, 
og hovedleverandørene korrekt oppfyller de forpliktelsene som følger av det eller de godkjente 
kvalitetsstyringssystemene.

6.2. Oppdragsgiveren, dersom vedkommende er involvert, og hovedleverandørene skal oversende (eller få 
oversendt) til det tekniske kontrollorganet som nevnt i nr. 5.1, alle nødvendige dokumenter for dette 
formål, særlig gjennomføringsplaner og teknisk dokumentasjon om delsystemet (i den utstrekning det er 
relevant for søkerens særlige medvirkning i delsystemet), herunder:

— dokumentasjon av kvalitetsstyringssystemet, herunder de særlige tiltakene som treffes for å sikre:

— at ledelsens overordnede ansvar og myndighet for at hele delsystemet er i samsvar, er tilstrekkelig 
og riktig definert for den oppdragsgiveren eller hovedleverandøren som er ansvarlig for hele 
delsystemprosjektet,

— at hver søkers kvalitetsstyringssystem håndteres på en korrekt måte for å oppnå integrasjon på 
delsystemnivå,

— kvalitetsregistrene som skal foreligge i henhold til kvalitetsstyringssystemets del om prosjektering, 
for eksempel resultater av analyser, beregninger, prøvinger osv.,

— kvalitetsregistrene som skal foreligge i henhold til kvalitetsstyringssystemets del om framstilling 
(herunder montering, installering og integrasjon), for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, 
kalibreringsdata, rapporter om berørte personers kvalifikasjoner osv.

6.3. Det tekniske kontrollorganet skal gjennomføre periodiske revisjoner for å sikre at oppdragsgiveren, dersom 
vedkommende er involvert, og hovedleverandørene opprettholder og anvender kvalitetsstyringssystemet, 
og skal gi dem en revisjonsrapport. Når de anvender et sertifisert kvalitetsstyringssystem, skal det tekniske 
kontrollorganet ta hensyn til dette ved tilsynet.

 Det skal avlegges minst én revisjon per år, og minst én revisjon i en periode der det blir utført relevante 
oppgaver (prosjektering, framstilling, montering eller installering) på det delsystemet som er gjenstand for 
framgangsmåten for EF-verifisering som er nevnt i nr. 7.

6.4. Det tekniske kontrollorganet kan dessuten avlegge uanmeldte besøk på relevante anlegg hos søkeren 
eller søkerne som nevnt i nr. 5.2. Ved slike besøk kan det tekniske kontrollorganet om nødvendig foreta 
fullstendige eller delvise revisjoner, og gjennomføre eller få gjennomført prøvinger for å kontrollere at 
kvalitetsstyringssystemet fungerer slik det skal. Det tekniske kontrollorganet skal gi søkeren eller søkerne 
en inspeksjonsrapport, og eventuelt også revisjons- og/eller prøvingsrapporter.

6.5. Det tekniske kontrollorganet som er valgt av oppdragsgiveren, og som er ansvarlig for EF-verifiseringen, 
skal, dersom det ikke fører tilsyn med det eller de aktuelle kvalitetsstyringssystemene som nevnt i nr. 5, 
samordne tilsynsoppgavene med alle andre tekniske kontrollorganer som har ansvar for denne oppgaven, 
for:

— å sikre at grensesnittene mellom de forskjellige kvalitetsstyringssystemene med hensyn til integrering 
av delsystemet er håndtert på en riktig måte,

— å samle inn, i samarbeid med oppdragsgiveren, alle opplysninger som er nødvendige for å vurdere om 
det kan garanteres for et enhetlig og overordnet tilsyn av de forskjellige kvalitetsstyringssystemene.
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 Denne samordningen omfatter det tekniske kontrollorganets rett til:

— å motta all dokumentasjon (godkjenning og tilsyn), utstedt av det eller de øvrige tekniske 
kontrollorganene,

— å være til stede ved revisjonene nevnt i nr. 5.4,

— å ta initiativ til ytterligere revisjoner som angitt i nr. 5.5, på eget ansvar og i samarbeid med det eller 
de øvrige tekniske kontrollorganene.

7. Det tekniske kontrollorganet som angitt i nr. 5.1, skal for å kunne gjennomføre inspeksjoner, revisjoner 
og tilsyn, ha adgang til prosjekteringslokaler, byggeplasser, produksjonsanlegg, monterings- og 
installeringsområder, lagerlokaler og eventuelt prefabrikkerings- og prøvingsanlegg og i sin alminnelighet 
til ethvert sted det finner nødvendig for å utføre sin oppgave, i henhold til søkerens særlige medvirkning 
i delsystemprosjektet.

8. Oppdragsgiveren, dersom vedkommende er involvert, og hovedleverandørene skal i et tidsrom på ti år 
etter at det siste delsystemet er framstilt, stille til rådighet for nasjonale myndigheter:

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

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

— de beslutningene og rapportene fra det tekniske kontrollorganet som er nevnt i nr. 5.4, 5.5 og 6.4.

9. Dersom delsystemet oppfyller kravene i TSI-en, skal det tekniske kontrollorganet på grunnlag 
av designkontrollen og godkjenningen av og tilsyn med kvalitetsstyringssystemet eller 
kvalitetsstyringssystemene utstede samsvarssertifikatet til oppdragsgiveren, som deretter utsteder 
EF-verifiseringserklæringen til den tilsynsmyndigheten i den medlemsstaten der delsystemet hører 
hjemme og/eller anvendes.

 EF-verifiseringserklæringen og de tilhørende dokumentene skal være datert og undertegnet. Erklæringen 
skal utarbeides på samme språk som det som benyttes i den tekniske dokumentasjonen, og den skal 
inneholde minst de opplysningene som angis i direktivets vedlegg V.

10. Det tekniske kontrollorganet som oppdragsgiveren har valgt, skal være ansvarlig for å samle 
inn den tekniske dokumentasjonen som skal vedlegges EF-verifiseringserklæringen. Den tekniske 
dokumentasjonen skal minst inneholde de opplysningene som er angitt i direktivets artikkel 18 nr. 3, og 
særlig følgende:

— alle nødvendige dokumenter om delsystemets egenskaper,

— en liste over de samtrafikkomponentene som skal innarbeides i delsystemet,

— kopier av EF-samsvarserklæringene og om nødvendig EF-erklæringene om bruksegnethet som skal 
følge med komponentene i samsvar med direktivets artikkel 13, eventuelt sammen med tilhørende 
dokumenter (sertifikater, godkjenninger av kvalitetsstyringssystemer og tilsynsrapporter), som er 
utstedt av de tekniske kontrollorganene,

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

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

— alle opplysninger som gjelder instrukser om service, kontinuerlig eller regelmessig tilsyn, tilpasning 
og vedlikehold,
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— samsvarssertifikat som nevnt i nr. 9, utstedt og kontrasignert av det tekniske kontrollorganet og 
vedlagt tilhørende beregninger, med angivelse av at prosjektet er i samsvar med direktivet og TSI-
en, og om nødvendig en angivelse av de forbeholdene som er tatt under utføring av oppgavene, 
og som siden ikke er trukket tilbake. Sammen med sertifikatet skal det også følge inspeksjons- og 
revisjonsrapporter som er utarbeidet i forbindelse med verifiseringen, som nevnt i nr. 6.4 og 6.5,

— registeret over rullende materiell, herunder alle opplysninger som er angitt i TSI-en.

11. Hvert teknisk kontrollorgan skal underrette de andre tekniske kontrollorganene om relevante opplysninger 
om godkjenninger av kvalitetsstyringssystemet og de EF-rapportene om designkontroll som det har 
utstedt, tilbakekalt eller avvist.

 De andre tekniske kontrollorganene kan på forespørsel få tilsendt kopier av:

— utstedte godkjenninger av kvalitetsstyringssystemer, utstedte tilleggsgodkjenninger og

— utarbeidede EF-rapporter om designkontroller med tillegg.

12. Den dokumentasjonen som følger med samsvarssertifikatet, skal oppbevares hos oppdragsgiveren.

 Oppdragsgiveren skal oppbevare en kopi av den tekniske dokumentasjonen i hele delsystemets levetid, og 
den skal sendes til enhver annen medlemsstat som anmoder om det.

_______________________________
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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 
2005/44/EF av 7. september 2005 om harmoniserte 
vannveisinformasjonstjenester (RIS) på innlands vannveier i 
Fellesskapet(1), særlig artikkel 5, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med artikkel 1 i direktiv 2005/44/EF skal 
vannveisinformasjonstjenester (RIS) utvikles og 
gjennomføres på en harmonisert, samvirkende og åpen 
måte.

2) I samsvar med artikkel 5 i direktiv 2005/44/EF skal 
det fastsettes tekniske retningslinjer for planlegging, 
gjennomføring og drift av vannveisinformasjonstjenester 
(RIS), heretter kalt RIS-retningslinjer.

3) RIS-retningslinjene skal bygge på de tekniske prinsippene 
fastsatt i vedlegg II til direktivet.

4) I samsvar med artikkel 1 nr. 2 i direktiv 2005/44/EF skal 
det i RIS-retningslinjene tas behørig hensyn til det arbeid 
som er utført av relevante internasjonale organisasjoner, 
for eksempel PIANC, CCNR og UNECE. Det skal sikres 
kontinuitet med andre former for trafikkstyringstjenester, 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 105 av 23.4.2007, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 118/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 9, 21.2.2008, s. 33. 

(1) EUT L 255 av 30.9.2005, s. 152.

særlig trafikkstyrings- og informasjonstjenester for 
skipsfart.

5) For å sikre en gjensidig forståelse med hensyn til 
planlegging, gjennomføring og drift av RIS skal de termer 
og definisjoner som anvendes i disse RIS-retningslinjene, 
anvendes i det videre standardiseringsarbeidet og ved 
utvikling av programmer.

6) RIS-strukturen angitt i disse retningslinjene skal anvendes 
ved utvikling av tjenester, systemer og programmer.

7) Under planleggingen av RIS skal en systematisk 
framgangsmåte som beskrevet i disse RIS-retningslinjene 
følges.

8) Retningslinjene som omhandles i denne forordning, 
tilsvarer det nåværende utviklingstrinn i teknikken. 
Erfaringer fra anvendelsen av direktiv 2005/44/EF samt 
framtidig teknisk utvikling kan gjøre det nødvendig å 
endre retningslinjene i samsvar med artikkel 5 nr. 2 i 
direktiv 2005/44/EF.

9) Utkastet til RIS-retningslinjene er behandlet av komiteen 
nevnt i artikkel 11 i direktiv 2005/44/EF.

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 11 i direktiv 
2005/44/EF —

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 414/2007

av 13. mars 2007

om tekniske retningslinjer for planlegging, gjennomføring og drift av vannveisinformasjonstjenester (RIS) som nevnt 
i artikkel 5 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/44/EF om harmoniserte vannveisinformasjonstjenester (RIS) på 

innlands vannveier i Fellesskapet(*)

 2011/EØS/35/54
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VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I denne forordning fastsettes retningslinjer for planlegging, 
gjennomføring og drift av vannveisinformasjonstjenester (RIS). 
Retningslinjene er angitt i 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, 13. mars 2007.

 For Kommisjonen

 Jacques BARROT

 Visepresident

____________________
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VEDLEGG

[Vedlegget er kunngjort i Den europeiske unions tidende L 105 av 23.4.2007, s. 3-34.]

__________



23.6.2011 Nr. 35/371EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2005/44/EF av 7. september 2005 om harmoniserte 
vannveisinformasjonstjenester (RIS) på innlands vannveier i 
Fellesskapet(1), særlig artikkel 5, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med artikkel 1 nr. 2 i direktiv 2005/44/EF 
skal vannveisinformasjonstjenester (RIS) utvikles og 
gjennomføres på en harmonisert, samvirkende og åpen 
måte.

2) I samsvar med artikkel 5 i direktiv 2005/44/
EF skal det fastsettes tekniske spesifikasjoner for 
fartøysporingssystemer.

3) De tekniske spesifikasjonene for fartøysporingssystemer 
skal bygge på de tekniske prinsippene fastsatt i vedlegg II 
til direktivet.

4) I samsvar med artikkel 1 nr. 2 i direktivet skal det i 
de tekniske spesifikasjonene tas behørig hensyn til det 
arbeid som er utført av internasjonale organisasjoner. 
Det skal sikres kontinuitet med andre former for 
trafikkstyringstjenester, særlig trafikkstyrings- og 
informasjonstjenester for skipsfart.

5) I tillegg skal det tas behørig hensyn til det arbeid som er utført 
av ekspertgruppen for fartøysporing, som er sammensatt 
av representanter for vedkommende myndigheter for 
gjennomføringen av fartøysporingssystemer, offisielle

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 105 av 23.4.2007, s. 35, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 118/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 9, 21.2.2008, s. 33. 

(1) EUT L 255 av 30.9.2005, s. 152.

  medlemmer fra andre forvaltningsorganer samt 
observatører fra den berørte sektor.

6) De tekniske spesifikasjonene som omhandles i denne 
forordning, tilsvarer det nåværende utviklingstrinn 
i teknikken. Erfaringer fra anvendelsen av direktiv 
2005/44/EF samt framtidig teknisk utvikling kan gjøre 
det nødvendig å endre de tekniske spesifikasjonene 
i samsvar med artikkel 5 nr. 2 i direktiv 2005/44/
EF. Ved endringer i de tekniske spesifikasjonene skal 
det tas behørig hensyn til det arbeid som er utført av 
ekspertgruppen for fartøysporing.

7) Utkastet til tekniske spesifikasjoner er behandlet av 
komiteen nevnt i artikkel 11 i direktiv 2005/44/EF.

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 11 i direktiv 
2005/44/EF —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I denne forordning fastsettes tekniske spesifikasjoner for 
fartøysporingssystemer ved fart på innlands vannveier. De 
tekniske spesifikasjonene er angitt i vedlegget til denne 
forordning.

Artikkel 2

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

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 415/2007

av 13. mars 2007

om tekniske spesifikasjoner for fartøysporingssystemer som nevnt i artikkel 5 i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2005/44/EF om harmoniserte vannveisinformasjonstjenester (RIS) på innlands vannveier 

i Fellesskapet(*)

 2011/EØS/35/55

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

Utferdiget i Brussel, 13. mars 2007.

 For Kommisjonen

 Jacques BARROT

 Visepresident

___________________
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VEDLEGG

[Vedlegget er kunngjort i Den europeiske unions tidende L 105 av 23.4.2007, s. 36-87.]

_____________
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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 
2005/44/EF av 7. september 2005 om harmoniserte 
vannveisinformasjonstjenester (RIS) på innlands vannveier i 
Fellesskapet(1), særlig artikkel 5, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med artikkel 1 i direktiv 2005/44/EF skal 
vannveisinformasjonstjenester (RIS) utvikles og 
gjennomføres på en harmonisert, samvirkende og åpen 
måte.

2) I samsvar med artikkel 5 i direktiv 2005/44/EF skal 
det fastsettes tekniske spesifikasjoner for meldinger til 
fartøyer.

3) De tekniske spesifikasjonene for meldinger til fartøyer 
skal bygge på de tekniske prinsippene fastsatt i vedlegg II 
til direktivet.

4) I samsvar med artikkel 1 nr. 2 i direktiv 2005/44/EF skal 
det i de tekniske spesifikasjonene tas behørig hensyn til 
det arbeid som er utført av internasjonale organisasjoner.

5) I tillegg skal det tas behørig hensyn til det arbeid som 
er utført av ekspertgruppen for meldinger til fartøyer, 
som er sammensatt av representanter for vedkommende 
myndigheter for gjennomføringen av meldinger til 
fartøyer,

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 105 av 23.4.2007, s. 88, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 118/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 9, 21.2.2008, s. 33. 

(1) EUT L 255 av 30.9.2005, s. 152.

  offisielle medlemmer fra andre forvaltningsorganer samt 
observatører fra den berørte sektor.

6) De tekniske spesifikasjonene som omhandles i denne 
forordning, tilsvarer det nåværende utviklingstrinn 
i teknikken. Erfaringer fra anvendelsen av direktiv 
2005/44/EF samt framtidig teknisk utvikling kan gjøre 
det nødvendig å endre de tekniske spesifikasjonene 
i samsvar med artikkel 5 nr. 2 i direktiv 2005/44/
EF. Ved endringer i de tekniske spesifikasjonene skal 
det tas behørig hensyn til det arbeid som er utført av 
ekspertgruppen for meldinger til fartøyer.

7) Utkastet til tekniske spesifikasjoner er behandlet av 
komiteen nevnt i artikkel 11 i direktiv 2005/44/EF.

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 11 i direktiv 
2005/44/EF —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I denne forordning fastsettes tekniske spesifikasjoner for 
meldinger til fartøyer. De tekniske spesifikasjonene er angitt i 
vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

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

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 416/2007

av 22. mars 2007

om tekniske spesifikasjoner for meldinger til fartøyer som nevnt i artikkel 5 i europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2005/44/EF om harmoniserte vannveisinformasjonstjenester (RIS) på 

innlands vannveier i Fellesskapet(*)

 2011/EØS/35/56

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

Utferdiget i Brussel, 22. mars 2007.

 For Kommisjonen

 Jacques BARROT

 Visepresident

____________________
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VEDLEGG

[Vedlegget er kunngjort i Den europeiske unions tidende L 105 av 23.4.2007, s. 89-253.]

____________
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNIONEN HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet, særleg artikkel 80 nr. 2,

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen,

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

etter samråd med Regionutvalet,

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

ut frå desse synsmåtane:

1) I forordning (EF) nr. 417/2002(3) er det fastsett ei 
ordning for framskunda innføring av krav om dobbelt 
skrog eller tilsvarande konstruksjon i Den internasjonale 
konvensjonen om hindring av ureining frå skip av 
1973, endra ved protokollen av 1978 til konvensjonen 
(heretter kalla «MARPOL 73/78»), for oljetankskip med 
enkelt skrog, for såleis å redusere risikoane for utilsikta 
oljeureining i europeiske farvatn.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 113 av 30.4.2007, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 119/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 9, 21.2.2008, s. 35. 

(1) TEU C 318 av 23.12.2006, s. 229.
(2) Fråsegn frå Europaparlamentet av 14. desember 2006 (enno ikkje 

offentleggjord i TEU) og rådsavgjerd av 22. mars 2007.
(3) TEF L 64 av 7.3.2002, s. 1. Forordninga sist endra ved kommisjonsforordning 

(EF) nr. 2172/2004 (TEU L 371 av 18.12.2004, s. 26).

2) Ved forordning (EF) nr. 417/2002 vart det innført tiltak 
som forbyr frakt av tunge oljer til eller frå hamner i Den 
europeiske unionen i oljetankskip med enkelt skrog.

3) Etter initiativ frå medlemsstatane og Kommisjonen 
innanfor Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) 
er dette forbodet vorte innført på verdsplan gjennom ei 
endring av vedlegg I til MARPOL 73/78.

4) I nr. 5, 6 og 7 i regel 13H i vedlegg I til MARPOL 73/78 
om forbod mot frakt av tunge oljer i oljetankskip med 
enkeltskrog er det fastsett at det kan gjerast unntak frå 
bruken av visse føresegner i regel 13H. Det italienske 
formannskapet for Det europeiske rådet har på vegner av 
Den europeiske unionen gjeve ei fråsegn som er attgjeven 
i den offisielle rapporten til IMO-utvalet for vern av 
havmiljøet (MEPC 50), og som uttrykkjer ei politisk 
tilsegn om at desse unntaka ikkje skal nyttast.

5) I medhald av forordning (EF) nr. 417/2002 kan eit skip 
som seglar under flagget til ein medlemsstat, nytte 
unntaka i regel 13H dersom skipet ikkje går i trafikk 
til hamner eller offshoreterminalar som er underlagde 
jurisdiksjonen til ein medlemsstat, og likevel stette krava 
i forordning (EF) nr. 417/2002.

6) Forordning (EF) nr. 417/2002 bør difor endrast —

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 457/2007

av 25. april 2007

om endring av forordning (EF) nr. 417/2002 om framskunda innføring av krav om dobbelt skrog eller tilsvarande 
konstruksjon for oljetankskip med enkelt skrog(*)

 2011/EØS/35/57
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VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

Artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 417/2002 skal lyde:

«3.  ..Det er ikkje tillate for oljetankskip som fraktar tunge 
oljer, å segle under flagget til ein medlemsstat, med mindre 
tankskipet har dobbelt skrog.

Det er ikkje tillate for oljetankskip som fraktar tunge oljer, 
utan omsyn til kva flagg dei seglar under, å leggje til ved 
eller segle frå hamner eller offshoreterminalar, eller ankre 
opp i eit område som er underlagt jurisdiksjonen til ein 
medlemsstat, med mindre tankskipet har dobbelt skrog.»

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 Strasbourg, 25. april 2007.

 For Europaparlamentet For Rådet

 H.-G. PÖTTERING G. GLOSER

 President Formann

_________
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

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

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) I forordning (EØF) nr. 3922/91(3) fastsettes felles 
sikkerhetsstandarder, oppført i vedlegg II til nevnte 
forordning, med hensyn til særlig konstruksjon, 
produksjon, drift og vedlikehold av luftfartøyer samt de 
personer og organisasjoner som utfører disse oppgavene. 
Disse harmoniserte sikkerhetsstandardene gjelder for 
alle luftfartøyer som drives av operatører i Fellesskapet, 
enten luftfartøyet er registrert i en medlemsstat eller i en 
tredjestat.

2) I henhold til artikkel 4 nr. 1 i nevnte forordning skal 
det vedtas felles tekniske krav og administrative 
framgangsmåter på grunnlag av traktatens artikkel 80 
nr. 2 for områder som ikke er angitt i forordningens 
vedlegg II.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 377 av 27.12.2006, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 120/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 9, 21.2.2008, s. 36. 

(1) EFT C 14 av 16.1.2001, s. 33.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 3. september 2002 (EUT C 272 E av 

13.11.2003, s. 103), Rådets felles holdning av 9. mars 2006 (EUT C 179 E 
av 1.8.2006, s. 1), Europaparlamentets holdning av 5. juli 2006 (ennå ikke 
offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 23. oktober 2006.

(3) EFT L 373 av 31.12.1991, s. 4. Forordningen sist endret ved forordning 
(EF) nr. 1592/2002 (EFT L 240 av 7.9.2002, s. 1).

3) I henhold til artikkel 9 i rådsforordning (EØF) nr. 2407/92 
av 23. juli 1992 om lisenser til luftfartsselskaper(4) 
skal utstedelse av en lisens og tillatelsens gyldighet til 
enhver tid være betinget av at luftfartsselskapet har et 
gyldig godkjenningssertifikat som angir den virksomhet 
lisensen omfatter, og som er i samsvar med kriterier som 
skal fastsettes i en kommende forordning. Det bør nå 
fastsettes slike kriterier.

4) De felles luftfartsmyndigheter (JAA) har vedtatt en rekke 
harmoniserte regler for kommersiell lufttransport med fly, 
kalt felles luftfartskrav for kommersiell lufttransport (fly) 
(JAR-OPS 1), i endret versjon. Disse reglene (endring 8 av 
1. januar 2005) fastsetter et minstenivå for sikkerhetskrav 
og utgjør derfor et godt grunnlag for utarbeiding av 
fellesskapsregelverk for drift av luftfartøyer. Det har vært 
nødvendig å foreta endringer i JAR-OPS 1 for å bringe det 
i samsvar med fellesskapsregler og -politikkområder, tatt 
i betraktning dets mange virkninger på det økonomiske 
og sosiale område. Den nye teksten kan ikke innlemmes 
i fellesskapsretten ved en enkel henvisning til JAR-OPS 1 
i forordning (EØF) nr. 3922/91. Det må derfor tilføyes et 
nytt vedlegg til nevnte forordning, med de felles regler.

5) Luftfartsselskaper bør gis tilstrekkelig fleksibilitet 
til å kunne håndtere uforutsette akutte driftsmessige 
omstendigheter eller driftsmessige behov av begrenset 
varighet, eller til å kunne vise sin evne til å oppnå et 
tilsvarende sikkerhetsnivå ved andre midler enn ved 
anvendelse av de felles regler som er fastsatt i vedlegget 
(heretter kalt vedlegg III). Medlemsstatene bør derfor gis 
fullmakt til å gi unntak fra eller innføre varianter av de 
felles tekniske krav og administrative framgangsmåter. 
Siden slike unntak og varianter i visse tilfeller kan 
komme i konflikt med de felles sikkerhetsstandarder eller 
skape konkurransevridning, bør deres virkeområde være 
strengt begrenset, og innvilging av slike bør underlegges 
hensiktsmessig fellesskapskontroll. I betraktning 
av dette bør Kommisjonen ha myndighet til å treffe 
beskyttelsestiltak.

(4) EFT L 240 av 24.8.1992, s. 1.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1899/2006

av 12. desember 2006

om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3922/91 om harmonisering av tekniske krav og 
administrative fremgangsmåter i sivil luftfart(*)

 2011/EØS/35/58
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6) Det finnes klart angitte tilfeller der medlemsstater bør 
tillates å vedta eller opprettholde nasjonale bestemmelser 
om flyge- og tjenestetidsbegrensninger og hvilekrav, 
forutsatt at de er i samsvar med de felles framgangsmåtene, 
og fram til det er vedtatt fellesskapsbestemmelser på 
grunnlag av vitenskapelig kunnskap og beste praksis.

7) Målet med denne forordning er å fastsette harmoniserte 
sikkerhetsstandarder på et høyt nivå, herunder på 
området flyge- og tjenestetidsbegrensninger og hviletid. 
Enkelte medlemsstater sikrer ved tariffavtaler og/
eller lovgivning bedre vilkår med hensyn til flyge- 
og tjenestetidsbegrensninger samt arbeidsvilkår for 
kabinbesetningen. Intet i denne forordning skal tolkes 
som en begrensning av muligheten for å inngå eller 
opprettholde slike avtaler. Medlemsstatene tillates å 
opprettholde lovgivning som inneholder gunstigere 
bestemmelser enn dem som er fastsatt i denne 
forordning.

8) Bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 3922/91 om 
komitéframgangsmåten bør tilpasses for å ta hensyn 
til rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 
om fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av 
den gjennomføringsmyndighet som er tillagt 
Kommisjonen(1).

9) Bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 3922/91 om 
dens virkeområde bør tilpasses for å ta hensyn til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1592/2002 
av 15. juli 2002 om felles regler for sivil luftfart og om 
opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå(2) samt dens 
gjennomføringsregler fastsatt ved kommisjonsforordning 
(EF) nr. 1702/2003 av 24. september2003 om fastsettelse 
av gjennomføringsregler for luftdyktighetssertifisering og 
miljøsertifisering for luftfartøyer og tilhørende produkter, 
deler og utstyr, og for sertifisering av konstruksjons- og 
produksjonsorganisasjoner(3) og til kommisjonsforordning 
(EF) nr. 2042/2003 av 20. november 2003 om kontinuerlig 
luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøysprodukter, 
-deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og 
personell som deltar i disse oppgaver(4).

10) Denne forordning, særlig bestemmelsene om flyge- og 
tjenestetidsbegrensninger og hviletidskrav i kapittel Q i 

(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) EFT L 240 av 7.9.2002, s. 1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1701/2003 (EUT L 243 av  
27.9.2003, s. 5).

(3) EUT L 243 av 27.9.2003, s. 6. Forordningen endret ved forordning (EF) 
nr. 706/2006 (EUT L 122 av 9.5.2006, s. 16).

(4) EUT L 315 av 28.11.2003, s. 1. Forordningen endret ved forordning (EF) 
nr. 707/2006 (EUT L 122 av 9.5.2006, s. 17).

vedlegg III, tar hensyn til de grenser og minstestandarder 
som allerede er fastsatt i direktiv 2000/79/EF(5). 
Grensene fastsatt i nevnte direktiv må alltid overholdes 
for mobile arbeidstakere i sivil luftfart. Bestemmelsene 
i kapittel Q i vedlegg III og andre bestemmelser som 
godkjennes i henhold til denne forordning må under 
ingen omstendigheter gis et videre anvendelsesområde og 
dermed gi disse arbeidstakerne dårligere vern.

11) Medlemsstatene bør fortsatt kunne anvende nasjonale 
bestemmelser om flyge- og tjenestetidsbegrensninger 
og hvilekrav for besetningsmedlemmer, forutsatt 
at de grenseverdier som er fastsatt i slike nasjonale 
bestemmelser, er under maksimumsgrensene og over 
minstegrensene fastsatt i kapittel Q i vedlegg III.

12) Medlemsstatene bør kunne fortsette å anvende nasjonale 
bestemmelser og flyge- og tjenestetidsbegrensninger og 
hvilekrav for besetningsmedlemmer på områder som 
for tiden ikke omfattes av kapittel Q i vedlegg III, for 
eksempel lengste daglig flygetjenestetid for flyginger med 
én flyger og medisinske nødssituasjoner, bestemmelser 
om reduksjon av flygetjenestetider eller forlengelse av 
hviletider ved kryssing av flere tidssoner.

13) En vitenskapelig og medisinsk vurdering av bestemmelsene 
om flyge- og tjenestetidsbegrensninger og hvilekrav 
samt, om relevant, bestemmelsene om kabinbesetningen, 
bør foretas i løpet av en toårsperiode etter ikrafttredelsen 
av denne forordning.

14) Denne forordning bør ikke berøre anvendelsen av 
bestemmelser om inspeksjoner som fastsatt i Chicago-
konvensjonen av 1944 om internasjonal sivil luftfart og 
i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/36/EF av 21. 
april 2004 om sikkerheten til tredjestaters luftfartøyer 
som benytter lufthavner i Fellesskapet(6).

15) 2. desember 1987 ble det i London i en felles erklæring 
fra Kongeriket Spanias og Det forente kongerikes 
utenriksministere oppnådd enighet mellom de to stater 
om en ordning for økt samarbeid om bruken av Gibraltar 
lufthavn. Denne ordningen er ennå ikke iverksatt.

(5) Rådsdirektiv 2000/79/EF av 27. november 2000 om gjennomføring av 
den europeiske avtale om organisering av arbeidstiden til mobilt personell 
i sivil luftfart, inngått mellom Association of European Airlines (AEA), 
Den europeiske transportarbeiderføderasjon (ETF), European Cockpit 
Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) og 
International Air Carrier Association (IACA) (EFT L 302 av 1.12.2000, s. 
57).

(6) EUT L 143 av 30.4.2004, s. 76. Direktivet endret ved forordning (EF) 
nr. 2111/2005 (EUT L 344 av 27.12.2005, s. 15).
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16) Forordning (EØF) nr. 3922/91 bør derfor endres —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EØF) nr. 3922/91 gjøres følgende endringer:

1) Følgende betraktning innsettes umiddelbart etter niende 
betraktning:

«Anvendelsen av bestemmelsene om flyge- og 
tjenestetidsbegrensninger kan føre til vesentlige forstyrrelser 
i flygeplanene til foretak hvis driftsmodeller utelukkende 
er basert på nattdrift. Kommisjonen bør på grunnlag av 
dokumentasjon framlagt av vedkommende parter foreta en 
vurdering og foreslå en tilpasning av bestemmelsene om 
flyge- og tjenestetidsbegrensninger, for å ta disse særlige 
driftsmodellene i betraktning.»

2) Følgende betraktninger innsettes umiddelbart etter tiende 
betraktning:

«Det europeiske flysikkerhetsbyrå bør innen 16. januar 
2009 fullføre en vitenskapelig og medisinsk vurdering av 
bestemmelsene i kapittel Q, og dersom det er relevant, 
av kapittel O i vedlegg III. På grunnlag av resultatene 
av denne vurderingen og etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 12 nr. 2 bør Kommisjonen om nødvendig snarest 
utarbeide og framlegge forslag til endring av de relevante 
tekniske bestemmelser.

Ved gjennomgåelsen av visse bestemmelser nevnt i artikkel 
8a bør den kurs mot harmonisering av kravene til opplæring 
av kabinbesetning som hittil er fulgt, videreføres, slik at 
fri bevegelighet for kabinpersonale innen Fellesskapet 
fremmes. I denne sammenheng bør muligheten for 
ytterligere harmonisering av kabinbesetningens 
kvalifikasjoner undersøkes på nytt.»

3) Siste betraktning skal lyde:

«De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen 
av denne forordning, bør vedtas i samsvar med 
rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om 
fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den 
gjennomføringsmyndighet som er tillagt Kommisjonen(*).
____________________

(*) 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).»

4) I artikkel 1 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1 skal lyde:

«1. Denne forordning får anvendelse på 
harmoniseringen av tekniske krav og administrative 
framgangsmåter for sikkerhet i sivil luftfart med hensyn 
til drift og vedlikehold av luftfartøyer samt de personer 
og organisasjoner som utfører disse oppgavene.»

b) Følgende numre tilføyes:

«3. Anvendelsen av 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.

4. Anvendelsen av denne forordning på 
Gibraltar lufthavn utsettes til ordningen fastsatt i 
felleserklæringen fra utenriksministrene for Kongeriket 
Spania og Det forente kongerike av 2. desember 
1987 er iverksatt. Kongeriket Spanias og Det forente 
kongerikes regjeringer vil underrette Rådet om 
iverksettingsdatoen.»

5) I artikkel 2 tilføyes følgende definisjon:

«i) «myndighet» i vedlegg III, vedkommende myndighet 
som har utstedt godkjenningssertifikatet for 
luftfartsselskap (AOC).»

6) Artikkel 3 skal lyde:

«Artikkel 3

1. Uten at artikkel 11 berøres, er de felles tekniske krav 
og administrative framgangsmåter som får anvendelse i 
Fellesskapet med hensyn til kommersiell lufttransport, de 
som er angitt i vedlegg III.

2. Henvisninger i kapittel M i vedlegg III eller noen 
av kapittelets bestemmelser skal forstås som henvisninger 
til del M i kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003 
av 20. november 2003 om kontinuerlig luftdyktighet for 
luftfartøyer og luftfartøysprodukter, -deler og -utstyr og 
om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar 
i disse oppgaver(**) eller dens relevante bestemmelser.
____________________

(**) EUT L 315 av 28.11.2003, s. 1.»

7) Artikkel 4 nr. 1 skal lyde:

«1. For områder som ikke er angitt i vedlegg III, 
skal det vedtas felles tekniske krav og administrative 
framgangsmåter på grunnlag av traktatens artikkel 80 
nr. 2. Kommisjonen skal eventuelt uten opphold framlegge 
egnede forslag på disse områdene.»
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8) Artikkel 6 skal lyde:

«Artikkel 6

Luftfartøyer som drives etter en tillatelse fra en medlemsstat 
i samsvar med de felles tekniske krav og administrative 
framgangsmåter, kan drives på de samme vilkår i de 
øvrige medlemsstatene uten ytterligere tekniske krav eller 
vurderinger fra de øvrige medlemsstatenes side.»

9) Artikkel 7 skal lyde:

«Artikkel 7

Medlemsstatene skal anerkjenne sertifisering som en annen 
medlemsstat eller et organ som handler på vegne av den, 
foretar i samsvar med denne forordning av organer eller 
personer som er underlagt medlemsstatens jurisdiksjon og 
myndighet som arbeider med vedlikehold av produkter og 
drift av luftfartøyer.»

10) Artikkel 8 skal lyde:

«Artikkel 8

1. Ingen av bestemmelsene i artikkel 3-7 skal hindre en 
medlemsstat i å reagere umiddelbart på et sikkerhetsproblem 
som gjelder et produkt, en person eller en organisasjon som 
kommer inn under denne forordning.

Dersom sikkerhetsproblemet skyldes at de felles tekniske 
bestemmelser og administrative framgangsmåter ikke 
garanterer et tilstrekkelig sikkerhetsnivå, eller at de felles 
tekniske krav og framgangsmåter er mangelfulle, skal 
medlemsstaten straks underrette Kommisjonen og de andre 
medlemsstatene om de tiltak som treffes, og begrunnelsen 
for dem.

Kommisjonen skal, etter framgangsmåten nevnt i artikkel 
12 nr. 2, treffe avgjørelse om hvorvidt et utilstrekkelig 
sikkerhetsnivå eller mangler ved de felles tekniske krav 
og administrative framgangsmåter berettiger fortsatt 
anvendelse av tiltak truffet i henhold til første ledd i dette 
nummer. I så fall skal Kommisjonen også treffe tiltak for å 
endre vedkommende felles tekniske krav og administrative 
framgangsmåter i samsvar med artikkel 4 eller 11. Dersom 
det fastslås at medlemsstatens tiltak ikke er berettiget, skal 
den oppheve de aktuelle tiltakene.

2. En medlemsstat kan gi unntak fra de tekniske krav og 
administrative framgangsmåter angitt i denne forordning 
ved uforutsette akutte driftsmessige omstendigheter eller 
driftsmessige behov av begrenset varighet.

Kommisjonen og de øvrige medlemsstater skal underrettes 
om eventuelle unntak som gis gjentatte ganger eller for et 
tidsrom på mer enn to måneder.

Når Kommisjonen og de øvrige medlemsstater underrettes 
om unntak gitt av en medlemsstat i henhold til annet ledd, 
skal Kommisjonen undersøke om unntakene er i samsvar 
med sikkerhetsmålene i denne forordning eller andre 
relevante bestemmelser i Fellesskapets regelverk.

Dersom Kommisjonen finner at unntakene som er gitt, ikke 
er i samsvar med sikkerhetsmålene i denne forordning eller 
andre relevante bestemmelser i Fellesskapets regelverk, 
skal den treffe avgjørelse om beskyttelsestiltak etter 
framgangsmåten nevnt i artikkel 12a.

I så fall skal vedkommende medlemsstat oppheve 
unntaket.

3. I tilfeller der det med andre midler er mulig å nå 
et sikkerhetsnivå tilsvarende det som er oppnådd ved 
anvendelse av de felles tekniske krav og administrative 
framgangsmåter gjengitt i vedlegg III, kan medlemsstatene 
gi godkjenning til avvik fra disse bestemmelsene, 
uten forskjellsbehandling på grunnlag av søkernes 
nasjonalitet, og idet det tas hensyn til behovet for å unngå 
konkurransevridning.

I slike tilfeller skal den berørte medlemsstat underrette 
Kommisjonen om at den har til hensikt å gi slik godkjenning, 
begrunnelsen for dette og de vilkår som er fastsatt for å 
sikre at et tilsvarende sikkerhetsnivå oppnås.

Kommisjonen skal innen tre måneder etter at medlemsstaten 
har gitt sin underretning, innlede framgangsmåten nevnt i 
artikkel 12 nr. 2 for å avgjøre om den foreslåtte godkjenning 
av tiltaket kan gis.

I et slikt tilfelle skal Kommisjonen meddele sin beslutning 
til alle medlemsstater, som skal ha rett til å anvende 
tiltaket. De relevante bestemmelser i vedlegg III kan også 
endres, for å ta hensyn til et slikt tiltak.

Artikkel 6 og 7 får anvendelse på vedkommende tiltak.

4. Uten hensyn til bestemmelsene i nr. 1, 2 og 3 kan en 
medlemsstat vedta eller opprettholde bestemmelser som gjelder 
OPS 1.1105 punkt 6, OPS 1.1110 punkt 1.3 og 1.4.1, OPS 
1.1115 og OPS 1.1125 punkt 2.1 i kapittel Q i vedlegg III til 
det er vedtatt fellesskapsbestemmelser basert på vitenskapelig 
kunnskap og beste praksis.

Medlemsstaten skal underrette Kommisjonen om de 
bestemmelser den beslutter å opprettholde.
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For nasjonale bestemmelser som avviker fra OPS 
1-bestemmelsene nevnt i første ledd, og som medlemsstatene 
har til hensikt å vedta etter anvendelsesdatoen for vedlegg III, 
skal Kommisjonen innen tre måneder etter at medlemsstaten 
har gitt sin underretning, innlede framgangsmåten nevnt i 
artikkel 12 nr. 2 for å beslutte hvorvidt disse bestemmelsene 
er i samsvar med sikkerhetsmålene i denne forordning og 
andre regler i Fellesskapsretten, og om de kan anvendes.

I så fall skal Kommisjonen gi underretning om sin 
beslutning om å godta tiltaket til alle medlemsstater, som 
har rett til å anvende tiltaket. De relevante bestemmelser 
i vedlegg III kan også endres for å ta hensyn til et slikt 
tiltak.

Artikkel 6 og 7 får anvendelse på vedkommende tiltak.»

11) Ny artikkel 8a skal lyde:

«Artikkel 8a

1. Det europeiske flysikkerhetsbyrå skal innen 16. 
januar 2009 foreta en vurdering på vitenskapelig og 
medisinsk grunnlag av bestemmelsene i kapittel Q, og 
dersom det er relevant, av kapittel O i vedlegg III.

2. Uten at artikkel 7 i europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1592/2002 av 15. juli 2002 
om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse 
av et europeisk flysikkerhetsbyrå(**) berøres, skal Det 
europeiske flysikkerhetsbyrå bistå Kommisjonen ved 
utarbeidingen av forslag til endring av gjeldende tekniske 
bestemmelser i kapittel O og Q i vedlegg III.

_______________________

(**) EFT L 240 av 7.9.2002, s. 1. Forordningen sist endret 
ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1701/2003 (EUT 
L 243 av 27.9.2003, s. 5).»

12) Artikkel 11 nr. 1 skal lyde:

«1. Kommisjonen skal på grunnlag av den vitenskapelige 
og tekniske utvikling, etter framgangsmåten nevnt i artikkel 
12 nr. 2, endre de felles tekniske krav og administrative 
framgangsmåter angitt i vedlegg III.»

13) Artikkel 12 skal lyde:

«Artikkel 12

1. Kommisjonen skal bistås av Flysikkerhetskomiteen, 
heretter kalt Komiteen.

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

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

3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.»

14) Ny artikkel 12a skal lyde:

«Artikkel 12a

Når det vises til denne artikkel, får framgangsmåten ved 
beslutninger om sikkerhetstiltak i artikkel 6 i beslutning 
1999/468/EF anvendelse.

Kommisjonen skal rådspørre Komiteen før den treffer sin 
beslutning.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 6 bokstav b) i beslutning 
1999/468/EF skal være tre måneder.

Når en medlemsstat bringer Kommisjonens beslutning inn 
for Rådet, kan Rådet med kvalifisert flertall treffe en annen 
beslutning innen tre måneder.»

15) Teksten i vedlegget til denne forordning tilføyes som 
vedlegg III.

Artikkel 2

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

Uten at artikkel 11 i forordning (EØF) nr. 3922/91 berøres, får 
vedlegg III anvendelse fra 16. juli 2008.

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

Utferdiget i Strasbourg, 12. desember 2006.

 For Europaparlamentet For Rådet

 Josep BORRELL FONTELLES Mauri PEKKARINEN

 President Formann

____________
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VEDLEGG

«VEDLEGG III

FELLES TEKNISKE KRAV OG ADMINISTRATIVE FRAMGANGSMÅTER SOM FÅR ANVENDELSE PÅ 
KOMMERSIELL FLYTRANSPORT

OPS 1: KOMMERSIELL FLYTRANSPORT

INNHOLD

KAPITTEL A — Virkeområde og definisjoner

KAPITTEL B — Alminnelige bestemmelser

KAPITTEL C — Sertifisering av og tilsyn med operatører

KAPITTEL D — Driftsprosedyrer

KAPITTEL E — Allværsdrift

KAPITTEL F — Alminnelig ytelse

KAPITTEL G — Ytelsesklasse A

KAPITTEL H — Ytelsesklasse B

KAPITTEL I — Ytelsesklasse C

KAPITTEL J — Masse og balanse

KAPITTEL K — Instrumenter og utstyr

KAPITTEL L — Kommunikasjons- og navigasjonsutstyr

KAPITTEL M — Vedlikehold av fly

KAPITTEL N — Flygebesetning

KAPITTEL O — Kabinbesetning

KAPITTEL P — Håndbøker, loggbøker og journaler

KAPITTEL Q — Flyge- og tjenestetidsbegrensninger og hvilekrav

KAPITTEL R — Lufttransport av farlig gods

KAPITTEL S — Sikkerhet
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KAPITTEL A

virkeområde og definisjoner

OPS 1.001

Virkeområde

OPS del 1 fastsetter krav som får anvendelse på drift av alle sivile fly med sikte på kommersiell lufttransport ved en 
annen operatør som har sitt hovedforetak, og eventuelt forretningskontor, i en medlemsstat, heretter kalt operatøren. 
OPS 1 får ikke anvendelse på

1) fly som brukes til militær-, toll- eller polititjenester, eller

2) flyginger i tilknytning til fallskjermhopping og brannslokking samt posisjonerings- og returflyging i forbindelse 
med dette der det fraktes personer som vanligvis blir fraktet i tilknytning til fallskjermhopping og brannslokking, 
eller

3) flyginger umiddelbart før, under eller umiddelbart etter en arbeidsflygingsaktivitet, forutsatt at disse flygingene 
har forbindelse med denne arbeidsflygingen, og der det utover besetningsmedlemmene ikke fraktes flere enn seks 
personer som er uunnværlige for arbeidsflygingsaktiviteten.

OPS 1.003

Definisjoner

a) I dette vedlegg menes med:

1) «godtatt/godtakbar» ingen innvendinger fra myndigheten med hensyn til egnetheten for det planlagte formål,

2) «godkjent (av myndigheten)» dokumentert (av myndigheten) som egnet for det planlagte formål,

3) «referanseminsteutstyrsliste (MMEL)» en referanseliste (herunder en preambel) som egner seg for en 
luftfartøytype, og der det fastsettes hvilke instrumenter, utstyrsdetaljer eller funksjoner som, samtidig som 
planlagt sikkerhetsnivå opprettholdes for relevante sertifiseringsspesifikasjoner for luftdyktighet, midlertidig 
kan settes ut av drift på grunn av iboende konstruksjonsmessig redundans og/eller på grunn av angitte 
prosedyrer for drift og vedlikehold, vilkår og begrensninger, og i samsvar med relevante prosedyrer for 
kontinuerlig luftdyktighet.

4) «minsteutstyrsliste (MEL)» en liste (herunder en preambel) for drift av luftfartøy, under angitte forhold, med 
særskilte instrumenter, utstyrsdetaljer eller funksjoner ute av drift ved flygingens begynnelse. Denne listen 
utarbeides av operatøren for vedkommendes bestemte luftfartøy, idet det tas hensyn til luftfartøysdefinisjonen 
og relevante drifts- og vedlikeholdsvilkår, etter en prosedyre som myndigheten har godkjent.

b) Med «del M» og «del 145», som det vises til i dette vedlegg, menes del M og del 145 i forordning (EF) nr. 2042/2003 
av 20. november 2003.

KAPITTEL B

alminnelige bestemmelser

OPS 1.005

Alminnelige bestemmelser

a) Operatøren skal ikke drive et fly med kommersiell lufttransport som formål uten at det skjer i samsvar med OPS 
del 1. For drift av fly i ytelsesklasse B gjelder de lempede kravene i tillegg 1 til OPS 1.005 a).

b) Operatøren skal oppfylle gjeldende luftdyktighetskrav med tilbakevirkende kraft for fly som drives kommersiell 
lufttransport som formål.

c) Hvert fly skal drives i samsvar med vilkårene i luftdyktighetssertifikatet og innenfor de godkjente begrensninger i 
flygehåndboken.

d) Alle simuleringsbaserte opplæringsinnretninger (STD), for eksempel flygesimulatorer eller 
flygeopplæringsinnretninger (FTD), som erstatter et fly ved opplæring og/eller kontroll, skal være godkjent i 
samsvar med gjeldende krav for simuleringsbaserte opplæringsinnretninger. En operatør som har til hensikt å bruke 
en slik STD, skal innhente godkjenning fra myndigheten.
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OPS 1.020

Lover, forskrifter og prosedyrer — operatørens ansvar

Operatøren skal sikre at

1) alle arbeidstakere er gjort oppmerksomme på at de må overholde lovene, forskriftene og prosedyrene i de stater der 
operasjoner utføres, og 

2) alle besetningsmedlemmer er fortrolige med de lover, forskrifter og prosedyrer som gjelder for utførelsen av deres 
oppgaver.

OPS 1.025

Felles språk

a) Operatøren skal sikre at alle besetningsmedlemmer kan kommunisere på et felles språk.

b) Operatøren skal sikre at alt driftspersonell er i stand til å forstå det språk som de deler av driftshåndboken som 
gjelder deres oppgaver og ansvarsforhold, er skrevet på.

OPS 1.030

Minsteutstyrslister — operatørs ansvar

a) Operatøren skal for hvert fly utarbeide en minsteutstyrsliste (MEL) som er godkjent av myndigheten. Denne skal 
bygge på, men ikke være mindre restriktiv enn, den relevante referanseminsteutstyrslisten (MMEL) (dersom en 
slik finnes) som er godtatt av myndigheten.

b) Operatøren kan drive et fly på annen måte enn i samsvar med MEL bare dersom myndigheten tillater dett. En slik 
tillatelse skal under ingen omstendigheter muliggjøre drift utover begrensningene for MMEL.

OPS 1.035

Kvalitetssystem

a) Operatøren skal utarbeide ett enkelt kvalitetssystem og utpeke én enkelt kvalitetsleder til å overvåke samsvaret med 
og egnetheten til de prosedyrer som kreves for å garantere sikker driftspraksis og luftdyktige fly. Samsvarskontrollen 
skal omfatte et system for tilbakemelding til ansvarlig leder (se også OPS 1.175 h)) for å sikre at det om nødvendig 
treffes korrigerende tiltak.

b) Kvalitetssystemet skal omfatte et kvalitetssikringsprogram som inneholder prosedyrer for å kontrollere at all drift 
gjennomføres i samsvar med alle gjeldende krav, standarder og prosedyrer.

c) Kvalitetssystemet og kvalitetslederen skal være godtakbar for myndigheten.

d) Kvalitetssystemet skal beskrives i relevant dokumentasjon.

e) Uten hensyn til bokstav a) kan myndigheten godta at det utpekes to kvalitetsansvarlige, én for drift og én for 
vedlikehold, forutsatt at operatøren har utpekt én kvalitetsstyringsenhet for å sikre at kvalitetssystemet anvendes 
enhetlig gjennom hele operasjonen.

OPS 1.037

Program for forebygging av ulykker og for flysikkerhet

a) Operatøren skal utarbeide og vedlikeholde et program for forebygging av ulykker og for flysikkerhet, som kan 
integreres med kvalitetssystemet, herunder

1) programmer for å oppnå og opprettholde risikobevissthet for alle personer som deltar i driften, og

2) en ordning for rapportering av hendelser, slik at relevante hendelses- og ulykkesrapporter kan sammenstilles 
og vurderes, så negative tendenser kan avdekkes eller mangler tas hånd om til beste for flysikkerheten. 
Ordningen skal beskytte rapportørens identitet, og skal gi mulighet til å inngi rapporter anonymt, og
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3) vurdering av relevante opplysninger knyttet til ulykker og hendelser samt bekjentgjøring av tilknyttede 
opplysninger, men ikke skyldfordeling, og

4) et program for overvåking av flygedata for fly som overstiger 27 000 kg MCTOM. Med overvåking av 
flygedata (FDM) menes proaktiv bruk av digitale flygedata fra rutineoperasjoner for å bedre flysikkerheten. 
Programmet for overvåking av flygedata skal ikke kunne knyttes til sanksjoner, og det skal ha tilstrekkelig 
sikkerhet til å beskytte kilden(e) for dataene, og

5) utpeking av en person som ansvarlig for å administrere programmet.

b) Det påhviler den ansvarlige for administrasjonen av programmet å framsette forslag til korrigerende tiltak som 
følge av programmet for forebygging av ulykker og for flysikkerhet.

c) Den ansvarlige for kvalitetssystemet skal overvåke at endringer som følger av forslag til korrigerende tiltak påvist 
gjennom programmet for ulykkesforebyggings- og flysikkerhet, faktisk gjennomføres.

OPS 1.040

Besetningsmedlemmer

a) Operatøren skal sikre at alle tjenestegjørende flyge- og kabinbesetningsmedlemmer er opplært i og kvalifisert til å 
utføre sine pålagte oppgaver.

b) Dersom det finnes andre besetningsmedlemmer enn kabinbesetningsmedlemmer som utfører sine oppgaver i 
passasjerdelen av et fly, skal operatøren sikre at disse

1) ikke blir forvekslet av passasjerene med kabinbesetningsmedlemmene,

2) ikke opptar plasser som er forbeholdt kabinbesetningen,

3) ikke hindrer kabinbesetningsmedlemmer i utføre deres oppgaver.

OPS 1.050

Opplysninger om leting og redning

Operatøren skal sikre at grunnleggende opplysninger om planlagt flyging med hensyn til lete- og redningstjenester er 
lett tilgjengelige i førerkabinen.

OPS 1.055

Opplysninger om nød- og overlevingsutstyr om bord

Operatøren skal sikre at det for umiddelbar kommunikasjon til redningssentraler finnes lister med opplysninger om 
nød- og overlevingsutstyr om bord på alle operatørens fly. Opplysningene skal etter behov omfatte antall, farge på og 
type av redningsflåter og pyroteknisk utstyr, opplysninger om nødbeholdning av medisin, vannbeholdning og type og 
frekvenser for bærbart nødradioutstyr.

OPS 1.060

Nødlanding på vann

Operatøren kan drive et fly som er godkjent for flere enn 30 passasjerer i kabinen, over vann med en avstand fra 
et landområde som egner seg for nødlanding, på over 120 minutter ved marsjhastighet, eller 400 nautiske mil, 
idet den korteste av disse verdiene velges, bare dersom flyet oppfyller nødlandingskravene fastsatt i gjeldende 
luftdyktighetsbestemmelser.

OPS 1.065

Transport av krigsvåpen og krigsmateriell

a) Operatøren kan transportere krigsvåpen og krigsmateriell bare dersom alle berørte stater har gitt tillatelse til det.
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b) Operatøren skal sikre at krigsvåpen og krigsmateriell

1) under flygingen oppbevares på et sted som ikke er tilgjengelig for passasjerene, og

2) når det gjelder skytevåpen, er uladd, med mindre alle berørte medlemsstater før flygingen har gitt tillatelse til at 
slike krigsvåpen og slikt krigsmateriell transporteres under omstendigheter som helt eller delvis er forskjellige 
fra dem som er angitt i dette punkt.

c) Operatøren skal påse at fartøysjefen, før en flyging begynnes, mottar nærmere opplysninger om eventuelle 
krigsvåpen og krigsmateriell som skal transporteres, og om deres plassering om bord.

OPS 1.070

Transport av sportsvåpen og -ammunisjon

a) Operatøren skal treffe alle rimelige tiltak for å sikre at enhver planlagt lufttransport av sportsvåpen blir innrapportert 
til operatøren.

b) En operatør som godtar transport av sportsvåpen, skal sikre at de er

1) lastet i flyet på et sted som er utilgjengelig for passasjerer under flyging, med mindre myndigheten har fastslått 
at dette er ugjennomførlig, og har godtatt at andre prosedyrer kan anvendes, og

2) for skytevåpen eller andre våpen som kan inneholde ammunisjon, at de er uladd.

c) Ammunisjon til sportsvåpen kan medbringes i passasjerenes innsjekkede bagasje, med forbehold for visse 
begrensninger i samsvar med de tekniske forskriftene (se OPS 1.1160 b) 5)) som fastsatt i OPS 1.1150 a) 15).

OPS 1.075

Transportmåte for personer

Operatøren skal treffe alle tiltak for å sikre at ingen person under flygingen oppholder seg i en del av flyet som ikke er 
beregnet for plassering av personer, med mindre fartøysjefen har gitt midlertidig adgang til en del av flyet

1) med sikte på å treffe tiltak som er nødvendige for sikkerheten til flyet, personer, dyr eller gods, eller

2) der frakt eller forsyninger oppbevares, og som er slik utformet at det er mulig for en person å få adgang under 
flyging.

OPS 1.080

Lufttransport av farlig gods

Operatøren skal treffe alle rimelige tiltak for å sikre at ingen person tilbyr eller tar imot farlig gods for lufttransport, 
med mindre denne personen er opplært og godset er forskriftsmessig klassifisert, dokumentert, sertifisert, beskrevet, 
pakket, merket, etikettert og i en tilstand som egner seg for transport som beskrevet i de tekniske forskrifter og relevante 
fellesskapsregler.

OPS 1.085

Besetningens ansvar

a) Et besetningsmedlem har ansvar for korrekt utførelse av sine oppgaver som

1) er knyttet til flyets sikkerhet og til dem som er om bord i det, og

2) er angitt i de instrukser og prosedyrer som er fastsatt i driftshåndboken.
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b) Et besetningsmedlem skal

1) rapportere til fartøysjefen enhver feil, svikt, funksjonssvikt eller mangel som etter vedkommendes mening kan 
påvirke luftdyktigheten til eller sikker drift av flyet, herunder nødsystemer,

2) rapportere til fartøysjefen alle hendelser som har eller kunne ha satt driftssikkerheten i fare, og

3) bruke operatørens ordninger for rapportering av hendelser i samsvar med OPS 1.037 a) 2). I slike tilfeller skal 
en kopi av rapporten(e) formidles til vedkommende fartøysjef.

c) Intet i bokstav b) forplikter et besetningsmedlem til å rapportere en hendelse som et annet besetningsmedlem 
allerede har rapportert.

d) Et besetningsmedlem skal ikke utføre oppgaver om bord i et fly

1) under påvirkning av legemidler som kan påvirke vedkommendes evne til å utføre sine oppgaver på en måte 
som setter sikkerheten i fare,

2) etter dypdykking, før det har gått rimelig tid,

3) etter blodgiving, før det har gått rimelig tid,

4) dersom gjeldende medisinske krav ikke er oppfylt, eller dersom vedkommende er i tvil om sin evne til å utføre 
sine tildelte oppgaver, eller

5) dersom besetningsmedlemmet vet eller mener at vedkommende lider av tretthet eller føler seg uopplagt i en 
slik grad at flygingen kan settes i fare.

e) Et besetningsmedlem skal være underlagt hensiktsmessige krav som gjelder alkoholinntak, som operatøren skal 
fastsette og myndigheten kunne godta, og som ikke skal være mindre restriktive enn følgende:

1) Ingen alkohol skal inntas de siste åtte timer før fastsatt tidspunkt for å melde seg til flygetjeneste eller begynne 
beredskap.

2) Alkoholinnholdet i blodet skal ikke overstige 0,2 promille idet flygetjenesten begynnes.

3) Ingen alkohol skal inntas under flygetjeneste eller beredskap.

f) Fartøysjefen skal

1) ha ansvaret for sikkerheten til alle besetningsmedlemmer, passasjerer og last om bord, fra det øyeblikk 
vedkommende kommer om bord til vedkommende forlater flyet idet flygingen avsluttes,

2) ha ansvaret for drift av og sikkerhet for flyet fra det øyeblikk flyet først setter seg i bevegelse i tilknytning 
til avgang, til det øyeblikk det til slutt stopper når flygingen er slutt og motoren(e) som er brukt som 
hovedframdriftsenhet, er slått av,

3) ha myndighet til å gi alle kommandoer vedkommende anser som nødvendige for å ivareta sikkerheten for flyet 
og personer eller eiendom som fraktes med det,

4) ha myndighet til å bortvise enhver person, eller del av last, som etter vedkommendes mening kan utgjøre en 
potensiell fare for sikkerheten til flyet eller dem om bord,

5) nekte en person adgang om bord i flyet dersom vedkommende synes å være under påvirkning av alkohol eller 
narkotika i en slik grad at det er sannsynlig at sikkerheten til flyet eller dem om bord settes i fare,

6) ha rett til å nekte transport av avviste passasjerer, utviste personer eller personer i forvaring dersom transport 
av dem utgjør en risiko for sikkerheten til flyet eller dem om bord,

7) sikre at alle passasjerer orienteres om plasseringen av nødutganger og plassering og bruk av relevant 
sikkerhets- og nødutstyr,

8) sikre at alle prosedyrer for drift og kontrollister er overholdt i samsvar med driftshåndboken,
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9) ikke tillate noen besetningsmedlemmer å utføre andre aktiviteter under avgang, begynnende stigning, siste fase 
av innflygingen og landingen enn dem som kreves for sikker drift av flyet,

10) ikke tillate

i) at en ferdskriver settes ut av funksjon, slås av eller får slettet data under flyging, og ikke tillate at 
registrerte data slettes etter en flyging i tilfelle en ulykke eller hendelse som er underlagt obligatorisk 
rapportering,

ii) at en taleregistrant for førerkabinen settes ut av funksjon eller slås av under flyging, med mindre 
vedkommende mener at de registrerte data, som ellers ville ha blitt slettet automatisk, bør bevares til bruk 
ved etterforskning av en ulykke eller hendelse, og ikke tillate manuell sletting av registrerte data under 
eller etter flygingen i tilfelle en ulykke eller hendelse som er underlagt obligatorisk rapportering,

11) avgjøre om vedkommende skal godta et fly med funksjonsfeil som tillates av CDL eller MEL, og

12) sikre at inspeksjon er utført før flyging.

g) Fartøysjefen skal i en nødssituasjon som krever umiddelbar beslutning og handling, treffe de tiltak vedkommende 
fartøysjef anser som nødvendige etter omstendighetene. I slike tilfeller kan fartøysjefen av hensyn til sikkerheten 
avvike fra regler, driftsprosedyrer og metoder.

OPS 1.090

Fartøysjefens myndighet

Operatøren skal treffe alle rimelige tiltak for å sikre at alle personer som transporteres i flyet, adlyder alle lovlige påbud 
gitt av fartøysjefen i den hensikt å ivareta sikkerheten for fly, passasjerer eller eiendeler.

OPS 1.095

Myndighet til å takse et fly

Operatøren skal treffe alle rimelige tiltak for å sikre at et fly som vedkommende har ansvar for, ikke blir takset på 
transportområdet på en flyplass av en annen person enn et flygebesetningsmedlem, med mindre personen som sitter 
ved betjeningsinnretningene,

1) er bemyndiget av operatøren eller av en utpekt representant, og er kvalifisert til å

i) takse flyet,

ii) bruke radiotelefonen, og

2) har fått opplæring i flyplassens utforming, ruter, skilt, merking, lys, flygekontrollsignaler og -instrukser, fraseologi 
og prosedyrer, og er i stand til å følge de driftsstandarder som kreves for at flyet skal bevege seg på en sikker måte 
på flyplassen.

OPS 1.100

Adgang til førerkabinen

a) Operatøren skal sikre at ingen andre personer enn flygebesetningsmedlemmer som tjenestegjør på en flyging, har 
adgang til eller transporteres i førerkabinen, med mindre personen

1) er medlem av driftsbesetningen,

2) er en representant for myndigheten med ansvar for sertifisering, lisensiering eller inspeksjon, dersom dette 
kreves for at vedkommende skal utføre sine offisielle oppgaver, eller

3) har tillatelse etter driftshåndboken og transporteres i henhold til instrukser i driftshåndboken.
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b) Fartøysjefen skal sikre at

1) adgang til førerkabinen, av hensyn til sikkerheten, ikke virker distraherende og/eller virker inn på 
gjennomføringen av flygingen, og

2) alle personer som transporteres i førerkabinen, er fortrolige med relevante sikkerhetsprosedyrer.

c) Den endelige beslutningen om adgang til førerkabinen påhviler fartøysjefen.

OPS 1.105

Ulovlig transport

Operatøren skal treffe alle rimelige tiltak for å sikre at ingen gjemmer seg selv eller last om bord i et fly.

OPS 1.110

Bærbare elektroniske innretninger

Operatøren skal ikke tillate at noen bruker, og skal treffe alle rimelige tiltak for å sikre at ingen bruker, en bærbar 
elektronisk innretning som kan påvirke ytelsen til flyets systemer og utstyr negativt, om bord i et fly.

OPS 1.115

Alkohol og narkotika

Operatøren skal ikke tillate at noen som er påvirket av alkohol eller narkotika i en grad som gjør det sannsynlig at 
sikkerheten til flyet eller dem om bord settes i fare, får adgang til eller oppholder seg i et fly, og skal treffe alle rimelige 
tiltak for å sikre at dette ikke skjer.

OPS 1.120

Trusler mot sikkerheten

Operatøren skal treffe alle rimelige tiltak for å sikre at ingen ved vanvare eller uaktsomhet opptrer eller unnlater å 
opptre og dermed

1) setter flyet eller de som er om bord, i fare,

2) bidrar til eller tillater at et fly setter personer eller eiendom i fare.

OPS 1.125

Dokumenter som skal medbringes

a) Operatøren skal sikre at følgende dokumenter eller kopier av dem medbringes ved hver flyging:

1) registreringsbevis,

2) luftdyktighetsbevis,

3) original eller kopi av støysertifikat (om relevant), herunder en engelsk oversettelse, dersom en slik er gitt av 
myndigheten med ansvar for å utstede støysertifikat,

4) original eller kopi av godkjenningssertifikat for luftfartsselskap,

5) luftfartøyets radiolisens, og

6) original eller kopi av ansvarsforsikringsbevis.

b) Hvert flygebesetningsmedlem skal på hver flyging medbringe et gyldig flygebesetningssertifikat med relevant(e) 
rettighet(er) for den berørte flygingen.
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OPS 1.130

Håndbøker som skal medbringes

Operatøren skal sikre at

1) gjeldende deler av den driftshåndboken som er relevant for besetningens oppgaver, medbringes ved hver flyging,

2) de deler av driftshåndboken som kreves for å gjennomføre en flyging, er lett tilgjengelige for besetningen om bord 
i flyet, og

3) gjeldende flygehåndbok medbringes i flyet, med mindre myndigheten har godtatt at driftshåndboken angitt i 
OPS 1.045, tillegg 1, del B inneholder relevante opplysninger for flyet.

OPS 1.135

Tilleggsopplysninger og skjemaer som skal medbringes

a) Operatøren skal sikre at følgende informasjon og skjemaer medbringes ved hver flyging i tillegg til dokumentene 
og håndbøkene angitt i OPS 1.125 og OPS 1.130, alt etter relevans for driftstype og -område:

1) driftsreiseplan som minst inneholder opplysningene som kreves i OPS 1.1060,

2) flyets tekniske loggbok som minst inneholder opplysningene som kreves i del M punkt M. A. 306,

3) opplysninger om levert ATS-reiseplan,

4) relevant forberedende NOTAM/AIS-dokumentasjon,

5) relevant meteorologisk informasjon,

6) masse- og balansedokumentasjon som angitt i kapittel J,

7) underretning om særlige kategorier av passasjerer som sikkerhetspersonell, dersom disse ikke anses som del 
av besetningen, funksjonshemmede, avviste passasjerer, utviste personer og personer i forvaring,

8) underretning om særlig last, herunder farlig gods, herunder skriftlig informasjon til fartøysjefen slik det kreves 
i OPS 1.1215 d),

9) aktuelle kart og diagrammer og tilhørende dokumenter som fastsatt i OPS 1.290 b) 7),

10) eventuell annen dokumentasjon som kan kreves av de stater som berøres av denne flygingen, for eksempel 
godsmanifest, passasjerliste osv., og

11) skjemaer for å oppfylle myndighetens og operatørens rapporteringskrav.

b) Myndigheten kan tillate at opplysningene omhandlet i bokstav a), eller deler av dem, framlegges i en annen form 
enn trykt på papir. Det må sikres en godtakbar standard for tilgjengelighet, anvendelighet og pålitelighet.

OPS 1.140

Opplysninger som skal oppbevares på bakken

a) Operatøren skal

for varigheten av hver flyging eller rekke av flyginger minst sikre

i) at opplysninger som er relevante for flygingen og hensiktsmessig for typen drift, oppbevares på bakken, og

ii) at opplysningene oppbevares til de er kopiert, på stedet der de skal lagres i henhold til OPS 1.1065, eller 
dersom dette ikke kan gjennomføres,

iii) at disse opplysningene medbringes i en brannsikker beholder i flyet.
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b) Opplysningene omhandlet i bokstav a) over omfatter

1) en kopi av driftsreiseplanen, om relevant,

2) kopier av relevant(e) del(er) av flyets tekniske loggbok,

3) ruteavhengig NOTAM-dokumentasjon, dersom denne er redigert av operatøren,

4) dokumentasjon av masse og balanse dersom dette kreves (jf. OPS 1.625), og

5) underretning om særskilt last.

OPS 1.145

Inspeksjonsmyndighet

Operatøren skal sikre at en person som myndigheten har bemyndiget, til enhver tid har tillatelse til å gå om bord i og 
medfølge ethvert fly som drives i samsvar med et AOC utstedt av myndigheten, og til å komme inn i og oppholde seg i 
førerkabinen, forutsatt at fartøysjefen kan nekte adgang til førerkabinen dersom vedkommende fartøysjef mener flyets 
sikkerhet dermed settes i fare.

OPS 1.150

Framlegging av dokumentasjon og registreringer

a) Operatøren skal

1) gi enhver person som myndigheten har bemyndiget, adgang til alle dokumenter og registreringer knyttet til 
flygeoperasjoner eller vedlikehold, og

2) framlegge alle slike dokumenter og registreringer innen en rimelig tidsfrist dersom myndigheten ber om det.

b) Fartøysjefen skal på anmodning fra en person som myndigheten har bemyndiget, framlegge den dokumentasjonen 
som kreves medbrakt om bord, for denne personen innen en rimelig tidsfrist.

OPS 1.155

Oppbevaring av dokumentasjon

Operatøren skal

1) sikre at alle dokumenter, i original eller kopi, som kreves oppbevart, oppbevares i det fastsatte tidsrom, selv om 
vedkommende ikke lenger er operatør av flyet, og

2) dersom et besetningsmedlem for hvem operatøren har oppbevart opplysninger om flygetjeneste-, tjeneste- og 
hvileperioder, blir besetningsmedlem for en annen operatør, sikre at disse opplysningene stilles til rådighet for den 
nye operatøren.

OPS 1.160

Oppbevaring, utarbeiding og bruk av ferdskriverregistreringer

a) Oppbevaring av registreringer

1) Etter en ulykke skal operatøren av et fly som er utstyrt med ferdskriver, i den grad det er mulig, bevare de 
originale registreringsdataene i tilknytning til ulykken, slik de er registrert i ferdskriveren, i 60 dager, med 
mindre etterforskningsmyndigheten ber om noe annet.

2) Med mindre myndigheten har gitt forhåndssamtykke, skal operatøren av et fly som er utstyrt med ferdskriver, 
i den grad det er mulig, bevare de originale registreringsdataene i tilknytning til ulykken, slik de er 
registrert i ferdskriveren, i 60 dager etter en ulykke som er underlagt obligatorisk rapportering, med mindre 
etterforskningsmyndigheten ber om noe annet.

3) Dersom myndigheten ber om det, skal dessuten operatøren av et fly som er utstyrt med ferdskriver, bevare de 
originale registreringsdataene i 60 dager, med mindre etterforskningsmyndigheten ber om noe annet.
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4) Dersom det kreves at et fly er utstyrt med ferdskriver, skal flyets operatør

i) oppbevare registreringene i det tidsrom som kreves i henhold til OPS 1.715, 1.720 og 1.725, bortsett 
fra i forbindelse med prøving og vedlikehold av ferdskrivere, da inntil én time av det eldste registrerte 
materialet på prøvingstidspunktet kan slettes, og

ii) oppbevare et dokument som presenterer de opplysninger som er nødvendige for å hente og konvertere 
lagrede data, til tekniske enheter.

b) Framlegging av registreringer

Operatøren av et fly som er utstyrt med ferdskriver, skal på anmodning fra myndigheten framlegge alle 
tilgjengelige eller lagrede registreringer som er gjort av ferdskriveren, innen en rimelig frist.

c) Bruk av registreringer

1) Opptak fra taleregistranten kan ikke brukes til andre formål enn etterforskning av en ulykke eller 
rapporteringspliktig hendelse, med mindre alle berørte besetningsmedlemmer har gitt samtykke til det.

2) Registreringer fra ferdskriveren kan ikke brukes til andre formål enn etterforskning av en ulykke eller 
rapporteringspliktig hendelse, med mindre slike registreringer

i) brukes av operatøren utelukkende til formål knyttet til luftdyktighet eller vedlikehold, eller

ii) blir anonymisert, eller

iii) offentliggjøres på vilkår som ivaretar sikkerheten.

OPS 1.165

Leie

a) Terminologi

I dette avsnitt menes med:

1) «leie uten besetning» (dry lease) at flyet drives i henhold til leierens AOC,

2) «leie med besetning» (wet lease) at flyet drives i henhold til utleiers AOC.

b) Leie av fly mellom fellesskapsoperatører

1) Utleie med besetning (wet lease-out). En fellesskapsoperatør som stiller et fly og full besetning til rådighet for 
en annen fellesskapsoperatør, i samsvar med rådsforordning (EØF) nr. 2407/92 av 23. juli 1992 om lisenser 
til luftfartsselskaper(1), og ivaretar alle funksjoner og ansvarsforhold beskrevet i kapittel C, forblir operatør av 
flyet.

2) All leie unntatt utleie med besetning (wet lease-out)

i) Med unntak av det som er fastsatt i punkt b) 1), skal en fellesskapsoperatør som benytter et fly fra, 
eller stiller et til rådighet for, en annen fellesskapsoperatør, innhente forhåndstillatelse til driften fra sin 
myndighet. Alle vilkår som inngår i denne tillatelsen, skal inkluderes i leieavtalen.

ii) De deler av leieavtaler som er godkjent av myndigheten, som ikke gjelder leieavtaler der et fly og full 
besetning inngår og der en overføring av funksjoner og ansvarsforhold ikke er hensikten, skal alle, med 
hensyn til det leide flyet, anses som varianter av godkjenningssertifikatet som flygingene blir utført etter.

(1) EFT L 240 av 24.8.1992, s. 1.
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c) Leie av fly mellom en fellesskapsoperatør og en annen enhet enn en fellesskapsoperatør

1) Innleie uten besetning (dry lease-in)

i) En fellesskapsoperatør kan ikke leie inn et fly uten besetning fra et annet foretak enn en fellesskapsoperatør 
uten tillatelse fra myndigheten. Alle vilkår som inngår i denne tillatelsen, skal inkluderes i leieavtalen.

ii) En fellesskapsoperatør skal med hensyn til fly som leies inn uten besetning, sikre at alle avvik fra kravene 
fastsatt i kapittel K, L og/eller OPS 1.005 b), meddeles til og er godtakbare for myndigheten.

2) Innleie med besetning (wet lease-in)

i) En fellesskapsoperatør kan ikke leie inn et fly med besetning fra et annet foretak enn en fellesskapsoperatør 
uten tillatelse fra myndigheten.

ii) En fellesskapsoperatør skal med hensyn til fly som leies inn med besetning, sikre at

A) utleiers sikkerhetsstandarder med hensyn til vedlikehold og drift tilsvarer dem som er fastsatt i denne 
forordning,

B) utleier er en operatør som innehar et godkjenningssertifikat for luftfartsselskap utstedt av en stat som 
har undertegnet Chicago-konvensjonen,

C) flyet har et standard luftdyktighetsbevis som er utstedt i samsvar med ICAO-vedlegg 8. Standard 
luftdyktighetsbevis utstedt av en annen medlemsstat enn staten som har ansvar for å utstede 
godkjenningssertifikatet for luftfartsselskap, godtas uten ytterligere krav dersom det er utstedt i 
samsvar med del 21, og

D) ethvert krav fra utleiers myndighet er oppfylt.

3) Utleie uten besetning (dry lease-out)

En fellesskapsoperatør kan leie ut et fly uten besetning med sikte på kommersiell lufttransport til 
en operatør i en stat som har undertegnet Chicago-konvensjonen, forutsatt av følgende vilkår er 
oppfylt:

A) Myndigheten har gitt operatøren unntak fra de relevante bestemmelser i OPS del 1, og har, etter at den 
utenlandske reguleringsmyndigheten skriftlig har godtatt ansvaret for tilsyn med vedlikehold og drift av 
flyet/flyene, fjernet flyet fra operatørens godkjenningssertifikat for luftfartsselskap, og

B) flyet vedlikeholdes i samsvar med et godkjent vedlikeholdsprogram.

4) Utleie med besetning (wet lease-out)

En fellesskapsoperatør som stiller et fly og full besetning til rådighet for et annet foretak, i samsvar 
med rådsforordning (EØF) nr. 2407/92, og ivaretar alle funksjoner og ansvarsforhold beskrevet i 
kapittel C, forblir operatør av flyet.

Tillegg 1 til OPS 1.005 a)

Drift av fly i ytelsesklasse B

a) Terminologi

1) A til A-drift — Avgang og landing utføres på samme sted.

2) A til B-drift — Avgang og landing utføres på forskjellige steder.

3) Natt — Timene mellom slutten av kveldens tussmørke (sivil definisjon) og begynnelsen på morgenens 
tussmørke (sivil definisjon) eller et annet slikt tidsrom mellom solnedgang og soloppgang som fastsatt av 
vedkommende myndighet.
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b) Drift som dette tillegg får anvendelse på, kan utføres i samsvar med følgende lettelser:

1) OPS 1.035 Kvalitetssystem: For en svært liten operatør kan stillingen som kvalitetsleder innehas av en fagsjef 
dersom det benyttes eksterne revisorer. Dette gjelder også dersom ansvarlig leder innehar én eller flere av de 
andre fagsjefstillingene.

2) Reservert

3) OPS 1.075, metoder for transport av personer: Kreves ikke for VFR-drift av enmotorsfly.

4) OPS 1.100 Adgang til førerkabinen

i) Operatøren skal fastsette regler for transport av passasjerer i et flygersete.

ii) Fartøysjefen skal sikre at

A) transport av passasjerer i et flygersete ikke virker distraherende og/eller forstyrrende for 
gjennomføringen av flygingen, og

B) passasjeren i flygersetet gjøres kjent med relevante begrensninger og sikkerhetsprosedyrer.

5) OPS 1.105 Ulovlig transport: Kreves ikke for VFR-drift av enmotorsfly.

6) OPS 1.135 Tilleggsopplysninger og skjemaer som skal medbringes

i) For A til A-VFR-drift av enmotorsfly om dagen er det ikke nødvendig å medbringe følgende 
dokumenter:

A) driftsreiseplan,

B) flyets tekniske loggbok,

C) foreberedende NOTAM/AIS-dokumentasjon,

D) meteorologisk informasjon,

E) underretning om særlige kategorier av passasjerer osv., og

F) underretning om særlig last, herunder farlig gods osv.

ii) For A til B-VFR-drift av enmotorsfly om dagen er det ikke nødvendig å medbringe underretning om 
særlige kategorier av passasjerer som omhandlet i OPS 1.135 a) 7).

iii) For A til B-VFR-drift om dagen kan driftsreiseplanen ha forenklet form, men den skal likevel oppfylle 
kravene for typen drift.

7) OPS 1.215 Bruk av lufttrafikktjenester: For VFR-drift av enmotorsfly om dagen skal ikke-obligatorisk kontakt 
med ATS opprettholdes i den grad det er relevant ut fra driftens art. Søke- og redningstjenester må sikres i 
samsvar med OPS 1.300.

8) OPS 1.225 Flyplassens driftsmessige minstekriterier: For VFR-drift vil standard minstekriterier for VFR-drift 
normalt dekke dette kravet. Om nødvendig skal operatøren angi konkrete tilleggskrav, idet det tas hensyn til 
faktorer som radiodekning, terreng, avgangs- og landingsplassens art, flyforhold og ATS-kapasitet.

9) OPS 1.235 Prosedyrer for støyreduksjon: Gjelder ikke for VFR-drift av enmotorsfly.

10) OPS 1.240 Driftsruter og -områder

Punkt a) 1) gjelder ikke for A til A-VFR-drift av enmotorsfly om dagen.
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11) OPS 1.250 Fastsettelse av minsteflygehøyder

For VFR-drift om dagen gjelder dette kravet som følger: Operatøren skal sikre at driften bare gjennomføres 
langs ruter eller innen områder der det kan opprettholdes sikker terrengklaring, og skal ta hensyn til 
faktorer som temperatur, terreng, ugunstige meteorologiske forhold (f.eks. kraftig turbulens og nedadgående 
luftstrømmer, korrigeringer for temperatur- og trykkvariasjoner i forhold til standardverdier).

12) OPS 1.255 Retningslinjer for drivstoff

i) For A til A-flyginger — Operatøren skal angi minste drivstoffnivå der en flyging må avsluttes. Dette 
minsteinnholdet av drivstoffreserve skal ikke være mindre enn den mengden som kreves for å fly i 45 
minutter.

ii) For A til B-flyginger — Operatøren skal sikre at beregningen før flygingen av nyttbart drivstoff som 
kreves for en flyging, omfatter

A) taksedrivstoff — drivstoff som forbrukes før avgang, dersom mengden er betydelig, og

B) drivstoff til flygingen (drivstoff til bestemmelsesstedet nås), og

C) drivstoffreserve —

1) drivstoff til uforutsett merforbruk —

 drivstoff som utgjør minst 5 % av planlagt drivstoff for turen, eller ved endring av planer under 
flyging, 5 % av drivstoff for resten av flygingen, og

2) endelig drivstoffreserve —

 drivstoff til flyging i ytterligere 45 minutter (stempelmotorer) eller 30 minutter (turbinmotorer), og

D) drivstoff for flyging til alternativ flyplass —

drivstoff for å nå alternativ bestemmelsesflyplass via bestemmelsesflyplassen, dersom det kreves en 
alternativ bestemmelsesflyplass, og

E) ekstra drivstoff —

drivstoff som fartøysjefen kan kreve i tillegg til det som kreves i henhold til A)-D).

13) OPS 1.265 Transport av avviste passasjerer, utviste personer eller personer i forvaring: For VFR-drift av 
enmotorsfly og dersom det ikke er beregnet på å frakte avviste passasjerer, utviste personer eller personer i 
forvaring, kreves det ikke at en operatør fastsetter prosedyrer for transport av slike personer.

14) OPS 1.280 Plassering av passasjerseter: Gjelder ikke for VFR-drift av enmotorsfly.

15) OPS 1.285 Orientering for passasjerene: Demonstrasjon og orientering skal gis på en måte som er relevant ut 
fra driftens art. Ved enkeltflygerdrift skal flygeren ikke tildeles oppgaver som trekker oppmerksomheten bort 
fra gjennomføringen av flygingen.

16) OPS 1.290 Forberedelse av flyging

i) Driftsreiseplan for A til A-operasjoner — Kreves ikke.

ii) A til B-drift under VFR om dagen — Operatøren skal sikre at det for hver flyging utarbeides en forenklet 
driftsreiseplan som er relevant for driftstypen.

17) OPS 1.295 Valg av flyplasser:

Gjelder ikke for VFR-drift. De nødvendige bruksanvisninger for flyplasser og steder for avgang og landing 
skal utstedes med henvisning til OPS 1.220.

18) OPS 1.310 Besetningsmedlemmer ved sine arbeidsplasser:

For VFR-drift kreves instrukser om dette bare dersom to flygeroperasjoner utføres.
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19) OPS 1.375 Drivstoffadministrasjon under flyging:

Tillegg 1 til OPS 1.375 kreves ikke anvendt for VFR-drift av enmotorsfly om dagen.

20) OPS 1.405 Innflygingens begynnelse og fortsettelse

Gjelder ikke for VFR-drift.

21) OPS 1.410 Driftsprosedyrer — Terskelkryssingshøyde

Gjelder ikke for VFR-drift.

22) OPS 1.430 til 1.460, herunder tillegg

Gjelder ikke for VFR-drift.

23) OPS 1.530 Avgang

i) Punkt a) gjelder med følgende tillegg: Myndigheten kan i hvert enkelt tilfelle godta andre ytelsesdata 
som operatøren framlegger, og som bygger på demonstrasjon og/eller dokumentert erfaring. Punkt 
b) og c) gjelder med følgende tillegg: Dersom kravene i dette avsnitt ikke kan oppfylles på grunn av 
fysiske begrensninger knyttet til forlengelse av rullebanen, og driften er klart i offentlighetens interesse 
og nødvendig, kan myndigheten i hvert enkelt tilfelle godta andre ytelsesdata som ikke står i motstrid 
til flygehåndboken med hensyn til særlige prosedyrer som operatøren framlegger på grunnlag av 
demonstrasjon og/eller dokumentert erfaring.

ii) En operatør som ønsker å gjennomføre drift i samsvar med punkt i), skal ha forhåndstillatelse fra 
myndigheten som utsteder godkjenningssertifikatet for luftfartsselskap. En slik godkjenning skal

A) angi typen fly,

B) angi typen drift,

C) angi berørt(e) flyplass(er) og rullebaner,

D) angi at avgangen skal foregå bare under VMC,

E) angi besetningens kvalifikasjoner, og

F) være begrenset til fly der første typesertifikat først ble utstedt før 1. januar 2005.

iii) Driften skal være godtatt av staten der flyet befinner seg.

24) OPS 1.535 Hinderklaring ved avgang — Flermotorsfly

i) Punkt a) 3), a) 4), a) 5), b) 2), c) 1) og c) 2) samt tillegget får ikke anvendelse på VFR-drift om dagen.

ii) For IFR- eller VFR-drift om dagen får punkt b) og c) anvendelse med følgende variasjoner:

A) Bruk av visuelle referanser anses som mulig når flygesikten er 1500 m eller mer.

B) Største nødvendige korridorbredde er 300 m når flygesikten er 1500 m eller mer.

25) OPS 1.545 Landing — Bestemmelsesflyplass og alternative flyplasser:

i) Punktet gjelder med følgende tillegg: Dersom kravene i dette avsnitt ikke kan oppfylles på grunn av 
fysiske begrensninger knyttet til forlengelse av rullebanen, og driften klart er i offentlighetens interesse 
og nødvendig, kan myndigheten i hvert enkelt tilfelle godta andre ytelsesdata som ikke står i motstrid 
til flygehåndboken med hensyn til særlige prosedyrer som operatøren framlegger på grunnlag av 
demonstrasjon og/eller dokumentert erfaring.

ii) En operatør som ønsker å utføre operasjoner i samsvar med punkt i), skal ha forhåndstillatelse fra 
myndigheten som utsteder godkjenningssertifikatet for luftfartsselskap. En slik godkjenning skal

A) angi typen fly,

B) angi typen drift,
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C) angi berørt(e) flyplass(er) og rullebaner,

D) angi at siste fase av innflygingen og landingen skal foregå bare under VMC

E) angi besetningens kvalifikasjoner, og

F) være begrenset til fly der typesertifikatet først ble utstedt før 1. januar 2005.

iii) Driften skal være godtatt av staten der flyplassen befinner seg.

26) OPS 1.550 Landing — Tørre rullebaner

i) Punktet gjelder med følgende tillegg: Dersom kravene i dette avsnitt ikke kan oppfylles på grunn av 
fysiske begrensninger knyttet til forlengelse av rullebanen, og driften er klart i offentlighetens interesse 
og nødvendig, kan myndigheten i hvert enkelt tilfelle godta andre ytelsesdata som ikke står i motstrid 
til flygehåndboken med hensyn til særlige prosedyrer som operatøren framlegger på grunnlag av 
demonstrasjon og/eller dokumentert erfaring.

ii) En operatør som ønsker å utføre operasjoner i samsvar med punkt i), skal ha forhåndstillatelse fra 
myndigheten som utsteder godkjenningssertifikatet for luftfartsselskap. En slik godkjenning skal

A) angi typen fly,

B) angi typen drift,

C) angi berørt(e) flyplass(er) og rullebaner,

D) angi at siste fase av innflygingen og landingen skal foregå bare under VMC,

E) angi besetningens kvalifikasjoner, og

F) være begrenset til fly der første typesertifikat ble utstedt før 1. januar 2005.

iii) Driften skal være godtatt av staten der flyplassen befinner seg.

27) Reservert

28) OPS 1.650 VFR-drift om dagen

Punkt 1.650 får anvendelse med følgende tillegg: Myndigheten kan gi enmotorsfly som første gang fikk 
utstedt et eget luftdyktighetsbevis før 22. mai 1995, unntak fra kravene i punkt f), g), h) og i) dersom 
oppfyllelse av dem krever ombygging.

29) Del M punkt M.A.704, håndbok for sikring av kontinuerlig luftdyktighet

Håndboken for sikring av kontinuerlig luftdyktighet kan tilpasses til typen drift.

30) Del M punkt M. A. 306, flyets tekniske loggbok

Myndigheten kan godkjenne en forkortet form for teknisk loggsystem som er relevant for typen drift som 
utføres.

31) OPS 1.940 Flygebesetningens sammensetning

Punkt a) 2), a) 4) og b) får ikke anvendelse på VFR-drift om dagen, bortsett fra at a) 4) må anvendes i sin 
helhet dersom det kreves to flygere i henhold til OPS 1.

32) OPS 1.945 Omstillingsopplæring og kontroll

i) Punkt a) 7) — Linjeflyging under tilsyn (LIFUS) kan foretas med ethvert fly i relevant klasse. Mengden 
av LIFUS som kreves, avhenger av hvor komplekse operasjoner som skal utføres.

ii) Punkt a) 8) kreves ikke.
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33) OPS 1.955 Utnevnelse til fartøysjef

Punkt b) får anvendelse som følger: Myndigheten kan godta en forkortet fartøysjefopplæring som er tilpasset 
typen drift.

34) OPS 1.960 Fartøysjefer som innehar CPL-flygersertifikat

Punkt a) 1) i) får ikke anvendelse på VFR-drift om dagen.

35) OPS 1.965 Gjentatt opplæring og kontroll

i) Punkt a) 1) får anvendelse som følger for VFR-drift om dagen: All opplæring skal være relevant for 
typen drift og klassen av fly der flygebesetningsmedlemmet opererer, idet det tas hensyn til eventuelt 
spesialutstyr som anvendes.

ii) Punkt a) 3 ii) får anvendelse som følger: Opplæring i flyet kan utføres av en klasserettighetskontrollør 
(CRE), en flygekontrollør (FE) eller en typerettighetskontrollør (TRE).

iii) Punkt a) 4 i) får anvendelse som følger: Operatørens egnethetskontroll kan utføres av en 
typerettighetskontrollør (TRE), en klasserettighetskontrollør (CRE) eller en kvalifisert fartøysjef som er 
utnevnt av operatøren og godtakbar for myndigheten, som er opplært i CRM-begreper og vurdering av 
CRM-ferdigheter.

iv) Punkt b) 2) får anvendelse som følger for VFR-drift om dagen: I tilfeller der driften foregår i sesonger 
som ikke overstiger åtte påfølgende måneder, er det tilstrekkelig med én egnethetskontroll hos operatøren. 
Denne egnethetskontrollen skal utføres før begynnelse av kommersiell lufttransport.

36) OPS 1.968 Flygere kvalifisert til å tjenestegjøre i begge flygerseter

Tillegg 1 får ikke anvendelse på VFR-drift av enmotorsfly om dagen.

37) OPS 1.975 Rute- og flyplasskvalifikasjon

i) For VFR-drift om dagen gjelder ikke punkt b), c) og d), bortsett fra at operatøren, i tilfeller der det kreves 
særlig godkjenning fra staten der flyplassen befinner seg, skal sikre at tilhørende krav er oppfylt.

ii) For IFR-drift eller VFR-drift om natten kan rute- og flyplasskompetanse, som alternativ til punkt b) til d), 
fornyes som følger:

A) Bortsett fra drift med de mest krevende flyplasser som bestemmelsessted, ved gjennomføring av 
minst ti sektorer innen driftsområdet i de foregående tolv måneder samt eventuelle selvstudier.

B) Drift med de mest krevende flyplasser som bestemmelsessted kan gjennomføres bare dersom

1) fartøysjefen har kvalifisert seg ved flyplassen i løpet av de 36 foregående månedene ved et besøk som 
medlem av driftsflygebesetningen eller som observatør,

2) innflygingen utføres i VMC fra relevant minimal sektorhøyde, og

3) tilstrekkelige selvstudier er gjennomført før flygingen.

38) OPS 1.980 Flere enn én type eller variant

i) Gjelder ikke dersom driften er begrenset til enkeltflygerklasser av stempelmotorfly under VFR om 
dagen.

ii) For IFR- og VFR-nattdrift reduseres kravet i tillegg 1 til OPS 1.980 punkt d) 2) i) om 500 timer i relevant 
besetningsstilling for utøving av rettigheter for to sertifikatpåtegnelser til 100 timer eller sektorer dersom 
en av påtegnelsene er knyttet til en klasse. En kontrollflyging skal fullføres før flygeren kan påta seg 
oppgaver som fartøysjef.

39) OPS 1.981 Drift av helikoptre og fly

Punkt a) 1) får ikke anvendelse på flykategorier av stempelmotorfly.
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40) Reservert

41) OPS 1.1060 Driftsreiseplan

Kreves ikke for A til A-VFR-drift om dagen. For A til B-VFR-drift om dagen får kravet anvendelse, men 
reiseplanen kan ha forenklet form som er relevant for typen drift (jf. OPS 1.135).

42) OPS 1.1070 Håndbok for sikring av kontinuerlig luftdyktighet

Håndboken for sikring av kontinuerlig luftdyktighet kan tilpasses til typen drift.

43) OPS 1.1071 Flyets tekniske loggbok

Gjelder som angitt for del M, punkt M. A. 306.

44) Reservert

45) Reservert

46) OPS 1.1240 Opplæringsprogrammer

Opplæringsprogrammene skal tilpasses til typen drift. Et opplæringsprogram for selvstudium kan godtas for 
VFR-drift.

47) OPS 1.1250 Kontrolliste for gjennomsøking av flyet

Får ikke anvendelse på VFR-drift om dagen.

Tillegg 1 til OPS 1.125.

Dokumenter som skal medbringes:

Se OPS 1.125.

Ved tap eller tyveri av dokumentene angitt i OPS 1.125 kan driften fortsette til flygingen når basen eller et 
sted der erstatningsdokumenter kan skaffes.

KAPITTEL C

SERTIFISERING AV OG TILSYN MED OPERATØRER

OPS 1.175

Alminnelige regler for sertifisering av luftfartsselskaper

Merknad 1:  Tillegg 1 til OPS 1.175 angir innholdet i og vilkårene for godkjenningssertifikatet for luftfartsselskap 
(AOC).

Merknad 2:  Tillegg 2 til OPS 1.175 angir krav til administrasjon og organisering.

a) Operatøren skal ikke drive et fly med sikte på kommersiell lufttransport på annen måte enn i samsvar med vilkårene 
i et godkjenningssertifikat for luftfartsselskap (AOC).

b) Den som søker om et godkjenningssertifikat for luftfartsselskap, skal la myndigheten undersøke alle 
sikkerhetsaspekter ved den planlagte driften.

c) Den som søker om et godkjenningssertifikat for luftfartsselskap, skal

1) ikke inneha et godkjenningssertifikat for luftfartsselskap som er utstedt av en annen myndighet, med mindre 
berørte myndigheter har gitt særlig tillatelse til det,

2) ha sitt hovedforetak og eventuelt sitt forretningskontor i staten som har ansvar for å utstede godkjenningssertifikatet 
for luftfartsselskap,

3) godtgjøre overfor myndigheten at vedkommende er i stand til å drive sin virksomhet på en sikker måte.
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d) Dersom en operatør har fly som er registrert i forskjellige medlemsstater, skal det treffes egnede tiltak for å sikre 
tilstrekkelig sikkerhetskontroll.

e) Operatøren skal gi myndigheten tilgang til sin organisasjon og sine fly, og skal sikre at det med hensyn til 
vedlikehold blir gitt tilgang til alle tilhørende vedlikeholdsorganisasjoner i henhold til del 145, slik at overholdelsen 
av OPS 1 kan fastslås.

f) Et godkjenningssertifikat for luftfartsselskap kan bli endret, opphevet eller trukket tilbake dersom myndigheten 
ikke lenger finner det godtgjort at operatøren kan opprettholde sikker drift.

g) Operatøren må godtgjøre overfor myndigheten

1) at operatørens organisasjon og administrasjon er egnet og hensiktsmessig ut fra driftens størrelse og omfang, 
og

2) at det er fastsatt prosedyrer for tilsyn med driften.

h) Operatøren skal ha utnevnt en ansvarlig leder som er godtakbar for myndigheten, og så har myndighet innen 
selskapet til å sikre at alle drifts- og vedlikeholdsaktiviteter kan finansieres og gjennomføres etter den standard som 
myndigheten krever.

i) Operatøren skal ha utnevnt fagsjefer som er godtakbare for myndigheten, og som har ansvar for ledelse og tilsyn 
innen følgende områder:

1) flydrift,

2) vedlikeholdssystemet,

3) opplæring av besetningen, og

4) bakkevirksomhet.

j) En person kan inneha flere enn én av de nevnte stillingene dersom det er godtakbart for myndigheten, men 
for operatører som sysselsetter 21 personer eller flere på heltid, kreves minst to personer til å dekke de fire 
ansvarsområdene.

k) For operatører som sysselsetter 20 eller færre på heltid, kan én eller flere av de nevnte stillingene innehas av 
ansvarlig leder dersom dette er godtakbart for myndigheten.

l) Operatøren skal sikre at alle flyginger gjennomføres i samsvar med bestemmelsene i driftshåndboken.

m) Operatøren skal sørge for egnede bakkearbeidsanlegg for å ivareta sikker håndtering av sine flyginger.

n) Operatøren skal sikre at vedkommendes fly er slik utstyrt og besetningene er slik kvalifisert som er påkrevd for 
driftsområdet og driftstypen.

o) Operatøren skal oppfylle vedlikeholdskravene i henhold til del M for alle fly som drives i henhold til 
godkjenningssertifikatet for luftfartsselskap.

p) Operatøren skal gi myndigheten en kopi av driftshåndboken, slik det er angitt i kapittel P samt alle endringer og 
revisjoner av det.

q) Operatøren skal sikre at det ved hovedoperasjonsbasen finnes støtteanlegg som er egnet for driftsområdet og 
driftstypen.
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OPS 1.180

Utstedelse, endring og fortsatt gyldighet av et godkjenningssertifikat for luftfartsselskap

a) Operatøren blir ikke tildelt et godkjenningssertifikat for luftfartsselskap (AOC), og AOC forblir ugyldig med 
mindre

1) flyene som drives, har et standard luftdyktighetsbevis som er utstedt av en medlemsstat i samsvar med 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003 av 24. september 2003 om fastsettelse av gjennomføringsregler 
for luftdyktighetssertifisering og miljøsertifisering for luftfartøyer og tilhørende produkter, deler og utstyr, og 
for sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner(1). Standard luftdyktighetsbevis utstedt av en 
annen medlemsstat enn staten som har ansvar for å utstede godkjenningssertifikatet for luftfartsselskap, godtas 
uten ytterligere krav dersom det er utstedt i samsvar med del 21,

2) vedlikeholdssystemet er godkjent av myndigheten i samsvar med del M, punkt G, og

3) operatøren har godtgjort overfor myndigheten at vedkommende er i stand til

i) å opprette og opprettholde en tilstrekkelig organisasjon,

ii) å opprette og vedlikeholde et kvalitetssystem i samsvar med OPS 1.035,

iii) å overholde de opplæringsprogrammer som kreves,

iv) å oppfylle vedlikeholdskrav, i samsvar med den aktuelle driftens art og omfang, herunder relevante 
elementer angitt i OPS 1.175 g) til o), og

v) overholde OPS 1.175.

b) Uten hensyn til bestemmelsene i OPS 1.185 f) skal operatøren underrette myndigheten så snart det er mulig, om 
eventuelle endringer i de opplysninger som er inngitt i samsvar med OPS 1.185 a) nedenfor.

c) Dersom myndigheten ikke finner det godtgjort at kravene i punkt a) over er oppfylt, kan myndigheten 
kreve at det gjennomføres én eller flere demonstrasjonsflyginger, gjennomført som om de var kommersielle 
lufttransportflyginger.

OPS 1.185

Administrative krav

a) Operatøren skal sikre at følgende opplysninger er tatt med i den første søknaden om et godkjenningssertifikat for 
luftfartsselskap (AOC), og om relevant, eventuelle endringer eller fornyelser som det søkes om:

1) søkerens offisielle navn og firma, besøksadresse og postadresse,

2) en beskrivelse av planlagt drift,

3) en beskrivelse av ledelsesorganisasjonen,

4) navn på ansvarlig leder,

5) navn på de viktigste fagsjefene, herunder dem med ansvar for luftfartsoperasjoner, vedlikeholdssystem, 
opplæring av besetning og bakkearbeid samt deres kvalifikasjoner og erfaring, og

6) driftshåndboken.

b) For utelukkende operatørens vedlikeholdssystem skal følgende opplysninger inkluderes i den første søknaden om 
godkjenningssertifikat for luftfartsselskap, og for hver flytype som er i drift, og om relevant, i enhver endring eller 
fornyelse som det søkes om:

1) operatørens håndbok for administrasjon av kontinuerlig luftdyktighet,

2) operatørens vedlikeholdsprogram(mer) for fly,

3) flyets tekniske loggbok,

4) om relevant, teknisk(e) spesifikasjon(er) for vedlikeholdskontrakt(er) mellom operatøren og alle 
vedlikeholdsorganisasjoner godkjent i henhold til del 145,

5) antall fly.

(1) EUT L 243 av 27.9.2003, s. 6.
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c) Søknad om første utstedelse av et godkjenningssertifikat for luftfartsselskap skal inngis minst 90 dager før datoen 
for planlagt drift; driftshåndboken kan inngis senere, men ikke under 60 dager før datoen for planlagt drift.

d) Søknad om endring av et godkjenningssertifikat for luftfartsselskap skal inngis minst 30 dager, eller etter avtale, 
før datoen for planlagt drift.

e) Søknad om fornyelse av et godkjenningssertifikat for luftfartsselskap skal inngis minst 30 dager, eller etter avtale, 
før utløpsdatoen for eksisterende gyldighetsperiode.

f) Med mindre det foreligger særlige omstendigheter skal myndigheten gis minst ti dagers varsel om en planlagt 
utskiftning av fagsjef.

Tillegg 1 til OPS 1.175

Innhold i og vilkår for godkjenningssertifikatet for luftfartsselskap

Et godkjenningssertifikat for luftfartsselskap inneholder følgende opplysninger:

a) operatørens navn og adresse (hovedforetak),

b) utstedelsesdato og gyldighetsperiode,

c) beskrivelse av typen drift som er godkjent,

d) typen(e) fly som er tillatt brukt,

e) registreringsmerker for godkjent(e) fly, men operatører kan innhente godkjenning for et system som underretter 
myndigheten om registreringsmerker for fly som drives i henhold til dens godkjenningssertifikat for 
luftfartsselskap.

f) godkjente driftsområder,

g) særlige begrensninger, og

h) særlige tillatelser/godkjenninger, f.eks.

KAT II/KAT III (herunder godkjente minsteverdier),– 

(MNPS) minstespesifikasjoner for navigasjonsytelse,– 

(ETOPS) langdistanseflyging med tomotorsfly,(RNAV) områdenavigasjon,– 

(RVSM) reduserte minsteverdier for loddrett atskillelse,– 

transport av farlig gods,– 

tillatelse til å gi kabinbesetninger den første sikkerhetsopplæring, og om relevant, utstede attestene – 
omhandlet i kapittel O for operatører som gir slik opplæring direkte eller indirekte.

Tillegg 2 til OPS 1.175

AOC-innehaverens ledelse og organisasjon

a) Alminnelige bestemmelser

Operatøren skal ha en god og effektiv ledelsesstruktur, slik at flygevirksomheten kan gjennomføres på en sikker 
måte. Utnevnte fagsjefer skal ha ledelseskompetanse og relevant teknisk/driftsmessig luftfartskompetanse.

b) Utnevnte fagsjefer

1) Driftshåndboken skal inneholde en beskrivelse av fagsjefenes oppgaver og ansvarsområder, herunder deres 
navn, og myndigheten skal underrettes skriftlig om enhver planlagt eller faktisk endring i utnevnelser eller 
oppgaver.

2) Operatøren skal treffe tiltak for å sikre kontinuitet i tilsyn ved fagsjefers fravær.
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3) En person som er utnevnt til fagsjef av en AOC-innehaver, kan utnevnes til fagsjef av en annen AOC-
innehaver, bare dersom det kan godtas av vedkommende myndigheter.

4) Personer som er utnevnt til fagsjef, skal etter arbeidsavtalen ha tilstrekkelig arbeidstid til å kunne ivareta de 
ledelsesoppgaver som følger av driftens art og omfang.

c) Tilstrekkelig personell og tilsyn med personellet

1) Besetningsmedlemmer. Operatøren skal ansette tilstrekkelige flyge- og kabinbesetninger for den planlagte 
driften, som skal ha fått opplæring og blitt kontrollert i samsvar med kapittel N og O, etter relevans.

2) Bakkepersonell

i) Bakkepersonellets størrelse avhenger av driftens art og omfang. Særlig avdelingene for drifts- og 
bakkearbeid skal være bemannet av opplært personell som har grundig innsikt i sine ansvarsområder i 
organisasjonen.

ii) En operatør som har avtaler med andre organisasjoner om yting av enkelte tjenester, er fortsatt ansvarlig 
for at det opprettholdes en passende standard. I slike tilfeller skal den berørte fagsjef ha som oppgave å 
sikre at alle ansatte hos underleverandøren overholder de nødvendige standarder.

3) Kontroll

i) Antallet kontrollører som utnevnes, avhenger av luftfartsforetakets struktur og antallet ansatte.

ii) Kontrollørenes oppgaver og ansvarsområder skal være definert, og deres eventuelle flygetjeneste slik 
tilrettelagt at de kan ivareta sine kontrolloppgaver.

iii) Kontroll av besetningsmedlemmer og bakkepersonell skal utføres av enkeltpersoner med tilstrekkelig 
erfaring og personlige egenskaper til å sikre at standardene som er angitt i driftshåndboken, overholdes.

d) Lokaler

1) Operatøren skal sikre at det ved hver driftsbase finnes tilstrekkelig tilgjengelig arbeidsplass for personell 
som arbeider med flygingenes sikkerhet. Det skal tas hensyn til behovene til bakkepersonellet som arbeider 
med operasjonell kontroll, lagring og framskaffelse av grunnleggende dokumentasjon, og til besetningenes 
reiseplanlegging.

2) Kontortjenester skal straks kunne distribuere driftsinstrukser og annen informasjon til alle berørte parter.

e) Dokumentasjon

Operatøren skal treffe tiltak for utarbeiding og endring av håndbøker og annen dokumentasjon.

KAPITTEL D

driftsprosedyrer

OPS 1.195

Driftsmessig ledelse

Operatøren skal

a) utarbeide og opprettholde en metode for å utføre driftsmessig ledelse som er godkjent av myndigheten, og

b) utøve driftsmessig ledelse over enhver flyging som gjennomføres i henhold til vedkommendes godkjenningssertifikat 
for luftfartsselskap.

OPS 1.200

Driftshåndbok

Operatøren skal utarbeide en driftshåndbok i samsvar med kapittel P til bruk og veiledning for driftspersonellet.
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OPS 1.205

Driftspersonellets kompetanse

Operatøren skal sikre at alt personell som pålegges eller deltar direkte i bakke- og flygeoperasjoner, har fått tilstrekkelig 
opplæring, har vist seg egnet til de bestemte oppgaver de er tildelt og er kjent med sitt ansvar og forholdet mellom slike 
oppgaver og driften som helhet.

OPS 1.210

Fastsettelse av prosedyrer

a) Operatøren skal fastsette prosedyrer og instrukser for hver flytype, med bakkepersonellets og besetningsmedlemmenes 
oppgaver for alle typer drift på bakken og ved flyging.

b) Operatøren skal utarbeide et kontrollistesystem til bruk for besetningsmedlemmene for alle faser av driften av flyet 
ved normale forhold, unormale forhold og nødssituasjoner, for å sikre at prosedyrene i driftshåndbøkene følges.

c) Operatøren skal ikke kreve at et besetningsmedlem utfører andre aktiviteter under kritiske faser av flygingen enn 
dem som kreves for sikker drift av flyet.

OPS 1.215

Bruk av lufttrafikktjenester

Operatøren skal sikre at lufttrafikktjenester benyttes for alle flyginger når de er tilgjengelige.

OPS 1.216

Driftsinstrukser under flyging

Operatøren skal sikre at vedkommendes driftsinstrukser til bruk under flyging, dersom de innebærer en endring i 
lufttrafikkreiseplanen, om mulig koordineres med relevant enhet for lufttrafikktjenester før de overføres til et fly.

OPS 1.220

Operatørens godkjenning av flyplasser

Operatøren skal godkjenne bruk av bare flyplasser som er egnet for de berørt(e) type(r) fly og drift.

OPS 1.225

Flyplassens driftsmessige minstekriterier

a) Operatøren skal angi driftsmessige minstekriterier for flyplasser, som fastsettes i samsvar med OPS 1.430 for 
hver avgangsflyplass, bestemmelsesflyplass eller en alternativ flyplass som er godkjent brukt i samsvar med OPS 
1.220.

b) Ethvert tillegg som myndigheten pålegger, må tilføyes i minstekriteriene som er angitt i henhold til punkt a) over.

c) Minstekriteriene for en bestemt type innflygings- og landingsprosedyre anses å gjelde dersom

1) bakkeutstyret som vises på det respektive diagrammet som kreves for planlagt prosedyre, er i funksjon,

2) flysystemene som kreves for typen innflyging, er i funksjon,

3) flyplassytelseskriteriene som kreves, er oppfylt, og

4) besetningen er tilsvarende kvalifisert.
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OPS 1.230

Instrumentprosedyrer for avgang og innflyging

a) Operatøren skal sikre at prosedyrene for instrumentavgang og instrumentinnflyging som er fastsatt av staten der 
flyplassen ligger, benyttes.

b) Uten hensyn til punkt a) kan en fartøysjef godta en ATC-klarering som avviker fra den offentliggjorte avgangs- 
eller ankomstruten, forutsatt at kriteriene for hinderklaring overholdes og det tas fullt hensyn til driftsforholdene. 
Siste fase av innflygingen skal flys visuelt eller i samsvar med fastsatt prosedyre for instrumentinnflyging.

c) Operatøren kan anvende prosedyrer som er forskjellige fra dem som kreves i henhold til punkt a) bare dersom de 
er godkjent av staten der flyplassen befinner seg, dersom dette kreves, og er godkjent av myndigheten.

OPS 1.235

Prosedyrer for støyreduksjon

a) Operatøren skal fastsette driftsprosedyrer for støyreduksjon under instrumentflyging i samsvar med ICAO PANS 
OPS Volume 1 (Doc 8168–OPS/611).

b) De prosedyrer for støyreduksjon ved stigning etter avgang som en operatør angir for en flytype, skal være de 
samme for alle flyplasser.

OPS 1.240

Driftsruter og -områder

a) Operatøren skal sikre at driften skjer bare langs ruter eller innen områder der

1) det ytes bakkeanlegg og -tjenester, herunder meteorologiske tjenester, som er tilstrekkelige for den planlagte 
driften,

2) ytelsen til flyet som er beregnet brukt, er tilstrekkelig til at minstekravene til flygehøyde oppfylles,

3) utstyret til flyet som er beregnet brukt, oppfyller minstekravene for den planlagte driften,

4) egnede kart og diagrammer er tilgjengelige (se OPS 1.135 a) 9)),

5) det finnes egnede flyplasser til rådighet innen tids-/avstandsbegrensningene i OPS 1.245, dersom tomotorsfly 
brukes,

6) det finnes områder som gir mulighet for å gjennomføre sikker nødlanding, dersom enmotorsfly brukes.

b) Operatøren skal sikre at driften skjer i samsvar med eventuelle begrensninger som myndigheten har pålagt med 
hensyn til driftsruter eller -områder.

OPS 1.241

Drift i avgrenset luftrom med reduserte minsteverdier for loddrett atskillelse

Operatøren kan drive et fly i avgrensede deler av luftrommet der det på grunnlag av en regional luftfartsavtale gjelder 
en minsteverdi for loddrett atskillelse på 300 m (1 000 fot), bare dersom myndigheten har godkjent dette (RVSM-
godkjenning) (se også OPS 1.872).



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 35/406 23.6.2011

OPS 1.243

Drift i områder med særskilte krav til navigasjonsytelse

Operatøren kan drive et fly i bestemte områder, eller en bestemt del av et særlig luftrom, der det på grunnlag av 
en regional luftfartsavtale er fastsatt minstekrav til navigasjonsytelse, bare dersom myndigheten har godkjent dette 
(MNPS/RNP/RNAV-godkjenning) (se også OPS 1.865 c) 2) og OPS 1.870).

OPS 1.245

Største avstand fra en egnet flyplass for tomotorsfly uten ETOPS-godkjenning

a) Med mindre myndigheten har gitt særskilt godkjenning i henhold til OPS 1.246 a) (ETOPS-godkjenning), skal 
operatøren ikke drive et tomotorsfly på en rute som inneholder et punkt som er lenger fra en egnet flyplass enn

1) for fly i ytelsesklasse A med enten

i) en godkjent største passasjersetekapasitet på 20 eller mer, eller

ii) største masse ved avgang på 45 360 kg eller mer,

den distanse som tilbakelegges ved 60 minutters flyging med den marsjfart med én motor ute av drift 
som er fastsatt i samsvar med punkt b),

2) for fly i ytelsesklasse A med

i) en godkjent største passasjersetekapasitet på 19 eller mindre, eller

ii) en største masse ved avgang på 45 360 kg, den distanse som tilbakelegges ved 120 minutters flyging, eller 
dersom myndigheten har godkjent det, inntil 180 minutter for turbojetfly, ved den marsjfart med én motor 
ute av drift som er fastsatt i samsvar med punkt b),

3) for fly i ytelsesklasse B eller C:

i) den distanse som tilbakelegges ved 120 minutters flyging ved den marsjfart med én motor ute av drift som 
er fastsatt i samsvar med punkt b), eller

ii) 300 nautiske mil, idet den laveste verdien velges.

b) Operatøren skal fastsette en hastighet for beregning av største avstand til en egnet flyplass for hver tomotors flytype 
eller variant vedkommende driver, som ikke overstiger VMO, basert på den faktiske flygehastigheten flyet kan 
opprettholde med én motor ute av drift under følgende forhold:

1) internasjonal standardatmosfære (ISA),

2) konstant marsjhøyde:

i) for turbojetfly, det laveste av

A) FL 170, eller

B) ved den største flygehøyden som flyet, med én motor ute av drift, kan stige til og opprettholde, ved 
hjelp av den brutto stigningshastigheten som er angitt i AFM,

ii) for propelldrevne fly, det laveste av

A) FL 80, eller

B) ved den største flygehøyden som flyet, med én motor ute av drift, kan stige til og opprettholde, ved 
hjelp av den brutto stigningshastigheten som er angitt i AFM,
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3) høyeste kontinuerlige trekkraft eller effekt på gjenværende fungerende motor,

4) en flymasse som ikke er lavere enn den som følger av

i) avgang ved havnivå ved største masse ved avgang, og

ii) stigning ved alle motorer til optimal marsjhøyde for langdistanseflyging, og

iii) flyging med alle motorer ved marsjhastighet for langdistanseflyging ved denne høyden, til medgått tid 
etter avgang tilsvarer terskelen fastsatt i punkt a).

c) Operatøren skal sikre at følgende data, for hver type eller variant, er inkludert i driftshåndboken:

1) marsjhastighet med én motor ute av drift, fastsatt i samsvar med punkt b), og

2) største avstand fra en egnet flyplass, fastsatt i samsvar med punkt a) og b).

Merknad:  Hastighetene og høydene (flygenivåene) som er angitt over, er beregnet brukt bare til å fastsette største 
avstand fra en egnet flyplass.

OPS 1.246

Drift med forlenget rekkevidde med tomotorsfly (ETOPS)

a) Operatøren kan gjennomføre flyginger utover avstandene fastsatt i henhold til OPS 1.245 bare dersom myndigheten 
har godkjent det (ETOPS-godkjenning).

b) Før en ETOPS-flyging gjennomføres, skal operatøren sikre at et egnet ETOPS-rutealternativ er tilgjengelig innen 
godkjent avvikstid eller basert på flyets MEL-genererte funksjonsstatus, idet den korteste avstand gjelder (se også 
OPS 1.297 d)).

OPS 1.250

Fastsettelse av minsteflygehøyder

a) Operatøren skal fastsette minsteflygehøyder og metoder for å fastsette disse høydene for alle rutesegmenter som 
skal flys, som gir den nødvendige terrengklaring, idet det tas hensyn til kravene i punkt F-I.

b) Enhver metode for å fastsette minsteflygehøyder skal være godkjent av myndigheten.

c) Dersom minsteflygehøydene som er fastsatt av statene som det flys over, er høyere enn dem operatøren har fastsatt, 
gjelder de høyeste verdiene.

d) Operatøren skal ta hensyn til følgende faktorer ved fastsettelse av minsteflygehøyder:

1) hvor nøyaktig flyets posisjon kan bestemmes,

2) sannsynlige unøyaktigheter i visningene til høydemålerne som benyttes,

3) terrengets egenart (f.eks. brå høydeendringer) langs rutene eller i områdene der flygingen gjennomføres,

4) sannsynligheten for å oppleve ugunstige meteorologiske forhold (f.eks. kraftig turbulens og nedadgående 
luftstrømmer), og

5) sannsynlige unøyaktigheter i luftfartskartene.

e) Ved overholdelse av bestemmelsene i punkt d) over skal det tas hensyn til følgende:

1) korrigeringer for temperatur- og trykkavvik fra standardverdier,

2) ATC-kravene, og

3) alle forutsigbare hendelser langs den planlagte ruten.
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OPS 1.255

Retningslinjer for drivstoff

a) Operatøren skal fastsette retningslinjer for drivstoff med sikte på flygeplanlegging og gjenplanlegging under 
flyging for å sikre at alle fly har tilstrekkelig drivstoff til den planlagte flygingen og reserver til å dekke avvik fra 
den planlagte flygingen.

b) Operatøren skal sikre at planleggingen av flyginger minst bygger på punkt 1) og 2) nedenfor:

1) prosedyrer i driftshåndboken og data avledet av

i) data gitt av flyprodusenter, eller

ii) gjeldende flyspesifikke data utledet av et overvåkingssystem for drivstofforbruk,

2) driftsforholdene som flygingen gjennomføres under, herunder

i) realistiske data for flyets drivstofforbruk,

ii) sannsynlige masser,

iii) forventede meteorologiske forhold, og

iv) prosedyrer og begrensninger for lufttrafikktjenester.

c) Operatøren skal sikre at beregningen før flyging av nyttbart drivstoff som kreves for en flyging, omfatter

1) taksedrivstoff,

2) drivstoff til flygingen,

3) drivstoffreserve, bestående av

i) drivstoff til uforutsett merforbruk,

ii) drivstoff for flyging til alternativ flyplass, dersom det kreves et alternativt bestemmelsessted (dette er ikke 
til hinder for at avgangsflyplassen velges som alternativ),

iii) endelig drivstoffreserve, og

iv) tilleggsdrivstoff, dersom det kreves ut fra typen drift (f.eks. ETOPS), og

4) ekstra drivstoff, dersom fartøysjefen krever det.

d) Operatøren skal sikre at prosedyrene for gjenplanlegging under flyging for beregning av nyttbart drivstoff som 
kreves når en flyging må fortsette langs en annen rute eller til et annet bestemmelsessted enn det som opprinnelig 
var planlagt, omfatter

1) drivstoff for resten av flygingen,

2) drivstoffreserve, bestående av

i) drivstoff til uforutsett merforbruk,

ii) drivstoff for flyging til alternativ flyplass, dersom det kreves et alternativt bestemmelsessted (dette er ikke 
til hinder for at avgangsflyplassen velges som alternativ), 

iii) endelig drivstoffreserve, og

iv) tilleggsdrivstoff, dersom det kreves ut fra typen drift (f.eks. ETOPS), og

3) ekstra drivstoff, dersom fartøysjefen krever det.
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OPS 1.260

Transport av bevegelseshemmede personer

a) Operatøren skal fastsette prosedyrer for transport av bevegelseshemmede personer.

b) Operatøren skal sikre at bevegelseshemmede personer ikke tildeles eller opptar seter der deres nærvær kan

1) hindre besetningen i å utføre sine oppgaver,

2) blokkere tilgangen til nødutstyr, eller

3) hindre nødevakuering av flyet.

c) Fartøysjefen skal underrettes dersom bevegelseshemmede personer transporteres.

OPS 1.265

Transport av avviste passasjerer, utviste personer eller personer i forvaring

Operatøren skal fastsette prosedyrer for transport av avviste passasjerer, utviste personer eller personer i forvaring, for 
å ivareta sikkerheten til flyet og dem om bord. Fartøysjefen skal underrettes dersom nevnte personer transporteres.

OPS 1.270

Stuing av håndbagasje og frakt

(Se tillegg 1 til OPS 1.270)

a) Operatøren skal fastsette prosedyrer for å sikre at bare håndbagasje som kan stues forsvarlig og sikkert, tas med 
inn i passasjerkabinen.

b) Operatøren skal fastsette prosedyrer for å sikre at all bagasje og frakt om bord som kan forårsake ulykke eller skade 
eller blokkere midtganger og utganger dersom den forskyver seg, plasseres i lasterom som er utformet for å hindre 
bevegelse.

OPS 1.275

Åpen

OPS 1.280

Plassering av passasjerseter

Operatøren skal fastsette prosedyrer for å sikre at passasjerer sitter der de, i tilfelle en nødevakuering, best kan bidra til 
evakueringen av flyet, og ikke hindrer den.

OPS 1.285

Informasjon til passasjerene

Operatøren skal sikre

a) generelt,

1) at passasjerene får en muntlig orientering om sikkerhetsspørsmål. Deler av orienteringen kan gis med 
audiovisuell presentasjon,

2) at passasjerer får et kort med sikkerhetsopplysninger som viser med bilder hvordan nødutstyr og nødutganger 
som kan forventes brukt av passasjerene virker,
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b) før avgang,

1) at passasjerer orienteres om følgende forhold, etter relevans:

i) røykebestemmelser,

ii) at seteryggen skal stå i oppreist stilling og serveringsbordet er slått opp,

iii) nødutgangenes plassering,

iv) plassering og bruk av merkede rømningsveier langs gulvet,

v) stuing av håndbagasje,

vi) begrensningene i bruken av bærbart elektronisk utstyr, og

vii) plasseringen av og innholdet i kortet med sikkerhetsinformasjon, og

2) at passasjerer får demonstrert følgende:

i) bruken av sikkerhetsbelter og/eller redningsseler, herunder hvordan de festes og løsnes,

ii) plasseringen og bruken av oksygenutstyr, om det kreves (jf. OPS 1.770 og OPS 1.775). Passasjerene skal 
også orienteres om at alle røykesaker skal slukkes når oksygen brukes, og

iii) plasseringen og bruken av redningsvester, om det kreves (jf. OPS 1.825),

c) etter avgang,

1) at passasjerene minnes på følgende, om relevant:

i) røykebestemmelser, og

ii) bruken av sikkerhetsbelter og/eller redningsseler, herunder sikkerhetsfordeler ved at sikkerhetsbeltene er 
festet når passasjerene sitter i setet, uavhengig av om det tilsvarende skiltet er tent,

d) før landing,

1) at passasjerene minnes på følgende, om relevant:

i) røykebestemmelser,

ii) bruken av sikkerhetsbelter og/eller redningsseler,

iii) at seteryggen skal stå i oppreist stilling og serveringsbordet slått opp,

iv) at håndbagasjen stues bort igjen, og

v) begrensningene i bruken av bærbart elektronisk utstyr,

e) etter landing,

1) at passasjerene minnes på følgende:

i) røykebestemmelser, og

ii) bruken av sikkerhetsbelter og/eller redningsseler,

f) i tilfelle en nødssituasjon under flygingen, at passasjerene instrueres i de nødtiltak som omstendighetene tilsier.

OPS 1.290

Forberedelse av flyging

a) Operatøren skal sikre at det utarbeides en driftsreiseplan for hver planlagt flyging.

b) Fartøysjefen skal ikke begynne en flyging før vedkommende har forsikret seg om at

1) flyet er luftdyktig,

2) flyet ikke drives i strid med listen over godtatte konfigurasjonsavvik (CDL),
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3) instrumenter og utstyr som kreves til flygingen som skal gjennomføres, er tilgjengelig, i samsvar med 
kapittel K og L,

4) instrumenter og utstyr er i funksjonsdyktig stand, unntatt som fastsatt i MEL,

5) de deler av driftshåndboken som kreves for å gjennomføre flygingen, er tilgjengelige,

6) de dokumenter, tilleggsopplysninger og skjemaer som skal være tilgjengelige i henhold til OPS 1.125 og OPS 
1.135, finnes om bord,

7) aktuelle kart, diagrammer og tilhørende dokumentasjon eller tilsvarende data er tilgjengelige og dekker 
den planlagte driften av flyet, herunder eventuelle omdirigeringer som med rimelighet kan forventes. Dette 
omfatter alle nødvendige omregningstabeller til støtte for operasjoner der metriske høyder, høyder over havet 
og flygenivåer skal brukes,

8) bakkeanlegg og -tjenester som kreves til den planlagte flygingen, er tilgjengelige og tilstrekkelige,

9) bestemmelsene i driftshåndboken om drivstoff-, olje- og oksygenkrav, minste sikre flygehøyde, flyplassens 
driftsmessige minstekriterier, og om nødvendig, tilgjengelighet av alternative flyplasser kan overholdes for 
den planlagte flygingen,

10) lasten er korrekt fordelt og forsvarlig sikret,

11) flyets masse ved begynnelse av bevegelse for avgang er slik at flygingen kan gjennomføres i samsvar med 
punkt F-I, og

12) enhver driftsmessig begrensning i tillegg til det som framgår av punkt 9) og 11), kan overholdes.

OPS 1.295

Valg av flyplasser

a) Operatøren skal ved planlegging av en flyging fastsette prosedyrer for valg av bestemmelsesflyplasser og/eller 
alternative flyplasser i samsvar med OPS 1.220.

b) Operatøren skal velge og angi i driftsreiseplanen et avgangsalternativ dersom det ikke skulle være mulig å returnere 
til avgangsflyplassen av værmessige eller ytelsesmessige årsaker. Avgangsalternativet skal befinne seg innenfor en 
avstand som tilsvarer høyst:

1) for tomotorsfly, enten

i) en times flygetid ved marsjhastighet med én motor ute av drift i henhold til flygehåndboken, under 
standardforhold uten vind basert på faktisk masse ved avgang, eller

ii) operatørens godkjente ETOPS-flygetid for alternativ, med eventuelle MEL-begrensninger, opp til høyst to 
timer, ved marsjhastighet med én motor ute av drift i henhold til flygehåndboken, under standardforhold 
uten vind basert på faktisk masse ved avgang for fly og besetninger som er godkjent for ETOPS,

2) to timers flygetid ved marsjhastighet med én motor ute av drift i henhold til flygehåndboken, under 
standardforhold uten vind basert på faktisk masse ved avgang for tre- og firemotorsfly, og

3) dersom flygehåndboken ikke inneholder en marsjhastighet med én motor ute av drift, skal hastigheten som 
benyttes ved beregning, være den som oppnås med resterende motor(er) på største kontinuerlige effekt.

c) Operatøren skal velge minst et bestemmelsesalternativ for hver IFR-flyging, med mindre

1) begge følgende vilkår er oppfylt:

i) varigheten av den planlagte flygingen fra avgang til landing overstiger ikke seks timer, og
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ii) to atskilte rullebaner er tilgjengelige og kan brukes på bestemmelsesstedet, og relevante værrapporter 
eller værmeldinger for bestemmelsesflyplassen, eller en kombinasjon av dem, viser at skydekkehøyden i 
tidsrommet fra én time før til én time etter beregnet ankomsttidspunkt ved bestemmelsesstedet vil være 
minst 2 000 fot eller sirklingshøyden + 500 fot, idet den høyeste verdien velges, og at sikten vil være minst 
5 km,

eller dersom

2) bestemmelsesstedet er avsidesliggende og det ikke finnes noen egnet alternativ bestemmelsesflyplass.

d) Operatøren skal velge to alternative bestemmelsesflyplasser dersom

1) relevante værrapporter eller værmeldinger for bestemmelsesflyplassen, eller en kombinasjon av dem, viser at 
værforholdene i tidsrommet fra én time før til én time etter beregnet ankomsttidspunkt ved bestemmelsesstedet 
vil være dårligere enn gjeldende minsteverdier for planlegging, eller

2) ingen meteorologisk informasjon er tilgjengelig.

e) Operatøren skal i driftsreiseplanen angi eventuelle alternativer som kreves,.

OPS 1.297

Minsteverdier for planlegging av IFR-flyginger

a) Minsteverdier for planlegging av avgangsalternativer. Operatøren kan velge en flyplass som avgangsalternativ 
bare dersom relevante værrapporter eller værmeldinger, eller en kombinasjon av dem, viser at værforholdene 
i tidsrommet fra én time før til én time etter beregnet ankomsttidspunkt ved flyplassen vil være som relevante 
minsteverdier angitt i henhold til OPS 1.225 eller bedre. Det skal tas hensyn til skydekkehøyden dersom de eneste 
tilgjengelige innflyginger er ikke-presisjonsinnflyginger og/eller innflyginger med sirkling. Det skal tas hensyn til 
enhver begrensning knyttet til flyging med én motor ute av drift.

b) Minsteverdiene for planlegging for bestemmelsesflyplasser og alternative bestemmelsesflyplasser. Operatøren 
kan velge en flyplass som bestemmelsesflyplass og/eller alternativ bestemmelsesflyplass bare dersom relevante 
værrapporter eller værmeldinger, eller en kombinasjon av dem, viser at værforholdene i tidsrommet fra én time før 
til én time etter beregnet ankomsttidspunkt ved flyplassen vil være som gjeldende minsteverdier for planlegging 
nevnt ovenfor eller bedre, som følger:

1) Minsteverdier for planlegging for en bestemmelsesflyplass, unntatt avsidesliggende bestemmelsesflyplasser:

i) RVR/sikt angitt i samsvar med OPS 1.225, og

ii) for en ikke-presisjonsinnflying eller en innflyging med sirkling, skydekkehøyde ved eller over MDH, og

2) Minsteverdier for planlegging for alternativ(e) bestemmelsesflyplass(er) og avsidesliggende flyplasser skal 
være i samsvar med tabell 1 nedenfor.

Tabell 1

Minsteverdier for planlegging — alternative ruter og bestemmelsesflyplasser — avsidesliggende 
bestemmelsesflyplasser

Type innflyging Minsteverdier for planlegging

Kat II og III Kat I (merknad 1)

Kat I Ikke-presisjon (merknad 1 og 2)

Ikke-presisjon Ikke-presisjon (merknad 1 og 2) pluss 200 fot/1000 
m

Med sirkling Med sirkling (merknad 2 og 3)

Merknad 1: RVR
Merknad 2: Skydekkehøyden skal være eller over MDH.
Merknad 3: Sikt
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c) Minsteverdier for planlegging for rutealternativ flyplass. Operatøren kan velge en flyplass som rutealternativ 
flyplass bare dersom relevante værrapporter eller værmeldinger, eller en kombinasjon av dem, viser at 
værforholdene i tidsrommet fra én time før til én time etter beregnet ankomsttidspunkt ved flyplassen vil være som 
eller bedre enn minsteverdiene for planlegging fastsatt i samsvar med tabell 1.

d) Minsteverdier for planlegging for rutealternativ ETOPS-flyplass. Operatøren kan velge en flyplass som 
rutealternativ ETOPS-flyplass bare dersom relevante værrapporter eller værmeldinger, eller en kombinasjon av 
dem, viser at værforholdene i tidsrommet fra én time før til én time etter beregnet ankomsttidspunkt ved flyplassen 
vil være som eller bedre enn minsteverdiene for planlegging fastsatt i samsvar med tabell 2 og i samsvar med 
operatørens ETOPS-godkjenning.

Tabell 2

Minsteverdier for planlegging — ETOPS

Type innflyging Minsteverdier for planlegging

(obligatorisk RVR/sikt og eventuelt skydekkehøyde)

Flyplass med

minst to atskilte innflygingsprosedyrer 
basert på to atskilte hjelpemidler som 
betjener to atskilte rullebaner

minst to atskilte innflygingsprosedyrer 
basert på to atskilte hjelpemidler som 
betjener én rullebane

eller

minst én innflygingsprosedyre basert 
på ett hjelpemiddel som betjener én 
rullebane

Presisjonsinnflyging kat II, 
III (ILS, MLS)

Minsteverdier for presisjonsinnflyging 
kat I

Minsteverdier for ikke-
presisjonsinnflyging

Presisjonsinnfly-ging kat I 
(ILS, MLS)

Minsteverdier for ikke-
presisjonsinnflyging

Minsteverdier for sirkling, eller dersom 
slike ikke foreligger, minsteverdier for 
ikke-presisjonsinnflyging pluss 200 
fot/1000 m

Ikke-presisjonsinnfly-ging Det laveste av minsteverdiene for 
ikke-presisjonsinnflyging pluss 
200 fot/1000 m eller minsteverdiene for 
innflyging med sirkling

Det høyeste av minsteverdiene for 
sirkling eller minsteverdiene for ikke-
presisjonsinnflyging pluss 200 fot/1000 m

Innflyging med sirkling Minsteverdier for innflyging med sirkling

OPS 1.300

Framlegging av ATS-reiseplan

Operatøren skal sikre at en flyging ikke begynnes med mindre en ATS-reiseplan er framlagt, eller tilstrekkelig 
informasjon er inngitt, slik at alarmtjenester kan aktiveres ved behov.

OPS 1.305

Påfylling/avtanking av drivstoff mens passasjerer går om bord i, er om bord i eller forlater flyet

(Se tillegg 1 til OPS 1.305)

Operatøren skal sikre at intet fly påfylles med/avtankes for drivstoff av typen Avgas eller et drivstoff med lavt oktantall 
(f.eks. Jet-B eller tilsvarende), eller når det kan forekomme en blanding av disse drivstofftypene, mens passasjerer går 
om bord i, er om bord i eller forlater flyet. I alle andre tilfeller skal det treffes nødvendige forholdsregler, og flyet skal 
være forsvarlig bemannet av kvalifisert personell som er klar til å iverksette og lede en evakuering av flyet med de mest 
praktiske og hurtigst tilgjengelige midler.
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OPS 1.307

Påfylling/avtanking av drivstoff med lavt oktantall

Operatøren skal fastsette prosedyrer for påfylling/avtanking av drivstoff med lavt oktantall (f.eks. Jet-B eller 
tilsvarende) dersom dette kreves.

OPS 1.308

Bakoverskyving og tauing

a) Operatøren skal sikre at alle prosedyrer for bakoverskyving og tauing er i samsvar med gjeldende standarder og 
prosedyrer for luftfart.

b) Operatøren skal sikre at plassering av flyene før eller etter taksing ikke foretas ved tauing uten slepestang, med 
mindre

1) flyet er beskyttet ut fra sin egen utforming mot skade på nesehjulets styringssystem som tauing uten slepestang 
kan forårsake, eller

2) det finnes et system/en prosedyre for å varsle flyets besetning om at slik skade har eller kan ha skjedd, eller

3) kjøretøyet som utfører tauingen uten slepestang, er utformet for å hindre skade på denne flytypen.

OPS 1.310

Besetningsmedlemmene ved sine plasser

a) Flygebesetningsmedlemmer

1) Under avgang og landing skal hvert flygebesetningsmedlem som må være i førerkabinen, være på sin plass.

2) I alle andre faser av flygingen skal hvert flygebesetningsmedlem som må være i førerkabinen, forbli på sin plass 
med mindre vedkommendes fravær er nødvendig for å utføre sine oppgaver i forbindelse med flygingen, eller 
tilfredsstille fysiologiske behov, forutsatt at minst én kvalifisert flyger forblir ved flyets betjeningsinnretninger 
til enhver tid.

3) I alle faser av flygingen skal hvert flygebesetningsmedlem som må tjenestegjøre i førerkabinen, være 
oppmerksom. Dersom det konstateres manglende oppmerksomhet, skal det treffes egnede mottiltak. Ved 
uventet tretthet kan det iverksettes en prosedyre med kontrollert hvile, organisert av fartøysjefen, dersom 
arbeidsbyrden tillater det. Kontrollert hvile tatt på denne måten skal aldri anses som en del av en hvileperiode 
med sikte på å beregne flygetidsbegrensninger eller til å begrunne en tjenesteperiode.

b) Kabinbesetningsmedlemmer. I alle deler av flyet der passasjerer oppholder seg, skal de nødvendige 
kabinbesetningsmedlemmer sitte på sine tildelte plasser i flygingens kritiske faser.

OPS 1.315

Nødevakueringsutstyr

Operatøren skal fastsette prosedyrer som sørger for at nødevakueringsutstyr som utløses automatisk, avsikres før 
taksing, avgang og landing, dersom dette er sikkert og gjennomførbart.

OPS 1.320

Seter, sikkerhetsbelter og redningsseler

a) Besetningsmedlemmer

1) Ved avgang og landing, og når fartøysjefen anser det nødvendig av hensyn til sikkerheten, skal hvert 
besetningsmedlem være sikret med tilgjengelige sikkerhetsbelter og redningsseler.

2) I andre faser av flygingen skal hvert besetningsmedlem i flygekabinen ha sikkerhetsbeltet fastspent når 
vedkommende er på sin plass.
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b) Passasjerer

1) Før avgang og landing og under taksing og når det anses nødvendig av hensyn til sikkerheten, skal fartøysjefen 
sikre at hver passasjer om bord befinner seg i et sete eller en køye med sitt sikkerhetsbelte, eller sin redningssele 
dersom en slik finnes, korrekt festet.

2) Operatøren skal treffe tiltak for at flere personer i ett sete i flyet tillates bare for bestemte seter og ikke 
forekommer på annen måte enn i form av én voksen og ett spedbarn som er sikret på egnet måte med et ekstra 
hoftebelte eller annen barnesikringsinnretning, og fartøysjefen skal sikre at denne bestemmelsen overholdes.

OPS 1.325

Sikring av passasjerkabin og pantry(er)

a) Operatøren skal fastsette prosedyrer for å sikre at alle utganger og rømningsveier er uten hindringer før taksing, 
avgang og landing.

b) Fartøysjefen skal før avgang og landing, og når det anses nødvendig av hensyn til sikkerheten, sikre at alt utstyr og 
all bagasje er tilstrekkelig sikret.

OPS 1.330

Nødutstyrets tilgjengelighet

Fartøysjefen skal sikre at relevant nødutstyr forblir lett tilgjengelig for umiddelbar bruk.

OPS 1.335

Røyking om bord

a) Fartøysjefen skal sikre at ingen person om bord tillates å røyke

1) når det anses som nødvendig av hensyn til sikkerheten,

2) når flyet står på bakken, med mindre det er gitt særskilt tillatelse etter prosedyrer fastsatt i driftshåndboken,

3) utenfor utpekte røykeområder, i midtgangen(e) og på toalettene,

4) i lasterom og/eller andre områder der det fraktes last som ikke lagres i flammesikre beholdere eller dekkes med 
flammesikker presenning, og

5) i områder av kabinen der det tilføres oksygen.

OPS 1.340

Meteorologiske forhold

a) På en IFR-flyging skal fartøysjefen ikke

1) begynne avgangen, eller

2) fortsette forbi det punkt som en revidert reiseplan gjelder fra, dersom flygingen gjenplanlegges underveis, med 
mindre det foreligger opplysninger som viser at de forventede værforhold ved bestemmelsesflyplassen og/
eller nødvendig(e) alternativ(e) flyplass(er) som angitt i OPS 1.295 tilsvarer eller er bedre enn minsteverdiene 
fastsatt i OPS 1.297.

b) På en IFR-flyging skal fartøysjefen ikke fortsette forbi

1) beslutningspunktet ved bruk av prosedyren med beslutningspunkt, eller

2) det forhåndsfastsatte punkt ved bruk av prosedyren med forhåndsfastsatt punkt, med mindre det foreligger 
opplysninger som viser at forventede værforhold ved bestemmelsesflyplassen og/eller nødvendig(e) 
alternativ(e) flyplass(er) som angitt i OPS 1.295 tilsvarer eller er bedre enn minsteverdiene for flyplassdrift 
fastsatt i OPS 1.225.
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c) På en IFR-flyging skal fartøysjefen fortsette mot planlagt bestemmelsesflyplass bare dersom det foreligger 
opplysninger som viser at værforholdene på beregnet ankomsttidspunkt ved bestemmelsesflyplassen, eller ved 
minst én alternativ bestemmelsesflyplass, tilsvarer eller er bedre enn gjeldende minsteverdier for planlegging for 
flyplassen.

d) På en VFR-flyging skal fartøysjefen begynne avgangen bare dersom gjeldende værrapporter, eller en kombinasjon 
av værrapporter og værvarsler, viser at værforholdene langs ruten eller den del av ruten som skal flys i forbindelse 
med VFR, på det aktuelle tidspunkt er slik at det er mulig å overholde disse reglene.

OPS 1.345

Is og annen forurensning — Prosedyrer på bakken

a) Operatøren skal fastsette prosedyrer for avising og forebygging av isdannelse på bakken samt tilknyttede 
inspeksjoner av flyet.

b) Fartøysjefen kan begynne avgangen bare dersom de ytre flater er frie for ethvert belegg som kan skade flyets ytelse 
og/eller styrbarhet utover det som er tillatt i flygehåndboken.

OPS 1.346

Is og annen forurensning — Prosedyrer under flyging

a) Operatøren skal fastsette prosedyrer for flyginger under forventede eller faktiske forhold med isdannelse.

b) En fartøysjef kan begynne en flyging eller med hensikt fly inn i et område med forventet eller faktisk isdannelse 
bare dersom flyet er sertifisert og utstyrt for å tåle slike forhold.

OPS 1.350

Drivstoff- og oljeforsyning

Fartøysjefen kan begynne en flyging bare dersom vedkommende har forvisset seg om at flyet medbringer minst den 
planlagte mengde drivstoff og olje til å gjennomføre flygingen sikkert, idet det tas hensyn til forventede driftsforhold.

OPS 1.355

Avgangsforhold

Før avgangen begynnes skal fartøysjefen forvisse seg om at været ved flyplassen og forholdene på rullebanen som skal 
benyttes, i henhold til de tilgjengelige opplysninger ikke er til hinder for sikker avgang og utflyging.

OPS 1.360

Anvendelse av minstevilkår for avgang

Før avgangen begynnes, skal fartøysjefen forvisse seg om at RVR eller sikt i flyets avgangsretning tilsvarer eller er 
bedre enn gjeldende minstevilkår.

OPS 1.365

Minste flygehøyder

Fartøysjefen eller den flygeren som gjennomføringen av flygingen er delegert til, skal ikke fly under de angitte 
minstehøyder unntatt når det er nødvendig ved avgang og landing.
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OPS 1.370

Simulering av unormale situasjoner under flyging

Operatøren skal fastsette prosedyrer for å sikre at simulering av unormale situasjoner eller nødssituasjoner som 
krever delvis eller full anvendelse av prosedyrer for unormale situasjoner eller nødssituasjoner, og at simulering av 
instrumentflygingsværforhold (IMC) ved kunstige midler, ikke foretas under kommersielle lufttransportflyginger.

OPS 1.375

Drivstoffadministrasjon under flyging

(Se tillegg 1 til OPS 1.375)

a) Operatøren skal fastsette en prosedyre for å sikre at drivstoffkontroll og drivstoffadministrasjon utføres under 
flyging.

b) Fartøysjefen skal sikre at mengden av nyttbart drivstoff under flyging ikke er mindre enn det som kreves for å 
fortsette til en flyplass der sikker landing kan gjennomføres med endelig drivstoffreserve i behold.

c) Fartøysjefen skal erklære at det foreligger en nødssituasjon dersom beregnet nyttbart drivstoff ved landing er 
mindre enn endelig drivstoffreserve.

OPS 1.380

Åpen

OPS 1.385

Bruk av tilleggsoksygen

Fartøysjefen skal sikre at flygebesetningsmedlemmer som utfører oppgaver som er viktige for flyets sikkerhet under 
flyging, bruker tilleggsoksygen kontinuerlig når kabinhøyden er over 10 000 fot i over 30 minutter, og alltid når 
kabinhøyden er over 13 000 fot.

OPS 1.390

Kosmisk stråling

a) Operatøren skal ta hensyn til den kosmiske strålingen alle besetningsmedlemmer eksponeres for under flyging 
(herunder posisjonering), og skal treffe følgende tiltak for besetningsmedlemmer som kan utsettes for mer enn 
1 mSv per år:

1) vurdere deres eksponering,

2) ta hensyn til anslått eksponering ved utarbeiding av arbeidsplaner med sikte på å redusere dosene for sterkt 
eksponerte besetningsmedlemmer,

3) informere vedkommende besetningsmedlemmer om hvilke helserisikoer deres arbeid innebærer,

4) sikre at arbeidsplaner for kvinnelige besetningsmedlemmer er slik utformet, så snart operatøren er blitt 
underrettet om graviditeten, at dosen som fosteret eksponeres for, forblir så lav som med rimelighet er mulig 
å oppnå, og i alle tilfeller sikre at dosen ikke overstiger 1 mSv for resten av svangerskapsperioden,

5) sikre at det føres journal for hvert enkelt besetningsmedlem som kan bli utsatt for sterk eksponering. 
Eksponeringsgraden skal meddeles vedkommende personer hvert år og når vedkommende forlater 
operatøren.

b) 1) Operatøren kan drive et fly over 15 000 meter (49 000 fot) bare dersom utstyret som er angitt i OPS 1.680, 
er i anvendelig stand og prosedyren nevnt i OPS 1.680 overholdes.

2) Fartøysjefen eller den flygeren som gjennomføringen av flygingen er delegert til, skal begynne en nedstigning 
så snart det er mulig, når de grenseverdiene som er angitt for den kosmiske strålingens dose i driftshåndboken, 
overskrides.
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OPS 1.395

Terrengvarsling

Dersom et flygebesetningsmedlem eller et terrengvarslingssystem oppdager at flyet befinner seg for nær bakken, 
skal fartøysjefen eller den flygeren som gjennomføringen av flygingen er delegert til, sikre at det umiddelbart treffes 
korrigerende tiltak for å oppnå sikre flygeforhold.

OPS 1.398

Bruk av flybåret antikollisjonssystem (ACAS)

Operatøren skal fastsette prosedyrer som sikrer følgende:

a) Når ACAS er installert og i drift, skal det brukes under flyging på en slik måte at flygeren kan få forslag til 
unnvikelsesmanøvrer (RA), med mindre dette skulle være uhensiktsmessig under de rådende forhold.

b) Når ACAS oppdager at avstanden til et annet luftfartøy er for liten (RA), skal fartøysjefen eller den flygeren som 
gjennomføringen av flygingen er delegert til, sikre at det umiddelbart treffes korrigerende tiltak for å oppnå sikker 
avstand, med mindre det andre luftfartøyet er visuelt identifisert og fastslått ikke å utgjøre en trussel.

OPS 1.400

Innflygings- og landingsforhold

Før en innflyging for landing begynnes, skal fartøysjefen forvisse seg om at været ved flyplassen og forholdene på 
rullebanen som planlegges brukt, i henhold til tilgjengelige opplysninger ikke er til hinder for sikker innflyging, landing 
eller avbrutt innflyging, idet det tas hensyn til ytelsesopplysningene i driftshåndboken.

OPS 1.405

Innflygingens begynnelse og fortsettelse

a) Fartøysjefen eller den flygeren som gjennomføringen av flygingen er delegert til, kan begynne en instrumentinnflyging 
uavhengig av rapportert RVR/sikt, men innflygingen skal ikke fortsette forbi ytre merkefyr eller tilsvarende 
posisjon dersom rapportert RVR/sikt er mindre enn gjeldende minsteverdier.

b) Dersom RVR ikke foreligger, kan RVR-verdier utledes ved å konvertere rapportert sikt i samsvar med tillegg 1 til 
OPS 1.430 h).

c) Dersom rapportert RVR/sikt etter passering av ytre merkefyr eller tilsvarende posisjon i samsvar med a) over faller 
under gjeldende minsteverdi, kan innflygingen fortsette til DA/H eller MDA/H.

d) Dersom det ikke finnes noe ytre merkefyr eller tilsvarende posisjon, skal fartøysjefen eller den flygeren som 
gjennomføringen av flygingen er delegert til, treffe beslutning om å fortsette eller avbryte innflygingen før 
nedstigning til under 1 000 fot over flyplassen i siste fase av innflygingen. Dersom MDA/H er 1 000 fot eller mer 
over flyplassen, skal operatøren, for hver innflygingsprosedyre, fastsette en høydeverdi under hvilken innflygingen 
ikke skal fortsette dersom rapportert RVR/sikt er under gjeldende minsteverdier.

e) Innflygingen kan fortsette under DA/H eller MDA/H og landingen fullføres dersom den nødvendige visuelle 
referansen er oppnådd ved DA/H eller MDA/H og opprettholdes.

f) RVR i landingssonen er alltid avgjørende. Dersom RVR for midtpunkt og stoppende er rapportert og relevant , er 
også disse avgjørende. RVR-minsteverdien for midtpunktet er 125 m eller den RVR som kreves for landingssonen, 
dersom denne er lavere, og 75 m for stoppenden. For fly som er utstyrt med et styre- eller kontrollsystem for 
utrullingen, er minsteverdien for RVR for midtpunktet 75 m.

Merk : «Relevant» betyr i denne sammenheng den del av rullebanen som brukes under høyhastighetsfasen av 
landingen ned til en hastighet på ca. 60 knop.



23.6.2011 Nr. 35/419EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

OPS 1.410

Driftsprosedyrer — Terskelkryssingshøyde

Operatøren skal fastsette driftsprosedyrer som er utformet for å sikre at et fly som brukes til presisjonsinnflyginger, 
passerer baneterskelen med sikker margin, med flyet i landingskonfigurasjon og stilling.

OPS 1.415

Reisedagbok

Fartøysjefen skal sikre at reisedagboken føres.

OPS 1.420

Rapportering av hendelser

a) Terminologi

1) Hendelse: En annen hendelse enn en ulykke i tilknytning til driften av et luftfartøy, som påvirker eller kan 
påvirke driftssikkerheten.

2) Alvorlig hendelse: En hendelse der omstendighetene tilsier at det nesten skjedde en ulykke.

3) Ulykke: En hendelse knyttet til bruken av et luftfartøy, som inntreffer fra det tidspunkt personer stiger om bord 
i luftfartøyet med flyging som formål, til det tidspunkt disse personene igjen har forlatt luftfartøyet, og der

i) en person blir dødelig eller alvorlig skadet som følge av at vedkommende

A) er om bord i luftfartøyet, eller

B) er i direkte berøring med en del av luftfartøyet, herunder deler som er løsnet fra det, eller

C) er direkte utsatt for eksosstrøm fra jetmotorer, unntatt når skadene har naturlige årsaker, er selvpåført 
eller påført av andre eller er påført en blindpassasjer som har gjemt seg på et sted som vanligvis ikke 
er tilgjengelig for passasjerer og besetning, eller

ii) luftfartøyet utsettes for skade eller strukturelle feil som har ugunstig innvirkning på strukturens styrke eller 
på luftfartøyets yteevne eller flygeegenskaper og som vanligvis nødvendiggjør en større reparasjon eller 
utskiftning av den skadede delen, med unntak av motorsvikt eller motorskade når skaden er begrenset til 
motoren, dens deksler eller tilbehør, og med unntak av skade som er begrenset til propeller, vingespisser, 
antenner, dekk, bremser, glattkledning eller til små bulker eller hull i luftfartøyets hud, eller

iii) luftfartøyet er savnet eller er fullstendig utilgjengelig.

b) Rapportering av hendelser. Operatøren skal fastsette prosedyrer for rapportering av hendelser som tar hensyn til 
ansvarsforholdene beskrevet nedenfor og omstendighetene beskrevet i punkt d).

1) OPS 1.085 b) angir besetningsmedlemmenes ansvar for å rapportere hendelser som setter eller kan sette 
driftssikkerheten i fare.

2) Fartøysjefen eller flyets operatør skal inngi en rapport til myndigheten om enhver hendelse som setter eller kan 
sette driftssikkerheten i fare.

3) Rapportene skal sendes innen 72 timer fra det tidspunkt da hendelsen ble fastslått, med mindre særlige 
omstendigheter forhindrer det.

4) Fartøysjefen skal sikre at alle kjente eller antatte tekniske feil og alle overskridelser av tekniske begrensninger 
som fant sted mens vedkommende var ansvarlig for flygingen, registreres i luftfartøyets tekniske loggbok. 
Dersom feilen eller overskridelsen av tekniske begrensninger setter eller kan sette driftssikkerheten i fare, skal 
fartøysjefen dessuten inngi en rapport til myndigheten i samsvar med punkt b) 2).

5) Ved hendelser som rapporteres i samsvar med punkt b) 1), b) 2) og b) 3), og som skyldes eller har tilknytning 
til en funksjonssvikt eller feil på flyet, dets utstyr eller støtteutstyr på bakken, eller som gir eller kan gi negative 
virkninger på flyets kontinuerlige luftdyktighet, skal operatøren også underrette organisasjonen med ansvar for 
konstruksjonen eller leverandøren, eller om relevant, organisasjonen med ansvar for kontinuerlig luftdyktighet 
samtidig med at rapporten inngis til myndigheten.
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c) Rapportering av ulykker og alvorlige hendelser

Operatøren skal fastsette prosedyrer for rapportering av ulykker og alvorlige hendelser som tar hensyn til 
ansvarsforholdene beskrevet nedenfor og omstendighetene beskrevet i punkt d).

1) Fartøysjefen skal underrette operatøren om enhver ulykke eller alvorlig hendelse som forekommer mens 
vedkommende var ansvarlig for flygingen. Dersom fartøysjefen ikke er i stand til å gi en slik underretning, 
skal denne oppgaven utføres av et annet besetningsmedlem som er i stand til det, idet det tas hensyn til den 
tjenestevei operatøren har fastsatt.

2) Operatøren skal sikre at myndigheten i operatørens stat, nærmeste relevante myndighet (dersom det ikke 
er myndigheten i operatørens stat) og alle andre organisasjoner som operatørens stat krever underrettet, 
underrettes ved raskeste tilgjengelige midler om enhver ulykke eller alvorlig hendelse, og for ulykker, i alle 
fall før flyet flyttes, med mindre særlige omstendigheter hindrer det.

3) Et flys fartøysjef eller operatør skal inngi en rapport til myndigheten i operatørens stat innen 72 timer fra 
tidspunktet da ulykken eller den alvorlige hendelsen fant sted.

d) Særlige rapporter

Hendelser som krever særlige meldings- og rapporteringsprosedyrer, er beskrevet nedenfor.

1) Lufttrafikkhendelser. Fartøysjefen skal snarest underrette berørt enhet for lufttrafikktjenester om hendelsen, 
og skal underrette den om sin hensikt å inngi en rapport om lufttrafikkhendelse etter at flygingen er avsluttet, 
dersom et luftfartøy under flyging har vært i fare på grunn av

i) en nestenkollisjon med et annet luftfartøy,

ii) feilaktige prosedyrer for lufttrafikk eller manglende overholdelse av gjeldende prosedyrer hos 
lufttrafikktjenestene eller flygebesetningen,

iii) feil ved anlegg for lufttrafikktjenester.

Dessuten skal fartøysjefen underrette myndigheten om hendelsen.

2) Forslag til unnvikelsesmanøver fra flybåret antikollisjonssystem. Fartøysjefen skal underrette berørt enhet for 
lufttrafikktjenester og inngi en ACAS-rapport til myndigheten dersom et fly under flyging har manøvrert som 
svar på et ACAS-forslag om unnvikelsesmanøver.

3) Fuglefare og sammenstøt med fugl

i) En fartøysjef skal umiddelbart underrette lokal enhet for lufttrafikktjenester dersom en potensiell fuglefare 
er observert.

ii) Dersom fartøysjefen fastslår at et sammenstøt med fugl har forekommet med flyet som vedkommende har 
ansvar for, skal vedkommende etter landing inngi en skriftlig rapport om sammenstøtet til myndigheten 
dersom sammenstøtet har forårsaket betydelig skade på luftfartøyet eller tap av eller feil ved en vesentlig 
funksjon. Dersom sammenstøtet med fugl oppdages mens fartøysjefen ikke er tilgjengelig, er operatøren 
ansvarlig for å inngi rapporten.

4) Nødssituasjoner under flyging med farlig gods om bord. Dersom det oppstår en nødssituasjon under flyging, 
og situasjonen tillater det, skal fartøysjefen underrette den berørte enhet for lufttrafikktjenester om eventuelt 
farlig gods om bord. Når luftfartøyet har landet, skal fartøysjefen, dersom hendelsen er knyttet til og har 
sammenheng med transporten av farlig gods, også oppfylle rapporteringspliktene i henhold til OPS 1.1225.

5) Ulovlig inngrep. Etter et ulovlig inngrep om bord i et luftfartøy skal fartøysjefen, eller i dennes fravær, 
operatøren, snarest mulig inngi en rapport til den lokale myndigheten og til myndigheten i operatørens stat (se 
også OPS 1.1245).

6) Potensielt farlige situasjoner. Fartøysjefen skal snarest mulig underrette den berørte enhet for lufttrafikktjenester 
dersom det under flygingen oppstår en potensielt farlig situasjon, som uregelmessigheter i driften av et 
bakkeanlegg eller navigasjonsanlegg, et værfenomen eller en sky av vulkansk aske.
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OPS 1.425

Reservert

Tillegg 1 til OPS 1.270

Stuing av bagasje og frakt

Når en operatør fastsetter prosedyrer for å sikre at håndbagasje og frakt er stuet forsvarlig og sikkert, skal det tas hensyn 
til følgende:

1) Enhver gjenstand som medbringes i kabinen, skal stues på et sted der den kan sikres.

2) Massebegrensninger som er angitt ved eller i nærheten av lasterom, skal ikke overskrides.

3) Bagasje skal ikke plasseres under setet, med mindre setet er utstyrt med en sperrestang og bagasjen er av en slik 
størrelse at den kan fastholdes på en tilfredsstillende måte.

4) Gjenstander skal ikke plasseres på toalettene eller mot skott som ikke kan hindre forskyvning av gjenstandene 
framover, sidelengs eller oppover, og med mindre skottene har et skilt som angir største massen som kan plasseres 
der.

5) Bagasje og frakt som er plassert i skap, skal ikke være av en slik størrelse at den hindrer at skapene kan låses 
sikkert.

6) Bagasje og frakt skal ikke plasseres der den kan hindre adgang til nødutstyr.

7) Før avgang, før landing, hver gang skiltet med «Fest sikkerhetsbeltene» slås på eller hver gang det ellers beordres, 
skal det foretas kontroller for å sikre at bagasjen er stuet der den ikke kan hindre evakuering av flyet eller forårsake 
en skade ved fall (eller annen bevegelse), alt etter hva som er hensiktsmessig i den aktuelle fasen av flygingen.

Tillegg 1 til OPS 1.305

Påfylling/avtanking av drivstoff mens passasjerer går om bord i, er om bord i eller forlater flyet

Operatøren skal utarbeide prosedyrer for påfylling/avtanking av drivstoff mens passasjerer går om bord i, er om bord i 
eller forlater flyet, for å sikre at følgende forholdsregler treffes:

1) En kvalifisert person skal befinne seg på et angitt sted under fylling av drivstoff mens det er passasjerer om 
bord. Denne personen skal være i stand til å håndtere nødprosedyrer for brannvern og brannslokking, ivareta 
kommunikasjon og iverksette og lede en evakuering.

2) Der skal etableres toveiskommunikasjon, som skal forbli tilgjengelig via flyets internkommunikasjonssystem eller 
på annen egnet måte, mellom bakkepersonellet som overvåker påfyllingen, og det kvalifiserte personalet om bord 
i flyet.

3) Besetning, personale og passasjerer skal varsles om at påfylling/avtanking av drivstoff vil finne sted.

4) Skiltene med «Fest sikkerhetsbeltene» skal være slått av.

5) «Røyking forbudt»-skiltet skal være på, sammen med innvendig belysning som gjør det lettere å finne 
nødutgangene.

6) Passasjerene skal få beskjed om å løsne på sikkerhetsbeltene og avstå fra å røyke.

7) Det skal være tilstrekkelig med kvalifisert personale om bord, klart for en umiddelbar nødevakuering.

8) Dersom det oppdages drivstoffdamp inne i flyet, eller det oppstår en annen fare under påfylling/avtanking av 
drivstoff, skal fyllingen avbrytes umiddelbart.

9) Bakkeområdet under utgangene som er beregnet brukt til nødevakuering, og området for utfolding av 
evakueringssklier, skal holdes fritt for hindringer.

10) Det skal være truffet tiltak for sikker og rask evakuering.
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Tillegg 1 til OPS 1.375

Drivstoffadministrasjon under flyging

a) Drivstoffkontroller under flyging

1) En fartøysjef skal sikre at det regelmessig foretas drivstoffkontroller under flyging. Gjenværende drivstoff skal 
registreres og vurderes med henblikk på å

i) sammenligne faktisk forbruk med planlagt forbruk,

ii) kontrollere at gjenværende drivstoff er tilstrekkelig til å fullføre flygingen, og

iii) beregne beregnet gjenværende drivstoff ved ankomst til bestemmelsesstedet.

2) Relevante drivstoffdata skal registreres.

b) Drivstoffadministrasjon under flyging

1) Dersom en drivstoffkontroll under flyging viser at beregnet gjenværende drivstoff ved ankomst til 
bestemmelsesstedet er mindre enn nødvendig drivstoff for flyging til alternativ flyplass pluss endelig 
drivstoffreserve, skal fartøysjefen ta hensyn til trafikken og rådende driftsforhold ved bestemmelsesflyplassen, 
langs omdirigeringsruten til en alternativ flyplass og ved alternativ bestemmelsesflyplass med sikte på å 
treffe beslutning om å fortsette til bestemmelsesflyplassen eller omdirigere og lande med minst den endelige 
drivstoffreserven.

2) Under en flyging til en avsidesliggende flyplass:

 Siste mulige punkt for omdirigering til en tilgjengelig alternativ flyplass underveis skal bestemmes. Før dette 
punktet nås, skal fartøysjefen vurdere hvor mye drivstoff som beregnes å være igjen ved ankomst over den 
avsidesliggende flyplassen, værforhold, trafikk og rådende driftsforhold ved den avsidesliggende flyplassen og 
ved alle flyplasser underveis, før det treffes beslutning om det skal fortsettes til den avsidesliggende flyplassen 
eller omdirigeres til en flyplass underveis.

KAPITTEL E

allværsdrift

OPS 1.430

Flyplassens driftsmessige minstekriterier — Alminnelige bestemmelser

(Se tillegg 1 til OPS 1.430)

a) Operatøren skal for hver flyplass som planlegges benyttet, fastsette driftsmessige minstekriterier for flyplassen som 
ikke er lavere enn verdiene angitt i tillegg I. Metoden for å bestemme disse minstekriteriene skal kunne godtas av 
myndighetene. Disse minstekriteriene skal ikke være lavere enn det som kan fastsettes for slike flyplasser av staten 
der flyplassen ligger, med mindre vedkommende stat eksplisitt har godtatt dette.

Merknad:  Avsnittet over er ikke til hinder for at det beregnes minsteverdier under flyging for en ikke-planlagt 
alternativ flyplass, dersom beregningen skjer på grunnlag av en godkjent metode.

b) Når det fastsettes minstekriterier for flyplassen som får anvendelse på en bestemt operasjon, skal operatøren fullt 
ut ta hensyn til

1) flyets type, ytelse og flygeegenskaper,

2) flygebesetningens sammensetning, kvalifikasjoner og erfaring,

3) dimensjoner og egenskaper for rullebanene som kan velges brukt,

4) egnetheten og ytelsen til tilgjengelige visuelle og ikke-visuelle hjelpemidler på bakken,

5) utstyret som er tilgjengelig i flyet for navigering og/eller kontroll av flygebanen under avgang, innflyging, 
utflating, landing, utrulling og avbrutt innflyging,

6) de hindringer i områdene for innflyging, avbrutt innflyging og utflyging som kreves for å iverksette alternative 
beredskapsprosedyrer, og de påkrevde marginer,

7) hinderfri høyde/høyde for instrumentinnflyging, og

8) hjelpemidler til å fastslå og rapportere meteorologiske forhold.

c) Flykategoriene nevnt i dette kapittel skal utledes i samsvar med kriteriene angitt i tillegg 2 til OPS 1.430 c).
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OPS 1.435

Terminologi

I dette kapittel menes med:

1) «Sirkling» Den visuelle fasen av en instrumentinnflyging som bringer luftfartøyet i posisjon for landing på en 
rullebane som ligger slik til at den ikke egner seg for direkte innflyging.

2) «Prosedyrer ved dårlig sikt» (LVP) Prosedyrer som anvendes på en flyplass for å ivareta sikker drift under kategori 
II- og III-innflyginger og avganger i dårlig sikt.

3) «Avgang i dårlig sikt» (LVTO) En avgang der rullebanesikten (RVR) er mindre enn 400 meter.

4) «Flygekontrollsystem» Et system som omfatter et automatisk landingssystem og/eller et hybridlandingssystem.

5) «Sviktsikkert flygekontrollsystem» Et flygekontrollsystem er sviktsikkert dersom det i tilfelle av funksjonsfeil ikke 
forårsaker at flyet blir betydelig utrimmet, eller at det blir betydelige avvik fra flygevei eller flygestilling, men 
landingen fullføres ikke automatisk. I et sviktsikkert automatisk flygekontrollsystem overtar flygeren kontrollen av 
flyet etter en funksjonsfeil.

6) «Driftsikkert flygekontrollsystem» Et flygekontrollsystem er driftsikkert dersom det i tilfelle av funksjonsfeil 
under en bestemt varslingshøyde tillater automatisk innflyging, utflating og landing. Ved funksjonsfeil vil det 
automatiske landingssystemet fungere som et sviktsikkert system.

7) «Driftsikkert hybridlandingssystem» Et system som består av et primært sviktsikkert automatisk landingssystem og 
et sekundært uavhengig veiledningssystem som tillater flygeren å fullføre landingen manuelt etter en funksjonsfeil 
i det primære systemet.

Merknad:  Et typisk sekundært uavhengig veiledningssystem består av en overvåket frontglassprojeksjon som 
normalt gir informasjon i form av styreangivelse, men som alternativt også kan gi situasjonsinformasjon 
(eller avviksinformasjon).

8) «Visuell innflyging» En innflyging der hele eller deler av en prosedyre for instrumentinnflyging ikke blir 
fullført, og innflygingen utføres med visuell referanse til terrenget.

OPS 1.440

Drift i dårlig sikt — Alminnelige driftsregler

(Se tillegg 1 til OPS 1.440)

a) Operatøren skal ikke utføre kategori II- eller III-operasjoner med mindre

1) hvert aktuelt fly er sertifisert for operasjoner med beslutningshøyder under 200 fot, eller ingen beslutningshøyde, 
og utstyrt i samsvar med CS-AWO for allværsdrift eller tilsvarende bestemmelser som er godkjent av 
myndigheten,

2) et egnet system for registrering av vellykkede og mislykkede innflyginger og/eller automatiske landinger er 
utarbeidet og blir vedlikeholdt, for å overvåke driftens samlede sikkerhet,

3) driften er godkjent av myndigheten,

4) flygebesetningen består av minst to flygere, og

5) beslutningshøyden bestemmes ved hjelp av radiohøydemåler.

b) Operatøren skal ikke gjennomføre avganger i dårlig sikt dersom sikten er dårligere enn 150 meter (flykategori A, 
B og C) eller 200 meter RVR (flykategori D) med mindre myndigheten har godkjent det.

OPS 1.445

Drift i dårlig sikt — Flyplassvurderinger

a) Operatøren kan bruke en flyplass til kategori II- eller III-drift bare dersom flyplassen er godkjent for slik drift av 
staten der flyplassen ligger.

b) Operatøren skal kontrollere at prosedyrer ved dårlig sikt (LVP) er fastsatt for de flyplassene der drift i dårlig sikt 
skal gjennomføres, og at de iverksettes.
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OPS 1.450

Drift i dårlig sikt — Opplæring og kvalifikasjoner

(Se tillegg 1 til OPS 1.450)

Operatøren skal før avgang i dårlig sikt gjennomføres ved kategori II- og III-drift, sikre at

1) hvert flygebesetningsmedlem

i) oppfyller opplærings- og kontrollkravene angitt i tillegg 1, herunder flygesimulatoropplæring ved de RVR-
grenseverdier og beslutningshøyder som er relevante for operatørens kategori II/III-godkjenning, og

ii) er kvalifisert i samsvar med tillegg 1,

2) opplæring og kontroll utføres i samsvar med en detaljert studieplan som er godkjent av myndigheden og inkludert 
i driftshåndboken. Denne opplæringen kommer i tillegg den som er fastsatt i kapittel N, og

3) flygebesetningens kvalifikasjoner er relevante for driften og flytypen.

OPS 1.455

Drift i dårlig sikt — Driftsprosedyrer

(Se tillegg 1 til OPS 1.455)

a) Operatøren skal fastsette prosedyrer og instrukser til bruk ved avgang i dårlig sikt og kategori II/III-drift. Disse 
prosedyrene skal inkluderes i driftshåndboken, og skal inneholde flygebesetningsmedlemmenes oppgaver under 
taksing, avgang, innflyging, utflating, landing, utrulling og avbrutt innflyging, etter relevans.

b) Fartøysjefen skal forvisse seg om at

1) status for visuelt og ikke-visuelt utstyr er tilfredsstillende før en avgang i dårlig sikt eller en kategori II- eller 
III-innflyging begynnes,

2) hensiktsmessige prosedyrer for drift i dårlig sikt (LVP) er iverksatt i henhold til opplysninger mottatt fra 
lufttrafikktjenestene, før avgang i dårlig sikt eller kategori II- eller III-innflyging begynnes, og

3) flygebesetningsmedlemmene har de nødvendige kvalifikasjoner før en avgang i dårlig sikt ved RVR mindre 
enn 150 meter (flykategori A, B og C) eller 200 meter (flykategori D) eller en kategori II- eller III-innflyging 
begynnes.

OPS 1.460

Drift i dårlig sikt — Minsteutstyr

a) Operatøren skal inkludere i driftshåndboken det minsteutstyr som må være funksjonsdyktig når en avgang i dårlig 
sikt eller en kategori II- eller III-innflyging begynnes, i samsvar med flygehåndboken eller et annet godkjent 
dokument.

b) Fartøysjefen skal forvisse seg om at status for flyet og de relevante systemer om bord er tilfredsstillende og 
hensiktsmessig for den driften som til enhver tid skal gjennomføres.

OPS 1.465

Minstekriterier for VFR-drift

(Se tillegg 1 til OPS 1.465)

Operatøren skal sikre at

1) VFR-flyginger gjennomføres i samsvar med regler for visuell flyging og i samsvar med tabellen i tillegg 1 til OPS 
1.465,

2) særlige VFR-flyginger ikke begynnes når sikten er dårligere enn 3 km og ellers ikke gjennomføres når sikten er 
dårligere enn 1,5 km.
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Tillegg 1 til OPS 1.430

Flyplassens driftsmessige minstekriterier

a) Minstekriterier for avgang

1) Alminnelige bestemmelser

i) Minstekriterier for avgang som operatøren har fastsatt, skal uttrykkes som sikt- eller RVR-grenser, idet det 
tas hensyn til alle relevante faktorer for hver flyplass som planlegges brukt, og flyets egenskaper. Dersom 
det er særlig behov for å se og unngå hindringer ved avgang og/eller ved nødlanding, skal det være angitt 
tilleggsvilkår (f.eks. skydekkets høyde).

ii) Fartøysjefen kan begynne avgang bare dersom værforholdene ved avgangsplassen er tilsvarende eller 
bedre enn gjeldende minsteverdier for landing på samme flyplass, med mindre en egnet alternativ 
avgangsplass er tilgjengelig.

iii) Dersom rapportert meteorologisk sikt er dårligere enn den som kreves for avgang, og RVR ikke er 
rapportert, kan avgang begynnes bare dersom fartøysjefen kan fastslå at RVR/sikt langs avgangsrullebanen 
er lik eller bedre enn påkrevd minsteverdi.

iv) Dersom rapportert meteorologisk sikt eller RVR ikke er tilgjengelig, kan avgang begynnes bare dersom 
fartøysjefen kan fastslå at RVR/sikt langs avgangsrullebanen er lik eller bedre enn påkrevd minsteverdi.

2) Visuell referanse. Minstekriterier for avgang skal velges slik at de sikrer veiledning til å kontrollere flyet ved 
både en avbrutt avgang under vanskelige forhold, og en fortsatt avgang med motorsvikt i kritisk motor.

3) Nødvendig RVR/sikt

i) For flermotorsfly med en ytelse som gjør det mulig for flyet, i tilfelle svikt i kritisk motor på et hvilket 
som helst stadium under avgang, enten å avbryte eller fortsette avgangen til en høyde av 1500 fot over 
flyplassen samtidig som de klarer hindringer med de påkrevde marginer, skal de minstekriterier for avgang 
som en operatør har fastsatt, uttrykkes som RVR-/siktverdier som ikke er lavere enn dem angitt i tabell 1 
nedenfor, uten å berøre punkt 4) nedenfor.

Tabell 1

RVR/sikt ved avgang

RVR/sikt ved avgang

Anlegg RVR/sikt
(Merknad 3)

Ingen (bare om dagen) 500 m

Rullebanekantlys og/eller senterlinjemerking 250/300 m
(Merknad 1 og 2)

Rullebanekant- og senterlinjelys 200/250 m
(Merknad 1)

Rullebanekant- og senterlinjelys og flere RVR-opplysninger 150/200 m
(Merknad 1 og 4)

Merknad 1: De høyeste verdiene gjelder fly i kategori D.
Merknad 2: For nattdrift kreves minst rullebanekantlys og rullebane-endelys.
Merknad 3: Rapportert verdi for RVR/sikt for innledende del av rulling ved avgang kan erstattes med flygerens egen 

vurdering.
Merknad 4: Nødvendig RVR-verdi skal være oppnådd på alle relevante RVR-målepunkter, med unntak av 

bestemmelsene i merknad 3.
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ii) Ved motorsvikt i kritisk motor på flermotorsfly med en ytelse som ikke gjør det mulig å etterkomme 
ytelseskravene i punkt a) 3) i), kan det oppstå behov for å lande umiddelbart og samtidig se og unngå 
hindringer i avgangsområdet. Slike fly kan drives etter nedenstående minstekriterier for avgang, forutsatt 
at de er i stand til å overholde gjeldende hinderklaringskrav ved motorsvikt i nærmere angitt høyde. De 
minstekriterier for avgang som operatøren har fastsatt, skal bygge på den høyde hvorfra en netto stigebane 
etter avgang med én motor ute av drift kan utledes. De anvendte minsteverdier for RVR skal ikke være 
lavere enn verdiene gitt i tabell 1 eller 2.

Tabell 2

Høyde over rullebanen der motorsvikt antas å inntreffe i forhold til RVR/Sikt

RVR/sikt ved avgang — Flygevei

Antatt høyde over avgangsrullebanen ved motorsvikt RVR/sikt
(Merknad 2)

< 50 fot 200 m

51 — 100 fot 300 m

101 — 150 fot 400 m

151 — 200 fot 500 m

201 — 300 fot 1 000 m

> 300 fot 1 500 m
(Merknad 1)

Merknad 1: Avstanden på 1 500 m får anvendelse også dersom ingen positiv netto stigebane etter avgang kan 
utledes.

Merknad 2: Rapportert verdi for RVR-sikt for første del av avgangen kan erstattes med flygerens egen vurdering.

iii) Når ingen rapportert RVR eller meteorologisk sikt er tilgjengelig, skal fartøysjefen begynne avgang bare 
dersom vedkommende kan fastslå at de aktuelle forholdene tilfredsstiller gjeldende minstekriterier for 
avgang.

4) Unntak fra punkt a) 3) i):

i) Med forbehold om myndighetens godkjenning og forutsatt at kravene i punkt A) til E) nedenfor er oppfylt, 
kan en operatør redusere minstekriteriene for avgang til 125 meter RVR (fly i kategori A, B og C) eller 
150 meter RVR (fly i kategori D) dersom

A) prosedyrer for dårlig sikt er iverksatt,

B) høyintensive rullebanesenterlinjelys i 15 meters avstand eller mindre, og høyintensive kantlys i 60 
meters avstand eller mindre, er i drift,

C) flygebesetningsmedlemmene har fullført opplæring i en flygesimulator på tilfredsstillende måte,

D) et visuelt segment på 90 meter kan ses fra førerkabinen idet rulling ved avgang begynnes, og

E) nødvendige RVR-verdier er oppnådd på alle relevante RVR-rapporteringspunkter.

ii) Med forbehold om myndighetens godkjenning kan en operatør som benytter et fly med et godkjent 
sideveis veiledningssystem for avgang, redusere minstekriteriene for avgang til en RVR mindre enn 
125 meter (fly i kategori A, B og C) eller 150 meter (fly i kategori D), men ikke lavere enn 75 meter, 
forutsatt at rullebanebeskyttelse og utstyr tilsvarende kategori III-landingsoperasjoner er tilgjengelig.
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b) Ikke-presisjonsinnflyging

1) Systemets minsteverdier

i) Operatøren skal sørge for at systemets minsteverdier for ikke-presisjonsinnflygingsprosedyrer, som er 
basert på bruk av ILS uten glidebane (bare LLZ), VOR, NDB, SRA og VDF, ikke er lavere enn MDH-
verdiene gitt i tabell 3 nedenfor.

Tabell 3

Systemets minsteverdier for hjelpemidler for ikke-presisjonsinnflyging

Systemets minsteverdier — Hjelpemidler (bakkeanlegg) Laveste MDH

ILS (ingen glidebane — LLZ) 250 fot

SRA (avsluttes ved 1/2 NM) 250 fot

SRA (avsluttes ved 1 NM) 300 fot

SRA (avsluttes ved 2 NM) 350 fot

VOR 300 fot

VOR/DME 250 fot

NDB 300 fot

VDF (QDM og QGH) 300 fot

2) Minstehøyde for nedstigning. Operatøren skal sikre at minstehøyden for nedstigning for en ikke-
presisjonsinnflyging ikke er lavere enn enten

i) OCH/OCL for vedkommende flykategori som benyttes, eller

ii) systemets minsteverdi.

3) Visuell referanse. En flyger kan fortsette en innflyging under MDA/MDH bare dersom minst én av følgende 
visuelle referanser for vedkommende rullebane er tydelig synlig og identifiserbar for flygeren:

i) deler av innflygingslysene,

ii) rullebaneterskel,

iii) merking av rullebaneterskel,

iv) rullebaneterskellys,

v) identifikasjonslys for rullebaneterskel,

vi) visuell glidebaneindikator,

vii) landingssone eller merking av landingssone,

viii) landingssonelys,

ix) rullebanekantlys eller

x) andre visuelle referanser godkjent av myndigheten.

4) Nødvendig RVR. De laveste minsteverdier en operatør kan bruke for ikke-presisjonsinnflyginger, er 
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Tabell 4a

RVR for ikke-presisjonsinnflyging - fullstendig utstyrte bakkeanlegg

Minsteverdier for ikke-presisjonsinnflyging - fullstendig utstyrte bakkeanlegg (merknad 1, 5, 6 og 7)

MDH
RVR/flykategori

A B C D

250 — 299 fot 800 m 800 m 800 m 1 200 m

300 — 449 fot 900 m 1 000 m 1 000 m 1 400 m

450 — 649 fot 1 000 m 1 200 m 1 200 m 1 600 m

650 fot og over 1 200 m 1 400 m 1 400 m 1 800 m

Tabell 4b

RVR for ikke-presisjonsinnflyging - middels utstyrte bakkeanlegg

Minsteverdier for ikke-presisjonsinnflyging - middels utstyrte bakkeanlegg (merknad 2, 5, 6 og 7)

MDH
RVR/flykategori

A B C D

250 — 299 fot 1 000 m 1 100 m 1 200 m 1 400 m

300 — 449 fot 1 200 m 1 300 m 1 400 m 1 600 m

450 — 649 fot 1 400 m 1 500 m 1 600 m 1 800 m

650 fot og over 1 500 m 1 500 m 1 800 m 2 000 m

Tabell 4c

RVR for ikke-presisjonsinnflyging - grunnleggende utstyrte bakkeanlegg

Minsteverdier for ikke-presisjonsinnflyging - grunnleggende utstyrte bakkeanlegg (merknad 3, 5, 6 og 7)

MDH RVR/flykategori

A B C D

250 — 299 fot 1 200 m 1 300 m 1 400 m 1 600 m

300 — 449 fot 1 300 m 1 400 m 1 600 m 1 800 m

450 — 649 fot 1 500 m 1 500 m 1 800 m 2 000 m

650 fot og over 1 500 m 1 500 m 2 000 m 2 000 m
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Tabell 4d

RVR for ikke-presisjonsinnflyging - ingen innflygingslys

Minsteverdier for ikke-presisjonsinnflyging - ingen innflygingslys (merknad 4, 5, 6 og 7)

MDH
RVR/flykategori

A B C D

250 — 299 fot 1 000 m 1 500 m 1 600 m 1 800 m

300 — 449 fot 1 500 m 1 500 m 1 800 m 2 000 m

450 — 649 fot 1 500 m 1 500 m 2 000 m 2 000 m

650 fot og over 1 500 m 1 500 m 2 000 m 2 000 m

Merknad 1:  Fullstendig utstyrte bakkeanlegg omfatter rullebanemerking, 720 meter eller mer med HI/MI innflygingslys, 
rullebanekantlys, -terskellys og -endelys. Lysene skal være slått på.

Merknad 2:  Middels utstyrte bakkeanlegg omfatter rullebanemerking, 420-719 meter med HI/MI innflygingslys, rullebanekantlys, 
-terskellys og -endelys. Lysene skal være slått på.

Merknad 3:  Grunnleggende utstyrte bakkeanlegg omfatter rullebanemerking, <420 meter med HI/MI innflygingslys, alle lengder med 
LI innflygingslys, rullebanekantlys, -terskellys og -endelys. Lysene skal være slått på.

Merknad 4:  Ingen innflygingslys omfatter rullebanemerking, rullebanekantlys, -terskellys, -endelys eller ingen lys i det hele tatt.
Merknad 5:  Tabellene gjelder bare for konvensjonelle innflyginger med største nominell glidevinkel 4° . Ved større glidevinkler 

kreves det vanligvis at visuelt glidebaneutstyr (f.eks. PAPI) også er synlig ved minstehøyde for nedstigning (MDH).
Merknad 6:  Tallene ovenfor er enten rapportert RVR eller meteorologisk sikt konvertert til RVR i samsvar med punkt h) nedenfor.
Merknad 7:  MDH nevnt i tabell 4a, 4b, 4c og 4d viser til førstegangsberegning av MDH. Dersom tilhørende RVR velges, er det ikke 

nødvendig å runde av opp til nærmeste 10 fot, slik det kan gjøres for driftsformål, f.eks. ved konvertering til MDA.

5) Nattdrift. Ved nattdrift skal minst rullebanekantlys, -terskellys og -endelys være på.

c) Presisjonsinnflyging — Kategori I-drift

1) Alminnelige bestemmelser. Kategori I-drift er en presisjonsinnflyging og landing ved hjelp av ILS, MLS eller 
PAR med en beslutningshøyde på minst 200 fot og med en rullebanesikt på minst 550 meter.

2) Beslutningshøyde. Operatøren skal sikre at beslutningshøyden som skal benyttes for en kategori 
I-presisjonsinnflyging, ikke er lavere enn

i) laveste beslutningshøyde dersom denne er angitt i flygehåndboken (AFM),

ii) den minstehøyden der hjelpemiddelet for presisjonsinnflyging kan brukes uten nødvendige visuelle 
referanser,

iii) OCH/OCL for den kategori av fly som benyttes eller

iv) 200 fot.
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3) Visuell referanse. En flyger kan fortsette en innflyging under beslutningshøyden for kategori I, bestemt i 
samsvar med punkt c) 2) ovenfor, bare dersom minst én av følgende visuelle referanser for vedkommende 
rullebane er tydelig synlig og identifiserbar for flygeren:

i) deler av innflygingslysene,

ii) rullebaneterskel,

iii) merking av rullebaneterskel,

iv) rullebaneterskellys,

v) identifikasjonslys for rullebaneterskel,

vi) visuell glidebaneindikator,

vii) landingssone eller merking av landingssone,

viii) landingssonelys, eller

ix) rullebanekantlys.

4) Nødvendig RVR. De laveste minsteverdier en operatør kan bruke for kategori I-drift, er

Tabell 5

RVR for kategori I-innflyging i forhold til anlegg og beslutningshøyde (DH)

Minsteverdier for kategori I

Beslutningshøyde (Merknad 7)

Anlegg/RVR (Merknad 5)

Fullstendig 
utstyrte

(Merknad 1 og 6)

Middels utstyrte

(Merknad 2 og 6)

Grunnleggende 
utstyrte

(Merknad 3 og 6)

Ingen

(Merknad 4 og 6)

200 fot 550 m 700 m 800 m 1 000 m

201-250 fot 600 m 700 m 800 m 1 000 m

251-300 fot 650 m 800 m 900 m 1 200 m

301 fot og over 800 m 900 m 1 000 m 1 200 m

Merknad 1: Fullstendig utstyrte bakkeanlegg omfatter rullebanemerking, 720 meter eller mer med HI/MI innflygingslys, 
rullebanekantlys, -terskellys og -endelys. Lysene skal være slått på.

Merknad 2: Middels utstyrte bakkeanlegg omfatter rullebanemerking, 420-719 meter med HI/MI innflygingslys, 
rullebanekantlys, -terskellys og -endelys. Lysene skal være slått på.

Merknad 3: Grunnleggende utstyrte bakkeanlegg omfatter rullebanemerking, <420 meter med HI/MI innflygingslys, alle 
lengder med LI innflygingslys, rullebanekantlys, -terskellys og endelys. Lysene skal være slått på.

Merknad 4: Ingen innflygingslys omfatter rullebanemerking, rullebanekantlys, -terskellys, -endelys eller ingen lys i det hele 
tatt.

Merknad 5: Tallene ovenfor er enten rapportert RVR eller meteorologisk sikt konvertert til RVR i samsvar med punkt h).
Merknad 6: Tabellen gjelder konvensjonelle innflyginger opp til og med 4° nominell glidevinkel.
Merknad 7: DH nevnt i Tabell 5 refererer til førstegangs beregning av DH. Dersom tilhørende RVR velges, er det ikke 

nødvendig å ta hensyn til en avrunding opp til nærmeste 10. fot, slik det kan gjøres for driftsformål (f.eks. ved 
konvertering til DA).

5) Enkeltflygerdrift. For enkeltflygerdrift skal en operatør beregne minste RVR for alle innflyginger i samsvar 
med OPS 1.430 og dette tillegg. RVR mindre enn 800 meter er ikke godkjent, med mindre det brukes en 
egnet autopilot sammen med ILS eller MLS; i så fall gjelder normale minsteverdier. Beslutningshøyden som 
anvendes, skal ikke være under 1,25 × laveste brukshøyde for autopiloten.

6) Nattdrift. Ved nattdrift skal minst rullebanekantlys, -terskellys og -endelys være på.
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d) Presisjonsinnflyging — Kategori II-drift

1) Alminnelige bestemmelser. Kategori II-drift er en presisjonsinnflyging og landing ved hjelp av ILS eller MLS 
med

i) en beslutningshøyde under 200 fot, men ikke under 100 fot, og

ii) en rullebanesikt på minst 300 meter.

2) Beslutningshøyde. Operatøren skal sikre at beslutningshøyden for kategori II-drift ikke er lavere enn

i) laveste beslutningshøyde dersom den er angitt i flygehåndboken (AFM),

ii) den minstehøyden der hjelpemiddelet for presisjonsinnflyging kan brukes uten nødvendige visuelle 
referanser,

iii) OCH/OCL for den kategori av fly som benyttes,

iv) beslutningshøyden til hvilken flygebesetningen har godkjenning for gjennomføring av innflyging, eller

v) 100 fot.

3) Visuell referanse. En flyger kan fortsette en innflyging under beslutningshøyden for kategori II fastsatt i 
samsvar med punkt d) 2) ovenfor bare dersom det er oppnådd og opprettholdes en visuell referanse i form av 
et segment på minst tre påfølgende lys som utgjøres av midtlinjen av innflygingslysene, rullebanesenterlysene, 
landingssonelysene, rullebanekantlysene eller en kombinasjon av dem. Denne visuelle referansen skal omfatte 
et lateralt element av bakkemønsteret, f.eks. en tverrstripe på innflygingslysene eller rullebaneterskelen eller 
belysning i landingssonen.

4) Nødvendig RVR. De laveste minsteverdier en operatør kan bruke for kategori II-drift, er

Tabell 6

RVR for kat II-innflyging i forhold til beslutningshøyde (DH)

Minsteverdier for kategori II

Beslutningshøyde
Innflyging med autopilot til en høyde under DH (se merknad 1)

RVR/flykategori A, B og C RVR/flykategori D

100 fot-120 fot 300 m 300 m
(Merknad 2)/350 m

121 fot-140 fot 400 m 400 m

141 fot og over 450 m 450 m

Merknad 1: Henvisningen til «innflyging med autopilot til en høyde under DH» i denne tabellen betyr 
fortsatt bruk av det automatiske flygekontrollsystemet ned til en høyde som er høyst 80 % av 
DH som benyttes. Dermed kan luftdyktighetskrav på grunn av minste innkoplingshøyde for det 
automatiske flygekontrollsystemet ha betydning for DH som skal benyttes.

Merknad 2: 300 meter kan benyttes for et kategori D-fly som gjennomfører en automatisk landing.

e) Presisjonsinnflyging — Kategori III-drift

1) Alminnelige bestemmelser. Kategori III-drift inndeles som følger:

i) Kategori III A-drift. En presisjonsinnflyging og landing ved hjelp av ILS eller MLS med

A) en beslutningshøyde på under 100 fot, og

B) en rullebanesikt på minst 200 meter.
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ii) Kategori III B-drift. En presisjonsinnflyging og landing ved hjelp av ILS eller MLS med

A) en beslutningshøyde på under 50 fot, eller ingen beslutningshøyde, og

B) en rullebanesikt på under 200 meter, men ikke under 75 meter.

Merknad: Dersom beslutningshøyde (DH) og rullebanesikt (RVR) ikke faller innenfor samme kategori, 
er det RVR som avgjør hvilken kategori driften anses å tilhøre.

2) Beslutningshøyde. For drift der det blir benyttet en beslutningshøyde, skal en operatør sikre at beslutningshøyden 
ikke er lavere enn

i) laveste beslutningshøyde dersom den er angitt i flygehåndboken (AFM),

ii) den minstehøyden der hjelpemiddelet for presisjonsinnflyging kan brukes uten nødvendige visuelle 
referanser, eller

iii) beslutningshøyden til hvilken flygebesetningen har godkjenning for gjennomføring av innflyging.

3) Drift uten beslutningshøyde. Drift uten beslutningshøyde kan gjennomføres bare dersom

i) drift uten beslutningshøyde er godkjent i flygehåndboken,

ii) innflygingshjelpemiddelet og flyplassens anlegg tillater drift uten beslutningshøyde, og

iii) operatøren er godkjent for KAT III-drift uten beslutningshøyde.

Merknad:  For kategori III-rullebaner kan det forutsettes at operasjoner uten beslutningshøyde er mulig med 
mindre særlige begrensninger er offentliggjort i AIP eller NOTAM.

4) Visuell referanse.

i) For kategori IIIA-drift, og for kategori IIIB-drift med sviktsikre flygekontrollsystemer, kan en flyger fortsette 
en innflyging under beslutningshøyden fastsatt i samsvar med punkt e) 2) bare dersom det er oppnådd og 
kan opprettholdes en visuell referanse i form av et segment på minst tre påfølgende lys som utgjøres av 
midtlinjen av innflygingslysene, rullebanesenterlysene, landingssonelysene, rullebanekantlysene eller en 
kombinasjon av dem.

ii) For kategori IIIB-drift med driftssikre flygekontrollsystemer der det benyttes en beslutningshøyde, kan en 
flyger ikke fortsette en innflyging under beslutningshøyden fastsatt i samsvar med punkt e) 2), med mindre 
en visuell referanse i form av minst ett senterlinjelys er oppnådd og kan opprettholdes.

iii) For kategori III-drift uten beslutningshøyde er det ikke noe krav om visuell kontakt med rullebanen før 
landing.

5) Nødvendig RVR. De laveste minsteverdier en operatør kan bruke for kategori III-drift, er

Tabell 7

RVR for kat III-innflyging i forhold til beslutningshøyde (DH) og kontroll-/veiledningssystem for utrulling

Minsteverdier for kategori III

Innflygings-kategori Beslutningshøyde (fot) 
(Merknad 2)

Kontroll-/
veiledningssystem for 

utrulling
RVR (m)

III A Mindre enn 100 fot Kreves ikke 200 m

III B Mindre enn 100 fot Sviktsikkert 150 m
(Merknad 1)
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Minsteverdier for kategori III

Innflygings-kategori Beslutningshøyde (fot) 
(Merknad 2)

Kontroll-/
veiledningssystem for 

utrulling
RVR (m)

III B Mindre enn 50 fot Sviktsikkert 125 m

III B Mindre enn 50 fot eller 
ingen beslutningshøyde

Driftssikkert 75 m

Merknad 1: For fly som er sertifisert i henhold til CS-AWO for allværsdrift 321 b) 3).
Merknad 2: Redundans i flygekontrollsystemer bestemmes i henhold til JAR-AWO ut fra minste sertifiserte 

beslutningshøyde.

f) Sirkling

1) De laveste minsteverdier en operatør kan bruke for sirkling, er

Tabell 8

Sikt og MDH for sirkling i forhold til flykategori

Flykategori

A B C D

MDH 400 fot 500 fot 600 fot 700 fot

Minste meteorologiske sikt 1 500 m 1 600 m 2 400 m 3 600 m

2) Sirkling i fastsatte baner er en akseptert prosedyre i henhold til dette punkt.

g) Visuell innflyging: Operatøren skal ikke bruke en RVR på mindre enn 800 meter for en visuell innflyging.

h) Konvertering av rapportert meteorologisk sikt til RVR

1) Operatøren skal sikre at konvertering av meteorologisk sikt til RVR ikke brukes til å beregne minsteverdier for 
avgang, minsteverdier for kategori II eller III, eller når en rapportert RVR er tilgjengelig.

Merknad:  Dersom RVR er rapportert å være over høyeste verdi fastsatt av flyplassoperatøren, f.eks. 
«RVR over 1500 meter», anses ikke dette å være en rapportert RVR i denne sammenheng, og 
konverteringstabellen kan brukes.

2) Ved konvertering av meteorologisk sikt til RVR under alle andre omstendigheter enn dem i underpunkt h) 1) 
skal en operatør sikre at følgende tabell brukes:

Tabell 9

Konvertering av sikt til RVR

Belysningsinnretninger i drift
RVR = rapportert meteorologisk sikt ×

Dag Natt

HI-innflygings- og rullebanebelysning 1,5 2,0

All annen belysning enn nevnt ovenfor 1,0 1,5

Ingen belysning 1,0 Gjelder ikke
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Tillegg 2 til OPS 1.430 c)

Flykategorier —Allværsdrift

a) Klassifisering av fly

Kriteriene som tas i betraktning ved klassifisering av fly i kategorier, er angitt flygehastighet ved rullebaneterskel 
(VAT), som tilsvarer steilehastighet (VSO) multiplisert med 1,3 eller VS1G multiplisert med 1,23 i 
landingskonfigurasjon ved største sertifiserte landingsmasse. Dersom både VSO og VS1G er tilgjengelig, skal 
den høyeste VAT-verdien benyttes. Flykategoriene og deres tilsvarende VAT-verdier er vist i tabellen nedenfor.

Flykategori VAT

A Under 91 knop

B Fra 91 til 120 knop

C Fra 121 til 140 knop

D Fra 141 til 165 knop

E Fra 166 til 210 knop

Landingskonfigurasjonen som brukes i beregningen, skal defineres av operatøren eller av flyprodusenten.

b) Permanent endring av kategori (største landingsmasse)

1) En operatør kan pålegge en permanent lavere landingsmasse og bruke denne massen ved fastsettelse av VAT, 
dersom myndigheten har godkjent det.

2) Fastsatt kategori for et gitt fly skal være en permanent verdi og dermed uavhengig av skiftende forhold i den 
daglige driften.

Tillegg 1 til OPS 1.440

Drift i dårlig sikt — Alminnelige driftsregler

a) Alminnelige bestemmelser. Prosedyrene nedenfor gjelder for innføring og godkjenning av drift i dårlig sikt.

b) Driftsdemonstrasjon. Hensikten med driftsdemonstrasjonen er å bestemme eller validere bruken og effektiviteten av 
vedkommende flys flygeveiledningssystemer, opplæring, flygebesetningens prosedyrer, vedlikeholdsprogrammer, 
og håndbøker som gjelder kategori II/III-programmet som skal godkjennes.

1) Minst 30 innflyginger og landinger skal gjennomføres ved drift med bruk av kategori II/III-systemene installert 
i hver luftfartøytype dersom anmodet DH er 50 fot eller høyere. Dersom DH er lavere enn 50 fot, skal minst 
100 innflyginger og landinger gjennomføres, med mindre myndigheten har godkjent noe annet.

2) Dersom en operatør har flere varianter av samme type luftfartøy med samme grunnleggende flygekontroll- 
og visningssystemer, eller forskjellige grunnleggende flygekontroll- og visningssystemer på samme type 
luftfartøy, skal operatøren vise at de ulike variantene har tilfredsstillende ytelse, men operatøren behøver 
ikke å gjennomføre en fullstendig driftsdemonstrasjon for hver variant. Myndigheten kan også godta en 
reduksjon i antallet innflyginger og landinger på grunnlag av godskriving gitt for erfaring opparbeidet av en 
annen operatør med et AOC utstedt i samsvar med OPS 1 som bruker samme flytype eller variant og samme 
prosedyrer.

3) Dersom antall mislykkede innflyginger overstiger 5 % av det samlede antallet (dvs. utilfredsstillende landinger, 
systemutkoplinger), skal evalueringsprogrammet utvides i steg på minst ti innflyginger og landinger inntil den 
samlede feilandelen ikke overskrider 5 %.
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c) Datainnsamling til driftsdemonstrasjoner. Hver søker skal utvikle en metode for datainnsamling (f.eks. et skjema 
som flygebesetningen skal bruke) som lagrer innflygings- og landingsprestasjoner. Resultatene og et sammendrag 
av demonstrasjonsdataene skal gjøres tilgjengelig for myndigheten for evaluering.

d) Dataanalyse. Utilfredsstillende innflyginger og/eller automatiske landinger skal dokumenteres og analyseres.

e) Kontinuerlig overvåking

1) Etter å ha oppnådd førstegangstillatelse skal operatøren kontinuerlig overvåke driften av luftfartsforetaket for å 
avdekke eventuelle uønskede tendenser før de blir farlige. Rapporter fra flygebesetningen kan brukes til dette 
formålet.

2) Følgende opplysninger skal oppbevares i et tidsrom på 12 måneder:

i) Samlet antall innflyginger, gruppert etter flytype, der flybåret kategori II- eller III-utstyr er brukt til 
å utføre tilfredsstillende innflyginger til minsteverdier for kategori II eller III, enten de er reelle eller 
simulerte.

ii) Rapporter for utilfredsstillende innflyginger og/eller automatiske landinger, fordelt på flyplass og 
flyregistrering, i følgende kategorier:

A) feil på flybåret utstyr,

B) problemer med bakkeanlegg,

C) avbrutte innflyginger grunnet ATC-instrukser, eller

D) andre årsaker.

3) Operatøren skal fastsette prosedyrer for overvåking av ytelsen til autolandingssystemet for hvert fly.

f) Overgangsperioder

1) Operatører uten tidligere kategori II- eller III-erfaring

i) En operatør uten tidligere operativ Kategori II- eller III-erfaring kan godkjennes for kategori II- eller III-
drift etter å ha opparbeidet minst 6 måneders erfaring med kategori I-drift av flytypen.

ii) Etter å ha gjennomført 6 måneder med kategori II- eller IIIA-drift med flytypen kan operatøren godkjennes 
for kategori IIIB-drift. Når slik godkjenning gis, kan myndigheten pålegge høyere minsteverdier enn de 
laveste gjeldende i en tilleggsperiode. Økningen i minsteverdier vil vanligvis bare gjelde for RVR og/
eller en begrensning på drift uten beslutningshøyde, og skal velges slik at det ikke krever noen endring i 
driftsprosedyrene.

2) Operatører med tidligere kategori II- eller III-erfaring. En operatør med tidligere kategori II- eller III-erfaring 
kan få godkjenning for en redusert overgangsperiode etter søknad til myndigheten.

g) Vedlikehold av kategori II-, kategori III-, og LVTO-utstyr. Vedlikeholdsinstrukser for veiledningssystemene om bord 
skal utarbeides av operatøren, i samarbeid med produsenten, og inkluderes i operatørens flyvedlikeholdsprogram 
som angitt OPS 1.910, som skal godkjennes av luftfartsmyndigheten.

h) Egnede flyplasser og rullebaner

1) Alle kombinasjoner av flytype og systemer om bord og rullebane skal verifiseres ved at det utføres minst én 
vellykket innflyging og landing ved kategori II-forhold eller bedre før kategori III-drift kan begynnes.

2) For rullebaner med ujevnt terreng utenfor rullebaneterskelen eller andre forutsigbare eller kjente mangler skal 
alle kombinasjoner av flytype og systemer om bord og rullebane verifiseres ved drift under kategori I-forhold 
eller bedre før kategori II- eller III-drift kan begynnes.
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3) Dersom en operatør har flere varianter av samme luftfartøytype med samme grunnleggende flygekontroll- 
og visningssystemer, eller forskjellige grunnleggende flygekontroll- og visningssystemer på samme type 
luftfartøy, skal operatøren vise at de ulike variantene har tilfredsstillende ytelse, men operatøren behøver ikke 
å gjennomføre en fullstendig driftsdemonstrasjon for hver variant/rullebanekombinasjon.

4) Operatører som benytter samme kombinasjoner av flytype/variant og systemer om bord og samme prosedyrer, 
kan benytte hverandres erfaringer og rapporter ved overholdelse av bestemmelsene i dette punkt.

Tillegg 1 til OPS 1.450

Drift i dårlig sikt — Opplæring og kvalifikasjoner

a) Alminnelige bestemmelser: Operatøren skal sikre at flygebesetningsmedlemmenes opplæringsprogrammer for drift 
i dårlig sikt omfatter strukturerte kurs i bakketrening, flygesimulatortrening og/eller flygetrening. Operatøren kan 
forkorte kursets innhold som beskrevet i punkt 2) og 3), forutsatt at innholdet i det forkortede kurset er godtakbart 
for myndigheten.

1) Flygebesetningsmedlemmer uten kategori II- eller kategori III-erfaring skal gjennomføre hele 
opplæringsprogrammet beskrevet i punkt b), c) og d).

2) Flygebesetningsmedlemmer med kategori II- eller kategori III-erfaring fra en annen operatør kan gjennomgå 
et forkortet bakkeopplæringskurs.

3) Flygebesetningsmedlemmer med kategori II- eller kategori III-erfaring fra operatøren kan gjennomgå et 
forkortet kurs i bakkeopplæring, flygesimulatoropplæring og/eller flygeopplæring. Det forkortede kurset skal 
omfatte minst relevante krav i punkt d) 1), d) 2) i) eller d) 2) ii), etter relevans, og d) 3) i).

b) Bakkeopplæring. Operatøren skal sikre at førstegangs bakkeopplæringskurs for drift i dårlig sikt omfatter minst 
følgende:

1) egenskapene til og begrensningene ved ILS og/eller MLS,

2) egenskapene til visuelle hjelpemidler,

3) typer av tåke og deres egenskaper,

4) driftsmuligheter og -begrensninger for de aktuelle flybårne systemene,

5) virkningene av nedbør, isdannelse, vindskjær i lav høyde og turbulens,

6) virkningene av bestemte tilfeller av funksjonssvikt i flyet,

7) bruk av og begrensninger ved vurderingssystemer for RVR,

8) prinsipper for hinderklaringskrav,

9) identifikasjon av og tiltak ved svikt i bakkeutstyr,

10) prosedyrer og forholdsregler som skal følges med hensyn til manøvrering på bakken under drift når RVR er 
400 meter eller mindre og nødvendige tilleggsprosedyrer for avgang når sikten er under 150 meter (200 meter 
for fly i kategori D),

11) betydningen av beslutningshøyder basert på radiohøydemålere, og den virkningen terrengprofilen i 
innflygingsområdet har på radiohøydemåleravlesninger og på det automatiske innflygings-/landingssystemet,

12) viktigheten og betydningen av varslingshøyde, om relevant, og tiltak som skal treffes ved enhver svikt over og 
under varslingshøyden,

13) kvalifikasjonskravene for flygere for å oppnå og opprettholde godkjenning for å gjennomføre avganger i dårlig 
sikt og kategori II- eller III-drift, og

14) viktigheten av riktig sittestilling og riktig øyeposisjon.
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c) Flygesimulatoropplæring og/eller flygeopplæring

1) Operatøren skal sikre at flygesimulator- og/eller flygeopplæring for drift i dårlig sikt omfatter

i) kontroll av at utstyret fungerer tilfredsstillende, både på bakken og under flyging,

ii) virkninger for minsteverdier som følge av statusendringer på bakkeinstallasjoner,

iii) overvåking av indikatorene for det automatiske flygekontroll- og autolandingssystemet, med vekt på 
tiltak ved svikt i slike systemer,

iv) tiltak som skal treffes ved svikt, f.eks. i motorer, elektriske systemer, hydraulikk eller 
flygekontrollsystem,

v) virkning av kjente utstyrsmangler og bruk av minsteutstyrsliste,

vi) driftsbegrensninger på grunn av luftdyktighetssertifisering,

vii) veiledning om de visuelle referansene som kreves på beslutningshøyde, sammen med opplysninger om 
største tillatt avvik for glidebaneindikator eller retningsindikator, og

viii) viktigheten og betydningen av varslingshøyde, om relevant, og tiltak som skal treffes ved enhver svikt 
over og under varslingshøyden.

2) Operatøren skal sikre at alle flygebesetningsmedlemmer er opplært til å utføre sine oppgaver og er 
instruert i nødvendig koordinering med øvrige besetningsmedlemmer. Det bør gjøres mest mulig bruk av 
flygesimulator.

3) Opplæringen skal inndeles i faser som omfatter normal drift uten fly- eller utstyrsvikt, men omfatter alle 
værforhold som kan forekomme og detaljerte scenarier for fly- og utstyrsvikt som kan ha betydning for 
kategori II- eller III-drift. Dersom flysystemene omfatter bruk av hybrid- eller andre spesialsystemer (som 
frontglassprojeksjon eller synsfeltforsterkningsutstyr), skal flygebesetningsmedlemmene trene på bruk av 
disse systemene ved normale og unormale driftsforhold i løpet av flygesimulatordelen av opplæringen.

4) Det skal øves på prosedyrer ved svikt hos en flyger ved avganger i dårlig sikt og ved kategori II- og III-
operasjoner.

5) For fly der det ikke finnes noen flygesimulator, skal operatøren sikre at flygeopplæringsfasen med vekt på 
visuelle scenarier i kategori II-drift gjennomføres i en særskilt godkjent flygesimulator. Slik opplæring skal 
omfatte minst fire innflyginger. Opplæringen og prosedyrene som er særskilte for flytypen, skal øves i flyet.

6) Innledende kategori II- og III-trening skal omfatte minst følgende øvinger:

i) innflyging ved hjelp av de egnede flygeveilednings-, autopilot- og kontrollsystemer som er installert i flyet 
til gjeldende beslutningshøyde, inkludert overgang til visuell flyging og landing,

ii) innflyging med alle motorer i drift ved hjelp av de egnede flygeveilednings-, autopilot- og kontrollsystemer 
som er installert i flyet, til gjeldende beslutningshøyde fulgt av en avbrutt innflyging; alt uten utvendig 
visuell referanse,

iii) eventuelt innflyginger ved hjelp av automatiske flygesystemer for automatisk utflating, landing og 
utrulling, og

iv) normal bruk av det aktuelle system, både med og uten oppnåelse av visuell kontakt ved 
beslutningshøyde.
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7) Etterfølgende opplæringsfaser skal omfatte minst

i) innflyginger med motorsvikt i forskjellige faser av innflygingen,

ii) innflyginger med kritisk utstyrssvikt (f.eks. i elektriske systemer, automatiske flygesystemer, ILS/MLS-
systemer på bakken og/eller om bord, og statusindikatorer),

iii) innflyginger der svikt i autoflygeutstyret i lav høyde krever enten

A) at man går tilbake til manuell styring for å kontrollere utflating, landing og utrulling eller avbrutt 
innflyging, eller

B) at man går tilbake til manuell styring eller en nedgradert automatisk modus for å kontrollere 
avbrutte innflyginger fra, på, eller under beslutningshøyde, herunder dem som kan føre til at flyet 
settes ned på rullebanen,

iv) systemsvikt som vil forårsake betydelige avvik for retningsindikator og/eller glidebane, både over og 
under beslutningshøyde, ved visuelle minsteforhold godkjent for driften. I tillegg skal fortsettelse til 
manuell landing øves dersom en frontglassprojeksjon viser en nedgradert modus av det automatiske 
systemet eller frontglassprojeksjonen utgjør den eneste utflatingsmetoden, og

v) feil og prosedyrer som er særskilte for flytype eller variant.

8) Opplæringsprogrammet skal omfatte trening i å håndtere feil som krever at man går tilbake til høyere 
minsteverdier.

9) Opplæringsprogrammet skal omfatte manøvrering av flyet når det under en sviktsikker kategori III-innflyging 
oppstår feil som forårsaker at autopiloten koples ut ved eller under beslutningshøyde når siste rapporterte RVR 
er 300 meter eller mindre.

10) Når avganger gjennomføres i RVR på 400 meter og mindre, skal opplæringen omfatte systemfeil og motorfeil 
som kan føre til både fortsatt og avbrutt avgang.

d) Krav til omstillingsopplæring for å gjennomføre avgang i dårlig sikt og kategori II- og III-drift. Operatøren 
skal sikre at alle flygebesetningsmedlemmer gjennomfører følgende opplæring i prosedyrer ved dårlig sikt ved 
omstilling til en ny flytype eller -variant der avgang i dårlig sikt og kategori II- og III-drift skal gjennomføres. Krav 
til flygebesetningsmedlemmenes erfaring for å begynne et forkortet kurs er beskrevet i punkt a) 2) og a) 3).

1) Bakkeopplæring. Relevante krav angitt i punkt b), der det tas hensyn til flygebesetningsmedlemmenes 
opplæring og erfaring innen kategori II og kategori III.

2) Flygesimulatoropplæring og/eller flygeopplæring.

i) Minst åtte innflyginger og/eller landinger i en flygesimulator.

ii) Dersom ingen flygesimulator som representerer vedkommende fly, er tilgjengelig, kreves minst tre 
innflyginger i flyet, herunder minst én avbrutt landing.

iii) Hensiktsmessig tilleggsopplæring dersom spesialutstyr er påkrevd, for eksempel frontglassprojeksjon eller 
synsfeltforsterkningsutstyr.

3) Flygebesetningens kvalifikasjoner. Kvalifikasjonskravene for flygebesetningen er særskilt for operatøren og 
flytypen som brukes.

i) Operatøren skal sikre at alle flygebesetningsmedlemmer tar en prøve før de gjennomfører kategori II- eller 
III-drift.

ii) Prøven angitt i punkt i) ovenfor kan erstattes med en vellykket gjennomføring av flygesimulator- og/eller 
flygeopplæring beskrevet i punkt d) 2).
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4) Linjeflyging under tilsyn. Operatøren skal sikre at alle flygebesetningsmedlemmer gjennomgår følgende 
linjeflyging under tilsyn:

i) For kategori II når en manuell landing kreves, minst tre landinger etter at autopilot er frakoplet.

ii) for kategori III, minst tre automatiske landinger, bortsett fra at det kreves bare én automatisk landing 
dersom opplæringen som kreves i punkt d) 2), er gjennomført i en flygesimulator godkjent for omstilling 
uten flygetid.

e) Erfaring med flytype og som fartøysjef. Før kategori II/III-drift begynnes, gjelder følgende tilleggskrav for 
fartøysjefer, eller flygere som har fått flygingen delegert, som er nye for flytypen:

1) 50 timer eller 20 sektorer på typen, herunder linjeflyging under tilsyn.

2) 100 meter må tilføyes til gjeldende RVR-minsteverdier for kategori II eller kategori III, med mindre 
vedkommende tidligere har vært kvalifisert for kategori II- eller III-drift hos en operatør; dette kravet gjelder 
inntil 100 timer eller 40 sektorer, herunder linjeflyging under tilsyn er oppnådd på typen.

3) Myndigheten kan godkjenne en reduksjon i kravene til fartøysjeferfaring for flygebesetningsmedlemmer som 
har kategori II- eller kategori III-erfaring som fartøysjef.

f) Avgang i dårlig sikt ved RVR mindre enn 150/200 m

1) Operatøren skal sikre at følgende opplæring gjennomføres forut for godkjenning til å gjennomføre avganger 
ved RVR på under 150 meter (under 200 meter for fly i kategori D):

i) normal avgang ved godkjente RVR-minsteforhold,

ii) avgang ved godkjente RVR-minsteforhold med motorsvikt mellom V1 og V2, eller så snart det er 
sikkerhetsmessig forsvarlig, og

iii) avgang ved godkjente RVR-minsteforhold med motorsvikt før V1 som resulterer i en avbrutt avgang.

2) Operatøren skal sikre at opplæringen som kreves i henhold til punkt 1), gjennomføres i en flygesimulator. 
Denne opplæringen skal omfatte bruk av eventuelle særlige prosedyrer og utstyr. Dersom det ikke er 
tilgjengelig noen flygesimulator som representerer vedkommende fly, kan myndigheten godkjenne slik 
opplæring i et fly uten krav til RVR-minsteforhold (se tillegg 1 til OPS 1.965).

3) Operatøren skal sikre at flygebesetningsmedlemmene har avlagt en prøve før gjennomføring av avganger i 
dårlig sikt ved RVR mindre enn 150 meter (mindre enn 200 meter for fly i kategori D), om relevant. Prøven 
kan bare erstattes med bestått flygesimulator- og/eller flygeopplæring som angitt i punkt f) 1) for omstilling til 
en flytype.

g) Gjentatt opplæring og kontroll — Drift i dårlig sikt

1) Operatøren skal i tilknytning til vanlig gjentatt opplæring og operatørens ferdighetskontroller sikre at en 
flygers kunnskaper og evne til å utføre oppgavene knyttet til de bestemte driftskategorier som vedkommende 
er godkjent for, blir kontrollert. Antallet innflyginger som kreves innenfor gyldighetsperioden av operatørens 
ferdighetskontroll (som angitt i OPS 1.965 b)) er minst tre, hvorav én kan erstattes med en innflyging og 
landing i flyet med bruk av godkjente kategori II- eller III-prosedyrer. Én avbrutt innflyging skal flys under 
gjennomføringen av operatørens ferdighetskontroll. Dersom operatøren er autorisert til å gjennomføre 
avganger med RVR på mindre enn 150/200 meter, skal minst én LVTO ved laveste gjeldende minsteverdier 
flys i løpet av operatørens ferdighetskontroll.
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2) For kategori III-drift skal en operatør bruke en flygesimulator.

3) Operatøren skal sikre at det for kategori III-drift med fly med et sviktsikkert flygekontrollsystem blir 
gjennomført en avbrutt innflyging som følge av autopilotsvikt ved eller under beslutningshøyde når siste 
rapporterte RVR var 300 meter eller lavere, minst én gang i et tidsrom på tre påfølgende ferdighetskontroller 
hos operatøren.

4) Myndigheten kan tillate at gjentatt opplæring og kontroll gjennomføres for kategori II- og LVTO-drift i en 
flytype der ingen flygesimulator som representerer vedkommende flytype, eller et godtakbart alternativ, er 
tilgjengelig.

Merknad:  Aktuell erfaring med LVTO og kategori II/III basert på automatiske innflyginger og/eller 
automatiske landinger vedlikeholdes ved gjentatt opplæring og kontroll som angitt i dette 
tillegg.

Tillegg 1 til OPS 1.455

Drift i dårlig sikt — Driftsprosedyrer

a) Alminnelige bestemmelser. Drift i dårlig sikt omfatter

1) manuell avgang (med eller uten elektronisk veiledningssystem),

2) auto-koplet innflyging til under DH, fulgt av manuell utflating, landing og utrulling,

3) auto-koplet innflyging fulgt av automatisk utflating, automatisk landing og manuell utrulling, og

4) auto-koplet innflyging fulgt av automatisk utflating, automatisk landing og automatisk utrulling, når gjeldende 
RVR er mindre enn 400 meter.

Merknad 1: Et hybridsystem kan brukes ved alle disse driftsformer.

Merknad 2: Andre former for veiledningssystemer eller former for visning kan sertifiseres og godkjennes.

b) Prosedyrer og driftsinstrukser

1) Nøyaktig art og omfang av de prosedyrer og instrukser som gis, avhenger av hvilket flybåret utstyr som 
brukes og hvilke prosedyrer som følges i førerkabinen. Operatøren skal i driftshåndboken klart fastsette 
flygebesetningsmedlemmenes oppgaver under avgang, innflyging, utflating, utrulling og avbrutt innflyging. 
Det skal legges særlig vekt på flygebesetningens ansvar under overgang fra ikke-visuelle forhold til visuelle 
forhold, og på prosedyrene som benyttes når siktforholdene blir dårligere eller tekniske feil inntreffer. Særlig 
oppmerksomhet skal vies fordelingen av oppgaver i førerkabinen for å sikre at arbeidsbelastningen for flygeren 
som treffer beslutningen om å lande eller avbryte innflygingen, gjør at vedkommende kan vie sin fulle 
oppmerksomhet til overvåking og til beslutningsprosessen.

2) Operatøren skal angi de detaljerte driftsprosedyrer og -instrukser i driftshåndboken. Instruksene skal være i 
samsvar med begrensninger og obligatoriske prosedyrer som står i flygehåndboken, og skal særlig omfatte 
følgende punkter:

i) kontroll av at utstyret i flyet fungerer tilfredsstillende, både før avgang og under flyging,

ii) virkninger for minsteverdier som følge av statusendringer ved bakkeanlegg og flybåret utstyr,

iii) prosedyrer ved avgang, innflyging, utflating, landing, utrulling og avbrutt innflyging,

iv) prosedyrer som skal følges ved svikt, alarmer og andre unormale situasjoner,

v) minste visuelle referanse som kreves,

vi) viktigheten av riktig sittestilling og riktig øyeposisjon,

vii) tiltak som kan bli nødvendig på grunn av forverret visuell referanse,
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viii) tildeling av besetningens oppgaver under gjennomføringen av prosedyrer i henhold til punkt i) til iv) og 
vi), for at fartøysjefen hovedsakelig skal kunne konsentrere seg om overvåking og beslutningstaking,

ix) krav om at alle høydemeldinger under 200 fot skal bygge på radiohøydemåleren, og at én flyger 
kontinuerlig overvåker flygeinstrumentene inntil landingen er fullført,

x) krav om beskyttelse av det sensitive området for retningsindikatoren,

xi)  bruk av opplysninger som gjelder vindhastighet, vindskjær, turbulens, forurensning av rullebanen og 
bruk av flere RVR-målinger,

xii)  prosedyrer som anvendes i tilknytning til opplæringsinnflyginger og landing på rullebaner der 
flyplassprosedyrer for kategori II eller kategori III ikke er innført i sin helhet,

xiii)  driftsbegrensninger knyttet til luftdyktighetssertifisering, og

xiv)  opplysninger om største tillatt avvik for ILS-glidebaneindikator og/eller retningsindikator.

Tillegg 1 til OPS 1.465

Minimumssikt for VFR-drift

Tillegg 1 til OPS 1.465

Minimumssikt for VFR-drift

Luftrom-
klasse

A B C D E 
(Merknad 1) F G

Over 900 m (3 000 fot) 
AMSL eller over 300 m 

(1 000 fot) over bakken, idet 
det høyeste velges

Over 900 m (3 000 fot) AMSL 
eller over 300 m (1 000 fot) 

over bakken, idet det høyeste 
velges

Avstand fra 
skyer

1 500 m vannrett, 300 m (1 000 fot) loddrett Klar av skyer og med jordover-
flaten i sikte

Flysikt 8 km ved og over 3 050 m (10 000 fot) AMSL (merknad 2), 5 
km under 3 050 m (10 000 fot) AMSL

5 km (Merknad 3)

Merknad 1: VMC-minsteverdier for klasse A-luftrom er tatt med som veiledning, men det innebærer ikke godkjenning av VFR-
flyginger i klasse A-luftrom.

Merknad 2: Når gjennomgangshøyden er lavere enn 3 050 meter (10 000 fot) AMSL, skal FL 100 brukes istedenfor 10 000 fot.
Merknad 3: Fly i kategori A og B kan drives med flysikt ned til 3 000 meter, forutsatt at vedkommende lufttrafikktjenesteenhet tillater 

bruk av en flysikt mindre enn 5 km, og at forholdene er slik at sannsynligheten for å møte annen trafikk er liten, og IAS 
er 140 knop eller mindre.

KAPITTEL F

ALMINNELIG ytelse

OPS 1.470

Virkeområde

a) Operatøren skal sikre at flermotors turbopropdrevne fly med flere enn ni godkjente passasjerseter eller største 
masse ved avgang på over 5 700 kg, og alle flermotors turbojetdrevne fly, drives i samsvar med kapittel G 
(ytelsesklasse A).

b) Operatøren skal sikre at propelldrevne fly med ni eller færre godkjente passasjerseter og største masse ved avgang 
på 5 700 kg eller mindre, drives i samsvar med kapittel H (ytelsesklasse B).
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c) Operatøren skal sikre at fly drevet av stempelmotorer og med flere enn ni godkjente passasjerseter eller største 
masse ved avgang på over 5 700 kg, drives i samsvar med kapittel I (ytelsesklasse C).

d) Dersom det ikke er mulig fullt ut å oppfylle kravene i det aktuelle punkt på grunn av særlige egenskaper ved 
konstruksjonen (f.eks. overlydsfly eller sjøfly), skal operatøren anvende godkjente ytelsesstandarder som sikrer et 
sikkerhetsnivå tilsvarende det som kreves i det relevante kapittel.

OPS 1.475

Alminnelige bestemmelser

a) Operatøren skal sikre at flyets masse

1) idet avgangen begynnes, eller ved endring av planene underveis,

2) ved det punkt som den reviderte driftsreiseplanen gjelder fra, ikke er større enn at kravene til masse i det aktuelle 
kapittelet kan oppfylles for den flygingen som skal utføres, idet det tas hensyn til forventede massereduksjoner 
utover i flygingen samt til slik drivstoffdumping som det gis adgang til i det aktuelle kravet.

b) Operatøren skal sikre at godkjente ytelsesdata i flygehåndboken brukes til å fastslå om kravene i det aktuelle 
kapittelet er oppfylt, om nødvendig supplert med andre data som kan aksepteres av luftfartsmyndigheten, slik det er 
angitt i det relevante kapittelet. Ved anvendelse av faktorene beskrevet i det relevante kapittelet kan det tas hensyn 
til eventuelle driftsfaktorer som det allerede er korrigert for i flygehåndbokens ytelsesdata, slik at man unngår å 
korrigere for de samme faktorene to ganger.

c) Ved overholdelse av kravene i det relevante kapittelet skal det tas tilstrekkelig hensyn til flyets konfigurasjon, 
miljøforholdene og bruk av systemer som har negativ innvirkning på ytelsen.

d) For ytelsesformål kan en fuktig rullebane som ikke er gressrullebane, anses som tørr.

e) Operatøren skal ta hensyn til kartenes nøyaktighet når vedkommende vurderer oppfyllelse av avgangskravene i det 
relevante kapittelet.

OPS 1.480

Terminologi

a) Uttrykkene som er brukt i kapittel F, G, H, I og J, har følgende betydning:

1) Tilgjengelig akselerasjon-stopp-strekning (ASDA): Lengden av tilgjengelig avgangsrullestrekning pluss 
lengden av stoppbanen, dersom en slik stoppbane er erklært tilgjengelig av vedkommende myndighet og er i 
stand til å bære flyets vekt under de rådende driftsforhold.

2) Forurenset rullebane: En rullebane ansees å være forurenset dersom mer enn 25 % av rullebanens overflate, 
(uansett om det er på avgrensede områder eller ikke), innenfor den påkrevde lengden og bredden som brukes, 
er dekket av følgende:

i) overflatevann av mer enn 3 mm (0,125 tommers) dybde, eller av snøslaps eller løssnø, tilsvarende mer enn 
3 mm (0,125 tommer) vann,

ii) snø som er blitt sammenpresset til en fast masse som motstår ytterligere sammenpressing og vil holde seg 
sammen eller brekke opp i klumper dersom den tas opp (sammenpresset snø), eller

iii) is, herunder våt is.

3) Fuktig rullebane: En rullebane ansees å være fuktig dersom overflaten ikke er tørr, men fuktigheten på den ikke 
gjør den blank.

4) Tørr rullebane: En tørr rullebane er en rullebane som verken er våt eller forurenset, og omfatter de rullebaner 
med fast dekke som er særlig preparert med riller eller porøst dekke og vedlikeholdt for å kunne opprettholde 
bremseeffekt «som for tørr rullebane» selv når det er fuktighet til stede.
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5) Tilgjengelig landingsstrekning (LDA): Den lengde av rullebanen som er erklært tilgjengelig av vedkommende 
myndighet, og som er egnet til utrulling for et fly som lander.

6) Største godkjente passasjerseteantall: Største passasjersetekapasitet som anvendes av operatøren for ett enkelt 
fly, bortsett fra flygerseter eller seter i førerkabinen og eventuelt seter for kabinbesetningen, som er godkjent 
av myndigheten og angitt i driftshåndboken.

7) Tilgjengelig avgangsstrekning (TODA): Lengden av tilgjengelig avgangsrullestrekning pluss lengden av 
tilgjengelig hinderfritt stigeområde.

8) Masse ved avgang: Massen av et fly ved avgang er flyets masse, herunder samtlige gjenstander og personer 
om bord, idet rulling ved avgang begynnes.

9) Tilgjengelig avgangsrullestrekning (TORA): Den lengde av rullebanen som er erklært tilgjengelig av relevant 
myndighet, og som er egnet til rulling for et fly ved avgang.

10) Våt rullebane: En rullebane ansees å være våt dersom rullebanen er dekket med vann eller tilsvarende, men i 
mindre mengder enn angitt i punkt a) 2), eller dersom det er tilstrekkelig med fuktighet på rullebanedekket til 
at det blir speilende, men uten nevneverdige områder med stillestående vann.

b) Betydningen av uttrykkene «akselerasjon-stopp-strekning», «avgangsstrekning», «avgangsrullestrekning», «netto 
flygebane etter avgang», «netto flygebane underveis med én motor ute av drift» og «netto flygebane underveis med 
to motorer ute av drift», slik de gjelder flyet, er definert i luftdyktighetskravene som flyet er sertifisert i henhold 
til, eller angitt av myndigheten dersom den anser at definisjonen er utilstrekkelig for overholdelse av driftsmessige 
ytelsesbegrensninger.

KAPITTEL G

YTELSESKLASSE A

OPS 1.485

Alminnelige bestemmelser

a) Operatøren skal, for å fastslå om kravene i dette kapittel er oppfylt, sikre at de godkjente ytelsesdata i 
flygehåndboken om nødvendig suppleres med andre data som kan aksepteres av luftfartsmyndigheten, dersom de 
godkjente ytelsesdata i flygehåndboken er utilstrekkelige med hensyn til punkter som

1) å ta hensyn til dårlige driftsforhold som med rimelighet kan forventes, for eksempel avgang og landing på 
forurensede rullebaner, og

2) å ta hensyn til muligheten for motorsvikt i alle faser av flygingen.

b) Operatøren skal for våte og forurensede rullebaner sikre at det benyttes ytelsesdata som er bestemt i samsvar med 
gjeldende krav til sertifisering av store fly eller tilsvarende som kan aksepteres av myndigheten.

OPS 1.490

Avgang

a) Operatøren skal sikre at massen ved avgang ikke overstiger største masse ved avgang som angitt i flygehåndboken 
for trykkhøyden og temperaturen i omgivelsene på avgangsflyplassen.

b) Operatøren skal oppfylle følgende krav ved fastsettelse av største tillatte masse ved avgang:

1) Akselerasjon-stopp-strekningen skal ikke overstige tilgjengelig akselerasjon-stopp-strekning.

2) Avgangsstrekningen skal ikke overstige tilgjengelig avgangsstrekning, med et hinderfritt stigeområde som 
ikke overstiger halvparten av tilgjengelig avgangsstrekning.

3) Strekningen for rulling ved avgang skal ikke overstige tilgjengelig strekning for rulling ved avgang.
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4) Verdiene for hastigheten V1 skal være de samme for både avbrutt og fortsatt avgang ved overholdelse av dette 
punkt .

5) På en våt eller forurenset rullebane skal massen ved avgang ikke overstige den som er tillatt for avgang på en 
tørr rullebane under de samme forhold.

c) Ved overholdelse av punkt b) skal en operatør ta hensyn til følgende:

1) flyplassens trykkhøyde,

2) omgivelsestemperaturen på flyplassen,

3) rullebaneforhold og type rullebanedekke,

4) rullebanehellingen i avgangsretningen,

5) høyst 50 % av den rapporterte motvindskomponenten eller minst 150 % av den rapporterte medvindskomponenten, 
og

6) en eventuell reduksjon av rullebanelengden på grunn av oppstillingen av flyet før avgang.

OPS 1.495

Hinderklaring ved avgang

a) Operatøren skal sikre at netto stigebane etter avgang klarer alle hindringer med en loddrett avstand på minst 35 
fot eller med en vannrett avstand på minst 90 meter pluss 0,125 × D, der D er den vannrette avstanden flyet har 
tilbakelagt fra enden av tilgjengelig avgangsstrekning, eller enden av avgangsstrekningen dersom en sving er 
planlagt før enden av tilgjengelig avgangsstrekning. For fly med vingespenn på mindre enn 60 meter kan det 
anvendes en vannrett hinderklaring på halvparten av flyets vingespenn pluss 60 meter pluss 0,125 × D.

b) Ved overholdelse av punkt a) skal en operatør ta hensyn til følgende:

1) flyets masse idet rulling ved avgang begynnes,

2) flyplassens trykkhøyde,

3) omgivelsestemperaturen på flyplassen, og

4) høyst 50 % av den rapporterte motvindskomponenten eller minst 150 % av den rapporterte 
medvindskomponenten.

c) Ved overholdelse av punkt a) ovenfor gjelder følgende:

1) Kursendringer skal ikke tillates opp til det punkt der netto stigebane etter avgang har nådd en høyde som 
tilsvarer halvparten av vingespennet, men minst 50 fot over høyden til enden av tilgjengelig avgangsstrekning. 
Deretter, opptil en høyde av 400 fot, antas det at flyet ikke krenger mer enn 15°. Høyere enn 400 fot kan det 
planlegges med krengning på mer enn 15°, men ikke mer enn 25°.

2) Alle deler av netto flygebane etter avgang der flyet må krenge mer enn 15° skal klare alle hindringer innenfor 
de vannrette avstander angitt i a), d) og e) i dette punkt, med en loddrett avstand på minst 50 fot.

3) Operatøren skal anvende særlige prosedyrer, godkjent av myndigheten, for å kunne benytte økte 
krengningsvinkler på høyst 20° mellom 200 fot og 400 fot, eller høyst 30° over 400 fot (Se tillegg 1 til OPS 
1.495 c) 3)).

4) Det skal tas tilstrekkelig hensyn til krengningens innvirkning på operasjonshastigheter og flygebane, herunder 
økte strekninger som følge av økte operasjonshastigheter.
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d) Ved overholdelse av punkt a) ovenfor, i tilfeller der planlagt flygebane ikke krever kursendringer på mer enn 15°, 
behøver en operatør ikke ta hensyn til hindringer som har en sideveis avstand større enn

1) 300 meter, dersom flygeren er i stand til å opprettholde nødvendig navigasjonsnøyaktighet gjennom det 
hinderbegrensede området, eller

2) 600 meter for flyginger under alle andre forhold.

e) Ved overholdelse av punkt a), i tilfeller der den planlagte flygetraseen krever kursendringer på mer enn 15°, 
behøver en operatør ikke ta hensyn til hindringer som har en sideveis avstand større enn

1) 600 meter, dersom flygeren er i stand til å opprettholde nødvendig navigasjonsnøyaktighet gjennom det 
hinderbegrensede området, eller

2) 900 meter for flyginger under alle andre forhold.

f) Operatøren skal fastsette beredskapsprosedyrer for å oppfylle kravene i OPS 1.495 og gi en sikker rute der 
hindringer unngås, slik at flyet er i stand til å oppfylle underveiskravene i OPS 1.500 eller lande på enten 
avgangsflyplassen eller på en alternativ avgangsflyplass.

OPS 1.500

Underveis — én motor ute av drift

a) Operatøren skal sikre at data for netto flygebane underveis med én motor ute av drift som angitt i flygehåndboken, 
som er tilfredsstillende ut fra forventede værforhold for flygingen, oppfyller punkt b) eller c) ved alle punktene 
langs ruten. Netto flygebane skal ha en positiv gradient ved 1 500 fot over den flyplassen der landingen antas utført 
etter motorsvikt. Under værforhold hvor systemer for forebygging av isdannelse er påkrevd, skal innvirkningen av 
slik bruk på netto flygebane tas i betraktning.

b) Gradienten til netto flygebane skal være positiv minst 1 000 fot over alt terreng og alle hindringer langs ruten, 
innenfor en avstand på 9,3 km (5 NM) på hver side av planlagt rutetrasé.

c) Netto flygebane skal være slik at flyet kan fortsette flygingen fra marsjhøyden til en flyplass der en landing kan 
gjennomføres i samsvar med OPS 1.515 eller 1.520, etter relevans; netto flygebane skal med minst 2 000 fot 
loddrett klare alt terreng og alle hindringer langs ruten innenfor en avstand på 9,3 km (5 NM) på hver side av 
rutetraseen, i samsvar med punkt 1) til 4):

1) Motoren antas å svikte på det mest kritiske punktet langs ruten.

2)  Det tas hensyn til vindens virkning på flygebanen.

3) Drivstoffdumping er tillatt i et omfang som gjør flyet i stand til å nå flyplassen med nødvendige drivstoffreserver, 
forutsatt at det anvendes en sikker prosedyre.

4) Flyplassen der det antas at flyet vil lande etter motorsvikt, skal oppfylle følgende kriterier:

i) Ytelseskravene ved beregnet landingsmasse er oppfylt.

ii) Værrapporter eller værvarsler, eller en kombinasjon av dem, samt rapporter om rullebaneforholdene viser at 
en sikker landing kan gjennomføres på det beregnede landingstidspunktet.

d) Ved overholdelse av OPS 1.500 skal en operatør øke breddemarginene i punkt b) og c) til 18,5 km (10 NM), dersom 
navigasjonsnøyaktigheten ikke er innenfor 95 %.
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OPS 1.505

Underveis - Fly med tre eller flere motorer, to motorer ute av drift

a) Operatøren skal sikre at et fly som har tre eller flere motorer, ved standard temperatur i vindstille og ved 
marsjhastighet for langdistanseflyging med alle motorer i drift, ikke på noe sted langs den planlagte rutetrasé 
befinner seg mer enn 90 minutters flyging fra en flyplass der gjeldende ytelseskrav for beregnet landingsmasse 
oppfylles, med mindre flyet overholder punkt b) til f) nedenfor.

b) Data for netto flygebane underveis med to motorer ute av drift skal være slik at flyet kan fortsette flygingen under 
de forventede værforhold, fra det punkt der to motorer antas å svikte samtidig, til en flyplass der det er mulig å 
lande og stanse flyet helt ved hjelp av angitt prosedyre for landing med to motorer ute av drift. Netto flygebane 
skal, innenfor en avstand på 9,3 km (5 NM) på hver side av den planlagte rutetraseen, ha en loddrett klaring på 
minst 2 000 fot til alle forhøyninger på bakken og alle hindringer langs ruten. Ved høyder og i værforhold der det er 
nødvendig å bruke systemer for beskyttelse mot isdannelse, skal det tas hensyn til virkningen av slike systemer på 
data for netto flygebane. Dersom navigasjonsnøyaktigheten ikke ligger innenfor grensen på 95 %, skal operatøren 
øke breddemarginen gitt ovenfor til 18,5 km (10 NM).

c) De to motorene antas å svikte på det mest kritiske punkt av den del av rutetraseen der flyet, ved standard temperatur 
i vindstille og ved marsjhastighet for langdistanseflyging med alle motorer i drift, er mer enn 90 minutter fra en 
flyplass der gjeldende ytelseskrav for beregnet landingsvekt er oppfylt.

d) Netto flygebane skal ha en positiv gradient ved 1 500 fot over den flyplassen der landingen antas utført etter svikt 
i to motorer.

e) Drivstoffdumping er tillatt i et omfang som gjør flyet i stand til å nå flyplassen med nødvendige drivstoffreserver, 
forutsatt at det anvendes en sikker prosedyre.

f) Flyets beregnede masse på det punkt der de to motorene antas å svikte, skal ikke være mindre enn den som 
inkluderer tilstrekkelig drivstoff til å fortsette til den flyplass der en landing planlegges foretatt samt ankomme 
flyplassen i en høyde på minst 1 500 fot direkte over landingsområdet, og deretter fly i denne høyden i 15 
minutter.

OPS 1.510

Landing - Bestemmelsesflyplass og alternative flyplasser

a) Operatøren skal sikre at flyets landingsmasse bestemt i henhold til OPS 1.475 a) ikke overstiger den største 
landingsmassen som er angitt for den høyde og den aktuelle temperatur som er forventet på beregnet tidspunkt for 
landing ved bestemmelsesflyplassen og alternativ(e) flyplass(er).

b) For instrumentinnflyginger med en stigegradient for avbrutt innflyging på mer enn 2,5 % skal en operatør 
kontrollere at flyets beregnede landingsmasse muliggjør en avbrutt innflyging med en stigegradient lik eller større 
enn gjeldende stigegradient for avbrutt innflyging med én motor ute av drift og ved hastighet og konfigurasjon for 
avbrutt innflyging (se gjeldende krav til sertifisering av store fly). Bruk av en alternativ metode skal være godkjent 
av myndigheten.

c) For instrumentinnflyginger med beslutningshøyder lavere enn 200 fot skal en operatør kontrollere at flyets 
beregnede landingsmasse muliggjør en stigegradient for avbrutt innflyging med svikt i kritisk motor og ved den 
hastighet og konfigurasjon som anvendes i forbindelse med avbrutt landing, på minst den høyeste verdien av 2,5 % 
eller offentliggjort gradient.(se CS AWO 243). Bruk av en alternativ metode skal være godkjent av myndigheten.
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OPS 1.515

Landing — Tørre rullebaner

a) Operatøren skal sikre at flyets landingsmasse bestemt i henhold til OPS 1.475 a) for beregnet landingstidspunkt 
ved bestemmelsesflyplassen og ved en alternativ flyplass muliggjør landing med full stopp fra 50 fot over 
rullebaneterskelen

1) for turbojetfly, innenfor 60 % av tilgjengelig landingsstrekning,

2) for turbopropfly, innenfor 70 % av tilgjengelig landingsstrekning, eller

3) for prosedyrer for bratte innflyginger kan luftfartsmyndigheten godkjenne bruk av data for landingsstrekning 
utregnet i samsvar med punkt a) 1) eller a) 2) etter relevans, basert på en høyde over baneterskelen på under 
50 fot, men ikke under 35 fot (se tillegg 1 til OPS 1.515 a) 3)),

4) ved oppfyllelse av kravene i punkt a) 1) og a) 2) kan myndigheten unntaksvis, etter å ha forvisset seg om at 
det finnes et behov (se tillegg 1), godkjenne bruk av kortbanelandingsoperasjoner i samsvar med tillegg 1 og 
2, sammen med eventuelle andre tilleggskrav som myndigheten anser nødvendige for å sikre et godtakbart 
sikkerhetsnivå i hvert enkelt tilfelle.

b) Ved overholdelse av punkt a) skal en operatør ta hensyn til følgende:

1) flyplassens høyde over havet,

2) høyst 50 % av motvindskomponenten eller minst 150 % av medvindskomponenten, og

3) rullebanehellingen i landingsretningen, dersom den er større enn +/-2 %.

c) Ved overholdelse av punkt a) skal det antas at

1) flyet lander på den mest fordelaktige rullebanen i vindstille, og

2) flyet lander på den rullebanen som mest sannsynlig blir tildelt for bruk, basert på antatt vindretning og 
vindstyrke og flyets manøvreringsegenskaper på bakken samt andre forhold som landingshjelpemidler og 
terreng.

d) Dersom en operatør ikke kan oppfylle kravene i punkt c) 1) for en bestemmelsesflyplass som har én enkelt rullebane 
der landing avhenger av en bestemt vindkomponent, kan et fly klareres dersom det er angitt to alternative flyplasser 
der punkt a), b) og c) kan oppfylles fullt ut. Før innflyging for landing på bestemmelsesflyplassen begynnes, skal 
fartøysjefen forvisse seg om at landing kan foretas ved fullstendig overholdelse av OPS 1.510 og punkt a) og b).

e) Dersom en operatør ikke kan oppfylle kravene i punkt c) 2) for bestemmelsesflyplassen, kan flyet klareres dersom 
det er angitt en alternativ flyplass som gjør det mulig fullt ut å overholde punkt a), b) og c).

OPS 1.520

Landing — Våte og forurensede rullebaner

a) Operatøren skal, når aktuelle værrapporter eller værvarsler, eller en kombinasjon av dem, viser at rullebanen 
ved beregnet ankomsttid kan være våt, sikre at tilgjengelig landingsstrekning tilsvarer minst 115 % av 
landingsstrekningen som kreves, bestemt i samsvar med OPS 1.515.

b) Operatøren skal, når aktuelle værrapporter eller værvarsler, eller en kombinasjon av dem, viser at rullebanen 
ved beregnet ankomsttid kan være forurenset, sikre at tilgjengelig landingsstrekning er minst den høyeste av 
landingsstrekningen bestemt i samsvar med punkt a) ovenfor og minst 115 % av landingsstrekningen bestemt i 
samsvar med godkjente data for landingsstrekning på forurensede rullebaner eller tilsvarende som er akseptert av 
myndigheten.
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c) En landingsstrekning på en våt rullebane som er kortere enn det som kreves i punkt a) ovenfor, men ikke mindre 
enn det som kreves av OPS 1.515 a), kan brukes dersom flygehåndboken inneholder særskilt tilleggsinformasjon 
om landingsstrekninger på våte rullebaner.

d) En landingsstrekning på en særlig preparert forurenset rullebane som er kortere enn det som kreves av punkt b) 
ovenfor, men ikke mindre enn det som kreves av OPS 1.515 a), kan brukes dersom flygehåndboken inneholder 
særlig tilleggsinformasjon om landingsstrekninger på forurensede rullebaner.

e) Ved overholdelse av punkt b), c) og d) ovenfor får kriteriene i OPS 1.515 anvendelse, med det unntak at OPS 1.515 
a) 1) og 2) ikke får anvendelse på punkt b) ovenfor.

Tillegg 1 til OPS 1.495 c) 3)

Godkjenning av økte krengningsvinkler

a) Ved bruk av økte krengningsvinkler som krever særskilt godkjenning, skal følgende kriterier oppfylles:

1) Flygehåndsboken skal inneholde godkjente data for nødvendig økning i flygehastigheter og data som gjør det 
mulig å beskrive flygebanen idet det tas hensyn til økte krengningsvinkler og hastigheter.

2) Visuell veiledning skal være tilgjengelig for tilstrekkelig navigeringsnøyaktighet.

3) Minsteverdier for vær og vindbegrensninger skal angis for hver rullebane og være godkjent av myndigheten.

4) Opplæring skal være i samsvar med OPS 1.975.

Tillegg 1 til OPS 1.515 a) 3)

Prosedyrer for bratte innflyginger

a) Myndigheten kan godkjenne anvendelse av prosedyrer for bratte innflyginger med glidebanevinkler på 4,5° eller 
mer og med høyder over baneterskelen på under 50 fot, men ikke under 35 fot, forutsatt at følgende kriterier 
oppfylles:

1) Flygehåndboken skal angi den største godkjente glidebanevinkel, enhver annen begrensning, normale 
prosedyrer, prosedyrer for unormale situasjoner og nødssituasjoner knyttet til bratt innflyging samt endringer 
i data for rullebanelengde ved bruk av kriterier for bratt innflyging.

2) Et egnet referansesystem for glidebane, som omfatter minst et visuelt glidebaneindikasjonssystem, skal være 
tilgjengelig på enhver flyplass der prosedyrer for bratte innflyginger skal gjennomføres.

3) Minsteverdier for vær skal være angitt og godkjent for enhver rullebane som skal benyttes til bratt innflyging. 
Det skal tas hensyn til følgende:

i) situasjonen med hensyn til hindringer,

ii) typen glidebanereferanse og retningsreferanse mot rullebanen, som visuelle hjelpemidler, MLS, 3D-NAV, 
ILS, LLZ, VOR, NDB,

iii) minste visuelle referanse som kreves ved DH og MDA,

iv) tilgjengelig utstyr om bord,

v) flygerens kvalifikasjoner og særlig kjennskap til flyplassen,

vi) begrensninger og prosedyrer i flygehåndboken, og

vii) kriterier for avbrutt innflyging.
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Tillegg 1 til OPS 1.515 a) 4)

Korte landinger

a) I forbindelse med anvendelse av OPS 1.515 a) 4) kan strekningen som brukes til å beregne tillatt landingsmasse, 
bestå av den anvendbare lengden på det erklærte sikkerhetsområdet pluss tilgjengelig erklært landingsstrekning. 
Myndigheten kan godkjenne slike operasjoner etter følgende kriterier:

1) Påvisning av behov for korte landinger. Det skal foreligge en klar offentlig interesse for og driftsmessig 
nødvendighet av operasjonen, på grunn av flyplassens avsides beliggenhet eller fysiske begrensninger for 
forlengelse av rullebanen.

2) Kriterier for fly og drift

i) Korte landinger kan godkjennes bare for fly der den loddrette avstanden mellom banen til flygerens øye 
og banen til laveste del av hjulene, med flyet etablert på normal glidebane, ikke overstiger tre meter.

ii) Ved fastsettelse av flyplassens driftsmessige minstekriterier skal sikt/RVR ikke være mindre enn 1,5 km. 
Dessuten skal vindbegrensninger være angitt i driftshåndboken.

iii) Flygerens minsteerfaring, opplæringskrav og særlig flyplasskjennskap skal angis i driftshåndboken for 
slike operasjoner.

3) Det antas at krysningshøyden over begynnelsen av den anvendbare delen av det erklærte sikkerhetsområdet er 
50 fot.

4) Tilleggskriterier. Myndigheten kan pålegge de tilleggsvilkår den anser nødvendig for trygg drift, idet 
det tas hensyn til flytypens egenskaper, orografiske egenskaper ved innflygingsområdet, tilgjengelige 
innflygingshjelpemidler og vurderinger i forbindelse med avbrutt innflyging og landing. Slike tilleggsvilkår 
kan for eksempel være krav om visuelt glidebanesystem som VASI/PAPI.

Tillegg 2 til OPS 1.515 a) 4)

Flyplasskriterier for korte landinger

a) Bruk av sikkerhetsområdet skal være godkjent av lufthavnsmyndigheten.

b) Lengden av det anvendbare erklærte sikkerhetsområdet i henhold til bestemmelsene 1.515 a) 4) og dette tillegg skal 
ikke overstige 90 meter.

c) Bredden på det erklærte sikkerhetsområdet skal ikke være mindre enn det dobbelte av rullebanebredden eller det 
dobbelte av vingespennet, idet den største verdien velges, sentrert om forlengelsen av rullebanesenterlinjen.

d) Det erklærte sikkerhetsområdet skal være fritt for hindringer eller fordypninger som kan utgjøre en fare for fly som 
kommer inn for lavt, og ingen mobil gjenstand skal tillates inne på det erklærte sikkerhetsområdet mens rullebanen 
brukes til korte landinger.

e) Hellingen på det erklærte sikkerhetsområdet skal ikke overstige 5 % oppover eller 2 % nedover i 
landingsretningen.

f) Ved denne type drift får ikke bærestyrkekravet i OPS 1.480 a) 5) anvendelse på det erklærte sikkerhetsområdet.

KAPITTEL H

YTELSESKLASSE B

OPS 1.525

Alminnelige bestemmelser

a) Operatøren skal ikke drive et enmotorsfly

1) om natten, eller

2) ved instrumentværforhold, bortsett fra etter særlige regler for visuell flyging (VFR).

Merknad:  Begrensninger i drift av enmotorsfly omfattes av OPS 1.240 a) 6).

b) Operatøren skal behandle tomotorsfly som ikke oppfyller stigekravene i tillegg 1 til OPS 1.525 b), som 
enmotorsfly.
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OPS 1.530

Avgang

a) Operatøren skal sikre at massen ved avgang ikke overstiger største masse ved avgang som angitt i flygehåndboken 
for trykkhøyden og temperaturen i omgivelsene på avgangsflyplassen.

b) Operatøren skal sikre at den nominelle avgangsstrekningen, slik den er angitt i flygehåndboken, ikke overstiger

1) ved multiplikasjon med en faktor på 1,25, tilgjengelig avgangsrullebane, eller

2) dersom en stoppbane og/eller et hinderfritt stigeområde er tilgjengelig, følgende:

i) tilgjengelig avgangsrullebane,

ii) ved multiplikasjon med en faktor på 1,15, tilgjengelig avgangsstrekning, eller

iii) ved multiplikasjon med en faktor på 1,3, tilgjengelig akselerasjon-stopp-strekning.

c) Ved overholdelse av punkt b) skal en operatør ta hensyn til følgende:

1) flyets masse idet rulling ved avgang begynnes,

2) flyplassens trykkhøyde,

3) omgivelsestemperaturen på flyplassen,

4) rullebaneforhold og type rullebanedekke,

5) rullebanehellingen i avgangsretningen, og

6) høyst 50 % av den rapporterte motvindskomponenten eller minst 150 % av den rapporterte 
medvindskomponenten.

OPS 1.535

Hinderklaring ved avgang — Flermotorsfly

a) Operatøren skal sikre at avgangsflygebanen for fly med to eller flere motorer som fastsatt i samsvar med dette 
punkt klarerer alle hindringer med en loddrett margin på minst 50 fot, eller med en vannrett avstand på minst 
90 meter pluss 0,125 × D, der D er den vannrette avstanden som flyet tilbakelegger fra enden av tilgjengelig 
avgangsstrekning, eller dersom en sving er planlagt før enden av tilgjengelig avgangsstrekning, enden av 
avgangsstrekningen, med mindre noe annet er fastsatt i punkt b) og c). For fly med vingespenn på mindre enn 60 
meter kan det anvendes en vannrett hinderklaring på halvparten av flyets vingespenn pluss 60 meter pluss 0,125 × 
D. Ved overholdelse av dette punkt skal det antas

1) at stigebanen etter avgang begynner i en høyde på 50 fot over bakkenivået ved enden av avgangsstrekningen 
som kreves i OPS 1.530 b), og slutter i en høyde av 1 500 fot over bakkenivået,

2) at flyet ikke krenger før det har nådd en høyde på 50 fot over bakkenivået, og at krengningsvinkelen deretter 
ikke overstiger 15°,

3) at det oppstår svikt i kritisk motor på det punkt av avgangsflygebanen med alle motorer i drift der den visuelle 
referansen med sikte på å unngå hindringer, forventes tapt,

4) at avgangsflygebanens gradient fra 50 fot til høyden for antatt motorsvikt er lik gjennomsnittlig gradient med 
alle motorer i drift under stigning og overgang til underveiskonfigurasjonen multiplisert med en faktor på 0,77, 
og

5) at avgangsflygebanens gradient fra høyden som nås i samsvar med punkt 4), til enden av avgangsflygebanen 
er lik den stigegradient underveis med en motor ute av drift som er vist i flygehåndboken.
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b) Ved overholdelse av punkt a), i tilfeller der den planlagte flygebanen ikke krever kursendringer på mer enn 15°, 
behøver en operatør ikke ta hensyn til hindringer som har en sideveis avstand større enn

1) 300 m, dersom flygingen utføres under forhold som muliggjør navigering basert på visuelle referanser, 
eller dersom det finnes navigasjonshjelpemidler til rådighet som gjør flygeren i stand til å opprettholde den 
planlagte flygebanen med samme nøyaktighet (se tillegg 1 til OPS 1.535 b) 1) og c) 1)), eller

2) 600 meter for flyginger under alle andre forhold.

c) Ved overholdelse av punkt a), i tilfeller der den planlagte flygebanen krever kursendringer på mer enn 15°, behøver 
en operatør ikke ta hensyn til hindringer som har en sideveis avstand større enn

1) 600 m for flyginger under forhold som muliggjør navigering basert på visuelle referanser (se tillegg 1 til OPS 
1.535 b) 1) og c) 1)),

2) 900 meter for flyginger under alle andre forhold.

d) Ved overholdelse av punkt a), b) og c) skal en operatør ta hensyn til følgende:

1) flyets masse idet rulling ved avgang begynnes,

2) flyplassens trykkhøyde,

3) omgivelsestemperaturen på flyplassen, og

4) høyst 50 % av den rapporterte motvindskomponenten eller minst 150 % av den rapporterte 
medvindskomponenten.

OPS 1.540

Underveis — Flermotorsfly

a) Operatøren skal sikre at flyet, ved de værforhold som forventes for flygingen, og i tilfelle én motor skulle svikte 
mens resten av motorene fungerer innenfor angitt største kontinuerlige motoreffekt, er i stand til å fortsette 
flygingen ved eller over de relevante minstehøyder som er angitt for sikker flyging i driftshåndboken, til et punkt 
1 000 fot over en flyplass der ytelseskravene kan oppfylles.

b) Ved overholdelse av punkt a) ovenfor

1) skal flyet ikke antas å fly ved en høyde som overstiger den høyde der stigehastigheten tilsvarer 300 fot per 
minutt med alle motorer i drift innenfor angitte vilkår for største kontinuerlige motoreffekt, og

2) skal antatt underveisgradient med én motor ute av drift være bruttogradienten for nedstigning eller stigning, 
etter relevans, henholdsvis økt med en gradient på 0,5 % eller redusert med en gradient på 0,5 %.

OPS 1.542

Underveis — Enmotorsfly

a) Operatøren skal sikre at flyet ved de værforhold som forventes for flygingen, og i tilfelle motorsvikt, er i stand til 
å nå fram til et sted der det kan gjennomføres en sikker nødlanding. For landfly kreves et sted på land, med mindre 
myndigheten har godkjent noe annet.

b) Ved overholdelse av punkt a) ovenfor

1) skal flyet ikke antas å fly ved en høyde som overstiger den høyde der stigehastigheten tilsvarer 300 fot per 
minutt med motoren i drift innenfor angitte vilkår for største kontinuerlige motoreffekt, og

2) skal underveisgradienten antas å være bruttogradienten for nedstigning redusert med en gradient på 0,5 %.

OPS 1.545

Landing - Bestemmelsesflyplass og alternative flyplasser

Operatøren skal sikre at flyets landingsmasse bestemt i henhold til OPS 1.475 a) ikke overstiger den største 
landingsmassen som er angitt for den høyde og den aktuelle temperatur som er forventet på beregnet tidspunkt for 
landing ved bestemmelsesflyplassen og alternativ(e) flyplass(er).
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OPS 1.550

Landing — Tørre rullebaner

a) Operatøren skal sikre at flyets landingsmasse bestemt i henhold til OPS 1.475 a) for beregnet landingstidspunkt 
muliggjør landing med full stopp fra 50 fot over rullebaneterskelen innenfor 70 % av landingsstrekningen som er 
tilgjengelig ved bestemmelsesflyplassen og ved en alternativ flyplass.

1) Myndigheten kan godkjenne bruk av landingsstrekningsdata som er faktorisert i samsvar med dette punkt på 
grunnlag av en høyde over terskelen på mindre enn 50 fot, men ikke under 35 fot (se tillegg 1 til OPS 1.550 
a)).

2) Myndigheten kan godkjenne korte landinger i samsvar med kriteriene i tillegg 2 til OPS 1.550 a).

b) Ved overholdelse av punkt a) skal en operatør ta hensyn til følgende:

1) flyplassens høyde over havet,

2) høyst 50 % av motvindskomponenten eller minst 150 % av medvindskomponenten,

3) rullebaneforhold og type rullebanedekke, og

4) rullebanehellingen i landingsretningen.

c) Ved klarering av et fly i henhold til punkt a) skal det antas at

1) flyet lander på den mest fordelaktige rullebanen i vindstille, og

2) flyet lander på den rullebanen som mest sannsynlig blir tildelt for bruk, basert på antatt vindretning og 
vindstyrke og flyets manøvreringsegenskaper på bakken samt andre forhold som landingshjelpemidler og 
terreng.

d) Dersom en operatør ikke kan oppfylle kravene i punkt c) 2) for bestemmelsesflyplassen, kan flyet klareres dersom 
det er angitt en alternativ flyplass som gjør det mulig fullt ut å overholde punkt a), b) og c).

OPS 1.555

Landing — Våte og forurensede rullebaner

a) Operatøren skal, når aktuelle værrapporter eller værvarsler, eller en kombinasjon av disse, viser at rullebanen ved 
beregnet ankomsttid kan være våt, sikre at tilgjengelig landingsstrekning minst tilsvarer landingsstrekningen som 
kreves, bestemt i samsvar med OPS 1.515, multiplisert med en faktor på 1,15.

b) Operatøren skal, når aktuelle værrapporter eller værvarsler, eller en kombinasjon av dem, viser at rullebanen ved 
beregnet ankomsttid kan være forurenset, sikre at landingsstrekningen, som bestemmes ved hjelp av data som 
myndigheten kan akseptere, ikke overstiger tilgjengelig landingsstrekning.

c) En landingsstrekning på en våt rullebane som er kortere enn det som kreves i punkt a) ovenfor, men ikke mindre 
enn det som kreves i OPS 1.550 a), kan brukes dersom flygehåndboken inneholder særskilt tilleggsinformasjon om 
landingsstrekninger på våte rullebaner.

Tillegg 1 til OPS 1.525 b)

Alminnelige bestemmelser — Stigning ved avgang og landing

(Kravene i dette tillegg bygger på JAR–23.63 c) 1) og JAR–23.63 c) 2), som trådte i kraft 11. mars 1994.)

a) Stigning ved avgang

1) Alle motorer i drift

i) Stabil stigegradient etter avgang skal være minst 4 % med

A) avgangseffekt på hver enkelt motor,

B) understellet nedfelt, men dersom understellet kan trekkes opp på høyst sju sekunder, kan det antas å 
være trukket opp,

C) vingeklaffene i avgangsposisjon(er), og

D) en stigehastighet som minst er høyere enn 1,1 VMC og 1,2 VS1.
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2) Én motor ute av drift

i) Stabil stigegradient ved en høyde på 400 fot over avgangsnivået skal være målbart positiv med

A) den kritiske motoren ute av drift og dens propell i stilling for minste motstand,

B) gjenværende motor på avgangseffekt,

c) understellet trukket opp,

D) vingeklaffene i avgangsposisjon(er), og

E) en stigehastighet tilsvarende den som oppnås ved 50 fot.

ii) Stabil stigegradient skal ikke være mindre enn 0,75 % ved en høyde på 1 500 fot over avgangsnivået 
med

A) den kritiske motoren ute av drift og dens propell i stilling for minste motstand,

B) gjenværende motor høyst på største kontinuerlige effekt,

C) landingsunderstellet trukket opp,

D) vingeklaffene trukket opp, og

E) en stigehastighet på minst 1,2 VS1.

b) Stigning ved landing

1) Alle motorer i drift

i) Stabil stigegradient skal være minst 2,5 % med

A) ikke mer enn den motoreffekt eller skyvekraft som er tilgjengelig åtte sekunder etter at 
hastighetsregulatoren begynner å beveges fra stilling for laveste tomgangseffekt,

B) landingsunderstellet nedfelt,

C) vingeklaffene i landingsposisjon, og

D) en stigehastighet tilsvarende VREF.

2) Én motor ute av drift

i) Stabil stigegradient skal ikke være mindre enn 0,75 % ved en høyde på 1 500 fot over landingsnivået 
med

A) den kritiske motoren ute av drift og dens propell i stilling for minste motstand,

B) gjenværende motor høyst på største kontinuerlige effekt,

C) landingsunderstellet trukket opp,

D) vingeklaffene trukket opp, og

E) en stigehastighet på minst 1,2 VS1.

Tillegg 1 til OPS 1.535 b) 1) og c) 1)

Avgangsstigebane — Navigering basert på visuelle referanser

For å muliggjøre navigering basert på visuelle referanser skal en operatør sikre at de rådende værforhold på 
driftstidspunktet, herunder skydekkehøyde og sikt, er slik at hinder- og/eller bakkereferansepunkter kan ses og 
identifiseres. Driftshåndboken skal for den eller de berørte flyplasser angi de minsteværforhold som gjør det mulig for 
flygebesetningen å bestemme og opprettholde korrekt flygevei i forhold til bakkereferansepunktene, slike at det sikres 
margin til hindringer og terreng som følger:

a) prosedyren skal være klart definert ut fra bakkereferansepunkter, slik at kursen som skal følges, kan analyseres med 
hensyn til krav til hinderklaring,

b) prosedyren skal ta hensyn til flyets begrensninger med hensyn til hastighet framover, krengningsvinkel og vindens 
påvirkning,

c) besetningen skal ha til rådighet en skriftlig beskrivelse og/eller en bildebeskrivelse av prosedyren, og

d) de begrensende miljøforhold skal være angitt (f.eks. vind, skydekke, sikt, dag/natt, omgivelsesbelysning, 
lysmarkering av hindringer).
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Tillegg 1 til OPS 1.550 a)

Prosedyrer for bratte innflyginger

a) Myndigheten kan godkjenne anvendelse av prosedyrer for bratte innflyginger med glidebanevinkler på 4,5° eller 
mer og med høyder over baneterskelen på under 50 fot, men ikke under 35 fot, forutsatt at følgende kriterier 
oppfylles:

1) Flygehåndboken skal angi den største godkjente glidebanevinkel, enhver annen begrensning, normale 
prosedyrer, prosedyrer for unormale situasjoner og nødssituasjoner knyttet til bratt innflyging samt endringer 
i data for rullebanelengde ved bruk av kriterier for bratt innflyging.

2) Et egnet referansesystem for glidebane, som omfatter minst et visuelt glidebaneindikasjonssystem, skal være 
tilgjengelig på enhver flyplass der prosedyrer for bratte innflyginger skal gjennomføres.

3) Minsteverdier for vær skal være angitt og godkjent for enhver rullebane som skal benyttes til bratt innflyging. 
Det skal tas hensyn til følgende:

i) situasjonen med hensyn til hindringer,

ii) typen glidebanereferanse og retningsreferanse mot rullebanen som visuelle hjelpemidler, MLS, 3D-NAV, 
ILS, LLZ, VOR, NDB,

iii) minste visuelle referanse som kreves ved DH og MDA,

iv) tilgjengelig utstyr om bord,

v) flygerens kvalifikasjoner og særlig kjennskap til flyplassen,

vi) begrensninger og prosedyrer i flygehåndboken, og

vii) kriterier for avbrutt innflyging.

Tillegg 2 til OPS 1.550 a)

Drift med korte landinger

a) Strekningen som brukes til beregning av tillatt landingsmasse kan med hensyn til OPS 1.550 a) 2) bestå av den 
anvendbare lengden av det erklærte sikkerhetsområdet pluss erklært tilgjengelig landingsstrekning. Myndigheten 
kan godkjenne slik drift etter følgende kriterier:

1) Bruk av sikkerhetsområdet skal være godkjent av flyplassmyndigheten.

2) Det erklærte sikkerhetsområdet skal være fritt for hindringer eller fordypninger som kan utgjøre en fare for fly 
som kommer inn for lavt, og ingen mobil gjenstand skal tillates inne på det erklærte sikkerhetsområdet mens 
rullebanen brukes til korte landinger.

3) Hellingen på det erklærte sikkerhetsområdet skal ikke overstige 5 % oppover eller 2 % nedover i 
landingsretningen.

4) Det erklærte sikkerhetsområdets anvendbare lengde i henhold til bestemmelsene i dette tillegg skal ikke 
overstige 90 meter.

5) Bredden på det erklærte sikkerhetsområdet skal minst være den dobbelte av rullebanebredden, sentrert om 
rullebanens forlengede midtlinje.

6) Det antas at krysningshøyden over begynnelsen av den anvendbare delen av det erklærte sikkerhetsområdet er 
på minst 50 fot.

7) Ved denne type drift får ikke bærestyrkekravet i OPS 1.480 a) 5) anvendelse på det erklærte 
sikkerhetsområdet.

8) Minsteverdiene for vær skal angis og godkjennes for hver rullebane som skal brukes, og skal minst tilsvare det 
som er størst av VFR og minsteverdiene for ikke-presisjonsinnflyging.

9) Krav til flyger skal angis (jf. OPS 1.975 a)).

10) Myndigheten kan pålegge tilleggsvilkår som den anser nødvendige av hensyn til driftssikkerheten, idet det tas 
hensyn til flytypens egenskaper, innflygingshjelpemidler og vurderinger i forbindelse med avbrutt innflyging/
landing.
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KAPITTEL I

YTELSESKLASSE C

OPS 1.560

Alminnelige bestemmelser

Operatøren skal, for å fastslå om kravene i dette kapittel er oppfylt, sikre at de godkjente ytelsesdata i flygehåndboken 
om nødvendig suppleres med andre data som kan aksepteres av myndigheten, dersom de godkjente ytelsesdata i 
flygehåndboken er utilstrekkelige.

OPS 1.565

Avgang

a) Operatøren skal sikre at massen ved avgang ikke overstiger største masse ved avgang som angitt i flygehåndboken 
for trykkhøyden og temperaturen i omgivelsene på avgangsflyplassen.

b) Operatøren skal, for fly som har data for avgangsbanens lengde i sine flygehåndbøker som ikke tar hensyn til 
muligheten for motorsvikt, sikre at den strekningen som flyet krever fra begynnelsen av rulling ved avgang for å 
nå en høyde på 50 fot over bakkenivået med alle motorer i drift og innenfor angitte forhold med største motoreffekt 
ved avgang, multiplisert med en faktor på

1) 1,33 for fly med to motorer, eller

2) 1,25 for fly med tre motorer, eller

3) 1,18 for fly med fire motorer,

ikke overstiger tilgjengelig avgangsrullebane ved avgangsflyplassen.

c) Operatøren skal, for fly som har data for avgangsbanens lengde i sine flygehåndbøker som tar hensyn til muligheten 
for motorsvikt, sikre at følgende krav er oppfylt i samsvar med spesifikasjonene i flygehåndboken:

1) Akselerasjon-stopp-strekningen skal ikke overstige tilgjengelig akselerasjon-stopp-strekning.

2) Avgangsstrekningen skal ikke overstige tilgjengelig avgangsstrekning, med et hinderfritt stigeområde som 
ikke overstiger halvparten av tilgjengelig avgangsstrekning.

3) Strekningen for rulling ved avgang skal ikke overstige tilgjengelig strekning for rulling ved avgang.

4) Verdiene for hastigheten V1 skal være de samme for både avbrutt og fortsatt avgang ved overholdelse av dette 
punkt.

5) På en våt eller forurenset rullebane skal massen ved avgang ikke overstige den som er tillatt for avgang på en 
tørr rullebane under de samme forhold.

d) Ved overholdelse av bestemmelsene i punkt b) og c) skal operatøren ta hensyn til følgende:

1) flyplassens trykkhøyde,

2) omgivelsestemperaturen på flyplassen,

3) rullebaneforhold og type rullebanedekke,

4) rullebanehellingen i avgangsretningen,

5) høyst 50 % av den rapporterte motvindskomponenten eller minst 150 % av den rapporterte medvindskomponenten, 
og

6) en eventuell reduksjon av rullebanelengden på grunn av oppstillingen av flyet før avgang.
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OPS 1.570

Hinderklaring ved avgang

a) Operatøren skal sikre at stigebanen ved avgang med én motor er ute av drift, klarer alle hindringer med en loddrett 
avstand på minst 50 fot pluss 0,01 × D, eller med en vannrett avstand på minst 90 meter pluss 0,125 × D, der D 
er den vannrette strekningen som flyet har tilbakelagt fra enden av tilgjengelig avgangsstrekning. For fly med 
vingespenn på mindre enn 60 meter kan det anvendes en vannrett hinderklaring på halvparten av flyets vingespenn 
pluss 60 meter pluss 0,125 × D.

b) Stigebanen ved avgang skal begynne i en høyde på 50 fot over bakkenivået ved enden av avgangsstrekningen som 
kreves i OPS 1.565 b) eller c), etter relevans, og slutter i en høyde av 1 500 fot over bakkenivået.

c) Ved overholdelse av punkt a) skal operatøren ta hensyn til følgende:

1) flyets masse idet avgangsstrekningen begynnes,

2) flyplassens trykkhøyde,

3) omgivelsestemperaturen på flyplassen, og

4) høyst 50 % av den rapporterte motvindskomponenten eller minst 150 % av den rapporterte 
medvindskomponenten.

d) Ved overholdelse av punkt a) er kursendringer ikke tillatt før det punkt på stigebanen der en høyde på 50 fot over 
bakkenivået er nådd. Deretter, opptil en høyde av 400 fot, antas det at flyet ikke krenger mer enn 15°. Høyere 
enn 400 fot kan det planlegges med krengning på mer enn 15°, men ikke mer enn 25°. Det skal tas tilstrekkelig 
hensyn til krengningens innvirkning på flygehastigheter og flygebane, herunder økte strekninger som følge av økte 
operasjonshastigheter.

e) Ved overholdelse av punkt a), i tilfeller der den planlagte flygebanen ikke krever kursendringer på mer enn 15°, 
behøver en operatør ikke ta hensyn til hindringer som har en sideveis avstand større enn

1) 300 meter, dersom flygeren er i stand til å opprettholde nødvendig navigasjonsnøyaktighet gjennom det 
hinderbegrensede området, eller

2) 600 meter for flyginger under alle andre forhold.

f) Ved overholdelse av punkt a), i tilfeller der den planlagte flygebanen krever kursendringer på mer enn 15°, behøver 
en operatør ikke ta hensyn til hindringer som har en sideveis avstand større enn

1) 600 meter, dersom flygeren er i stand til å opprettholde nødvendig navigasjonsnøyaktighet gjennom det 
hinderbegrensede området, eller

2) 900 meter for flyginger under alle andre forhold.

g) Operatøren skal fastsette beredskapsprosedyrer for å oppfylle kravene i OPS 1.570 og gi en sikker rute der 
hindringer unngås, slik at flyet er i stand til å oppfylle underveiskravene i OPS 1.580 eller lande på enten 
avgangsflyplassen eller på en alternativ avgangsflyplass.

OPS 1.575

Underveis — Alle motorer i drift

a) Operatøren skal sikre at flyet, ved de værforhold som forventes for flygingen, på et hvilket som helst punkt langs 
ruten eller ethvert planlagt avvik fra denne, er i stand til å oppnå en stigehastighet på minst 300 fot per minutt med 
alle motorer i drift innenfor angitte vilkår for største kontinuerlige motoreffekt ved

1) minstehøydene for sikker flyging for hver del av ruten som skal flys, eller ethvert planlagt avvik fra den som 
er angitt i eller beregnet på grunnlag av opplysninger i driftshåndboken for flyet, og

2) de minstehøyder som er nødvendige for å oppfylle vilkårene i OPS 1.580 og 1.585, etter relevans.
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OPS 1.580

Underveis — én motor ute av drift

a) Operatøren skal sikre at flyet ved de værforhold som forventes for flygingen, og i tilfelle én motor skulle svikte ved 
et punkt langs ruten eller et planlagt avvik fra denne, mens den andre eller de øvrige motorene fungerer innenfor 
angitt største kontinuerlige motoreffekt, er i stand til å fortsette flygingen fra marsjhøyden til en flyplass der landing 
kan gjennomføres i samsvar med OPS 1.595 eller OPS 1.600, etter relevans, og klare hindringer innen 9,3 km (5 
NM) på hver side av planlagt rutetrasé med en loddrett klaring på minst

1) 1 000 fot dersom stigehastigheten er null eller større, eller

2) 2 000 fot dersom stigehastigheten er mindre enn null.

b) Flygebanen skal ha en positiv helling i en høyde på 450 meter (1 500 fot) over den flyplassen der landingen antas 
utført etter svikt i én motor. 

c) I forbindelse med dette punkt skal flyets tilgjengelige stigehastighet antas å være 150 fot per minutt mindre enn 
angitt brutto stigehastighet.

d) Ved overholdelse av dette avsnitt skal en operatør øke breddemarginene i punkt a) til 18,5 km (10 NM), dersom 
navigasjonsnøyaktigheten ikke er innenfor 95 %.

e) Drivstoffdumping er tillatt i et omfang som gjør flyet i stand til å nå flyplassen med nødvendige drivstoffreserver, 
forutsatt at det benyttes en sikker prosedyre.

OPS 1.585

Underveis - Fly med tre eller flere motorer, to motorer ute av drift

a) Operatøren skal sikre at et fly som har tre eller flere motorer, ved standard temperatur i vindstille og ved 
marsjhastighet for langdistanseflyging med alle motorer i drift, ikke på noe sted langs den planlagte rutetrasé 
befinner seg mer enn 90 minutters flyging fra en flyplass der gjeldende ytelseskrav for beregnet landingsmasse 
oppfylles, med mindre flyet overholder punkt b)-f) nedenfor.

b) Den viste flygebanen med to motorer ute av drift skal tillate at flyet ved de forventede værforhold og med klaring 
av alle hindre innenfor 9,3 km (5 NM) på hver side av planlagt rutetrasé med en loddrett avstand på minst 2 000 
fot kan fortsette flygingen til en flyplass der gjeldende ytelseskrav med beregnet landingsmasse oppfylles.

c) De to motorene antas å svikte på det mest kritiske punkt av den del av rutetraseen der flyet, ved standard temperatur 
i vindstille og ved marsjhastighet for langdistanseflyging med alle motorer i drift, er mer enn 90 minutter fra en 
flyplass der gjeldende ytelseskrav for beregnet landingsvekt er oppfylt.

d) Flyets beregnede masse på det punkt der de to motorene antas å svikte, skal ikke være mindre enn den som 
inkluderer tilstrekkelig drivstoff til å fortsette til den flyplass der en landing planlegges foretatt samt ankomme 
flyplassen i en høyde på minst 450 meter (1 500 fot) direkte over landingsområdet, og deretter fly i denne høyden 
i 15 minutter.

e) I tilknytning til dette punkt skal flyets tilgjengelige stigehastighet antas å være 150 fot per minutt mindre enn 
angitt.

f) Ved overholdelse av dette avsnitt skal en operatør øke breddemarginene i punkt a) til 18,5 km (10 NM), dersom 
navigasjonsnøyaktigheten ikke er innenfor 95 %.

g) Drivstoffdumping er tillatt i et omfang som gjør flyet i stand til å nå flyplassen med nødvendige drivstoffreserver, 
forutsatt at det anvendes en sikker prosedyre.

OPS 1.590

Landing - Bestemmelsesflyplass og alternative flyplasser

Operatøren skal sikre at flyets landingsmasse bestemt i henhold til OPS 1.475 a) ikke overstiger den største 
landingsmassen som er angitt i flygehåndboken for den høyde, og dersom dette er angitt i flygehåndboken, den 
omgivelsestemperatur som er forventet på beregnet tidspunkt for landing ved bestemmelsesflyplassen og en alternativ 
flyplass.
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OPS 1.595

Landing — Tørre rullebaner

a) Operatøren skal sikre at flyets landingsmasse bestemt i henhold til OPS 1.475 a) for beregnet landingstidspunkt 
muliggjør landing med full stopp fra 50 fot over rullebaneterskelen innenfor 70 % av landingstrekningen som er 
tilgjengelig ved bestemmelsesflyplassen og ved en alternativ flyplass.

b) Ved overholdelse av punkt a) skal operatøren ta hensyn til følgende:

1) flyplassens høyde over havet,

2) høyst 50 % av motvindskomponenten eller minst 150 % av medvindskomponenten,

3) typen rullebanedekke, og

4) rullebanehellingen i landingsretningen.

c) Ved klarering av et fly i henhold til punkt a) skal det antas at

1) flyet lander på den mest fordelaktige rullebanen i vindstille, og

2) flyet lander på den rullebanen som mest sannsynlig blir tildelt for bruk, basert på antatt vindretning og 
vindstyrke og flyets manøvreringsegenskaper på bakken samt andre forhold som landingshjelpemidler og 
terreng.

d) Dersom operatøren ikke kan oppfylle kravene i punkt c) 2) ovenfor for bestemmelsesflyplassen, kan flyet klareres 
dersom det er angitt en alternativ flyplass som gjør det mulig fullt ut å overholde punkt a), b) og c).

OPS 1.600

Landing — Våte og forurensede rullebaner

a) Operatøren skal, når aktuelle værrapporter eller værvarsler, eller en kombinasjon av dem, viser at rullebanen ved 
beregnet ankomsttid kan være våt, sikre at tilgjengelig landingsstrekning minst tilsvarer landingsstrekningen som 
kreves, bestemt i samsvar med OPS 1.595, multiplisert med en faktor på 1,15.

b) Operatøren skal, når aktuelle værrapporter eller værvarsler, eller en kombinasjon av disse, viser at rullebanen ved 
beregnet ankomsttid kan være forurenset, sikre at landingsstrekningen, som bestemmes ved hjelp av data som kan 
myndigheten kan akseptere, ikke overstiger tilgjengelig landingsstrekning.

KAPITTEL J

MASSE OG BALANSE

OPS 1.605

Alminnelige bestemmelser

(Se tillegg 1 til OPS 1.605)

a) Operatøren skal under enhver fase av driften sikre at flyets last, masse og tyngdepunkt overholder de begrensninger 
som er angitt i den godkjente flygehåndboken, eller i driftshåndboken dersom denne er mer restriktiv.

b) Operatøren skal bestemme et flys masse og tyngdepunkt ved faktisk veiing før flyet tas i bruk første gang, og 
deretter med fire års mellomrom dersom de enkelte flys masse anvendes, og med ni års mellomrom dersom 
flåtens masse anvendes. De akkumulerte virkninger av endringer og reparasjoner på massen og balansen skal tas 
i betraktning og dokumenteres. Dessuten skal flyene veies på nytt dersom virkningen av endringer på massen og 
balansen ikke er nøyaktig kjent.
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c) Operatøren skal bestemme massen av alt driftsutstyr og alle besetningsmedlemmer, herunder i flyets tørre 
driftsmasse, ved veiing eller ved bruk av standardmasser. Innvirkningen av deres plassering på flyets tyngdepunkt 
skal bestemmes.

d) Operatøren skal bestemme massen av nyttelasten, herunder enhver ballast, ved faktisk veiing eller bestemme 
massen av nyttelasten i samsvar med standard passasjer- og bagasjemasser som angitt i OPS 1.620.

e) Operatøren skal bestemme drivstoffmengdens masse ved hjelp av faktisk tetthet, eller dersom denne ikke er kjent, 
tettheten beregnet etter en metode som er angitt i driftshåndboken.

OPS 1.607

Terminologi

a) Tørr driftsmasse: Den samlede massen av et fly som er klart for en bestemt type drift, ikke medregnet nyttbart 
drivstoff og nyttelast. Denne massen omfatter for eksempel

1) besetning og besetningens bagasje,

2) proviant og flyttbart utstyr til betjening av passasjerer, og

3) drikkevann og toalettkjemikalier.

b) Største masse uten drivstoff: Største tillatte masse for et fly uten nyttbart drivstoff. Massen av drivstoff i 
særlige tanker skal inkluderes i massen uten drivstoff dersom dette er uttrykkelig angitt i begrensningene i 
flygehåndboken.

c) Største strukturelle landingsmasse: Største tillatte samlede flymasse ved landing under normale omstendigheter.

d) Største strukturelle masse ved avgang: Største tillatte samlede flymasse ved begynnelse av rulling ved avgang.

e) Passasjerklassifisering:

1) Voksne, menn og kvinner, er definert som personer i alderen tolv år og oppover.

2) Barn er definert som personer med en alder på to år og mer, men under tolv år.

3) Spedbarn er definert som personer under to år.

f) Nyttelast: Samlet masse av passasjerer, bagasje og frakt, herunder all ikke-kommersiell last.

OPS 1.610

Lasting, masse og balanse

Operatøren skal i driftshåndboken angi de prinsipper og metoder som er anvendt ved lasting og for masse- og 
balansesystemet som oppfyller kravene i OPS 1.605. Dette systemet skal omfatte alle typer planlagte operasjoner.

OPS 1.615

Masseverdier for besetning

a) Operatøren skal bruke følgende masseverdier for å bestemme tørr driftsmasse:

1) besetningens faktiske masse, herunder dens bagasje, eller

2) standardmasser, herunder håndbagasje, på 85 kg for flygebesetningsmedlemmer og 75 kg for 
kabinbesetningsmedlemmer, eller

3) andre standardmasser som myndigheten kan godta.

b) Operatøren skal korrigere tørr driftsmasse for å ta hensyn til eventuell tilleggsbagasje. Det skal tas hensyn til denne 
tilleggsbagasjens plassering når flyets tyngdepunkt bestemmes.
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OPS 1.620

Masseverdier for passasjerer og bagasje

a) Operatøren skal beregne massen av passasjerer og innsjekket bagasje ved hjelp av enten den faktiske massen av 
hver person og den faktiske veide bagasjemassen, eller standard masserverdier som angitt i tabell 1 til 3, unntatt når 
antallet passasjerseter er mindre enn ti. I slike tilfeller kan passasjermassen bestemmes ved hjelp av muntlig utsagn 
fra eller på vegne av hver passasjer med tilføyelse av en forhåndsfastsatt konstant for å ta hensyn til håndbagasje 
og klær. (Prosedyren for å angi når faktiske masser eller standardmasser skal velges, og prosedyren som skal følges 
ved bruk av muntlige utsagn, skal inkluderes i driftshåndboken.)

b) Ved bestemmelse av faktisk masse ved veiing skal operatøren sikre at passasjerenes personlige eiendeler og 
håndbagasje inkluderes. Slik veiing skal utføres umiddelbart før ombordstigning og på et nærliggende sted.

c) Ved veiing av passasjerenes masse ved hjelp av standardmasseverdier skal standardmasseverdiene i tabell 1 og 
2 nedenfor anvendes. Standardmassene omfatter håndbagasje og massen av eventuelle spedbarn under to år som 
bæres av en voksen i et passasjersete. Spedbarn som opptar egne passasjerseter, anses som barn i henhold til dette 
punkt.

d) Masseverdier for passasjerer — 20 eller flere seter

1) Dersom det samlede antallet tilgjengelige passasjerseter i et fly er 20 eller høyere, får standardmassene 
for menn og kvinner i tabell 1 anvendelse. Som alternativ i tilfeller der det samlede antallet tilgjengelige 
passasjerseter er 30 eller høyere, får «alle voksne»-masseverdiene i tabell 1 anvendelse.

2) I henhold til tabell 1 betyr «feriecharterflyging» en charterflyging som utelukkende er beregnet å inngå i en 
feriepakketur. Masseverdiene for feriecharterflyging gjelder forutsatt at høyst 5 % av passasjersetene i flyet 
benyttes til ikke-kommersiell frakt av visse kategorier av passasjerer.

Tabell 1

Passasjerseter 20 og flere 30 og flere. Alle 
voksne

Menn Kvinner

Alle flyginger unntatt 
feriecharterflyginger

88 kg 70 kg 84 kg

Feriecharterflyginger 83 kg 69 kg 76 kg

Barn 35 kg 35 kg 35 kg

e) Masseverdier for passasjerer — 19 eller færre seter

1) Dersom det samlede antallet tilgjengelige passasjerseter i et fly er 19 eller lavere, får standardmassene for 
menn og kvinner i tabell 2 anvendelse.

2) På flygingen der det ikke medbringes håndbagasje i kabinen, eller der håndbagasje beregnes for seg, kan 
6 kg trekkes fra ovennevnte masser for menn og kvinner. Gjenstander som frakk, paraply, en liten veske eller 
håndveske, lesestoff eller et lite kamera anses ikke som håndbagasje i henhold til dette punkt.

Tabell 2

Passasjerseter 1 — 5 6 — 9 10 — 19

Menn 104 kg 96 kg 92 kg

Kvinner 86 kg 78 kg 74 kg

Barn 35 kg 35 kg 35 kg
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f) Masseverdier for bagasje

1) Dersom det samlede antallet tilgjengelige passasjerseter er 20 eller høyere, får standardmasseverdiene gitt i 
tabell 3 anvendelse på hvert kolli innsjekket bagasje. For fly med 19 eller færre passasjerseter skal den faktiske 
innsjekkede bagasjen bestemt ved veiing, anvendes.

2) I tabell 3

i) betyr «innenriksflyging» en flyging med opprinnelses- og bestemmelsessted innenfor grensene til én 
stat,

ii) betyr «flyginger innen den europeiske region» andre flyginger enn innenriksflyginger med opprinnelses- 
og bestemmelsessted innen området angitt i tillegg 1 til OPS 1.620 f), og

iii) betyr «interkontinentale flyginger» flyginger som ikke er flyginger innen den europeiske region, og som 
har opprinnelses- og bestemmelsessted på forskjellige kontinenter.

Tabell 3

20 eller flere seter

Type flyging Standardmasse for bagasje

Innenriks 11 kg

Innen den europeiske region 13 kg

Interkontinental 15 kg

Alle andre 13 kg

g) Dersom operatøren ønsker å anvende andre standardmasseverdier enn dem i tabell 1-3, skal vedkommende 
underrette myndigheten om sine begrunnelser og innhente forhåndstillatelse. Vedkommende skal også inngi for 
godkjenning en detaljert plan for veiingsundersøkelse og anvende den statistiske analysemetoden som er gitt i 
tillegg 1 til OPS 1.620 g). Etter at myndigheten har verifisert og godkjent resultatene av veiingsundersøkelsen, får 
de reviderte standardmasseverdiene anvendelse bare for denne operatøren. De reviderte standardmasseverdiene kan 
benyttes bare under omstendigheter som tilsvarer dem som undersøkelsen er utført for. Dersom standardmassene 
overstiger dem i tabell 1 til 3, skal slike høyere verdier benyttes.

h) Ved alle flyginger der det fraktes et betydelig antall passasjerer hvis masse, herunder håndbagasje, antas å overstige 
standardverdien for passasjermasse, skal operatøren bestemme den faktiske massen av passasjerene ved veiing eller 
ved å legge til en tilstrekkelig massetilleggsverdi.

i) Dersom standardmasseverdiene for innsjekket bagasje anvendes, og et betydelig antall passasjerer sjekker inn 
bagasje som forventes å overstige standardbagasjemassen, skal operatøren bestemme den faktiske massen av slik 
bagasje ved veiing eller ved å legge til en tilstrekkelig massetilleggsverdi.

j) Operatøren skal sikre at en fartøysjef blir underrettet dersom en ikke-standardmetode er benyttet for å bestemme 
massen av lasten, og at denne metoden angis i masse- og balansedokumentasjonen.

OPS 1.625

Masse- og balansedokumentasjon

(Se tillegg 1 til OPS 1.625)

a) Operatøren skal før hver flyging fastsette masse- og balansedokumentasjon der lasten og fordelingen av den angis. 
Masse- og balansedokumentasjonen skal gjøre det mulig for fartøysjefen å fastslå at lasten og fordelingen av den er 
slik at flyets masse- og balansegrenser ikke er overskredet. Den som fastsetter masse- og balansedokumentasjonen, 
skal navngis i dokumentet. Den som fører tilsyn med lastingen av flyet, skal bekrefte ved underskrift at lasten og 
fordelingen av den er i samsvar med masse- og balansedokumentasjonen. Dette dokumentet skal kunne godtas av 
fartøysjefen, idet vedkommendes godkjenning angis ved kontrasignering eller tilsvarende. (Se også OPS 1.1055 a) 
12).)

b) Operatøren skal angi prosedyrer for endringer i lasten som skjer i siste øyeblikk.

c) Med forbehold om myndighetens godkjenning kan operatøren anvende alternative prosedyrer i forhold til dem som 
kreves i punkt a) og b).
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Tillegg 1 til OPS 1.605

Masse og balanse — Alminnelige bestemmelser

(Se OPS 1.605)

a) Bestemmelse av et flys tørre driftsmasse

1) Veiing av et fly

i) Nye fly veies vanligvis ved fabrikken, og kan settes i drift uten å veies på nytt dersom masse- og 
balanseregistre er justert for eventuelle endringer eller justeringer på flyet. Fly som overføres fra en operatør 
med et godkjent massekontrollprogram til en annen operatør med et godkjent massekontrollprogram, 
behøver ikke veies på ny før de tas i bruk av mottakende operatør, med mindre det er gått over fire år siden 
siste veiing.

ii) Hvert flys masse og tyngdepunktplassering skal regelmessig bestemmes på nytt. Største intervall mellom 
to veiinger skal fastsettes av operatøren i samsvar med kravene i OPS 1.605 b). Dessuten skal massen og 
tyngdepunktet til hvert fly bestemmes på nytt ved

A) veiing, eller

B) beregning, dersom operatøren kan begrunne gyldigheten av valgt beregningsmetode, når kumulative 
endringer i tørr driftsmasse overstiger ± 0,5 % av største landingsmasse, eller når kumulativ endring 
i tyngdepunktplasseringen overstiger 0,5 % av aerodynamisk middelkorde.

2) Flåtens masse og tyngdepunktplassering

i) For en flåte eller en gruppe av fly av samme modell og konfigurasjon kan det anvendes en gjennomsnittlig 
tørr driftsmasse og tyngdepunktplassering for flåtens masse og tyngdepunktplassering, forutsatt at de 
enkelte flys tørre driftsmasse og tyngdepunktplasseringer overholder toleransene som er angitt i punkt ii) 
nedenfor. Videre får kriteriene angitt punkt iii), iv) og a) 3) nedenfor, anvendelse.

ii) Toleranser

A) Dersom tørr driftsmasse for et gitt fly som blir veid, eller beregnet tørr driftsmasse for et gitt fly i en 
flåte avviker med mer enn ± 0,5 % av største strukturelle landingsmasse fra fastsatt tørr driftsmasse 
for flåten, eller dersom tyngdepunktplasseringen avviker med mer enn ± 0,5 % av den aerodynamiske 
middelkorden i forhold til flåtens tyngdepunktplassering, skal flyet tas ut av flåten. Det kan opprettes 
separate flåter, som hver har ulik gjennomsnittlig flåtemasse.

B) I tilfeller der flyets masse er innenfor flåtens toleranse for tørr driftsmasse, men tyngdepunktplasseringen 
er utenfor tillatt flåtetoleranse, kan flyet fortsatt drives i henhold til gjeldende tørr driftsflåtemasse, 
men med en egen verdi for tyngdepunktplassering.

C) Dersom et bestemt fly, sammenlignet med andre fly i flåten, er en fysisk forskjell som det kan 
gjøres nøyaktig rede for (f.eks. pantry- eller setekonfigurasjon), og som fører til en overskridelse av 
flåtetoleransene, kan dette flyet fortsatt være i flåten, dersom de nødvendige korreksjoner utføres for 
flyets masse og/eller tyngdepunktplassering.

D) Fly som det ikke er offentliggjort noen aerodynamisk middelkorde for, skal drives på grunnlag av 
verdiene for egen masse og tyngdepunktplassering eller underkastes en særskilt undersøkelse og 
godkjenning.

iii) Bruk av flåteverdier

A) Etter veiing av et fly, eller etter at det forekommer en endring i flyets utstyr eller konfigurasjon, skal 
operatøren kontrollere at flyet faller innenfor toleransene angitt i punkt 2) ii).

B) Fly som ikke er blitt veid siden siste vurdering av flåtens masse, kan fortsatt være i en flåte som 
drives med flåteverdier, forutsatt at de individuelle verdiene revideres ved beregning og holdes 
innenfor toleransene som er definert i punkt 2) ii). Dersom disse individuelle verdiene ikke lenger 
faller innenfor de tillatte toleransene, skal operatøren enten bestemme nye flåteverdier som oppfyller 
vilkårene i punkt 2) i) og 2) ii), eller drive fly som ikke faller innenfor grensene, med deres 
individuelle verdier.
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C) For å kunne tilføye et fly i en flåte med flåteverdier skal en operatør ved hjelp av veiing eller 
beregning verifisere at de faktiske verdiene faller innenfor toleransene angitt i punkt 2) ii).

iv) Ved overholdelse av punkt 2) i) skal flåteverdier oppdateres senest ved avslutningen av hver 
flåtemasseevaluering.

3) Antall fly som skal veies for å utarbeide flåteverdier

i) Dersom «n» er antallet fly i flåten som anvender flåteverdier, skal operatøren i tidsrommet mellom to 
flåtemasseevalueringer minst veie et visst antall fly som fastsatt i følgende tabell:

Antall fly i flåten Minste antall veiinger

2 eller 3 n

4 til 9 (n + 3)/2

10 eller flere (n + 51)/10

ii) Ved valg av fly til veiing skal de fly i flåten som det er lengst siden ble veid, velges.

iii) Intervallet mellom to flåtemasseevalueringer skal ikke overstige 48 måneder.

4) Prosedyre for veiing

i) Veiingen skal utføres enten av produsenten eller av en godkjent vedlikeholdsorganisasjon.

ii) Normale forholdsregler skal treffes i samsvar med god praksis, for eksempel

A) kontroll av at fly og utstyr er komplett,

B) kontroll av at det er redegjort for væsker,

C) sikring av at flyet er rent, og

D) sikring av at veiingen skjer i en lukket bygning

iii) Alt utstyr som brukes til veiing, skal være kalibrert og nullstilt, og skal brukes i samsvar med produsentens 
retningslinjer. Hver vekt skal kalibreres av produsenten, av et offentlig organ for mål og vekt eller av en 
godkjent organisasjon innen to år eller i løpet av et tidsrom fastsatt av produsenten av veieutstyret, idet 
korteste tidsrom velges. Utstyret skal gjøre det mulig å bestemme flyets masse nøyaktig.

b) Særlige standardmasser for nyttelast. I tillegg til standardmassene for passasjerer og innsjekket bagasje kan 
operatøren søke myndigheten om godkjenning for standardmasser for andre typer last.

c) Lasting av fly

1) Operatøren skal sikre at lastingen av vedkommendes fly utføres under tilsyn av kvalifisert personell.

2) Operatøren skal sikre at lastingen av gods samsvarer med dataene som anvendes til å beregne flyets masse og 
balanse.

3) Operatøren skal overholde ytterligere strukturelle begrensninger som gulvstyrkebegrensninger, største last per 
løpemeter, største last per lasterom og/eller største antall seter.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 35/464 23.6.2011

d) Tyngdepunktsbegrensninger

1) Driftsmessig tyngdepunktsområde. Med mindre det gjøres bruk av setefordeling, og med mindre det 
i balanseberegningen er gjort nøyaktig rede for virkningen av antall passasjerer per seterad, last i de 
enkelte lastrom og drivstoff i de enkelte tanker, skal det benyttes driftsmessige marginer på det sertifiserte 
tyngdepunktsområdet. Ved bestemmelsen av tyngdepunktmarginene skal det tas hensyn til mulige avvik 
fra antatt lastfordeling. Dersom det gjøres bruk av fritt setevalg, skal operatøren innføre prosedyrer for å 
sikre at flyge- eller kabinbesetningen iverksetter korrigerende tiltak dersom det forekommer et setevalg som 
er ekstremt i lengderetningen. Tyngdepunktmarginene og tilknyttede driftsprosedyrer, herunder beregnet 
fordeling av passasjerer på setene, skal kunne godkjennes av myndigheten.

2) Tyngdepunkt under flyging. Utover punkt d) 1) skal operatøren vise at prosedyrene fullt ut tar hensyn til den 
ekstreme variasjonen i tyngdepunktforskyvning under flygingen som følge av passasjerenes/besetningens 
bevegelser og forbruk/overføring av drivstoff.

Tillegg 1 til OPS 1.620 f)

Definisjon av området for flyginger innen den europeiske region

Etter OPS 1.620 f) er flyginger innen den europeiske region, utover innenriksflyginger, flyginger som gjennomføres 
innen det området som er avgrenset av følgende punkter:

— N7200 E04500

— N4000 E04500

— N3500 E03700

— N3000 E03700

— N3000 W00600

— N2700 W00900

— N2700 W03000

— N6700 W03000

— N7200 W01000

— N7200 E04500

som vist i figur 1 nedenfor.

Figur 1

Den europeiske region
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Tillegg 1 til OPS 1.620 g)

Prosedyre for å bestemme reviderte standardmasseverdier for passasjerer og bagasje

a) Passasjerer

1) Veiing på grunnlag av stikkprøvetaking. Gjennomsnittlig masse av passasjerer og deres håndbagasje skal 
bestemmes ved veiing, på grunnlag av stikkprøver. Utvalget av stikkprøvene skal i art og omfang være 
representativt for passasjervolumet, idet det tas hensyn til typen drift, hyppigheten av flyginger på forskjellige 
ruter, ut- og hjemreiseflyginger, aktuell årstid og flyets setekapasitet.

2) Utvalgets omfang. Prøveplanen skal minst omfatte vekting av den største av følgende verdier

i) et antall passasjerer beregnet ut fra en pilotprøve ved bruk av vanlige statistiske prosedyrer og basert på et 
relativt konfidensintervall (nøyaktighet) på 1 % for alle voksne og 2 % for hver enkelt gjennomsnittsmasse 
for henholdsvis menn og kvinner, og

ii) for fly:

A) med en passasjersetekapasitet på 40 eller mer, til sammen 2 000 passasjerer, eller

B) med en passasjersetekapasitet på mindre enn 40, et samlet antall på 50 × passasjersetekapasiteten.

3) Passasjerenes masse. Passasjerenes masse skal omfatte massen av passasjerenes eiendeler som medbringes ved 
ombordstigning i flyet. Ved stikkprøvetaking for å fastsette passasjerenes masse skal spedbarn veies sammen 
med ledsagende voksen. (Se også OPS 1620 c), d) og e).)

4) Veiested. Stedet som velges for veiing av passasjerer skal være nærmest mulig flyet, på et sted der en endring 
i passasjermassen, ved at passasjerer kvitter seg med eller skaffer flere personlige eiendeler, er usannsynlig før 
ombordstigning.

5) Veieutstyr. Veieutstyret som skal brukes til veiing av passasjerer, skal ha en kapasitet på minst 150 kg. Massen 
skal angis med høyst 500 g deling. Veieutstyret skal ha en nøyaktighet på 0,5 % eller 200 g, idet høyeste verdi 
velges.

6) Registrering av masseverdier. For hver flyging i undersøkelsen skal passasjerenes masse, tilsvarende 
passasjerkategori (dvs. menn/kvinner/barn) og rutenummer, registreres.

b) Innsjekket bagasje. Den statistiske prosedyren for å bestemme revidert standard bagasjemasseverdier på grunnlag 
av gjennomsnittlige bagasjemasser for det minste påkrevde prøveantallet, er i hovedsaken den samme som for 
passasjerer, som angitt i a) 1). For bagasje er relativt konfidensintervall (nøyaktighet) 1 %. Minst 2 000 kolli 
innsjekket bagasje skal veies.

c) Bestemmelse av reviderte standardmasseverdier for passasjerer og innsjekket bagasje

1) For å sikre at bruken av reviderte standardmasseverdier for passasjerer og innsjekket bagasje, framfor bruk av 
faktiske masser bestemt ved veiing, ikke påvirker driftssikkerheten negativt, skal det gjennomføres en statistisk 
analyse. En slik analyse vil generere gjennomsnittlige masseverdier for passasjerer og bagasje samt andre 
data.

2) På fly med 20 eller flere passasjerseter gjelder disse gjennomsnittene som reviderte masseverdier for menn og 
kvinner.

3) På mindre fly skal følgende tilleggsverdier legges til den gjennomsnittlige passasjermassen for å komme fram 
til reviderte standardmasseverdier:

Antall passasjerseter Nødvendig masseøkning

1-5 16 kg

6-9 8 kg

10-19 4 kg

Alternativt kan alle reviderte standard (gjennomsnittlige) masseverdier for voksne benyttes for fly med 30 
eller flere passasjerseter. Reviderte standard (gjennomsnitts) masseverdier for innsjekket bagasje benyttes for 
fly med 20 eller flere passasjerseter.
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4) Operatører har mulighet til å inngi en detaljert undersøkelsesplan til myndigheten for godkjenning og deretter 
mulighet til å avvike fra den reviderte standardmasseverdien, forutsatt at denne avvikende verdien er bestemt 
ved hjelp av den prosedyre som er forklart i dette tillegg. Slike avvik skal vurderes på nytt med høyst fem års 
mellomrom.

5) Alle reviderte standardmasseverdier for voksne skal bygge på et forhold mellom menn og kvinner på 80/20 for 
alle flyginger, unntatt feriecharterflyginger, der det er 50/50. Dersom en operatør ønsker å oppnå godkjenning 
for bruk av et annet forhold på bestemte ruter eller flyginger, skal det inngis data til myndigheten som viser 
at det alternative forholdstallet menn/kvinner er et forsiktig anslag, og dekker minst 84 % av den faktiske 
fordelingen menn/kvinner i en stikkprøve på minst 100 representative flyginger.

6) Gjennomsnittlige masseverdier som blir funnet, rundes av til nærmeste heltall i kg. Masseverdier for innsjekket 
bagasje rundes av til nærmeste 0,5 kg, etter relevans.

Tillegg 1 til OPS 1.625

Masse- og balansedokumentasjon

a) Masse- og balansedokumentasjon

1) Innhold

i) Masse- og balansedokumentasjonen skal inneholde følgende opplysninger:

A) flyets registreringsmerke og type,

B) rutenummer og dato,

C) fartøysjefens identitet,

D) identiteten til personen som har utarbeidet dokumentet,

E) tørr driftsmasse og tilsvarende tyngdepunkt for flyet,

F) drivstoffmassen ved avgang og massen av drivstoff til flygingen,

G) massen av andre forbruksvarer enn drivstoff,

H) lastens sammensetning, herunder passasjerer, bagasje, gods og ballast,

I) masse ved avgang, landingsmasse og masse uten drivstoff,

J) lastens fordeling,

K) gjeldende tyngdepunktposisjoner for flyet, og

L) grenseverdier for masse og tyngdepunkt.

ii) Med forbehold om myndighetens godkjenning kan en operatør utelate enkelte av disse dataene fra masse- 
og balansedokumentasjonen.

2) Endring i siste øyeblikk. Dersom det forekommer en endring i siste øyeblikk etter at masse- og 
balansedokumentasjonen er fullført, skal fartøysjefen gjøres oppmerksom på denne endringen, og den skal 
inkluderes i masse- og balansedokumentasjonen. Største tillatte endring i antallet passasjerer eller last i 
lasterom som kan godtas som en endring i siste øyeblikk, skal angis i driftshåndboken. Dersom dette antallet 
overskrides, skal det utarbeides ny masse- og balansedokumentasjon.

b) Edb-baserte systemer. Dersom masse- og balansedokumentasjon utarbeides av et edb-basert system for masse og 
balanse, skal operatøren verifisere utdataenes integritet. Vedkommende skal utarbeide et system for å kontrollere at 
endringer i inndata innarbeides riktig i systemet, og at systemet virker korrekt på kontinuerlig basis, ved å verifisere 
utdataene med høyst seks måneders mellomrom.

c) Masse- og balansesystemer om bord. Operatøren skal innhente myndighetens godkjenning dersom vedkommende 
ønsker å bruke et edb-basert masse- og balansesystem om bord som hovedkilde for klarering.

d) Dataforbindelse. Dersom masse- og balansedokumentasjonen sendes til fly via en dataforbindelse, skal en kopi av 
den endelige masse- og balansedokumentasjonen som er godkjent av fartøysjefen, være tilgjengelig på bakken.
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KAPITTEL K

INSTRUMENTER OG UTSTYR

OPS 1.630

Alminnelig innledning

a) Operatøren skal sikre at en flyging ikke begynnes med mindre nødvendige instrumenter og utstyr i dette kapittel

1) er godkjent, unntatt som angitt i punkt c), og installert i samsvar med gjeldende krav, herunder 
minsteytelsesstandard og krav til drift og luftdyktighet, og

2) er i funksjonsdyktig stand for typen drift som gjennomføres, unntatt som angitt i MEL (jf. OPS 1.030).

b) Minstestandardene for instrumentenes og utstyrets ytelse er som angitt i gjeldende ETSO (European Technical 
Standard Orders), som oppført i gjeldende CS-TSO (Specifications on European Technical Standard Orders), 
med mindre andre ytelsesstandarder kreves i drifts- og luftdyktighetsbestemmelsene. Instrumenter og utstyr som 
overholder andre spesifikasjoner for utforming og ytelse enn ETSO på dagen for OPS-gjennomføring, kan fortsatt 
brukes, eller installeres, med mindre det er fastsatt tilleggskrav i dette kapittel. Instrumenter og utstyr som allerede 
er godkjent, behøver ikke å overholde en revidert ETSO eller en annen revidert spesifikasjon enn ETSO, med 
mindre det er fastsatt bestemmelser med tilbakevirkende kraft.

c) For følgende utstyr kreves det ikke utstyrsgodkjenning:

1) sikringer som omhandlet i OPS 1.635,

2) håndlykter som omhandlet i OPS 1.640 a) 4),

3) presisjonsur som omhandlet i OPS 1.650 b) og 1.652 b),

4) kartholder som omhandlet i OPS 1.652 n),

5) førstehjelpsskrin som omhandlet i OPS 1.745,

6) medisinsk nødutstyr som omhandlet i OPS 1.755,

7) megafoner som omhandlet i OPS 1.810,

8) overlevingsutstyr og pyroteknisk signaleringsutstyr som omhandlet i 1.835 a) og c), og

9) drivankre og utstyr til fortøyning, forankring eller manøvrering av sjøfly og amfibiefly på vann som omhandlet 
i OPS 1.840.

d) Dersom utstyr skal brukes av et flygebesetningsmedlem ved vedkommendes plass under flyging, skal det lett kunne 
betjenes fra denne plassen. Dersom en utstyrsenhet skal betjenes av flere enn ett flygebesetningsmedlem, skal den 
være slik installert at den lett kan betjenes fra hver relevant plass.

e) Instrumenter som brukes av alle flygebesetningsmedlemmer skal være slik innrettet at flygebesetningsmedlemmene 
fra sin posisjon lett kan se hva instrumentene viser, med minst mulig avvik fra stillingen og synslinjen som 
vedkommende vanligvis har med blikket rettet forover langs flygebanen. Når bare et enkeltinstrument kreves i et 
fly som flys av flere enn ett flygebesetningsmedlem, skal det være slik installert at instrumentet er synlig fra hvert 
aktuelt flygebesetningsmedlems plass.

OPS 1.635

Elektriske sikringer

Operatøren skal ikke drive et fly der det brukes sikringer, med mindre det finnes reservesikringer til bruk under flyging 
som minst tilsvarer 10 % av antallet sikringer av hver styrke eller tre for hver styrke, idet det største tallet gjelder.
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OPS 1.640

Flyets driftslys

Operatøren kan drive et fly bare dersom det er utstyrt med

a) for flyging om dagen:

1) antikollisjonslys-system,

2) belysning fra flyets elektriske system for å gi tilstrekkelig belysning av alle instrumenter og utstyr som er 
avgjørende for sikker drift av flyet,

3) belysning fra flyets elektriske system for å gi belysning i alle passasjerkabiner, og

4) en elektrisk håndlykt for hvert besetningsmedlem som kreves om bord, som er lett tilgjengelig for 
besetningsmedlemmene når de sitter ved sine plasser,

b) for nattflyging, i tillegg til utstyret som er angitt i punkt a) ovenfor:

1) navigasjons-/posisjonslys, og

2) to landingslys eller ett enkelt lys med to glødetråder med separat strømforsyning, og

3) lys som overholder internasjonale bestemmelser for å hindre kollisjoner til sjøs, dersom flyet er et sjøfly eller 
amfibiefly.

OPS 1.645

Vindusviskere

Operatøren kan drive et fly med en største sertifisert masse ved avgang på over 5 700 kg bare dersom det ved hver 
flygerplass er utstyrt med en vindusvisker eller et tilsvarende hjelpemiddel til å holde en del av frontglasset fritt for 
nedbør.

OPS 1.650

VFR-drift om dagen — Flyge- og navigasjonsinstrumenter og tilhørende utstyr

Operatøren kan drive et fly om dagen i samsvar med regler for visuell flyging (VFR) bare dersom det er utstyrt med 
flyge- og navigasjonsinstrumenter samt tilhørende utstyr, og om relevant, i samsvar med vilkårene i følgende punkter:

a) et magnetisk kompass,

b) et presisjonsur som viser tiden i timer, minutter og sekunder,

c) en følsom trykkhøydemåler kalibrert i fot, med innstilling av referansetrykk kalibrert i hektopascal/millibar og 
justerbar for ethvert lufttrykk som med rimelighet kan forventes under flyging,

d) en fartsmåler kalibrert i knop,

e) en stigehastighetsmåler,

f) en sving- og krengningsindikator eller en svingkoordinator som omfatter en krengningsindikator,

g) en flygestillingsindikator,

h) en stabilisert retningsgyro, og

i) et hjelpemiddel i førerkabinen som viser utvendig lufttemperatur kalibrert i grader Celsius,
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j) for flyginger som ikke varer lenger enn 60 minutter, som har avgang og landing på samme flyplass, og som ikke 
går lenger enn 50 NM fra denne flyplassen, kan instrumentene angitt i punkt f), g) og h) ovenfor og punkt k) 4), 
k) 5) og k) 6) nedenfor i sin helhet erstattes med enten en sving- og krengningsindikator, eller en svingkoordinator 
som omfatter en krengningsindikator, eller både en flygestillingsindikator og en krengningsindikator.

k) Dersom det kreves to flygere, skal styrmannens plass ha egne instrumenter som følger:

1) en følsom trykkhøydemåler kalibrert i fot, med innstilling av referansetrykk kalibrert i hektopascal/millibar og 
justerbar for ethvert lufttrykk som med rimelighet kan forventes under flyging,

2) en fartsmåler kalibrert i knop,

3) en stigehastighetsmåler,

4) en sving- og krengningsindikator eller en svingkoordinator som omfatter en krengningsindikator,

5) en flygestillingsindikator, og

6) en stabilisert retningsgyro.

l) Hvert fartsmålersystem skal være utstyrt med et oppvarmet pitotrør eller et tilsvarende hjelpemiddel til å forebygge 
funksjonsfeil på grunn av enten kondensering eller isdannelse for

1) fly med en største sertifisert masse ved avgang på over 5 700 kg eller et største tillatt passasjerseteantall på 
mer enn ni,

2) fly som første gang fikk utstedt et eget luftdyktighetsbevis 1. april 1999 eller senere.

m) Dersom det er obligatorisk med doble instrumenter, omfatter kravene atskilte visninger for hver flyger samt atskilte 
funksjonsvelgere eller annet tilhørende utstyr dersom dette er relevant.

n) Alle fly skal være utstyrt med hjelpemidler som viser når strømforsyningen til de nødvendige flygeinstrumentene 
ikke er tilstrekkelig, og

o) alle fly med kompressibilitetsbegrensinger som ellers ikke vises av de påkrevde fartsmålerne, skal være utstyrt med 
en mach-tallindikator på hver flygerplass.

p) Operatøren kan gjennomføre VFR-drift om dagen bare dersom flyet er utstyrt med hodetelefoner med 
svanehalsmikrofon eller tilsvarende for hvert flygebesetningsmedlem som tjenestegjør i førerkabinen.

OPS 1.652

IFR-drift om natten — Flyge- og navigasjonsinstrumenter og tilhørende utstyr

Operatøren kan drive et fly i samsvar med instrumentflygereglene (IFR) eller om dagen i samsvar med reglene for 
visuell flyging (VFR) bare dersom det er utstyrt med flyge- og navigasjonsinstrumenter samt tilhørende utstyr, og om 
relevant, i henhold til følgende vilkår:

a) et magnetisk kompass,

b) et presisjonsur som viser tiden i timer, minutter og sekunder,

c) to følsomme trykkhøydemålere kalibrert i fot, med innstilling av referansetrykk kalibrert i hektopascal/millibar 
og justerbar for ethvert lufttrykk som med rimelighet kan forventes under flyging, Disse høydemålerne skal ha 
telleverk, trommel og visere (counter drum-pointer) eller tilsvarende visning.

d) Et hastighetsmålersystem med pitotrørvarmer eller tilsvarende hjelpemiddel for forebygging av funksjonsfeil på 
grunn av enten kondensering eller isdannelse, herunder varselindikasjon i tilfelle svikt i pitotrørvarmer. Kravet om 
varselindikasjon ved svikt i pitotrørvarmer gjelder ikke for fly med ni eller færre godkjente passasjerseter, eller 
med en største sertifisert masse ved avgang på 5 700 kg eller mindre, som fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis før 
1. april 1998,
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e) en stigehastighetsmåler,

f) en sving- og krengningsindikator,

g) en flygestillingsindikator,

h) en stabilisert retningsgyro,

i) et hjelpemiddel i førerkabinen som viser utvendig lufttemperatur kalibrert i grader Celsius, og

j) to uavhengige statiske trykksystemer, bortsett fra at det for propelldrevne fly med en største sertifisert masse ved 
avgang på 5 700 kg eller mindre er tillatt med ett statisk trykksystem og én alternativ kilde for statisk trykk.

k) Dersom det kreves to flygere, skal styrmannens plass ha egne instrumenter som følger:

1) en følsom trykkhøydemåler kalibrert i fot, med innstilling av referansetrykk kalibrert i hektopascal/millibar 
og justerbar for ethvert lufttrykk som med rimelighet kan forventes under flyging; denne kan være en av de to 
høydemålerne som kreves i punkt c). Disse høydemålerne skal ha telleverk, trommel og visere (counter drum-
pointer) eller tilsvarende visning.

2) Et hastighetsmålersystem med pitotrørvarmer eller tilsvarende hjelpemiddel for forebygging av funksjonsfeil 
på grunn av enten kondensering eller isdannelse, herunder varselindikasjon i tilfelle svikt i pitotrørvarmer. 
Kravet om varselindikasjon ved svikt i pitotrørvarmer gjelder ikke for fly med ni eller færre godkjente 
passasjerseter, eller med en største sertifisert masse ved avgang på 5 700 kg eller mindre, som fikk utstedt eget 
luftdyktighetsbevis før 1. april 1998,

3) en stigehastighetsmåler,

4) en sving- og krengningsindikator,

5) en flygestillingsindikator, og

6) en stabilisert retningsgyro.

l) Fly som har en største sertifisert masse ved avgang på over 5 700 kg, eller som har flere enn ni godkjente 
passasjerseter, skal i tillegg være utstyrt med en enkel flygestillingsindikator (kunstig horisont) i reserve, som kan 
betjenes fra begge flygerplassene, og som

1) drives kontinuerlig under normal drift, og som etter en totalsvikt i det ordinære elektriske systemet får 
strømforsyning fra en kilde som er uavhengig av det ordinære elektriske systemet,

2) virker pålitelig i minst 30 minutter etter en totalsvikt i det ordinære elektriske systemet, når det tas hensyn til 
annen belastning på nødstrømsforsyningen samt driftsprosedyrer,

3) virker uavhengig av ethvert annet indikatorsystem for flygestilling,

4) virker automatisk etter en totalsvikt i det ordinære elektriske systemet, og

5) er tilstrekkelig belyst under alle driftsfaser, med unntak for fly med en største sertifisert masse ved avgang 
på 5 700 kg eller mindre, som allerede var registrert i en medlemsstat 1. april 1995, og som er utstyrt med en 
reserveflygestillingsindikator på venstre side av instrumentpanelet.

m) Ved overholdelse av punkt l) skal det framgå tydelig for flygebesetningen når reserveflygestillingsindikatoren 
som kreves i nevnte punkt, drives av nødstrømsforsyningen. Dersom reserveflygestillingsindikatoren har sin egen 
strømforsyning, skal det være en tilhørende indikasjon, enten på instrumentet eller på instrumentpanelet, som viser 
når denne strømforsyningen er i bruk.

n) En kartholder i en lett lesbar posisjon som kan belyses ved nattdrift.

o) Dersom reserveflygestillingsindikatoren er sertifisert i henhold til CS 25.1303 b) 4) eller tilsvarende, kan sving- og 
krengningsindikatorer erstattes med krengningsindikatorer.

p) Dersom det er obligatorisk med doble instrumenter, omfatter kravene atskilte visninger for hver flyger samt atskilte 
funksjonsvelgere eller annet tilhørende utstyr dersom dette er relevant.
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q) Alle fly skal være utstyrt med hjelpemidler som viser når strømforsyningen til de nødvendige flygeinstrumentene 
ikke er tilstrekkelig, og

r) Alle fly med kompressibilitetsbegrensinger som ellers ikke vises av de påkrevde fartsmålerne, skal være utstyrt 
med en mach-tallindikator på hver flygerplass.

s) Operatøren kan gjennomføre IFR- eller nattdrift bare dersom flyet er utstyrt med hodetelefoner med 
svanehalsmikrofon eller tilsvarende for hvert flygebesetningsmedlem i tjeneste i førerkabinen og for hver flyger 
som er påkrevd, en sendeknapp på rattet.

OPS 1.655

Tilleggsutstyr for enkeltflygerdrift i henhold til IFR eller om natten

Operatøren kan gjennomføre enkeltflygerdrift i henhold til IFR bare dersom flyet er utstyrt med en autopilot som minst 
har høydehold- og styrekursfunksjon.

OPS 1.660

Høydevarslingssystem

a) Operatøren kan drive et turbopropfly med en største sertifisert masse ved avgang på over 5 700 kg eller med flere 
enn ni godkjente passasjerseter, eller et turbojetfly, bare dersom det er utstyrt med et høydevarslingssystem som er 
i stand til

1) å varsle flygebesetningen når flyet nærmer seg forhåndsvalgt høyde, og

2) å varsle flygebesetningen med minst et lydsignal ved avvik over eller under en forhåndsvalgt høyde,

unntatt for fly med en største sertifisert masse ved avgang på høyst 5 700 kg som har flere enn ni godkjente 
passasjerseter, og som første gang fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis før 1. april 1972 og allerede var registrert 
i en medlemsstat 1. april 1995.

OPS 1.665

Terrengvarslingssystem

a) Operatøren kan drive et turbindrevet fly med en største sertifisert masse ved avgang på over 5 700 kg eller et 
største godkjent passasjerseteantall på mer enn ni bare dersom det er utstyrt med et terrengvarslingssystem med en 
funksjon som forutser kommende terrengfarer (TAWS, Terrain Awareness and Warning System).

b) Terrengvarslingssystemet skal automatisk, i form av lydsignaler som kan suppleres med visuelle signaler, kunne gi 
tydelige varsler i rett tid til flygebesetningen om nedstigningshastighet, nærhet til bakken, høydetap etter avgang 
eller avbrutt innflyging, feil landingskonfigurasjon og nedadgående avvik fra glidebane.

c) Terrengvarslingssystemet (TAWS) skal automatisk, i form av lydsignaler og visuelle signaler samt på et 
skjermbilde, varsle flygebesetningen i tilstrekkelig tid til at kollisjon med terrenget ved kontrollert flyging unngås, 
og gi besetningen oversikt over terrenget framover for å overholde sikkerhetsmarginen til bakken.

OPS 1.668

Flybåret antikollisjonssystem

Operatøren kan drive et turbindrevet fly som har en største sertifisert masse ved avgang på over 5 700 kg, men 
høyst 15 000 kg, eller et største godkjent passasjerseteantall på over 19bare dersom det er utstyrt med et luftbåret 
antikollisjonssystem med et minste ytelsesnivå som minst tilsvarer ACAS II.
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OPS 1.670

Flybåret værradarutstyr

a) Operatøren kan drive

1) et fly med trykkabin, eller

2) et fly uten trykkabin med en største sertifisert masse ved avgang på over 5 700 kg, eller

3) et fly uten trykkabin som har flere enn ni godkjente passasjerseter, bare dersom det er utstyrt med flybåren 
værradar, når slike fly er i drift om natten eller ved IFR-forhold i områder der det langs ruten kan forventes 
tordenvær eller andre potensielt farlige værforhold som det anses mulig å oppdage med flybåren værradar.

b) For propelldrevne fly med trykkabin og en største sertifisert masse ved avgang på høyst 5 700 kg samt et største 
godkjent passasjerseteantall på høyst ni kan den flybårne værradaren erstattes med annet utstyr som er i stand til å 
oppdage tordenvær og andre potensielt farlige værforhold som det anses mulig å oppdage med flybåren værradar, 
forutsatt at dette er godkjent av myndigheten.

OPS 1.675

Utstyr for drift under forhold med isdannelse

a) Operatøren kan drive et fly under forventet eller faktiske forhold med isdannelse bare dersom det er sertifisert og 
utstyrt for drift under forhold med isdannelse.

b) Operatøren kan drive et fly under forventet eller faktisk isdannelse om natten bare dersom det er utstyrt med et 
hjelpemiddel for å belyse eller oppdage isdannelse. Enhver belysning som benyttes, skal være av en type som ikke 
blender eller gir refleksjoner som kan hemme besetningsmedlemmene i deres tjenesteutøvelse.

OPS 1.680

Utstyr for påvisning av kosmisk stråling

Operatøren skal sikre at fly som planlegges drevet over 15 000 meter (49 000 fot), er utstyrt med et instrument som 
kontinuerlig måler og indikerer doserate for samlet mottatt kosmisk stråling (f.eks. summen av ioniserende stråling og 
nøytronstråling av galaktisk og solar opprinnelse) og akkumulert dose for hver enkelt flyging.

OPS 1.685

Flytelefonsystem for flygebesetningen

Operatøren kan drive et fly som krever flere enn ett flygebesetningsmedlem bare dersom det er utstyrt med et 
flytelefonsystem for hele flygebesetningen som omfatter hodetelefoner og mikrofoner og ikke er av håndholdt type.

OPS 1.690

Flytelefonsystem for besetningsmedlemmene

a) Operatøren kan drive et fly med en største sertifisert masse ved avgang på over 15 000 kg eller med flere enn 19 
godkjente passasjerseter, bare dersom det er utstyrt med et flytelefonsystem for besetningsmedlemmene, unntatt 
for fly som første gang fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis før 1. april 1965, og som allerede var registrert i en 
medlemsstat 1. april 1995.

b) Flytelefonsystemet for besetningsmedlemmer som kreves i dette punkt, skal

1) fungere uavhengig av høyttaleranlegget for meldinger til passasjerene, med unntak av håndsett, hodetelefoner, 
mikrofoner, velgerbrytere og signalinnretninger,
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2) sørge for toveiskommunikasjon mellom førerkabinen og

i) hver passasjerkabin,

ii) hvert pantry som befinner seg andre steder enn på passasjerdekknivå, og

iii) hver avsidesliggende besetningskabin som ikke befinner seg på passasjerdekket og ikke er lett tilgjengelig 
fra en passasjerkabin,

3) være lett tilgjengelig for bruk fra hver av de obligatoriske flygebesetningsplassene i førerkabinen,

4) være lett tilgjengelig for bruk på obligatoriske plasser for kabinbesetningsmedlemmer i nærheten av hver 
enkelt eller hvert par av nødutganger på gulvnivå,

5) ha et varslingssystem med lydsignaler eller visuelle signaler som flygebesetningsmedlemmer bruker for å 
varsle kabinbesetningen, og som kabinbesetningsmedlemmer bruker for å varsle flygebesetningen,

6) ha et hjelpemiddel som gjør at anropsmottakeren kan fastslå hvorvidt det dreier seg om et normalt anrop eller 
et nødanrop, og

7) på bakken, sørge for toveiskommunikasjon mellom bakkepersonellet og minst to flygebesetningsmedlemmer.

OPS 1.695

Høyttaleranlegg

a) Operatøren kan drive et fly med flere enn 19 godkjente passasjerseter bare dersom det er installert et høyttaleranlegg 
for meldinger til passasjerene.

b) Høyttaleranlegget som kreves i dette punkt, skal

1) fungere uavhengig av flytelefonsystemene, med unntak av håndsett, hodetelefoner, mikrofoner, velgerbrytere 
og signalinnretninger,

2) være lett tilgjengelig for øyeblikkelig bruk fra plassen til hvert påkrevdflygebesetningsmedlem,

3) for hver påkrevd nødutgang for passasjerer som ligger på gulvnivå i nærheten av et sete for 
kabinbesetningsmedlemmer, omfatte en mikrofon som er lett tilgjengelig for kabinbesetningsmedlemmet når 
vedkommende sitter i sitt sete, bortsett fra at én mikrofon kan betjene mer enn én utgang, forutsatt at utgangene 
ligger så nær hverandre at det er mulig for kabinbesetningsmedlemmer som sitter i sine seter å kommunisere 
muntlig uten hjelpemidler,

4) kunne betjenes av et kabinbesetningsmedlem i løpet av 10 sekunder på alle plassene i kabinen der det er 
tilgjengelig for bruk, og

5) gi hørbar og forståelig lyd ved alle passasjerseter, på toalettene og ved setene og arbeidsstasjonene til 
kabinbesetningen.

OPS 1.700

Taleregistratorer — 1

a) Operatøren kan drive et fly som første gang fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis 1. april 1998 eller senere, dersom 
flyet

1) er et flermotors turbindrevet fly med flere enn ni godkjente passasjerseter, eller

2) har en største sertifisert masse ved avgang på over 5 700 kg,

bare dersom det er utstyrt med en taleregistrator som med henvisning til en tidsskala gjør opptak av

i) talekommunikasjon via radio, sendt fra eller mottatt i førerkabinen,

ii) lydbildet i førerkabinen, herunder uavbrutte lydsignaler fra hver svanehalsmikrofon og maskemikrofon 
som er i bruk,



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 35/474 23.6.2011

iii) talekommunikasjon mellom flygebesetningsmedlemmer i førerkabinen via flyets flytelefonsystem,

iv) tale- eller lydsignaler som identifiserer navigasjons- eller innflygingshjelpemidler og høres i en 
hodetelefon eller en høyttaler, og

v) flygebesetningsmedlemmenes talekommunikasjon i førerkabinen via høyttaleranlegget, dersom et slikt er 
installert.

b) Taleregistratoren skal kunne lagre opptak fra minst de to siste timene den har vært i drift, bortsett fra at dette 
tidsrommet kan reduseres til 30 minutter for fly med en største sertifisert masse ved avgang på 5 700 kg eller 
mindre.

c) Taleregistratoren skal automatisk begynne registreringen før flyet setter seg i bevegelse av egen kraft, og 
fortsette registreringen til flygingen er avsluttet, når flyet ikke lenger kan bevege seg av egen kraft. Videre skal 
taleregistratoren, avhengig av tilgjengeligheten på strømforsyning, begynne å registrere så tidlig som mulig 
under kontroller i førerkabinen før start av motor ved begynnelsen av flygingen, inntil kontrollene i førerkabinen 
umiddelbart etter stans av motor ved avslutning av flygingen.

d) Taleregistratoren skal ha en innretning som bidrar til at den kan gjenfinnes i vann.

OPS 1.705

Taleregistratorer — 2

a) Operatøren kan drive noe flermotors turbindrevet fly som første gang fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis i 
tidsrommet 1. januar 1990 til og med 31. mars 1998, og som har en største sertifisert masse ved avgang på høyst 
5 700 kg og flere enn ni godkjente passasjerseter, bare dersom det er utstyrt med en taleregistrator som gjør opptak 
av

1) talekommunikasjon via radio, sendt fra eller mottatt i førerkabinen,

2) lydbildet i førerkabinen, herunder uavbrutte lydsignaler fra hver svanehals- og maskemikrofon som er i bruk, 
dersom det er gjennomførbart,

3) talekommunikasjon mellom flygebesetningsmedlemmer i førerkabinen via flyets flytelefonsystem,

4) tale- eller lydsignaler som identifiserer navigasjons- eller innflygingshjelpemidler og høres i en hodetelefon 
eller en høyttaler, og

5) flygebesetningsmedlemmenes talekommunikasjon i førerkabinen via høyttaleranlegget, dersom et slikt er 
installert.

b) Taleregistratoren skal kunne lagre opptak fra minst de siste 30 minuttene den har vært i drift.

c) Taleregistratoren skal begynne registrering før flyet setter seg i bevegelse av egen kraft, og fortsette å gjøre opptak 
til flygingen er avsluttet når flyet ikke lenger kan bevege seg av egen kraft. Videre skal taleregistratoren, avhengig 
av tilgjengeligheten på strømforsyning, begynne å gjøre opptak så tidlig som mulig under kontroller i førerkabinen, 
før flygingen og til kontrollene i førerkabinen umiddelbart etter stans av motor ved avslutning av flygingen.

d) Taleregistratoren skal ha en innretning som bidrar til at den kan gjenfinnes i vann.

OPS 1.710

Taleregistratorer — 3

a) Operatøren kan drive et fly med en største sertifisert masse ved avgang på over 5 700 kg som første gang fikk 
utstedt eget luftdyktighetsbevis før 1. april 1998 bare dersom det er utstyrt med en taleregistrator som registrerer

1) talekommunikasjon via radio, sendt fra eller mottatt i førerkabinen,

2) lydbildet i førerkabinen,
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3) talekommunikasjon mellom flygebesetningsmedlemmer i førerkabinen via flyets flytelefonsystem,

4) tale- eller lydsignaler som identifiserer navigasjons- eller innflygingshjelpemidler og høres i en hodetelefon 
eller en høyttaler, og

5) flygebesetningsmedlemmenes talekommunikasjon i førerkabinen via høyttaleranlegget, dersom et slikt er 
installert.

b) Taleregistratoren skal kunne lagre opptak fra minst de siste 30 minuttene den har vært i drift.

c) Taleregistratoren skal begynne å gjøre opptak før flyet setter seg i bevegelse av egen kraft, og fortsette å gjøre 
opptak til flygingen er avsluttet, når flyet ikke lenger kan bevege seg av egen kraft.

d) Taleregistranten skal ha en innretning som bidrar til at den kan gjenfinnes i vann.

OPS 1.715

Ferdskrivere — 1

(Se tillegg 1 til OPS 1.715)

a) Operatøren kan drive et fly som første gang fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis 1. april 1998 eller senere, dersom 
flyet

1) er et flermotors turbindrevet fly med flere enn ni godkjente passasjerseter, eller

2) har en største sertifisert masse ved avgang på over 5 700 kg,

bare dersom det er utstyrt med en ferdskriver som ved hjelp av en digital metode registrerer og lagrer data, og en 
metode er tilgjengelig for enkel framhenting av dataene fra lagringsmediet.

b) Ferdskriveren skal kunne lagre data registrert i løpet av minst de siste 25 timene den har vært i drift, bortsett fra 
at dette tidsrommet kan reduseres til ti timer for fly med en største sertifisert masse ved avgang på 5 700 kg eller 
mindre.

c) Ferdskriveren skal, med henvisning til en tidsskala, registrere følgende:

1) Parametrene i tabell A1 eller A2, etter relevans, i tillegg 1 til OPS 1.715.

2) For fly med en største sertifisert masse ved avgang på over 27 000 kg, også parametrene i tabell B i tillegg 1 
til OPS 1.715.

3) For flyene som er angitt i a) skal ferdskriveren registrere alle egne parametrer knyttet til helt nye eller 
unike egenskaper ved flyets konstruksjon eller dets driftsegenskaper, slik myndigheten har fastsatt ved 
typesertifisering eller supplerende typesertifisering.

4) For fly utstyrt med elektronisk visningssystem, parametrene i tabell C i tillegg 1 til OPS 1.715, bortsett fra at 
det for fly som først fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis før 20. august 2002, ikke er nødvendig å registrere 
slike parametrer dersom

i) føleren ikke er tilgjengelig, eller

ii) systemet eller utstyret i flyet som genererer data må justeres, eller

iii) signalene ikke er kompatible med registreringssystemet,

dersom myndigheten kan godta dette.
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d) Data skal hentes fra kilder i flyet som muliggjør nøyaktig korrelasjon med opplysningene som vises for 
flygebesetningen.

e) Ferdskriveren skal automatisk begynne å registrere data før flyet kan sette seg i bevegelse av egen kraft, og stoppe 
automatisk etter at flyet ikke lenger kan bevege seg av egen kraft.

f) Ferdskriveren skal ha en innretning som bidrar til at den kan gjenfinnes i vann.

g) Fly som først fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis 1. april 1998 eller senere, men senest 1. april 2001, behøver ikke 
oppfylle kravet i OPS 1.715 c) dersom myndigheten godkjenner dette, forutsatt at

1) OPS 1.715 c) ikke kan overholdes uten omfattende endringer i flyets systemer og utstyr utover ferdskriveren, 
og

2) flyet overholder OPS 1.720 c), bortsett fra at det ikke er nødvendig å registrere parameter 15b i tabell A i tillegg 
1 til OPS 1.720.

OPS 1.720

Ferdskrivere — 2

(Se tillegg 1 til OPS 1.720)

a) Operatøren kan drive et fly som fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis første gang mellom 1. juni 1990 og 31. mars 
1998, og som har en største sertifisert masse ved avgang på over 5 700 kg, bare dersom det er utstyrt med en 
ferdskriver som ved hjelp av en digital metode registrerer og lagrer data og har et system for enkel framhenting av 
disse dataene fra lagringsmediet.

b) Ferdskriveren skal kunne lagre data fra minst de siste 25 timene den har vært i drift.

c) Ferdskriveren skal, med henvisning til en tidsskala, registrere følgende:

1) parametrene i tabell A i tillegg 1 til OPS 1.720, og

2) for fly med en største sertifisert masse ved avgang på over 27 000 kg, også parametrene i tabell B i tillegg 1 
til OPS 1.720.

d) For fly med en største sertifisert masse ved avgang på høyst 27 000 kg er det ikke nødvendig å registrere parameter 
14 og 15b i tabell A i tillegg 1 til OPS 1.720, dersom et av følgende vilkår er oppfylt:

1) Føleren er ikke lett tilgjengelig.

2) Det er ikke tilstrekkelig kapasitet i ferdskriversystemet.

3) Det kreves en endring i utstyret som genererer data.

e) For fly med en største sertifisert masse ved avgang på over 27 000 kg er det ikke nødvendig å registrere følgende 
parametrer: 15b i tabell A i tillegg 1 til OPS 1.720, og 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 og 31 i tabell B i tillegg 1, 
dersom et av følgende vilkår er oppfylt:

1) Føleren er ikke lett tilgjengelig.

2) Det er ikke tilstrekkelig kapasitet i ferdskriversystemet.

3) Det kreves en endring i utstyret som genererer data.

4) Signaler knyttet til navigasjonsdata (NAV-frekvensvalg, DME-avstand, breddegrad, lengdegrad, bakkefart og 
avdrift) er ikke tilgjengelige i digital form.
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f) Det er ikke nødvendig å registrere enkeltparametrer som ved beregninger kan utledes fra andre registrerte 
parametrer, dersom myndigheten kan godta dette.

g) Data skal hentes fra kilder i flyet som muliggjør nøyaktig korrelasjon med opplysningene som vises for 
flygebesetningen.

h) Ferdskriveren skal begynne å registrere data før flyet kan sette seg i bevegelse av egen kraft, og stoppe automatisk 
etter at flyet ikke lenger kan bevege seg av egen kraft.

i) Ferdskriveren skal ha en innretning som bidrar til at den kan gjenfinnes i vann.

OPS 1.725

Ferdskrivere — 3

(Se tillegg 1 til OPS 1.725)

a) Operatøren kan drive et turbindrevet fly som fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis første gang før 1. juni 1990, og 
som har en største sertifisert masse ved avgang på over 5 700 kg, bare dersom det er utstyrt med en ferdskriver 
som ved hjelp av en digital metode registrerer og lagrer data og har et system for enkel framhenting av dataene fra 
lagringsmediet.

b) Ferdskriveren skal kunne lagre data fra minst de siste 25 timene den har vært i drift.

c) Ferdskriveren skal, med henvisning til en tidsskala, registrere følgende:

1) parametrene i tabell A i tillegg 1 til OPS 1.725,

2) for fly med en største sertifisert masse ved avgang på over 27 000 kg som er av en type som første gang ble 
typesertifisert etter 30. september 1969, også parameter 6-15b i tabell B i tillegg 1 til OPS 1.725. Det er ikke 
nødvendig å registrere følgende parametrer dersom myndigheten kan godta det: 13, 14 og 15b i tabell B i 
tillegg 1 til OPS 1.725 når et av følgende vilkår er oppfylt:

i) Føleren er ikke lett tilgjengelig.

ii) Det er ikke tilstrekkelig kapasitet i ferdskriversystemet.

iii) Det kreves en endring i utstyret som genererer data, og

3) når tilstrekkelig kapasitet er tilgjengelig i ferdskriversystemet, føleren er lett tilgjengelig, og det ikke kreves 
en endring i utstyret som genererer data:

i) for fly som første gang fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis 1. januar 1989 eller senere, med en største 
sertifisert masse ved avgang på over 5 700 kg, men ikke over 27 000 kg, parameter 6-15b i tabell B i 
tillegg 1 til OPS 1.725, og

ii) for fly som første gang fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis 1. januar 1987 eller senere, med en største 
sertifisert masse ved avgang på over 27 000 kg, resten av parametrene i tabell B i tillegg 1 til OPS 
1.725.

d) Det er ikke nødvendig å registrere enkeltparametrer som ved beregninger kan utledes fra andre registrerte 
parametrer, dersom myndigheten kan godta det.

e) Data skal hentes fra kilder i flyet som muliggjør nøyaktig korrelasjon med opplysningene som vises for 
flygebesetningen.

f) Ferdskriveren skal begynne å registrere data før flyet kan sette seg i bevegelse av egen kraft, og stoppe automatisk 
etter at flyet ikke lenger kan bevege seg av egen kraft.

g) Ferdskriveren skal ha en innretning som bidrar til at den kan gjenfinnes i vann.
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OPS 1.727

Kombinasjonsregistrator

a) Kravene om taleregistrator og ferdskriver kan oppfylles ved

1) én kombinasjonsregistrator, dersom et fly skal være utstyrt med bare en taleregistrator eller en ferdskriver, 
eller

2) én kombinasjonsregistrator, dersom et fly med en største sertifisert masse ved avgang på høyst 5 700 kg skal 
være utstyrt med en taleregistrator og en ferdskriver, eller

3) to kombinasjonsregistratorer, dersom et fly med en største sertifisert masse ved avgang på over 5 700 kg skal 
være utstyrt med en taleregistrator og en ferdskriver.

b) En kombinasjonsregistrator er en ferdskriver som registrerer

1) all talekommunikasjonen og lydbildet som kreves i det relevante punkt om taleregistratorer, og

2) alle parametrer som kreves i det relevante punkt om ferdskrivere, med de samme spesifikasjoner som kreves i 
disse punktene.

OPS 1.730

Seter, sikkerhetsbelter, sikkerhetsseler og barnesikringsinnretninger

a) Operatøren kan drive et fly bare dersom det er utstyrt med:

1) et sete eller en køye for alle personer som er to år eller eldre,

2) et sikkerhetsbelte, med eller uten diagonal skuldersele, eller en sikkerhetssele, til bruk i hvert passasjersete for 
alle passasjerer som er 2 år eller eldre,

3) et ekstra hoftebelte eller annen barnesikringsinnretning for hvert spedbarn,

4) uten at b) berøres, et sikkerhetsbelte med skulderseler for hvert flygebesetningssete og for seter ved siden av 
flygersetet, med en innretning som ved hurtig retardasjon automatisk holder igjen brystpartiet til den som sitter 
i setet,

5) uten at b) berøres, et sikkerhetsbelte med skulderseler for hvert kabinbesetningssete og observatørsete. Dette 
kravet utelukker likevel ikke at kabinbesetningsmedlemmer utover det påkrevde minsteantallet benytter 
passasjerseter, og

6) seter til kabinbesetningsmedlemmer nær påkrevde nødutganger på gulvnivå, men dersom nødevakuering av 
passasjerer vil være mer hensiktsmessig med en annen plassering av disse setene, kan en annen plassering 
aksepteres. Slike seter skal være rettet framover eller bakover innenfor 15° av flyets lengdeakse.

b) Alle sikkerhetsbelter med skulderseler skal ha en ettpunkts utløsermekanisme.

c) For fly med en største sertifisert masse ved avgang på høyst 5 700 kg kan et sikkerhetsbelte med diagonal 
skuldersele tillates, eller for fly med en største sertifisert masse ved avgang på høyst 2 730 kg, et sikkerhetsbelte, 
istedenfor et sikkerhetsbelte med skulderseler, dersom det av praktiske grunner ikke er rimelig å installere et 
sikkerhetsbelte med skulderseler.

OPS 1.731

Skiltene «Fest sikkerhetsbeltene» og «Røyking forbudt»

Operatøren kan drive et fly der ikke alle passasjerseter er synlige fra førerkabinen, bare dersom det er utstyrt med et 
signalsystem som viser alle passasjerer og kabinbesetningen når sikkerhetsbeltene skal være festet, og når røyking er 
forbudt.
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OPS 1.735

Innvendige dører og gardiner

Operatøren kan drive et fly bare dersom følgende utstyr er installert:

a) I et fly med mer enn 19 godkjente passasjerseter, en dør mellom passasjerkabinen og førerkabinen skiltet med 
«Bare besetning» og utstyrt med en låsemekanisme for å hindre passasjerer i å åpne den uten tillatelse fra et 
flygebesetningsmedlem.

b) Et hjelpemiddel for å åpne enhver dør som skiller en passasjerkabin fra en annen kabin som har nødutgang. 
Hjelpemiddelet for å åpne slike dører skal være lett tilgjengelig.

c) Dersom det er nødvendig å passere gjennom en døråpning eller et forheng som skiller passasjerkabinen fra andre 
områder for å kunne nå enhver obligatorisk nødutgang fra ethvert passasjersete, skal døren eller forhenget kunne 
sikres i åpen stilling.

d) Et skilt på hver innvendige dør eller ved siden av hvert forheng som må passeres for å få adgang til en nødutgang 
for passasjerer, som angir at døren eller forhenget må sikres i åpen stilling under avgang og landing.

e) Et hjelpemiddel som alle besetningsmedlemmer kan bruke til å låse opp enhver dør som normalt er tilgjengelig for 
passasjerer og som kan låses av passasjerer.

OPS 1.745

Førstehjelpsskrin

a) Operatøren kan drive et fly bare dersom det er utstyrt med førstehjelpsutstyr som er lett tilgjengelig for bruk, i 
samsvar med følgende tabell:

Antall passasjerseter Antall førstehjelpsskrin som kreves

0 til 99 1

100 til 199 2

200 til 299 3

300 og flere 4

b) Operatøren skal sikre at førstehjelpsskrinene

1) inspiseres regelmessig for å sikre, i den grad det er mulig, at innholdet holdes i den stand som kreves for den 
bruk utstyret er beregnet på, og

2) kompletteres regelmessig som angitt på utstyrets etiketter, eller slik omstendighetene tilsier.

OPS 1.755

Medisinsk nødutstyr

a) Operatøren kan drive et fly med flere enn 30 godkjente passasjerseter bare dersom det er utstyrt med medisinsk 
nødutstyr når noe punkt på den planlagte ruten ligger mer enn 60 minutters flygetid (ved normal marsjhastighet) 
fra en flyplass der kvalifisert legehjelp kan forventes å være tilgjengelig.

b) Fartøysjefen skal sikre at legemidler ikke deles ut av andre enn kvalifiserte leger, sykepleiere eller tilsvarende 
kvalifisert personell.
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c) Transportkrav

1) Det medisinske nødutstyret skal være pakket støvtett og fuktighetsbeskyttet, og skal medbringes på en sikker 
måte, om praktisk mulig i førerkabinen, og

2) operatøren skal sikre at det medisinske nødutstyret

i) inspiseres regelmessig for, i den grad det er mulig, å sikre at innholdet holdes i den stand som kreves for 
den bruk utstyret er beregnet på, og

ii) kompletteres regelmessig som angitt på utstyrets etiketter, eller slik omstendighetene tilsier.

OPS 1.760

Oksygen til førstehjelp

a) En operatør kan drive et fly med trykkabin, ved høyder over 25 000 fot, når det kreves at et kabinbesetningsmedlem 
er med, bare dersom det er utstyrt med en forsyning av ufortynnet oksygen til bruk for passasjerer som av 
fysiologiske årsaker kan ha behov for oksygen etter et trykkfall i passasjerkabinen. Oksygenmengden skal beregnes 
ved å bruke en gjennomsnittlig tilførselshastighet på minst tre liter per minutt per person ved STPD (Standard 
Temperature Pressure Dry) for hele flygingen etter trykkfall i kabinen ved kabinhøyder på mer enn 8 000 fot, for 
minst 2 % av passasjerene om bord, men aldri for færre enn én person. Det skal være et tilstrekkelig antall uttak, 
men aldri færre enn to, som gjør det mulig for kabinbesetningen å bruke forsyningen.

b) Mengden oksygen til bruk ved førstehjelp som kreves for en bestemt flyging skal bestemmes på grunnlag av 
trykkhøyder og flygingens varighet, i samsvar med driftsprosedyrer fastsatt for hver type drift og hver rute.

c) Det tilgjengelige oksygenutstyret skal være i stand til å generere en tilførselsmengde til hver bruker på minst fire 
liter per minutt, ved STPD-vilkår. Det kan brukes innretninger for å redusere tilførselen til et minstenivå på to liter 
per minutt, ved STPD-vilkår, i enhver høyde.

OPS 1.770

Tilleggsoksygen — Fly med trykkabin

(Se tillegg 1 til OPS 1.770)

a) Alminnelige bestemmelser

1) Operatøren kan drive et fly med trykkabin ved høyder på over 10 000 fot bare dersom det har tilgjengelig 
ekstra oksygenutstyr som kan lagre og fordele den oksygenforsyning som kreves i dette punkt.

2) Nødvendig mengde tilleggsoksygen skal bestemmes på bakgrunn av kabinhøyden, flygingens varighet og den 
forutsetning at kabintrykket tapes i den høyde eller på det punkt som er mest kritisk ut fra oksygenbehovet 
samt at flyet etter trykksvikt, i samsvar med nødprosedyrene angitt i flygehåndboken, skal gå ned til en sikker 
høyde for ruten som skal flys, og som tillater fortsatt sikker flyging og landing.

3) Trykkhøyden som oppstår i kabinen etter trykksvikt, skal ansees å være den samme som flyets trykkhøyde, 
med mindre det er godtgjort overfor myndigheten at ingen sannsynlig svikt i kabinen eller trykksystemet vil 
føre til at trykkhøyden i kabinen blir lik flyets trykkhøyde. Under disse omstendighetene kan denne lavere 
trykkhøyden i kabinen brukes som et grunnlag for fastsettelse av oksygenforsyningen.

b) Krav til oksygenutstyr og oksygenforsyning

1) Flygebesetningsmedlemmer

i) Alle flygebesetningsmedlemmer som tjenestegjør i førerkabinen, skal forsynes med tilleggsoksygen 
i samsvar med tillegg 1. Dersom alle som sitter i seter i førerkabinen, forsynes fra flygebesetningens 
oksygenkilde, skal de anses som flygebesetningsmedlemmer i tjeneste i førerkabinen med hensyn 
til oksygenforsyningen. De som sitter i et sete i førerkabinen og ikke forsynes fra flygebesetningens 
oksygenkilde, skal ansees som passasjerer med hensyn til oksygenforsyningen.
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ii) Flygebesetningsmedlemmer som ikke omfattes av punkt b) 1) i), skal ansees som passasjerer med hensyn 
til oksygenforsyningen.

iii) Oksygenmasker skal være slik plassert at de er innenfor umiddelbar rekkevidde for 
flygebesetningsmedlemmene når de sitter på sine plasser.

iv) Oksygenmasker beregnet på bruk av flygebesetningsmedlemmer i fly med trykkabin som drives over 
25 000 fot, skal være av en masketype som kan tas på hurtig.

2) Kabinbesetningsmedlemmer, ekstra besetningsmedlemmer og passasjerer

i) Kabinbesetningsmedlemmer og passasjerer skal forsynes med tilleggsoksygen i samsvar med tillegg 
1, unntatt når punkt v) får anvendelse. Ekstra kabinbesetningsmedlemmer om bord utover minste 
påkrevde besetning samt ekstra besetningsmedlemmer skal ansees som passasjerer med hensyn til 
oksygenforsyning.

ii) Fly beregnet på drift ved trykkhøyder over 25 000 fot skal utstyres med et tilstrekkelig antall reserveuttak 
og masker og/eller tilstrekkelig antall bærbare oksygenenheter med masker til bruk av alle påkrevde 
kabinbesetningsmedlemmer. Reserveuttakene og/eller de bærbare oksygenenhetene skal fordeles jevnt 
i kabinen, for å sikre umiddelbar tilgjengelighet av oksygen til hvert påkrevd kabinbesetningsmedlem, 
uavhengig av hvor vedkommende befinner seg når en trykksvikt inntreffer i kabinen.

iii) I fly beregnet på drift ved trykkhøyder over 25 000 fot skal det finnes en oksygenforsyningsenhet 
forbundet med et oksygenuttak som er umiddelbart tilgjengelig for alle om bord, uansett hvor de sitter. 
Samlet antall tilførselsenheter og uttak skal være minst 10 % høyere enn antall seter. De ekstra enhetene 
skal fordeles jevnt i kabinen.

iv) I fly som er beregnet på drift ved trykkhøyder over 25 000 fot, eller som ved drift ved eller under 
25 000 fot ikke kan foreta en nedstigning til 13 000 fot på en trygg måte i løpet av fire minutter, og som 
første gang fikk utstedt luftdyktighetsbevis 9. november 1998 eller senere, skal det finnes oksygenutstyr 
som kan utløses automatisk og være øyeblikkelig tilgjengelig for alle om bord, uansett hvor de sitter. 
Samlet antall tilførselsenheter og uttak skal være minst 10 % høyere enn antall seter. De ekstra enhetene 
skal fordeles jevnt i kabinen.

v) Kravene til oksygenforsyning som er angitt i tillegg 1 for fly som ikke er sertifisert til å fly over 
25 000 fot, kan reduseres til hele flygetiden mellom 10 000 og 13 000 fots kabinhøyde for alle påkrevde 
kabinbesetningsmedlemmer og for minst 10 % av passasjerene, dersom det på alle punkter langs ruten 
som skal flys, er mulig for flyet å foreta en sikker nedstigning til en kabinhøyde på 13 000 fot i løpet av 
fire minutter.

OPS 1.775

Tilleggsoksygen — Fly uten trykkabin

(Se tillegg 1 til OPS 1.775)

a) Alminnelige bestemmelser

1) Operatøren kan drive et fly uten trykkabin ved trykkhøyder på over 10 000 fot bare dersom det er utstyrt med 
et system for lagring og fordeling av den nødvendige oksygenforsyning.

2) Mengden av nødvendig tilleggsoksygen som kreves for en bestemt operasjon, skal bestemmes på grunnlag 
av flygehøyder og flygingens varighet, i samsvar med driftsprosedyrene som er fastsatt for hver operasjon i 
driftshåndboken, med rutene som skal flys, og med nødprosedyrene angitt i driftshåndboken.

3) Et fly som planlegges drevet over 10 000 fot, skal ha utstyr som kan lagre og fordele den nødvendige 
oksygenforsyning.
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b) Krav med hensyn til oksygenforsyning

1) Flygebesetningsmedlemmer: Alle flygebesetningsmedlemmer som tjenestegjør i førerkabinen, skal forsynes 
med tilleggsoksygen i samsvar med tillegg 1. Dersom alle som sitter i seter i førerkabinen, forsynes fra 
flygebesetningens oksygenkilde, skal de anses som flygebesetningsmedlemmer i tjeneste i førerkabinen med 
hensyn til oksygenforsyningen.

2) Kabinbesetningsmedlemmer, ekstra besetningsmedlemmer og passasjerer: Kabinbesetningsmedlemmer og 
passasjerer skal forsynes med oksygen i samsvar med tillegg 1. Ekstra kabinbesetningsmedlemmer om bord 
utover minste påkrevde besetning samt ekstra besetningsmedlemmer skal ansees som passasjerer med hensyn 
til oksygenforsyningen.

OPS 1.780

Åndedrettsvern for besetningen

a) Operatøren kan drive et fly med trykkabin eller et fly uten trykkabin som har en største sertifisert masse ved avgang 
på over 5 700 kg eller enn 19 godkjente passasjerseter bare dersom

1) det har utstyr som beskytter øynene, nesen og munnen til alle flygebesetningsmedlemmer mens de tjenestegjør 
i førerkabinen samt sørger for oksygen i et tidsrom på minst 15 minutter. Forsyningen for åndedrettsvernet kan 
være tilleggsoksygenet som kreves i henhold til OPS 1.770 b) 1) eller OPS 1.775 b) 1). Dessuten skal det, når 
det er flere enn én i flygebesetningen og det ikke er kabinbesetningsmedlemmer om bord, medbringes bærbart 
åndedrettsvern for å beskytte øynene, nesen og munnen til ett medlem av flygebesetningen samt sørge for 
pustegass i et tidsrom på minst 15 minutter, og

2) det har tilstrekkelig bærbart åndedrettsvern til å beskytte øynene, nesen og munnen til alle påkrevde 
kabinbesetningsmedlemmer samt å sørge for pustegass i et tidsrom på minst 15 minutter.

b) Åndedrettsvern beregnet brukt av flygebesetningen skal være hensiktsmessig plassert i førerkabinen, og skal være 
lett tilgjengelig for umiddelbar bruk av alle påkrevde flygebesetningsmedlemmer når de sitter ved sine plasser.

c) Åndedrettsvern beregnet brukt av kabinbesetningen skal være plassert i nærheten av plassen til alle påkrevde 
kabinbesetningsmedlemmer.

d) I tillegg skal lett tilgjengelig bærbart åndedrettsvern være tilgjengelig og plassert ved eller i nærheten av 
håndslokkingsapparatene som kreves i henhold til OPS 1.790 c) og d), bortsett fra når brannslokkingsapparatet 
er plassert inne i et lasterom, da åndedrettsvernet skal plasseres utenfor, men i nærheten av inngangen til dette 
lasterommet.

e) Når åndedrettsvern er i bruk, skal det ikke hindre kommunikasjonen som kreves i henhold til OPS 1.685, OPS 
1.690, OPS 1.810 og OPS 1.850.

OPS 1.790

Håndholdte brannslokkingsapparater

Operatøren kan drive et fly bare dersom håndholdte brannslokkingsapparater finnes tilgjengelig for bruk i 
besetningskabiner, passasjerkabiner, og om relevant, i lasterom og pantry, i samsvar med følgende:

a) Typen og mengden slokkemiddel skal være egnet for de branntyper som kan tenkes å forekomme i kabinen der 
brannslokningsapparatet planlegges brukt, og for besetningskabiner skal slokkemiddelet minimere faren for giftig 
gasskonsentrasjon.

b) Minst ett håndholdt brannslokkingsapparat som inneholder halon 1211 (bromklordifluormetan, CBrCIF2) eller 
tilsvarende som slokkemiddel, skal være hensiktsmessig plassert i førerkabinen til bruk for flygebesetningen.

c) Minst ett håndholdt brannslokkingsapparat skal være plassert i, eller lett tilgjengelig for bruk i ethvert pantry som 
ikke ligger på hoveddekket for passasjerer.

d) Minst ett lett tilgjengelig håndholdt brannslokkingsapparat skal være tilgjengelig for bruk i hvert klasse A- eller 
klasse B-lasterom eller bagasjerom, og i hvert klasse E-lasterom som er tilgjengelig for besetningsmedlemmer 
under flyging.
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e) Minst følgende antall håndholdte brannslokkingsapparater skal være hensiktsmessig plassert i 
passasjerkabinen(e):

Største godkjente seteantall Antall brannslokkingsapparater

7 til 30 1

31 til 60 2

61 til 200 3

201 til 300 4

301 til 400 5

401 til 500 6

501 til 600 7

601 eller flere 8

Når det er krav om to eller flere brannslokkingsapparater, skal de fordeles jevnt i passasjerkabinen.

f) Minst ett av brannslokkingsapparatene som kreves plassert i passasjerkabinen i et fly med minst 31, men ikke 
mer enn 60 godkjente passasjerseter, og minst to av brannslokkingsapparatene plassert i passasjerkabinen i et fly 
med 61 eller flere godkjente passasjerseter, skal inneholde halon 1211 (bromklordifluormetan, CBrCIF2) eller 
tilsvarende, som slokkemiddel.

OPS 1.795

Brannøkser og brekkjern

a) Operatøren kan drive et fly med en største sertifisert masse ved avgang på over 5 700 kg eller med flere enn ni 
godkjente passasjerseter bare dersom det er utstyrt med minst én brannøks eller ett brekkjern plassert i førerkabinen. 
Dersom det største antall godkjente passasjerseter er over 200, skal ytterligere én brannøks eller ett brekkjern finnes 
om bord, plassert i eller nær det pantryområdet som er lengst bak i flyet.

b) Brannøkser og brekkjern som er plassert i passasjerkabinen, skal ikke være synlige for passasjerene.

OPS 1.800

Merking av gjennombruddspunkter

Dersom det på et fly er egne områder på flykroppen som er egnet til at redningsmannskaper i nødssituasjoner kan 
bryte seg inn i flyet, skal et luftfartsforetak sørge for at slike områder merkes som vist nedenfor. Fargen på merkingen 
skal være rød eller gul, og om nødvendig skal den utheves med hvitt for å skape kontrast mot bakgrunnen. Dersom 
hjørnemerkene er mer enn 2 meter fra hverandre, skal mellomliggende merker på 9 cm × 3 cm settes inn, slik at det 
ikke er mer enn 2 meter mellom nabomerker.
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OPS 1.805

Hjelpemidler for nødevakuering

a) Operatøren skal ikke drive et fly der terskelen i passasjerenes nødutganger 

1) er mer enn 1,83 meter (6 fot) over bakken når flyet står på bakken med understellet ute, eller

2) vil være mer enn 1,83 meter (6 fot) over bakken dersom ett eller flere bein i understellet bryter sammen eller 
ikke lar seg senke, og søknad om typesertifikat for flyet ble inngitt første gang 1. april 2000 eller senere,

med mindre det har utstyr eller innretninger tilgjengelig ved alle utganger som 1) eller 2) får anvendelse på, 
som gjør det mulig for passasjerer og besetning trygt å nå bakken i en nødssituasjon.

b) Slikt utstyr eller slike innretninger behøver ikke være tilgjengelig ved utganger over vingene dersom det påtenkte 
stedet på flyet der rømningsveien slutter, er mindre enn 1,83 meter (6 fot) over bakken når flyet står på bakken med 
understellet ute og vingeklaffene i posisjon for avgang eller landing, idet den vingeklaffeposisjonen som er høyest 
over bakken, gjelder.

c) I fly der det kreves en separat nødutgang for flygebesetningen, og

1) der det laveste punktet i nødutgangen er mer enn 1,83 meter (6 fot) over bakken med understellet ute, eller

2) som det første gang ble inngitt søknad om typesertifikat for 1. april 2000 eller senere, og der det laveste punktet 
i nødutgangen vil være mer enn 1,83 meter (6 fot) over bakken dersom ett eller flere bein i understellet bryter 
sammen eller ikke lar seg senke,

skal det finnes en innretning som hjelper alle flygebesetningsmedlemmer trygt å nå bakken i en 
nødssituasjon.

OPS 1.810

Megafoner

a) Operatøren kan drive et fly som har flere enn 60 godkjente passasjerseter, og som transporterer én eller flere 
passasjerer, bare dersom det er utstyrt med bærbare batteridrevne megafoner som er lett tilgjengelige til bruk for 
besetningsmedlemmene under en nødevakuering, i følgende antall:

1) For hvert passasjerdekk:

Antall passasjerseter Antall megafoner som kreves

61-99 1

100 eller flere 2

2) For fly med flere enn ett passasjerdekk, der det totale antallet passasjerseter er over 60, kreves det i alle tilfeller 
minst én megafon.

OPS 1.815

Nødbelysning

a) Operatøren kan drive et passasjerfly med mer enn ni godkjente passasjerseter bare dersom det er utstyrt med et 
nødbelysningssystem med uavhengig strømforsyning for å lette evakuering av flyet. Nødbelysningssystemet skal 
omfatte følgende:

1) For fly med flere enn 19 godkjente passasjerseter:

i) Kilder til generell kabinbelysning.

ii) Innvendig belysning i områder med nødutganger på gulvnivå.

iii) Belyst merking av nødutganger og lysskilt som viser hvor nødutgangene befinner seg.
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iv) For fly som det er søkt om typesertifikat eller tilsvarende for før 1. mai 1972, kreves ved flyging om 
natten utvendig nødbelysning ved alle utganger over vinger og ved utganger der det kreves hjelpemidler 
for avstigning.

v) For fly som det ble innlevert søknad om typesertifikat eller tilsvarende for 1. mai 1972 eller senere, kreves 
ved nattflyging utvendig nødbelysning ved alle nødutganger for passasjerer.

vi) For fly der typesertifikatet første gang ble utstedt 1. januar 1958 eller senere, kreves det i passasjerkabinen(e) 
et system for merking av nødevakueringsvei ved gulvet.

2) For fly som har 19 eller færre godkjente passasjerseter og er sertifisert i henhold til CS-23 eller CS-25:

i) Kilder til generell kabinbelysning.

ii) Innvendig belysning i områder med nødutganger.

iii) Belyst merking av nødutganger og lysskilt som viser hvor nødutgangene befinner seg.

3) For fly som har 19 eller færre godkjente passasjerseter og er sertifisert i henhold til CS-23 eller CS-25, kilder 
til generell kabinbelysning.

b) Operatøren skal ikke drive passasjerfly som har ni eller færre godkjente passasjerseter, om natten, med mindre 
det er utstyrt med en kilde til generell kabinbelysning som letter evakuering av flyet. Systemet kan benytte seg av 
takbelysning eller andre kilder til belysning som allerede er montert i flyet, og som kan forbli i drift etter at flyets 
batteri er frakoplet.

OPS 1.820

Automatisk nødpeilesender

a) Operatøren kan drive et fly som første gang fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis 1. januar 2002 eller senere, bare 
dersom det er utstyrt med en automatisk nødpeilesender (ELT) som kan sende på 121,5 MHz og 406 MHz.

b) Operatøren kan drive et fly som første gang fikk utstedt eget luftdyktighetsbevis 1. januar 2002 eller senere, bare 
dersom det er utstyrt med en automatisk nødpeilesender (ELT) som kan sende på 121,5 MHz og 406 MHz.

c) Operatøren skal sikre at alle nødpeilesendere som kan sende på 406 MHz, er kodet i samsvar med ICAO-vedlegg 
10 og registrert hos den nasjonale organet som er ansvarlig for å sette i gang søk og redning, eller et annet utpekt 
organ.

OPS 1.825

Redningsvester

a) Landfly. Operatøren kan drive et landfly

1) ved flyging over vann i en avstand på mer enn 50 nautiske mil fra kystlinjen, eller

2) ved avgang eller landing på en flyplass der flygebanen for avgang eller innflyging går over vann på en slik 
måte at det ved et uhell vil være sannsynlig med en nødlanding på vannet,

bare dersom det er utstyrt med redningsvester med lys for å lette ettersøkningen, til alle personer om bord. Alle 
redningsvester skal være slik oppbevart at de er lett tilgjengelige fra setet eller køyeplassen til den personen 
redningsvesten er beregnet på. Redningsvester for spedbarn kan erstattes med andre godkjente flyteinnretninger 
som er utstyrt med lys for å lette ettersøkningen.

b) Sjøfly og amfibiefly. Operatøren kan drive et sjøfly eller et amfibiefly på vann bare dersom det er utstyrt med 
redningsvester med lys for å lette ettersøkningen, til alle personer om bord. Alle redningsvester skal være slik 
oppbevart at de er lett tilgjengelige fra setet eller køyeplassen til den personen redningsvesten er beregnet på. 
Redningsvester for spedbarn kan erstattes med andre godkjente flyteinnretninger som er utstyrt med lys for å lette 
ettersøkningen.
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OPS 1.830

Redningsflåter og nødpeilesendere (ELT) for langdistanseflyging over vann

a) Ved flyginger over vann kan operatøren ikke drive et fly i en avstand fra land som egner seg for nødlanding, større 
enn det som tilsvarer

1) korteste avstand av 120 minutters flyging i marsjhastighet og 400 nautiske mil for fly som er i stand til å 
fortsette flygingen til en flyplass dersom kritisk(e) motor(er) svikter på et hvilket som helst punkt langs ruten 
eller på planlagte strekninger som avviker fra den, eller

2) for alle andre fly, korteste avstand av 30 minutters flyging i marsjhastighet og 100 nautiske mil, med mindre 
utstyret angitt i punkt b) og c), medbringes.

b) Tilstrekkelig redningsflåter til å transportere alle personer om bord. Med mindre ekstra redningsflåter med 
tilstrekkelig kapasitet er tilgjengelig, skal flyteevnen og setekapasiteten utover redningsflåtenes sertifiserte 
kapasitet kunne romme alle om bord i flyet i tilfelle en av redningsflåtene med høyest angitt kapasitet går tapt. 
Redningsflåtene skal være utstyrt med

1) et lys for å lette ettersøkningen, og

2) livredningsutstyr, herunder midler til livsopphold tilpasset vedkommende flyging, og

c) minst to nødpeilesendere som kan sende på nødfrekvensene angitt i ICAO-vedlegg 10 bind V kapittel 2.

OPS 1.835

Overlevingsutstyr

Operatøren kan drive et fly over områder der søk og redning ville være særlig vanskelig, bare dersom det er utstyrt 
med følgende:

a) signalutstyr for å sende de pyrotekniske nødsignalene beskrevet i ICAO-vedlegg 2,

b) minst to nødpeilesendere som kan sende på nødfrekvensene angitt i ICAO-vedlegg 10 bind V kapittel 2, og

c) ytterligere overlevingsutstyr for ruten som skal flys, idet det tas hensyn til antallet personer om bord,

med det unntak at utstyret som er angitt i punkt c), ikke behøver å medbringes dersom flyet enten

1) holder seg innenfor en viss avstand fra et område der søk og redning ikke er særlig problematisk, 
tilsvarende

i) 120 minutter flyging i marsjhastighet med én motor ute av drift, for fly som er i stand til å fortsette 
flygingen til en flyplass dersom kritisk(e) motor(er) svikter på et hvilket som helst punkt langs ruten 
eller under planlagt omdirigering, eller

ii) 30 minutter ved marsjhastighet for alle andre fly,

eller

2) for fly sertifisert i henhold til CS-25 eller tilsvarende, ikke større avstand enn den som tilsvarer 90 minutter 
i marsjhastighet fra et område som er egnet for nødlanding.

OPS 1.840

Sjøfly og amfibiefly — Diverse utstyr

a) Operatøren kan drive et sjøfly eller et amfibiefly på vann bare dersom det er utstyrt med

1) et drivanker og annet utstyr som er nødvendig for å lette fortøyning, forankring eller manøvrering av 
luftfartøyet på vann, og som er egnet ut fra luftfartøyets størrelse, vekt og manøvreringsegenskaper, og

2) om relevant, utstyr for å lage lydsignalene angitt i internasjonale bestemmelser om forebygging av sammenstøt 
til sjøs.
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Tillegg 1 til OPS 1.715

Ferdskrivere — 1 — Liste over parametrer som skal registreres

Tabell A1

Fly med en største sertifisert masse ved avgang på over 5 700 kg

Merknad: Tallet i venstre kolonne gjenspeiler serienumrene i EUROCAE-dokument ED55.

Nr. Parameter

1. Tidspunkt eller relativ tidsangivelse

2. Trykkhøyde

3. Angitt flygehastighet

4. Styrekurs

5. Normal akselerasjon

6. Flygestilling rundt tverraksenF

7. Flygestilling rundt lengdeaksenF

8. Manuell betjening av radiosenderknapper

9. Skyvekraft/effekt på hver enkelt motor og eventuelt posisjonen til regulatoren for skyvekraft/effekt i 
førerkabinen

10. Bakkantklaffenes posisjon eller bryternes posisjon i førerkabinen

11. Forkantklaffenes posisjon eller bryternes posisjon i førerkabinen

12. Status for motorkraftreversering

13. Posisjon for bakkespoiler og/eller innstilling av luftbrems

14. Samlet eller utvendig temperatur

15. Funksjon og innkoplingsstatus for autopilot, automatisk fartsstyring og AFCS

16. Akselerasjon i lengderetningen

17. Akselerasjon i sideretningen

Tabell A2

Fly med en største sertifisert masse ved avgang på 5 700 kg eller mindre

Merknad: Tallet i venstre kolonne gjenspeiler serienumrene i EUROCAE-dokument ED55.

Nr. Parameter

1. Tidspunkt eller relativ tidsangivelse

2. Trykkhøyde

3. Angitt flygehastighet

4. Styrekurs

5. Normal akselerasjon

6. Flygestilling rundt tverraksenF

7. Flygestilling rundt lengdeaksenF

8. Manuell betjening av radiosenderknapper

9. Skyvekraft/effekt på hver enkelt motor og eventuelt posisjonen til regulatoren for skyvekraft/effekt i 
førerkabinen

10. Bakkantklaffenes posisjon eller bryternes posisjon i førerkabinen

11. Forkantklaffenes posisjon eller bryternes posisjon i førerkabinen
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Nr. Parameter

12. Status for motorkraftreversering

13. Posisjon for bakkespoiler og/eller innstilling av luftbrems

14. Samlet eller utvendig temperatur

15. Innkoplingsstatus for autopilot/automatisk fartsstyring

16. Angrepsvinkel (dersom en egnet føler er tilgjengelig)

17. Akselerasjon i lengderetningen (flykroppens akse)

Tabell B

Tilleggsparametrer for fly med en største sertifisert masse ved avgang på over 27 000 kg

Merknad: Tallet i venstre kolonne gjenspeiler serienumrene i EUROCAE-dokument ED55.

Nr. Parameter

18. Viktigste betjeningsinnretninger — rorflatenes posisjon og/eller flygerens signal (høyde, krengning, 
giring)

19. Høydetrimposisjon

20. Radiohøyde

21. Loddrett stråleavvik (ILS-glidebane eller MLS-høyde)

22. Vannrett stråleavvik (ILS-retningsindikator eller MLS-retning)

23. Passering av merkefyr

24. Advarsler

25. Reservert (valg av frekvens for navigasjonsmottaker anbefales)

26. Reservert (DME-avstand anbefales)

27. Status for bryter for understellets posisjon, i luften / på bakken-tilstand

28. Terrengvarslingssystem

29. Angrepsvinkel

30. Varsel om lavt trykk (hydraulisk og pneumatisk)

31. Hastighet på bakken

32. Posisjon for understell eller spak for understell

Tabell C

Fly utstyrt med elektroniske visningssystemer

Merknad: Tallet i midtkolonnen gjenspeiler serienumrene i EUROCAE-dokument ED55.

Nr. Nr. Parameter

33. 6 Valgt barometerinnstilling (for hver flygerplass)

34. 7 Valgt høyde

35. 8 Valgt hastighet

36. 9 Valgt mach-tall

37. 10 Valgt loddrett hastighet

38. 11 Valgt styrekurs

39. 12 Valgt flygebane

40. 13 Valgt beslutningshøyde

41. 14 EFIS-visningsformat

42. 15 Multifunksjon-/motor-/alarmvisningsformat
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Tillegg 1 til OPS 1.720

Ferdskrivere — 2 — Liste over parametrer som skal registreres

Tabell A

Fly med en største sertifisert masse ved avgang på over 5 700 kg

Nr. Parameter

1. Tidspunkt eller relativ tidsangivelse

2. Trykkhøyde

3. Angitt flygehastighet

4. Styrekurs

5. Normal akselerasjon

6. Flygestilling rundt tverraksenF

7. Flygestilling rundt lengdeaksenF

8. Manuell betjening av radiosenderknapper, med mindre et alternativt hjelpemiddel for synkronisering av 
FDR- og CVR-registreringer er tilgjengelig

9. Effekt på hver enkelt motor

10. Bakkantklaffenes posisjon eller bryternes posisjon i førerkabinen

11. Forkantklaffenes posisjon eller bryternes posisjon i førerkabinen

12. Posisjon for motorkraftreversering (bare for turbojetfly)

13. Posisjon for bakkespoiler og/eller innstilling av luftbrems

14. Utvendig lufttemperatur eller samlet lufttemperatur

15a Innkoplingsstatus for autopilot

15b Driftsmodi for autopilot, kontaktstatus og driftsmodi for automatisk fartsstyring og AFCS-systemer

Tabell B

Tilleggsparametrer for fly med en største sertifisert masse ved avgang på over 27 000 kg

Nr. Parameter

16. Akselerasjon i lengderetningen

17. Akselerasjon i sideretningen

18. Viktigste betjeningsinnretninger —rorflatenes posisjon og/eller flygerens signal (høyde, krengning, giring)

19. Høydetrimposisjon

20. Radiohøyde

21. Glidebaneavvik

22. Retningsindikatoravvik

23. Passering av merkefyr

24. Hovedalarm

25. Valg av frekvenser for NAV 1 og NAV 2

26. DME 1- og DME 2-avstand

27. Status for bryter for understellets posisjon
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Nr. Parameter

28. Terrengvarslingssystem

29. Angrepsvinkel

30. Hydraulikk, hvert system (lavt trykk)

31. Navigasjonsdata

32. Posisjon for understell eller spak for understell

Tillegg 1 til OPS 1.725

Ferdskrivere — 3 — Liste over parametrer som skal registreres

Tabell A

Fly med en største sertifisert masse ved avgang på over 5 700 kg

Nr. Parameter

1. Tidspunkt eller relativ tidsangivelse

2. Trykkhøyde

3. Angitt flygehastighet

4. Kurs

5. Normal akselerasjon

Tabell B

Tilleggsparametrer for fly med en største sertifisert masse ved avgang på over 27 000 kg

Nr. Parameter

6. Flygestilling rundt tverraksenF

7. Flygestilling rundt lengdeaksenF

8. Manuell betjening av radiosenderknapper, med mindre et alternativt hjelpemiddel for synkronisering av 
FDR- og CVR-registreringer er tilgjengelig

9. Effekt på hver enkelt motor

10. Bakkantklaffenes posisjon eller bryternes posisjon i førerkabinen

11. Forkantklaffenes posisjon eller bryternes posisjon i førerkabinen

12. Posisjon for motorkraftreversering (bare for turbojetfly)

13. Posisjon for bakkespoiler og/eller innstilling av luftbrems

14. Utvendig lufttemperatur eller samlet lufttemperatur

15a Kontaktstatus for autopilot

15b Driftsmodi for autopilot, kontaktstatus og driftsmodi for automatisk fartsstyring og AFCS-systemer

16. Akselerasjon i lengderetningen

17. Akselerasjon i sideretningen

18. Viktigste betjeningsinnretninger —rorflatenes posisjon og/eller flygerens signal (høyde, krengning, giring)

19. Høydetrimposisjon

20. Radiohøyde

21. Glidebaneavvik

22. Retningsindikatoravvik

23. Passering av merkefyr
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Nr. Parameter

24. Hovedalarm

25. Valg av frekvenser for NAV 1 og NAV 2

26. DME 1- og DME 2-avstand

27. Status for bryter for understellets posisjon

28. Terrengvarslingssystem

29. Angrepsvinkel

30. Hydraulikk, hvert system (lavt trykk)

31. Navigasjonsdata (breddegrad, lengdegrad, bakkefart og avdriftsvinkel)

32. Posisjon for understell eller spak for understell

Tillegg 1 til OPS 1.770

Oksygen — Minstekrav for ekstra oksygen til fly med trykkabin under og etter nødnedstigning

Tabell 1

(a) (b)

Tilførsel til Varighet og kabinhøyde

1. Alle som tjenestegjør i førerkabinen Hele flygetiden dersom kabinhøyden er over 13 000 fot og hele 
flygetiden dersom kabinhøyden er over 10 000 fot, men ikke over 
13 000 fot etter de første 30 minuttene ved disse høydene, men uansett 
ikke under

i) 30 minutter for fly sertifisert for flyging i høyder som ikke overstiger 
25 000 fot (merknad 2)

ii) 2 timer for fly sertifisert for flyging i høyder over 25 000 fot 
(merknad 3)

2. Alle påkrevde 
kabinbesetningsmedlemmer

Hele flygetiden dersom kabinhøyden er over 13 000 fot, men ikke under 
30 minutter (merknad 2), og hele flygetiden dersom kabinhøyden er over 
10 000 fot, men ikke over 13 000 fot etter de første 30 minuttene ved 
disse høydene.

3. 100 % av passasjerene (merknad 5) Hele flygetiden dersom kabinhøyden er over 15 000 fot, men uansett 
ikke under 10 minutter (merknad 4).

4. 30 % av passasjerene (merknad 5) Hele flygetiden dersom kabinhøyden er over 14 000 fot, men ikke over 
15 000 fot.

5. 10 % av passasjerene (merknad 5) Hele flygetiden dersom kabinhøyden er over 10 000 fot, men ikke over 
14 000 fot etter de første 30 minuttene ved disse høydene.

Merknad 1: Den tilgjengelige tilførselen skal ta hensyn til kabinhøyden og nedstigningsprofilen for de berørte rutene.
Merknad 2: Den påkrevde minstetilførselen er den oksygenmengden som er nødvendig for en konstant nedstigningshastighet fra flyets 

største sertifiserte driftshøyde ned til 10 000 fot på 10 minutter og deretter 20 minutter ved 10 000 fot.
Merknad 3: Den påkrevde minstetilførselen er den oksygenmengden som er nødvendig for en konstant nedstigningshastighet fra 

flyets største sertifiserte driftshøyde ned til 10 000 fot på 10 minutter og deretter 110 minutter ved 10 000 fot. Den 
oksygenmengden som kreves i henhold til OPS 1.780 a) 1), kan inkluderes ved bestemmelse av nødvendig forsyning.

Merknad 4: Den påkrevde minstetilførselen er den oksygenmengden som er nødvendig for en konstant nedstigningshastighet fra flyets 
største sertifiserte driftshøyde ned til 15 000 fot på 10 minutter.

Merknad 5: I denne tabellen menes med «passasjerer» de passasjerer som faktisk er om bord, herunder spedbarn.
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Tillegg 1 til OPS 1.775

Tilleggsoksygen til fly uten trykkabin

Tabell 1

(a) (b)

Tilførsel til Varighet og trykkhøyde

1. Alle som tjenestegjør i førerkabinen Hele flygetiden ved trykkhøyder over 10 000 fot

2. Alle påkrevde 
kabinbesetningsmedlemmer

Hele flygetiden ved trykkhøyder over 13 000 fot samt for ethvert 
tidsrom på over 30 minutter ved trykkhøyder over 10 000 fot, men høyst 
13 000 fot.

3. 100 % av passasjerene (se merknad) Hele flygetiden ved trykkhøyder over 13 000 fot

4. 10 % av passasjerene (se merknad) Hele flygetiden etter 30 minutter ved trykkhøyder over 10 000 fot, men 
høyst 13 000 fot.

Merknad: I denne tabellen menes med «passasjerer» de passasjerer som faktisk er om bord, herunder spedbarn under to år.

KAPITTEL L

KOMMUNIKASJONS- OG NAVIGASJONSUTSTYR

OPS 1.845

Alminnelig innledning

a) Operatøren skal sikre at en flyging ikke begynnes med mindre nødvendig kommunikasjons- og navigasjonsutstyr 
som kreves i henhold til dette kapittel,

1) er godkjent og installert i samsvar med gjeldende krav, herunder minsteytelsesstandard og krav til drift og 
luftdyktighet,2) er slik installert at svikt i en enkelt enhet som er nødvendig for kommunikasjons- og/
eller navigasjonsformål, ikke gjør det umulig å kommunisere og/eller navigere sikkert langs ruten som flys,

3) er i funksjonsdyktig stand for den typen drift som gjennomføres, unntatt som angitt i MEL (jf. OPS 1.030), 
og

4) er slik tilrettelagt at det er lett å betjene for et flybesetningsmedlem, fra vedkommendes plass dersom utstyret 
skal være klart til bruk på dette stedet. Dersom det kreves at en utstyrsdel skal betjenes av flere enn ett 
besetningsmedlem, skal det være slik installert at utstyret er klart til bruk fra et hvilket som helst sted der 
utstyret må kunne brukes.

b) Minstestandardene for kommunikasjons- og navigasjonsutstyrets ytelse er som angitt i gjeldende ETSO (European 
Technical Standard Orders), som oppført i gjeldende CS-TSO (Specifications on European Technical Standard 
Orders), med mindre andre ytelsesstandarder kreves i drifts- og luftdyktighetsbestemmelsene. Kommunikasjons- 
og navigasjonsutstyr som overholder andre spesifikasjoner for utforming og ytelse enn ETSO på dagen for 
OPS-gjennomføring, kan fortsatt brukes, eller installeres, med mindre det er fastsatt tilleggskrav i dette kapittel. 
Kommunikasjons- og navigasjonsutstyr som allerede er godkjent, behøver ikke å overholde en revidert ETSO eller 
en annen revidert spesifikasjon enn ETSO, med mindre det er fastsatt bestemmelser med tilbakevirkende kraft.

OPS 1.850

Radioutstyr

a) Operatøren kan drive et fly bare dersom det er utstyrt med nødvendig radio for den typen drift som 
gjennomføres.
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b) Der det i henhold til dette kapittel kreves to uavhengige (atskilte og komplette) radiosystemer, skal hvert system ha 
en uavhengig antenneinstallasjon, men dersom det anvendes fastmonterte antenner uten antennetråd, eller annen 
antenneinstallasjon med tilsvarende pålitelighet, kreves det bare én antenne.

c) Radiokommunikasjonsutstyret som kreves for å overholde punkt a), skal også kunne kommunisere på luftfartens 
nødfrekvens, 121,5 MHz.

OPS 1.855

Lydbetjeningspanel

Operatøren kan drive et fly i henhold til IFR bare dersom det er utstyrt med et lydbetjeningspanel som er tilgjengelig 
for hvert påkrevd flygebesetningsmedlem.

OPS 1.860

Radioutstyr for VFR-drift langs ruter der det navigeres etter visuelle landemerker

Operatøren kan drive et fly i henhold til VFR langs ruter der det kan navigeres etter visuelle landemerker, bare dersom 
det er utstyrt med det radiokommunikasjonsutstyr som kreves under normale driftsforhold for å oppnå følgende:

a) kommunisere med relevante bakkestasjoner,

b) kommunisere med relevante flygekontrollenheter fra ethvert punkt innenfor kontrollert luftrom der flyginger er 
planlagt, og

c) motta værinformasjon.

OPS 1.865

Kommunikasjons- og navigasjonsutstyr for drift i henhold til IFR, eller i henhold til VFR langs ruter der det 
ikke navigeres etter visuelle landemerker

a) Operatøren kan drive fly i henhold til IFR, eller i henhold til VFR langs ruter der det ikke kan navigeres etter visuelle 
landemerker bare dersom flyet er utstyrt med radiokommunikasjons- og SSR-transponder og navigasjonsutstyr i 
samsvar med kravene gitt av lufttrafikktjenestene i driftsområdet eller -områdene.

b) Radioutstyr. Operatøren skal sikre at radioutstyret omfatter minst

1) to uavhengige radiokommunikasjonssystemer i samsvar med det som under normale driftsforhold er nødvendig 
for å kommunisere med relevant bakkestasjon fra ethvert punkt på ruten, herunder omdirigering, og

2) SSR-transponderutstyr som kreves for ruten som flys.

c) Navigasjonsutstyr. Operatøren skal sikre at navigasjonsutstyret

1) omfatter minst

i) et VOR-mottakersystem, et ADF-system, en DME, men det er ikke nødvendig å installere et ADF-system 
dersom bruk av ADF ikke kreves i noen fase av den planlagte flygingen,

ii) en ILS eller MLS, dersom ILS eller MLS kreves for navigasjon under innflyging,

iii) et mottakersystem for merkefyr, dersom merkefyr kreves for navigasjon ved innflyging,

iv) et områdenavigasjonssystem, dersom områdenavigasjon kreves for ruten som flys,

v) et ekstra DME-system på enhver rute, eller del av denne, der navigasjon bare bygger på DME-signaler,

vi) et ekstra VOR-mottakersystem på enhver rute, eller del av denne, der navigasjon bare bygger på VOR-
signaler,

vii) et ADF-system på enhver rute, eller del av denne, der navigasjon bare bygger på NDB-signaler, eller

2) oppfyller kravet til navigasjonsytelse (RNP) for drift i det aktuelle luftrommet.
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d) Operatøren kan drive et fly som ikke er utstyrt med ADF eller navigasjonsutstyret som er angitt i punkt c) 1) vi) 
og/eller c) 1) vii) ovenfor, forutsatt at flyet er utstyrt med alternativt utstyr som er godkjent av luftfartsmyndigheten 
for ruten som flys. Det alternative utstyret skal være tilstrekkelig pålitelig og nøyaktig til at sikker navigasjon for 
den planlagte ruten er mulig.

e) Operatøren skal sikre at VHF-kommunikasjonsutstyr, ILS-retningsindikator og VOR-mottakere som er installert i 
flyet for drift i henhold til IFR, er av godkjent type som overholder ytelsesstandarder for FM-immunitet.

OPS 1.866

Transponderutstyr

a) Operatøren kan drive et fly bare dersom det er utstyrt med

1) en SSR-transponder som rapporterer trykkhøyde, og

2) annet SSR-transponderutstyr som kreves for ruten som flys.

OPS 1.870

Ytterligere navigasjonsutstyr for drift i MNPS-luftrom

a) Operatøren kan drive et fly i MNPS-luftrom bare dersom det er utstyrt med navigasjonsutstyr som oppfyller 
minstespesifikasjoner for navigasjonsytelse som angitt i ICAO Doc 7030 i form av regionale tilleggsprosedyrer.

b) Navigasjonsutstyret som kreves i dette punkt, skal være synlig for og kunne brukes av enhver flyger fra 
vedkommendes plass.

c) For uinnskrenket drift i MNPS-luftrom skal et fly være utstyrt med to uavhengige navigasjonssystemer for 
langdistanseflyging (LRNS).

d) For drift i MNPS-luftrom langs kunngjorte spesialruter skal et luftfartøy være utstyrt med ett navigasjonssystem 
for langdistanseflyging (LRNS), med mindre annet er angitt.

OPS 1.872

Utstyr for drift i avgrenset luftrom med reduserte minsteverdier for loddrett atskillelse (RVSM)

a) Operatøren skal sikre at fly som drives i RVSM-luftrom, er utstyrt med

1) to uavhengige høydemålersystemer,

2) et høydevarslingssystem,

3) et automatisk høydekontrollsystem, og

4) en transponder for sekundær overvåkingsradar (SSR), med høyderapporteringssystem som kan tilkoples 
høydemålersystemet og brukes til å opprettholde høyde.

KAPITTEL M

VEDLIKEHOLD AV FLY

OPS 1.875

Alminnelige bestemmelser

a) Operatøren kan drive et fly bare dersom det er vedlikeholdt og frigitt for ibruktaking av en organisasjon som 
er godkjent/akseptert i henhold til del 145, men det er ikke nødvendig at inspeksjoner før flyging utføres av 
organisasjonen som re godkjent i henhold til del 145.

b) De flyvedlikeholdskrav som er nødvendige for å operatørsertifiseringskravene i OPS 1.180, er gjengitt i del M.
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KAPITTEL N

FLYGEBESETNING

OPS 1.940

Flygebesetningens sammensetning

(Se tillegg 1 og 2 til OPS 1.940)

a) Operatøren skal sikre at

1) sammensetningen av og antallet flygebesetningsmedlemmer på angitte plasser er i samsvar med, og ikke 
mindre enn, det minimum som er angitt i flygehåndboken,

2) flygebesetningen omfatter tilleggsmedlemmer dersom driftstypen krever det, og at den ikke er mindre enn det 
antallet som er angitt i driftshåndboken,

3) alle flygebesetningsmedlemmer innehar et relevant og gyldig sertifikat som er godkjent av myndigheten, og er 
kvalifisert og skikket til å gjennomføre de oppgaver de pålegges,

4) det er fastsatt prosedyrer som myndigheten kan godta, for å hindre at besetningen blir sammensatt av uerfarne 
flygebesetningsmedlemmer,

5) en flyger blant flygebesetningen som er kvalifisert til å være fartøysjef i samsvar kravene som regulerer 
flygebesetningssertifikatene, utpekes som fartøysjef og kan delegere gjennomføringen av flygingen til en 
annen kvalifisert flyger, og

6) flygebesetningen, dersom det i henhold til flygehåndboken kreves en systemoperatør, omfatter et 
besetningsmedlem som innehar et flymaskinistsertifikat, eller et kvalifisert flygebesetningsmedlem som kan 
godtas av myndigheten.

7) kravene i kapittel N oppfylles dersom det engasjeres flygebesetningsmedlemmer som er selvstendig 
næringsdrivende og/eller arbeider frilans eller deltid. I den forbindelse skal det tas særlig hensyn til det samlede 
antallet luftfartøytyper eller -varianter som et flygebesetningsmedlem kan fly i kommersiell lufttransport, som 
ikke kan overstige kravene i OPS 1.980 og OPS 1.981, medregnet tjenester som vedkommende yter for en 
annen operatør. For besetningsmedlemmer som tjenestegjør som fartøysjef hos operatøren, skal operatørens 
grunnleggende opplæring i administrasjon av besetningsressurser (CRM) være gjennomført før linjeflyging 
uten tilsyn begynnes, med mindre besetningsmedlemmet tidligere har fullført en operatørs grunnleggende 
CRM-kurs.

b) Minsteflygebesetning for drift i henhold til IFR eller om natten. For drift i henhold til IFR eller om natten skal 
operatøren sikre at

1) minsteflygebesetningen er to flygere for alle turbopropfly med flere enn ni godkjente passasjerseter og for alle 
turbojetfly, eller

2) andre fly enn dem som omfattes av punkt b) 1), føres av én flyger, forutsatt at kravene i tillegg 2 til OPS 1.940 
er oppfylt. Dersom kravene i tillegg 2 ikke er oppfylt, er minsteflygebesetning to flygere.

OPS 1.943

Operatørens grunnleggende opplæring i administrasjon av besetningsressurser (CRM)

a) Dersom et flygebesetningsmedlem ikke tidligere har gjennomført operatørens grunnleggende opplæring i 
administrasjon av besetningsressurser (CRM) (gjelder både nye medarbeidere og eksisterende personale), skal 
operatøren sikre at flygebesetningsmedlemmet gjennomfører et grunnleggende CRM-opplæringskurs. Nye 
medarbeidere skal gjennomføre operatørens CRM-opplæring i løpet av det første året hos operatøren.

b) Dersom flygebesetningsmedlemmet ikke tidligere har fått opplæring innen menneskelige faktorer, skal 
vedkommende gjennomføre et teorikurs som bygger på ATPL-programmet for menneskelig yteevne og 
menneskelige begrensninger (se kravene som gjelder for utstedelse av flygebesetningssertifikat), og som skal 
gjennomføres forut for eller i kombinasjon med operatørens grunnleggende CRM-opplæring.
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c) Grunnleggende CRM-opplæring skal gis av minst én CRM-instruktør som er godtakbar for myndigheten, og som 
kan bistås av eksperter for å gå nærmere inn på bestemte områder.

d) Grunnleggende CRM-opplæring skal gis i samsvar med en detaljert kursplan som er inkludert i driftshåndboken.

OPS 1.945

Omstillingsopplæring og kontroll

(Se tillegg 1 til OPS 1.945)

a) Operatøren skal sikre at

1) et flygebesetningsmedlem fullfører et typerettighetskurs som oppfyller gjeldende krav for utstedelse av 
flygebesetningssertifikater i forbindelse med overgang fra én flytype til en annen type eller klasse der det 
kreves ny type- eller klasserettighet,

2) et flygebesetningsmedlem fullfører operatørens omstillingskurs før linjeflyging uten tilsyn begynnes,

i) ved bytte til en flytype der det kreves ny type- eller klasserettighet, eller

ii) ved overgang til en annen operatør,

3) omstillingsopplæring gis av kvalifisert personale i samsvar med en detaljert kursplan som er tatt med i 
driftshåndboken. Operatøren skal sikre at personale som integrerer CRM-elementer i omstillingsopplæring, er 
tilstrekkelig kvalifisert,

4) omfanget av opplæring som kreves for operatørens omstillingskurs, fastsettes ut fra en vurdering av 
flygebesetningsmedlemmets tidligere opplæring slik denne er registrert i vedkommendes opplæringslogg som 
angitt i OPS 1.985,

5) minstestandarder for flygebesetningsmedlemmenes kvalifikasjoner og erfaring før begynnelse av 
omstillingsopplæring er angitt i driftshåndboken,

6) alle flygebesetningsmedlemmer gjennomgår kontrollene som kreves i henhold til OPS 1.965 b) samt 
opplæringen og kontrollene som kreves i henhold til OPS 1.965 d) før linjeflyging under tilsyn begynnes,

7) kontrollen som kreves i henhold til OPS 1.965 c), gjennomføres etter fullført linjeflyging under tilsyn,

8) flygebesetningsmedlemmet, etter å ha begynt operatørens omstillingskurs, ikke utfører flygetjeneste på en 
annen flytype eller klasse før kurset er fullført eller avsluttet, og

9) elementer av CRM-opplæring integreres i omstillingskurset.

b) Ved overgang til en annen flytype eller klasse kan kontrollen som kreves i henhold til 1.965 b), kombineres 
med ferdighetskontrollen for type- eller klasserettighet i henhold til kravene som gjelder for utstedelse av 
flygebesetningssertifikat.

c) Operatørens omstillingskurs og type- eller klasserettighetskurset som kreves for utstedelse av flygebesetningssertifikat, 
kan kombineres.

OPS 1.950

Differanseopplæring og tilvenningsopplæring

a) Operatøren skal sikre at et flygebesetningsmedlem gjennomfører

1) differanseopplæring som krever tilleggskunnskap og opplæring, på en hensiktsmessig opplæringsinnretning 
for vedkommende fly,

i) ved drift av en annen variant av et fly av samme type eller annen type av samme klasse som det som drives 
fra før, eller

ii) ved endring av utstyr og/eller prosedyrer for typer eller varianter i drift,
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2) tilvenningssopplæring som krever tilegnelse av tilleggskunnskaper,

i) ved drift av et annet fly av samme type eller variant, eller

ii) ved endring av utstyr og/eller prosedyrer for typer eller varianter i drift.

b) Operatøren skal i driftshåndboken angi når slik differanseopplæring eller tilvenningsopplæring er påkrevd.

OPS 1.955

Utnevnelse til fartøysjef

a) Operatøren skal sikre at styrmann som oppgraderes til fartøysjef, og de som engasjeres som fartøysjef,

1) har et minstenivå av erfaring, som kan aksepteres av luftfartsmyndigheten, og som er angitt i driftshåndboken, 
og

2) for besetningsoperasjoner, at flygeren fullfører et relevant fartøysjefkurs.

b) Fartøysjefkurset som kreves i punkt a) 2), skal være angitt i driftshåndboken og omfatte minst følgende:

1) opplæring i en STD (herunder linjeflygingstrening) og/eller flygetrening,

2) operatørens ferdighetskontroll som fartøysjef,

3) fartøysjefens ansvar,

4) linjetrening som fartøysjef under tilsyn. Det kreves minst 10 sektorer for flygere som allerede er kvalifisert på 
flytypen,

5) gjennomføring av linjekontroll for fartøysjef som angitt i OPS 1.965 c), og godkjent rute- og flyplasskvalifikasjon 
som beskrevet i OPS 1.975, og

6) elementer av administrasjon av besetningsressurser (CRM).

OPS 1.960

Fartøysjefer som er CPL-innehavere

a) Operatøren skal sikre at

1) en CPL-innehaver tjenestegjør som fartøysjef på fly sertifisert i flygehåndboken for flyging med én flyger bare 
dersom

i) flygeren har minst 500 timer total flygetid på fly eller er innehaver av gyldig instrumentrettighet, ved 
befordring av passasjerer under regler for visuell flyging (VFR) utenfor en radius på 50 NM fra en 
avgangsplassen, eller

ii) flygeren, ved drift av et flermotorsfly i henhold til instrumentflygeregler (IFR), har minst 700 
timer total flygetid på fly, herunder 400 timer som fartøysjef (i samsvar med kravene som regulerer 
flygebesetningssertifikatet), hvorav 100 timer i henhold til IFR, herunder 40 timer i flermotorsdrift. De 
400 timene som fartøysjef kan erstattes med flygetid som styrmann, basert på at to timer som styrmann 
tilsvarer én time som fartøysjef, forutsatt at disse timene ble opparbeidet i et etablert besetningssystem 
med flere flygere som er angitt i driftshåndboken,

2) kravene angitt i tillegg 2 til OPS 1.940 er oppfylt, i tillegg til punkt a) 1) ii) ovenfor, ved drift i henhold til IFR 
med én flyger, og

3) fartøysjefkurset angitt i OPS 1.955 a) 2) er fullført ved drift med flere flygere, i tillegg til punkt a) 1) ovenfor 
og før flygeren begynner å fungere som fartøysjef.
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OPS 1.965

Gjentatt opplæring og kontroll

(Se tillegg 1 og 2 til OPS 1.965)

a) Alminnelige bestemmelser. Operatøren skal sikre at

1) alle flygebesetningsmedlemmer gjennomgår gjentatt opplæring og kontroll, og at all slik opplæring og kontroll 
er relevant for flytypen eller varianten av fly som besetningsmedlemmet er sertifisert til å drive,

2) et program for gjentatt opplæring og kontroll er fastsatt i driftshåndboken og godkjent av myndigheten,

3) gjentatt opplæring gis av følgende personell:

i) bakke- og oppfriskingsopplæring — av kvalifisert personell,

ii) Fly/STD-trening — av en typerettighetsinstruktør (TRI), klasserettighetsinstruktør (CRI), eller for STD-
innholdet, en instruktør i simuleringsbasert flygeopplæring (SFI), forutsatt at vedkommende TRI, CRI 
eller SFI oppfyller operatørens krav til erfaring og kunnskap i tilstrekkelig grad til å gi instruksjon på de 
punktene som er angitt i punkt a) 1) i) A) og B) i tillegg 1 til OPS 1.965,

iii) opplæring i bruk av nød- og sikkerhetsutstyr — av kvalifisert personell, og

iv) administrasjon av besetningsressurser (CRM):

A) integrasjon av CRM-elementer i alle faser av den gjentatte opplæringen — av alt personell som gir 
gjentatt opplæring. Operatøren skal sikre for at alt personell som gir gjentatt opplæring, er kvalifisert 
til å integrere CRM-elementer i denne opplæringen,

B) modulbasert CRM-opplæring — av minst én CRM-instruktør som er godtakbar for myndigheten, og 
som kan bistås av eksperter for å gå nærmere inn på bestemte områder,

4) gjentatt kontroll utføres av følgende personell:

i) operatørens ferdighetskontroll — av en typerettighetskontrollør (TRE), klasserettighetskontrollør (CRE), 
eller dersom kontrollen utføres i en STD, en TRE, en CRE eller en kontrollør for simuleringsbasert flyging 
(SFE), opplært i CRM-begreper og i vurdering av CFM-ferdigheter,

ii) linjekontroll — av kvalifiserte fartøysjefer oppnevnt av operatøren og godtakbare for 
luftfartsmyndigheten,

iii) kontroll av nød- og sikkerhetsutstyr — av kvalifisert personell.

b) Operatørens ferdighetskontroll

1) Operatøren skal sikre at

i) alle flygebesetningsmedlemmer gjennomgår operatørens ferdighetskontroller og demonstrerer sin 
kompetanse i utførelsen av prosedyrer for normale situasjoner, unormale situasjoner og nødssituasjoner, 
og

ii) kontrollen gjennomføres uten utvendig visuell referanse når det er krav om at flygebesetningsmedlemmene 
skal kunne drive i henhold til IFR, og

iii) hvert flygebesetningsmedlem gjennomgår operatørens ferdighetskontroller som medlem av en vanlig fullt 
bemannet flygebesetning.

2) Gyldighetsperioden til operatørens ferdighetskontroll skal være seks kalendermåneder fra utstedelsesmånedens 
utløp. Dersom utstedelsen skjer i løpet av de siste tre kalendermånedene av gyldighetsperioden til en tidligere 
operatørs ferdighetskontroll, skal gyldighetsperioden løpe fra utstedelsesdatoen til seks kalendermåneder etter 
utløpsdatoen på den tidligere operatørs ferdighetskontroll.
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c) Linjekontroll. Operatøren skal sikre at alle flygebesetningsmedlemmer gjennomgår en linjekontroll på flyet for å 
demonstrere sin kompetanse i å gjennomføre normal linjedrift som angitt i driftshåndboken. Gyldighetsperioden til 
en linjekontroll skal være tolv kalendermåneder, i tillegg til resten av utstedelsesmåneden. Dersom utstedelsen skjer 
i løpet av de siste tre kalendermånedene av gyldighetsperioden til en tidligere linjekontroll, skal gyldighetsperioden 
løpe fra utstedelsesdatoen til tolv kalendermåneder etter utløpsdatoen for tidligere linjekontroll.

d) Opplæring i bruk av nød- og sikkerhetsutstyr samt kontroll. Operatøren skal sikre at alle flygebesetningsmedlemmer 
gjennomgår opplæring og kontroll når det gjelder plassering og bruk av alt nød- og sikkerhetsutstyr om bord. 
Gyldighetsperioden til en kontroll av nød- og sikkerhetsutstyr skal være tolv kalendermåneder, i tillegg til resten 
av utstedelsesmåneden. Dersom utstedelsen skjer i løpet av de siste tre kalendermånedene av gyldighetsperioden til 
en tidligere nød- og sikkerhetskontroll, skal gyldighetsperioden løpe fra utstedelsesdatoen til tolv kalendermåneder 
etter utløpsdatoen for den tidligere nød- og sikkerhetskontrollen.

e) CRM. Operatøren skal sikre at

1) CRM-elementer integreres i alle relevante faser av den gjentatte opplæringen, og at

2) alle flygebesetningsmedlemmer gjennomgår en egen modulbasert CRM-opplæring. Alle de viktigste emnene 
i CRM-opplæringen skal dekkes i løpet av en periode på høyst tre år.

f) Bakke- og oppfriskingsopplæring. Operatøren skal sikre at alle flygebesetningsmedlemmer gjennomgår bakke- 
og oppfriskingsopplæring minst hver 12. kalendermåned. Dersom opplæringen er gjennomført innenfor tre 
kalendermåneder før utløpet av perioden på 12 kalendermåneder, skal neste bakke- og oppfriskingsopplæring 
gjennomføres innenfor 12 kalendermåneder etter den opprinnelige utløpsdatoen for forrige bakke- og 
oppfriskingsopplæring.

g) Fly/STD-opplæring. Operatøren skal sikre at alle flygebesetningsmedlemmer gjennomgår fly/STD-opplæring 
minst hver 12. kalendermåned. Dersom opplæringen er gjennomført innenfor tre kalendermåneder før utløpet av 
perioden på 12 kalendermåneder, skal neste fly/STD-opplæring gjennomføres innenfor 12 kalendermåneder etter 
den opprinnelige utløpsdatoen for forrige fly/STD-opplæring.

OPS 1.968

Flygeres kvalifikasjon for tjenestegjøring i begge flygerseter

(Se tillegg 1 til OPS 1.968)

a) Operatøren skal sikre at

1) en flyger som kan bli pålagt å tjenestegjøre i hvert flygersete, gjennomfører nødvendig opplæring og kontroll, 
og at

2) opplærings- og kontrollprogrammet er angitt i driftshåndboken og er godtakbart for myndigheten.

OPS 1.970

Aktuell erfaring

a) Operatøren skal sikre at

1) en flyger pålegges tjeneste på et fly som del av minste godkjente besetning, enten som faktisk fører eller ikke, 
bare dersom vedkommende har gjennomført tre avganger og tre landinger i løpet av de foregående 90 dagene, 
enten som fører av et fly eller i en flygesimulator, av samme type/klasse, og

2) en flyger som ikke innehar gyldig instrumentrettighet, pålegges tjeneste på et fly som fartøysjef om natten bare 
dersom vedkommende har gjennomført minst én nattlanding i løpet av de foregående 90 dagene, enten som 
fører av et fly eller i en flygesimulator, av samme type/klasse.
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b) Perioden på 90dager nevnt i punkt a) 1) og 2) kan forlenges til høyst 120 dager ved linjeflyging under tilsyn av 
en typerettighetsinstruktør eller typerettighetskontrollør. For perioder utover 120 dager oppfylles kravet til aktuell 
erfaring gjennom en treningsflyging eller bruk av en flygesimulator på flytypen som skal brukes.

OPS 1.975

Kvalifikasjon for kjennskap til ruter og flyplasser

a) Operatøren skal sikre at en flyger, før vedkommende utnevnes til fartøysjef eller til flyger som av fartøysjefen 
kan få delegert ansvaret for flygingen, har oppnådd tilstrekkelig kjennskap til ruten som skal flys og om flyplasser 
(herunder alternative flyplasser), innretninger og prosedyrer som skal anvendes.

b) Gyldighetsperioden for kvalifikasjon for kjennskap til ruter og flyplasser er 12 kalendermåneder i tillegg til 
gjenstående del av

1) kvalifiseringsmåneden, eller

2) måneden da siste drift på ruten eller til flyplassen fant sted.

c) Kvalifikasjon for kjennskap til ruter og flyplasser forlenges gjennom drift på ruten eller til flyplassen i løpet av 
gyldighetsperioden angitt i punkt b) ovenfor.

d) Dersom gyldigheten fornyes i løpet av de siste tre kalendermånedene av gyldighetsperioden til en tidligere 
kvalifikasjonen for kjennskap til ruter og flyplasser, skal gyldighetsperioden løpe fra fornyelsesdatoen til tolv 
kalendermåneder etter utløpsdatoen for den tidligere kvalifikasjonen for kjennskap til ruter og flyplasser.

OPS 1.978

Avansert kvalifiseringsprogram

a) Gyldighetsperioden for OPS 1.965 og 1.970 kan forlenges dersom myndigheten har godkjent et avansert 
kvalifiseringsprogram fastsatt av operatøren.

b) Det avanserte kvalifiseringsprogrammet skal inneholde opplæring og kontroll som etablerer og opprettholder et 
ferdighetsnivå som ikke er lavere enn det som er angitt i OPS 1.945, 1.965 og 1.970.

OPS 1.980

Tjeneste på flere enn én type eller variant

(Se tillegg 1 til OPS 1.980)

a) Operatøren skal sikre at et flygebesetningsmedlem ikke tjenestegjør på flere enn én flytype eller variant, med 
mindre flygebesetningsmedlemmet er kvalifisert til dette.

b) Når det vurderes drift på flere enn én type eller variant, skal operatøren sikre at forskjeller på og/eller likheter 
mellom de aktuelle flyene forsvarer slike operasjoner, idet det tas hensyn til følgende:

1) teknisk nivå,

2) driftsprosedyrer,

3) betjeningsegenskaper.

c) Operatøren skal sikre at et flygebesetningsmedlem som tjenestegjør på flere enn én type eller variant, oppfyller 
alle krav angitt i kapittel N for hver type eller variant, med mindre myndigheten har godkjent bruk av godskriving 
i forbindelse med trening, kontroll og krav til aktuell erfaring.

d) Operatøren skal i driftshåndboken angi egnede prosedyrer og/eller driftsbegrensninger, godkjent av 
luftfartsmyndigheten, for all tjeneste på flere enn én type eller variant som omfatter

1) laveste erfaringsnivå for flygebesetningsmedlemmer,

2) laveste erfaringsnivå på en type eller variant før opplæring på og drift av en annen type eller variant kan 
begynnes,

3) prosessen som ligger til grunn for at flygebesetninger kvalifisert på én type eller variant opplæres og 
kvalifiseres for en ny type eller variant, og

4) alle relevante krav til aktuell erfaring for hver type eller variant.
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OPS 1.981

Drift av helikopter og fly

a) Dersom et flygebesetningsmedlem flyr både helikoptre og fly,

1) skal operatøren sikre at flygingen med helikopter og fly begrenses til én type av hver,

2) skal operatøren i driftshåndboken angi hensiktsmessige prosedyrer og/eller driftbegrensninger som er godkjent 
av myndigheten.

OPS 1.985

Opplæringslogger

a) Operatøren skal

1) bevare opplysninger om all opplæring, kontroll og kvalifisering som angitt i OPS 1.945, 1.955, 1.965, 1.968 
og 1.975 som et flygebesetningsmedlem har gjennomgått, og

2) på anmodning stille alle bevarte opplysninger om flygebesetningsmedlemmets omstillingskurs, gjentatt 
opplæring og kontroller til rådighet for vedkommende flygebesetningsmedlem.

Tillegg 1 til OPS 1.940

Flygebesetningsmedlemmers avløsning under flyging

a) Et flygebesetningsmedlem kan under flyging bli avløst fra sine plikter ved betjeningsinnretningene av et annet 
kvalifisert flygebesetningsmedlem.

b) Avløsning av fartøysjefen

1) Fartøysjefen kan delegere gjennomføringen av flygingen til

i) en annen kvalifisert fartøysjef, eller

ii) bare for drift over flygenivå 200, en flyger med kvalifikasjoner som beskrevet i punkt c) nedenfor.

c) Minstekrav til en flyger som avløser fartøysjefen

1) gyldig ATPL,

2) omstillingsopplæring og kontroll (herunder typerettighetsopplæring) som angitt i OPS 1.945,

3) all gjentatt opplæring og kontroll som angitt i OPS 1.965 og JAR-OPS 1.968, og

4) kvalifikasjon for kjennskap til ruter som angitt i OPS 1.975.

d) Avløsing av styrmannen

1) Styrmannen kan avløses av

i) en annen kvalifisert flyger, eller

ii) en avløsningsstyrmann med kvalifikasjoner som beskrevet i punkt e) nedenfor.

e) Minstekrav til avløsningsstyrmann underveis

1) gyldig CPL med instrumentrettighet,

2) omstillingsopplæring og kontroll, herunder typerettighetsopplæring, som angitt i OPS 1.945, unntatt kravet om 
avgangs- og landingsopplæring,

3) all gjentatt opplæring og kontroll som angitt i OPS 1.965, unntatt krav om avgangs- og landingsopplæring, 
og

4) bare fungere i rollen som styrmann underveis og ikke under FL 200.

5) Det kreves ikke aktuell erfaring som angitt i OPS 1.970. Flygeren skal imidlertid gjennomgå opplæring i 
flygesimulator som gir aktuell erfaring og oppfrisking av flygeferdigheter med intervaller på høyst 90 dager. 
Denne oppfriskingsopplæringen kan kombineres med opplæringen angitt i OPS 1.965.
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f) Avløsning av systemoperatøren. En systemoperatør kan avløses under flyging av et besetningsmedlem som 
er innehaver av et flymaskinistsertifikat, eller av et kvalifisert flygebesetningsmedlem som kan aksepteres av 
myndigheten.

Tillegg 2 til OPS 1.940

Enkeltflygerdrift i henhold til IFR eller om natten

a) Flyene nevnt i OPS 1.940 b) 2) kan drives med én flyger i henhold til IFR eller om natten dersom følgende krav 
er oppfylt:

1) Operatøren skal i driftshåndboken inkludere flygeres program for omstilling og gjentatt opplæring, som 
omfatter tilleggskravene for enkeltflygerdrift,

2) prosedyrene for førerkabinen skal særlig omfatte

i) motorbetjening og håndtering av motorene i nødssituasjoner,

ii) bruk av kontrollister for prosedyrer for normale situasjoner, unormale situasjoner og nødssituasjoner,

iii) ATC-kommunikasjon,

iv) prosedyrer ved avgang og innflyging,

v) betjening av autopilot, og

vi) bruk av forenklet underveisdokumentasjon,

3) de gjentatte kontroller som kreves i henhold til OPS 1.965, skal utføres i enkeltflygerrollen på den typen eller 
klassen av fly under forhold som er representative for driften,

4) flygeren skal ha minst 50 timer flygetid på den bestemte typen eller klassen av fly i henhold til IFR, hvorav 
10 timer som fartøysjef, og

5) minste påkrevde aktuelle erfaring for en flyger som er engasjert i enkeltflygerdrift i henhold til IFR eller om 
natten, er fem IFR-flyginger, herunder tre instrumentinnflyginger, i enkeltflygerrollen, utført i løpet av de siste 
90 dagene på typen eller klassen av fly. Dette kravet kan erstattes med en IFR-instrumentinnflygingskontroll 
på typen eller klassen av fly.

Tillegg 1 til OPS 1.945

Operatørens omstillingskurs

a) En operatørs omstillingskurs skal omfatte

1) bakkeopplæring og -kontroll, herunder flysystemer og prosedyrer for normale situasjoner, unormale situasjoner 
og nødssituasjoner,

2) nød- og sikkerhetsutstyrstrening samt kontroller som må gjennomføres før flyopplæring begynnes,

3) fly/STD-opplæring og -kontroll, og

4) linjeflyging under tilsyn og linjekontroll.

b) Omstillingskurset skal gjennomføres i den rekkefølge som er fastsatt i punkt a).

c) Etter gjennomføring av et omstillingskurs uten flygetid skal flygeren

1) begynne linjeflyging under tilsyn innen 15 dager, og

2) gjennomføre sine første fire avganger og landinger med flyet under tilsyn av en TRI (A) sittende i et 
flygersete.

d) CRM-elementer skal integreres i omstillingskurset og formidles av tilstrekkelig kvalifisert personell.

e) Dersom et flygebesetningsmedlem ikke tidligere har gjennomført operatørens omstillingskurs, skal operatøren 
sikre at flygebesetningsmedlemmet i tillegg til punkt a) gjennomgår alminnelig førstehjelpsopplæring, og om 
relevant, opplæring i prosedyrer for nødlanding på vann med bruk av utstyret i vann.
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Tillegg 1 til OPS 1.965

Gjentatt opplæring og kontroll — Flygere

a) Gjentatt opplæring. Gjentatt opplæring skal omfatte

1) teori- og oppfriskingsopplæring

i) Programmet for teori- og gjenoppfriskingsopplæring skal omfatte

A) flysystemer,

B) prosedyrer og krav knyttet til drift, herunder avising og forebygging av isdannelse på bakken samt 
svikt hos flygeren, og

C) gjennomgåelse av ulykker og hendelser.

ii) De ervervede kunnskaper fra teori- og oppfriskingsopplæringen skal verifiseres ved et spørreskjema eller 
andre egnede metoder,

2) fly/STD-opplæring

i) Programmet for fly/STD-opplæring skal være slik utformet at alle de viktigste feilsituasjonene i 
flysystemene og tilknyttede prosedyrer vil være gjennomgått i løpet av den siste treårsperioden.

ii) Dersom manøvrer med motor ute av drift gjennomføres i et fly, skal motorsvikten simuleres.

iii) Fly/STD-opplæring kan kombineres med operatørens ferdighetskontroll,

3) opplæring i bruk av nød- og sikkerhetsutstyr

i) Opplæring i bruk av nød- og sikkerhetsutstyr kan kombineres med kontroll av nød- og sikkerhetsutstyr, 
og skal gjennomføres i et fly eller en egnet alternativ opplæringsinnretning.

ii) Programmet for opplæring i nød- og sikkerhetsutstyr skal hvert år omfatte følgende elementer:

A) det å faktisk iføre seg redningsvest, dersom slike finnes om bord,

B) det å faktisk iføre seg åndedrettsvern, dersom slikt finnes om bord,

C) faktisk håndtering av branslokkingsapparater,

D) instruksjon i plassering og bruk av alt nød- og sikkerhetsutstyr om bord i flyet,

E) instruksjon i plassering og bruk av alle typer utganger, og

F) sikkerhetsprosedyrer.

iii) Opplæringsprogrammet skal hvert tredje år omfatte følgende elementer:

A) praktisk betjening av alle typer utganger,

B) demonstrasjon av prosedyren for håndtering av en evakueringssklie, dersom flyet er slik utstyrt,

C) praktisk brannslokking ved hjelp av utstyr som er representativt for det som finnes om bord i flyet, på 
en virkelig eller simulert brann, med det unntak at det for halon-slukkere kan anvendes en alternativ 
metode som er godtakbar for myndigheten,
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D) virkningene av røyk i et lukket rom og praktisk bruk av alt relevant utstyr i et simulert røykfylt 
miljø,

E) faktisk håndtering av pyroteknisk utstyr, virkelig eller simulert, dersom flyet er slik utstyrt, og

F) demonstrasjon av bruk av redningsflåte(r), dersom flyet er slik utstyrt,

4) opplæring i administrasjon av besetningsressurser (CRM)

i) CRM-elementer integreres i alle relevante faser av den gjentatte opplæringen, og

ii) et eget modulbasert CRM-opplæringsprogram skal etableres, slik at alle de viktigste emnene i CRM-
opplæringen blir gjennomgått i løpet av et tidsrom på høyst 3 år, som følger:

A) menneskelig svikt og pålitelighet, feilkjede, forebygging og gjenkjenning av feil,

B) foretakets sikkerhetskultur, SOP-er, organisasjonsfaktorer,

C) stress, stresshåndtering, tretthet og årvåkenhet,

D) innhenting og bearbeiding av informasjon, situasjonsbevissthet, håndtering av arbeidsbyrde,

E) beslutningstaking,

F) kommunikasjon og koordinering i og utenfor førerkabinen,

G) lederskap og gruppeatferd, synergi,

H) automatisering og automatiseringsfilosofi (om relevant for typen),

I) bestemte typerelaterte forskjeller,

J) undersøkelser basert på faktiske tilfeller,

K) andre områder som krever ekstra oppmerksomhet, som angitt i programmet for ulykkesforebygging 
og flysikkerhet (se OPS 1.037).

b) Gjentatt kontroll. Gjentatt kontroll skal omfatte

1) operatørens ferdighetskontroll

i) Dersom det er relevant, skal operatørens ferdighetskontroll omfatte følgende manøvrer:

A) avbrutt avgang dersom en flygesimulator er tilgjengelig, ellers bare trening av håndgrep,

B) avgang med motorsvikt mellom V1 og V2, eller så snart sikkerhetshensyn tillater det,

C) presisjonsinstrumentinnflyging til minstekriterier, med én motor ute av drift for flermotorsfly,

D) ikke-presisjonsinnflyging til minstekriterier,

E) avbrutt instrumentinnflyging fra minstekriterier, med én motor ute av drift for flermotorsfly, og

F) landing med én motor ute av drift. For enmotorsfly kreves trening på simulert nødlanding.

ii) Dersom manøvrer med motor ute av drift gjennomføres i et fly, skal motorsvikten simuleres.

iii) I tillegg til kontrollene fastsatt i punkt i) A) til F) skal kravene som gjelder utstedelse 
av flygebesetningssertifikater oppfylles hver 12. måned; dette kan kombineres med operatørens 
ferdighetskontroll.

iv) For en flyger som driver bare i henhold til VFR, kan kontrollene angitt i punkt i) C) til E) ovenfor utelates, 
unntatt en innflyging og avbrutt innflyging i et flermotorsfly med én motor ute av drift.

v) Operatørens ferdighetskontroller skal utføres av en typerettighetskontrollør,

2) kontroll av nød- og sikkerhetsutstyr. Punktene som skal kontrolleres, er de det har vært trent på i samsvar med 
punkt a) 3),

3) linjekontroller

i) Linjekontroller skal fastslå evnen til å kunne gjennomføre tilfredsstillende en fullstendig linjeflyging, 
herunder prosedyrer før og etter flyging samt bruk av tilgjengelig utstyr, slik det er angitt i 
driftshåndboken.

ii) Flygebesetningens CRM-ferdigheter skal vurderes etter en metode som er godtakbar for myndigheten og 
angitt i driftshåndboken. Hensikten med en slik vurdering er

A) å gi samlet og individuell tilbakemelding til besetningen og avdekke områder der repetisjonsopplæring 
er nødvendig, og

B) å forbedre systemet for CRM-opplæring.

iii) Dersom flygere er tildelt tjeneste som flygende flyger (PF) og ikke-flygende flyger (PNF), skal de 
kontrolleres i begge funksjoner.
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iv) Linjekontroller skal utføres i et fly.

v) Linjekontroller skal utføres av kvalifiserte fartøysjefer som er utnevnt av operatøren og godtakbare for 
luftfartsmyndigheten. Personen som gjennomfører linjekontrollen, som er beskrevet i OPS 1.965 a) 4) ii), 
skal ha fått opplæring i CRM-begreper og i vurdering av CRM-ferdigheter, og skal sitte i et observatørsete 
dersom et slikt finnes. For langdistansedrift med ekstra driftsflygebesetning om bord kan personen utføre 
rollen som avløsningsflyger, og skal ikke sitte i noe flygersete under avgang, utflyging, innledende stigning, 
nedstigning, innflyging og landing. Vedkommendes vurderinger som gjelder CRM skal utelukkende 
bygge på observasjoner som gjøres under innledende orientering, kabinorientering, førerkabinorientering 
og i de fasene der vedkommende sitter i observatørsetet.

Tillegg 2 til OPS 1.965

Gjentatt opplæring og kontroll — Systemoperatører

a) Gjentatt opplæring og kontroll for systemoperatører skal oppfylle kravene til flygere og andre særlige 
tilleggsoppgaver, med unntak av punkter som ikke gjelder systemoperatører.

b) Gjentatt opplæring og kontroll for systemoperatører skal om mulig finne sted samtidig med at en flyger gjennomgår 
gjentatt opplæring og kontroll.

c) En linjekontroll skal utføres av en fartøysjef som er utnevnt av operatøren og godtakbar for myndigheten, eller av 
en typerettighetsinstruktør eller typerettighetskontrollør for systemoperatører.

Tillegg 1 til OPS 1.968

Flygere kvalifisert til å tjenestegjøre i begge flygerseter

a) Fartøysjefer med oppgaver som også krever at de tjenestegjør i høyre sete og utfører oppgaver som styrmann, 
eller fartøysjefer som skal forestå opplæring eller utføre plikter som kontrollør fra høyre sete, skal gjennomføre 
tilleggsopplæring og kontroll som angitt i driftshåndboken samtidig med operatørens ferdighetskontroller angitt i 
OPS 1.965 b). Denne tilleggsopplæringen skal omfatte minst følgende:

1) en motorsvikt under avgang,

2) innflyging og avbrutt innflyging med én motor ute av drift, og

3) landing med én motor ute av drift.

b) Dersom manøvrer med motor ute av drift gjennomføres i et fly, skal motorsvikten simuleres.

c) Ved flyging fra høyre sete skal dessuten kontrollene som kreves av OPS for tjenesteutøvelse i venstre sete, være 
gyldige og i samsvar med bestemmelsene.

d) En flyger som avløser fartøysjefen, skal samtidig med luftfartsforetakets ferdighetskontroll angitt i OPS 1.965 b) 
ha demonstrert utførelse av øvelser og prosedyrer som normalt ikke vil være avløsende flygers ansvar. Dersom 
forskjellene mellom venstre og høyre sete ikke er betydelige (for eksempel på grunn av bruk av autopilot), kan 
slike øvelser og prosedyrer utføres fra hvilket som helst av setene.

e) En annen flyger enn fartøysjefen som sitter i venstre sete, skal samtidig med operatørens ferdighetskontroller 
beskrevet i OPS 1.965 b) demonstrere utførelse av øvelser og prosedyrer som ellers ville ha vært fartøysjefens 
ansvar, når vedkommende fungerer som ikke-flygende flyger (PNF). Dersom forskjellene mellom venstre og høyre 
sete ikke er betydelige (for eksempel på grunn av bruk av autopilot), kan øvelsen utføres fra hvilket som helst av 
setene.
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Tillegg 1 til OPS 1.980

Tjeneste på flere enn én type eller variant

a) Dersom et flygebesetningsmedlem flyger flere enn én klasse, type eller variant av fly angitt i henhold til relevante 
krav til flygebesetningssertifikatet, men ikke innen én enkelt sertifikatpåtegnelse, skal operatøren overholde 
følgende:

1) Et flygebesetningsmedlem skal ikke flyge flere enn

i) tre typer eller varianter av fly med stempelmotor, eller

ii) tre typer eller varianter av turbopropfly, eller

iii) én type eller variant av turbopropfly og en type eller variant av stempelmotorfly, eller

iv) én type eller variant av turbopropfly og et hvilket som helst fly innenfor en bestemt klasse.

2) OPS 1.965 for hver type eller variant som flys, med mindre operatøren har demonstrert egne prosedyrer og/
eller driftsbegrensninger som er godtakbare for myndigheten.

b) Dersom et flygebesetningsmedlem flyr flere enn én flytype eller variant på én eller flere sertifikatpåtegnelser som 
definert i bestemmelsene om flygebesetningssertifikatet (type — flerflyger), skal operatøren sikre at

1) den minsteflygebesetningen som er angitt i driftshåndboken, er den samme for hver type eller variant som skal 
drives,

2) et flygebesetningsmedlem ikke flyr flere enn to flytyper eller -varianter som krever separat sertifikatpåtegnelse, 
og

3) bare fly på samme sertifikatpåtegnelse flys i én enkelt flygetjenesteperiode, med mindre operatøren har fastsatt 
prosedyrer som sikrer tilstrekkelig tid til forberedelser.

Merknad: I tilfeller der det dreier seg om flere enn én sertifikatpåtegnelse, vises det til punkt c) og d) nedenfor.

c) Dersom et flygebesetningsmedlem flyr flere enn én flytype eller -variant som er oppført i bestemmelsene om 
flygebesetningssertifikatet (type enkeltflyger og type flerflyger), men ikke innen én enkelt sertifikatpåtegnelse, skal 
operatøren overholde følgende:

1) punkt b) 1), b) 2) og b) 3) ovenfor,

2) punkt d) nedenfor.

d) Dersom et flygebesetningsmedlem flyr flere enn én flytype eller -variant som er oppført i bestemmelsene om 
flygebesetningssertifikatet (type — flerflyger), men ikke innen én enkelt sertifikatpåtegnelse, skal operatøren 
overholde følgende:

1) Punkt b) 1), b) 2) og b) 3).

2) Før rettighetene for to sertifikatpåtegnelser utøves,

i) skal flygebesetningsmedlemmene ha gjennomført to påfølgende ferdighetskontroller hos operatøren, 
og ha fløyet 500 timer i den relevante besetningsplasseringen i kommersiell lufttransport hos samme 
operatør,

ii) er minstekravet til erfaring som fartøysjef, for en flyger som har erfaring hos en operatør og utøver 
rettighetene til to sertifikatpåtegnelser, og så blir forfremmet til fartøysjef hos samme operatør på 
en av disse typene, seks måneder og 300 flytimer, og flygeren skal ha gjennomført to påfølgende 
ferdighetskontroller hos operatøren før vedkommende igjen er kvalifisert til å utøve rettighetene for to 
sertifikatpåtegnelser.

3) Før opplæring for og drift av en annen type eller variant begynnes, skal flygebesetningsmedlemmene ha 
fullført tre måneder og 150 flytimer på basisflyet, herunder minst én ferdighetskontroll.

4) Etter fullføring av førstegangs linjekontroll på den nye typen skal 50 flytimer eller 20 sektorer oppnås 
utelukkende på fly for den nye typerettigheten.



23.6.2011 Nr. 35/507EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

5) OPS 1.970 for hver type som drives, med mindre myndigheten har tillatt godskriving i samsvar med  
punkt 7).

6) Tidsrommet som det kreves linjeerfaring innenfor, skal for hver type angis i driftshåndboken.

7) Dersom det ønskes godskriving for å redusere kravene til opplæring og kontroll samt til aktuell erfaring når det 
gjelder forskjellige flytyper, skal operatøren vise overfor myndigheten hvilke punkter som på grunn av likheter 
ikke behøver å repeteres for hver type eller variant.

i) OPS 1.965 b) krever to ferdighetskontroller hos operatøren hvert år. Dersom godskriving gis i samsvar 
med punkt 7) slik at operatørens ferdighetskontroller veksler mellom to typer, vil hver ferdighetskontroll 
gi forlenget gyldighet for ferdighetskontrollen foretatt på den andre typen. Forutsatt at tidsrommet mellom 
ferdighetskontrollene ikke overstiger det som er fastsatt i relevant bestemmelse om flygebesetningssertifikat 
for hver type, er relevante krav til flygebesetningssertifikat oppfylt. I tillegg skal relevant og godkjent 
gjentatt opplæring angis i driftshåndboken.

ii) OPS 1.965 c) krever én linjekontroll per år. Dersom godskriving gis i samsvar med punkt 7) slik at 
operatørens linjekontroller veksler mellom to typer eller varianter, vil hver linjekontroll gi forlenget 
gyldighet for linjekontrollen foretatt på den andre typen eller varianten.

iii) Årlig opplæring og kontroll for nød- og sikkerhetsutstyr skal omfatte alle krav for hver type.

8) OPS 1.965 får anvendelse på hver type eller variant som drives, med mindre myndigheten har tillatt 
godskriving i samsvar med punkt 7).

e) Dersom et flygebesetningsmedlem driver kombinasjoner av flytyper eller -varianter som definert i bestemmelsene 
om flygebesetningssertifikat (klasse — enkeltflyger), skal operatøren demonstrere at egne prosedyrer og/eller 
driftsbegrensninger er godkjent i henhold til OPS 1.980 d).

KAPITTEL O

KABINBESETNING

OPS 1.988

Virkeområde

Operatøren skal sikre at alle kabinbesetningsmedlemmer oppfyller kravene i dette kapittel og alle andre sikkerhetskrav 
som gjelder for kabinbesetninger.

I denne forordning menes med «kabinbesetningsmedlem» et annet besetningsmedlem enn flygebesetningsmedlemmene, 
som av hensyn til passasjerenes sikkerhet utfører de oppgaver i en flykabin vedkommende har fått tildelt av operatøren 
eller fartøysjefen.

OPS 1.989

Identifikasjon

a) Operatøren skal sikre at alle kabinbesetningsmedlemmer bærer operatørens kabinbesetningsuniform og klart kan 
identifiseres av passasjerene som et medlem av kabinbesetningen.

b) Annet personell, som medisinsk personell, sikkerhetspersonell, barnepassere, ledsagere, teknisk personell, 
underholdere og tolker, som utfører oppgaver i kabinen, skal ikke bære en uniform som kan føre til at passasjerene 
anser dem som kabinbesetningsmedlemmer , med mindre de oppfyller kravene i dette kapittel og alle andre 
gjeldende krav i denne forordning.
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OPS 1.990

Kabinbesetningens antall og sammensetning

a) Operatøren kan drive et fly med en største godkjente passasjerkapasitet på flere enn 19 seter, ved transport av én 
eller flere passasjerer, bare dersom besetningen omfatter minst ett kabinbesetningsmedlem som utfører oppgaver 
som angitt i driftshåndboken for å ivareta passasjerenes sikkerhet.

b) Ved overholdelse av punkt a) skal operatøren sikre at minsteantallet kabinbesetningsmedlemmer er det høyeste av 
følgende to tall:

1) ett kabinbesetningsmedlem for hvert 50. passasjersete eller brøkdel av 50 passasjerseter installert på samme 
dekk i flyet, eller

2) det antall kabinbesetningsmedlemmer som aktivt deltok i flypassasjerkabinen under en relevant 
nødevakueringsdemonstrasjon, eller som ble antatt å ha deltatt i den relevante analysen, men dersom det 
største antall godkjente passasjerseter er minst 50 seter færre enn antallet evakuerte under demonstrasjonen, 
kan antallet kabinbesetningsmedlemmer reduseres med 1 for hvert 50. sete av differansen mellom største 
sertifiserte kapasitet og største antall godkjente passasjerseter.

c) Myndigheten kan ved særlige omstendigheter kreve at en operatør inkluderer ytterligere kabinbesetningsmedlemmer 
i besetningen.

d) Under uforutsette omstendigheter kan påkrevd minsteantall kabinbesetningsmedlemmer reduseres, forutsatt at

1) antallet passasjerer er redusert i samsvar med prosedyrer som er angitt i driftshåndboken, og

2) en rapport inngis til myndigheten etter at flygingen er gjennomført.

e) Operatøren skal sikre at kravene i kapittel O er oppfylt, dersom det engasjeres kabinbesetningsmedlemmer som 
er selvstendig næringsdrivende og/eller arbeider frilans eller deltid. I denne sammenhengen skal det tas særlig 
hensyn til det samlede antallet luftfartøytyper eller -varianter som et kabinbesetningsmedlem kan fly i kommersiell 
lufttransport, som ikke kan overstige kravene i OPS 1.1030, medregnet tjenester som vedkommende yter for en 
annen operatør.

OPS 1.995

Minstekrav

Operatøren skal sikre at et kabinbesetningsmedlem

a) er minst 18 år,

b) med jevne mellomrom har gjennomgått en legeundersøkelse eller medisinsk vurdering slik myndigheten krever, 
for å kontrollere at vedkommende er medisinsk skikket til å utføre sine oppgaver,

c) med positivt resultat har gjennomgått grunnleggende opplæring i samsvar med OPS 1.1005 og innehar en attest for 
sikkerhetsopplæring,

d) har gjennomført relevant omstillings- og/eller differanseopplæring som omfatter minst emnene oppført i OPS 
1.1010,

e) skal gjennomgå gjentatt opplæring i tråd med bestemmelsene i OPS 1.1015,

f) er kvalifisert til å utføre sine oppgaver etter prosedyrene angitt i driftshåndboken.
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OPS 1.1000

Kabinsjefer

a) Operatøren skal utpeke en kabinsjef dersom flere enn ett kabinbesetningsmedlem er i tjeneste. For operasjoner der 
flere enn ett kabinbesetningsmedlem er i tjeneste, men der bare ett kabinbesetningsmedlem kreves, skal operatøren 
utpeke ett kabinbesetningsmedlem til å være ansvarlig overfor fartøysjefen.

b) Kabinsjefen skal ha ansvar overfor fartøysjefen for utførelse og koordinering av prosedyrer for normale situasjoner 
og nødssituasjoner som angitt i driftshåndboken. Under turbulens, i fravær av veiledning fra flygebesetningen, har 
kabinsjefen rett til å avslutte oppgaver som ikke er knyttet til sikkerhet, og underrette flygebesetningen om nivået 
på turbulensen som oppleves, og behovet for at skiltet om å feste setebeltet slås på. Deretter skal kabinbesetningen 
sørge for å sikre passasjerkabinen og andre aktuelle områder.

c) Dersom det i henhold til OPS 1.990 kreves mer enn ett kabinbesetningsmedlem om bord, skal operatøren ikke 
utnevne en person til stillingen som kabinsjef med mindre vedkommende har minst ett års erfaring fra operativ 
tjeneste som kabinbesetningsmedlem og har gjennomført et relevant kurs som omfatter minst 

1) orientering før flyging:

i) tjenestegjøring som besetning,

ii) fordeling av kabinbesetningsplasser og ansvarsfordeling,

iii) vurderinger for den bestemte flygingen, herunder flytype, utstyr, område for og art av flyging samt 
passasjerkategorier med særlig oppmerksomhet rettet mot funksjonshemmede, spedbarn og bårepasienter, 
og

2) samarbeid innen besetningen:

i) disiplin, ansvar og tjenestevei,

ii) betydningen av koordinering og kommunikasjon,

iii) svikt hos flyger, og

3) gjennomgåelse av operatørens krav og juridiske forpliktelser,

i) sikkerhetsorientering til passasjerer, sikkerhetskort,

ii) sikring av pantryer,

iii) stuing av kabinbagasje,

iv) elektronisk utstyr,

v) prosedyrer ved fylling av drivstoff med passasjerer om bord,

vi) turbulens,

vii) dokumentasjon, og

4) menneskelige faktorer og administrasjon av bemanningsressurser (CRM),

5) rapportering av ulykker og hendelser, og

6) flyge- og tjenestetidsbegrensninger og hvilekrav.

d) Operatøren skal fastsette prosedyrer for å velge ut nest best kvalifiserte kabinbesetningsmedlem til å fungere som 
kabinsjef i tilfelle utnevnt kabinsjef er ute av stand til å utføre sine oppgaver. Slike prosedyrer skal være godtakbare 
for myndigheten og ta hensyn til kabinbesetningsmedlemmets driftserfaring.

e) CRM-opplæring: Et luftfartsforetak skal sikre at alle relevante elementer i tillegg 2 til OPS 1.1005/1.1010/1.1015 
tabell 1 kolonne (a) integreres i opplæringen, og behandles på det nivå som kreves i henhold til kolonne f) 
Kabinsjefkurs.
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OPS 1.1002

Drift med bare ett kabinbesetningsmedlem

a) Operatøren skal sikre at hvert kabinbesetningsmedlem som ikke har tidligere sammenlignbar erfaring, fullfører 
følgende før vedkommende utfører oppgaver som eneste kabinbesetningsmedlem:

1) Opplæring utover det som kreves av OPS 1.1005 og 1.1010, skal særlig legge vekt på følgende for å gjenspeile 
drift med bare ett kabinbesetningsmedlem:

i) ansvar overfor fartøysjefen for utførelse av den eller de prosedyrer for kabinsikkerhet og nødssituasjoner 
som er angitt i driftshåndboken,

ii) betydningen av koordinering og kommunikasjon med flygebesetningen, håndtering av uregjerlige eller 
forstyrrende passasjerer,

iii) gjennomgåelse av operatørens krav og juridiske forpliktelser,

iv) dokumentasjon,

v) rapportering av ulykker og hendelser,

vi) flyge- og tjenestetidsbegrensninger.

2) tilvenningsflyging i minst 20 timer og 15 sektorer. Tilvenningsflyginger skal gjennomføres under tilsyn av et 
erfarent kabinbesetningsmedlem i flytypen som skal flys.

b) Operatøren skal sikre at et kabinbesetningsmedlem, før vedkommende blir tildelt tjeneste som eneste 
kabinbesetningsmedlem, er kvalifisert til å utføre sine oppgaver i samsvar med de prosedyrer som er angitt 
i driftshåndboken. Egnethet for drift med ett enkelt kabinbesetningsmedlem skal inngå i kriteriene for 
kabinbesetningsvalg, -rekruttering, -opplæring og -kompetansevurdering.

OPS 1.1005

Grunnleggende sikkerhetsopplæring

(Se tillegg 1 til OPS 1.1005)

a) Operatøren skal sikre at alle kabinbesetningsmedlemmer fullfører en grunnleggende sikkerhetsopplæring som 
omfatter minst emnene som er gjengitt i tilegg 1 til OPS 1.1005 før de begynner omstillingsopplæring.

b) Opplæringskursene skal, etter myndighetens valg og godkjenning, gis

enten

1) av operatøren

direkte, eller– 

indirekte, gjennom en opplæringsorganisasjon som opptrer på operatørens vegne,– 

eller

2) av en godkjent opplæringsorganisasjon.

c) Programmet for og strukturen i de grunnleggende opplæringskursene skal være i samsvar med gjeldende krav og 
skal på forhånd være godkjent av myndigheten.

d) Etter myndighetens valg skal myndigheten, operatøren eller den godkjente opplæringsorganisasjonen som gir 
opplæringskurset, dele ut en attest for sikkerhetsopplæring til et kabinbesetningsmedlem når vedkommende har 
fullført den grunnleggende sikkerhetsopplæringen og bestått kontrollen omhandlet i OPS 1.1025.

e) Dersom myndigheten tillater at en operatør eller en godkjent opplæringsorganisasjon deler ut attesten for 
sikkerhetsopplæringen til et kabinbesetningsmedlem, skal attesten inneholde en klar henvisning til myndighetens 
godkjenning.
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OPS 1.1010

Omstillings- og differanseopplæring

(Se tillegg 1 til OPS 1.010)

a) Operatøren skal sikre at alle kabinbesetningsmedlemmer har fullført relevant omstillings- og differanseopplæring 
som angitt i driftshåndboken, i samsvar med gjeldende regler og for minst de emnene som er oppført i tillegg 1 til 
OPS 1.1010. Opplæringskurset skal angis i driftshåndboken. Programmet for og strukturen i opplæringskurset skal 
være forhåndsgodkjent av myndigheten.

1) Omstillingsopplæring: Et omstillingskurs skal være gjennomført før vedkommende

i) første gang pålegges tjeneste som kabinbesetningsmedlem av operatøren, eller

ii) pålegges tjeneste på en annen flytype.

2) Differanseopplæring: Differanseopplæring skal være gjennomført før vedkommende gjør tjeneste

i) på en annen variant av en flytype der vedkommende for tiden gjør tjeneste, eller

ii) med forskjellig sikkerhetsutstyr, plassering av sikkerhetsutstyr eller prosedyrer for normale situasjoner og 
nødssituasjoner enn for de flytypene eller -variantene der vedkommende for tiden tjenestegjør.

b) Operatøren skal sikre at innholdet i omstillings- og differanseopplæringen tar hensyn til kabinbesetningsmedlemmets 
tidligere opplæring slik den er registrert i kabinbesetningsmedlemmets opplæringslogg i henhold til OPS 1.1035.

c) Uten at OPS 1.995 c) berøres kan elementer knyttet til både grunnleggende opplæring (OPS 1.1005) og omstillings- 
og differanseopplæring (OPS 1.1010), kombineres.

d) Operatøren skal sikre at

1) omstillingsopplæringen gjennomføres på en strukturert og realistisk måte, i samsvar med tillegg 1 til OPS 
1.1010,

2) differanseopplæringen utføres på en strukturert måte, og

3) omstillingsopplæring, og om nødvendig, differanseopplæring omfatter bruk av alt sikkerhetsutstyr og alle 
prosedyrer for normale situasjoner og nødssituasjoner som gjelder for flytypen eller -varianten, og omfatter 
opplæring i og øvelse på enten en representativ opplæringsinnretning eller i det aktuelle flyet.

e) Operatøren skal sikre at alle kabinbesetningsmedlemmer før vedkommende første gang pålegges tjeneste, 
gjennomfører operatørens CRM-opplæring og flytypespesifikk CRM, i samsvar med tillegg 1 til OPS 1.1010 j). 
Kabinbesetningsmedlemmer som allerede tjenestegjør som kabinbesetningsmedlemmer hos en operatør, og som 
ikke tidligere har gjennomført operatørens CRM-opplæring, skal gjennomføre denne opplæringen innen neste 
påkrevde periodevise opplæring og kontroll i samsvar med tillegg 1 til OPS 1.1010 j), herunder flytypespesifikk 
CRM, dersom dette er relevant.

OPS 1.1012

Tilvenning

Operatøren skal sikre at hvert kabinbesetningsmedlem, etter fullføring av omstillingsopplæring, fullfører 
tilvenningsflyginger før vedkommende tjenestegjør som del av det minste antall kabinbesetningsmedlemmer som 
kreves i henhold til OPS 1.990.

OPS 1.1015

Gjentatt opplæring

(Se tillegg 1 til OPS 1.1015)

a) Operatøren skal sikre at alle kabinbesetningsmedlemmer gjennomgår gjentatt opplæring som omfatter de oppgaver 
hvert enkelt besetningsmedlem tildeles i prosedyrer for normale situasjoner og nødssituasjoner samt øvelser som 
er relevante for typen(e) og/eller varianten(e) av fly de skal tjenestegjøre på, i samsvar med tillegg 1 til OPS 
1.1015.
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b) Operatøren skal sikre at det programmet for den gjentatte opplæringen som myndigheten har godkjent, omfatter 
teoretisk og praktisk undervisning samt individuelle øvelser, som angitt i tillegg 1 til OPS 1.1015.

c) Gyldighetsperioden for gjentatt opplæring og den tilhørende kontroll som kreves i henhold til OPS 1.1025, er 
tolv kalendermåneder, i tillegg til resten av utstedelsesmåneden. Dersom utstedelsen skjer i løpet av de siste tre 
kalendermånedene av forrige kontrolls gyldighetsperiode, skal gyldighetsperioden løpe fra utstedelsesdatoen til 
tolv kalendermåneder etter utløpsdatoen for tidligere forrige kontroll.

OPS 1.1020

Oppfriskingsopplæring

(Se tillegg 1 til OPS 1.1010)

a) Operatøren skal sikre at alle kabinbesetningsmedlemmer som har vært borte fra all flygetjeneste i mer enn seks 
måneder og fortsatt befinner seg innenfor tidsrommet for forrige påkrevde kontroll i henhold til OPS 1.1025 b) 3), 
gjennomgår oppfriskingsopplæringen nevnt i driftshåndboken som angitt i tillegg 1 til OPS 1.1020.

b) Operatøren skal sikre at et kabinbesetningsmedlem, dersom vedkommende ikke har vært borte fra all flygetjeneste, 
men i løpet av de siste seks måneder ikke har utført tjeneste på en flytype som kabinbesetningsmedlem som 
påkrevd i henhold til OPS 1.990 b), før slik tjeneste på denne flytypen begynnes, enten

1) gjennomfører oppfriskingsopplæring for denne typen, eller

2) gjennomfører to tilvenningssektorer ved kommersiell drift på denne typen.

OPS 1.1025

Kontroll

a) Etter myndighetens skjønn skal myndigheten, operatøren eller den godkjente opplæringsorganisasjonen som gir 
opplæringskurset, sikre at hvert kabinbesetningsmedlem under eller etter gjennomføringen av opplæringen som 
kreves i henhold til OPS 1.1005, 1.1010, 1.1015 og 1.1020, gjennomgår en kontroll som omfatter opplæringen som 
er gitt, for å kontrollere vedkommendes evne til å utføre sikkerhetsoppgaver for normal- og nødssituasjoner.

Etter myndighetens skjønn skal myndigheten, operatøren eller den godkjente opplæringsorganisasjonen som gir 
opplæringskurset, sikre at personellet som utfører disse kontrollene, er tilstrekkelig kvalifisert.

b) Operatøren skal sikre at hvert kabinbesetningsmedlem gjennomgår følgende kontroll:

1) grunnleggende sikkerhetsopplæring. Punktene oppført i tillegg 1 til OPS 1.1005,

2) omstillings- og differanseopplæring. Punktene oppført i tillegg 1 til OPS 1,1010,

3) gjentatt opplæring. Punktene oppført i tillegg 1 til OPS 1,1015, etter relevans, og

4) oppfriskingsopplæring. Punktene oppført i tillegg 1 til OPS 1,1020.

OPS 1.1030

Tjeneste på flere enn én type eller variant

a) Operatøren skal sikre at intet kabinbesetningsmedlem tjenestegjør på flere enn tre flytyper; et kabinbesetningsmedlem 
kan likevel, med myndighetens godkjenning, tjenestegjøre på fire flytyper, forutsatt at, for minst to av typene,

1) ikke-typespesifikke prosedyrer for normal- og nødssituasjoner er identiske, og

2) sikkerhetsutstyr og typespesifikke prosedyrer for normal- og nødssituasjoner ligner hverandre.
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b) I tilknytning til punkt a) anses varianter av en flytype å være forskjellige typer dersom de ikke ligner hverandre på 
følgende punkter:

1) bruk av nødutganger,

2) plassering av og type bærbart sikkerhetsutstyr, og

3) typespesifikke nødprosedyrer.

OPS 1.1035

Opplæringslogger

Operatøren skal

1) ajourføre registre over all opplæring og kontroll som kreves i henhold til OPS 1.1005, 1.1010, 1.1015, 1.1020 og 
1.1025, og

2) bevare en kopi av attesten for sikkerhetsopplæring, og

3) ajourføre opplæringslogger og journaler over legeundersøkelser eller vurderinger, idet det for opplæringsloggene 
angis datoer for og innholdet i mottatt omstillingsopplæring, differanseopplæring og gjentatt opplæring, og

4) på anmodning stille dokumentasjon av all grunnleggende opplæring, omstillingsopplæring og kontroll til rådighet 
for vedkommende kabinbesetningsmedlem.

Tillegg 1 til OPS 1.1005

Grunnleggende sikkerhetsopplæring

Et kurs i grunnleggende sikkerhetsopplæring som omhandlet i OPS 1.1005 skal omfatte minst følgende emner:

a) Opplæring i brann- og røykbekjempelse:

1) Framheving av kabinbesetningens ansvar for å ta seg hurtig av nødssituasjoner med brann og røykdannelse, 
og særlig betydningen av å identifisere den faktiske brannkilden.

2) Betydningen av å underrette flygebesetningen umiddelbart samt særlige tiltak som er nødvendig for 
koordinering og assistanse, når brann eller røyk oppdages.

3) Nødvendigheten av hyppig kontroll av potensielt brannfarlige områder, herunder toalettene, og tilknyttede 
røykvarslere.

4) Klassifisering av branner og egnede typer slokkemidler, prosedyrer for bestemte brannsituasjoner, teknikker 
for anvendelse av slokkemidler, konsekvenser av feilaktig bruk og bruk i et lukket rom.

5) Alminnelige prosedyre for bakkebaserte nødmeldingstjenester på flyplassene.

b) Opplæring i å overleve i vann:

Det å ta på og bruke personlig flyteutstyr i vann. Før første tjenestegjøring på et fly utstyrt med redningsflåter 
eller lignende utstyr skal det gis opplæring i bruk av dette utstyret samt praktisk øvelse i vann.

c) Overlevingsopplæring:

Overlevingsopplæringen skal være tilpasset områdene for tjenestegjøring (f.eks. polar-, ørken-, jungel- eller 
havområder).

d) Medisinske forhold og førstehjelp:

1) Undervisning i førstehjelp og bruk av førstehjelpsutstyr.

2) Førstehjelp i tilknytning til overlevingsopplæring og riktig hygiene.

3) Fysiologiske virkninger av flyging, med særlig vekt på hypoksi.
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e) Passasjerbehandling:

1) Råd om gjenkjenning og håndtering av passasjerer som er eller blir beruset av alkohol, som er påvirket av 
narkotika eller er aggressive.

2) Metoder til å motivere passasjerer og nødvendig håndtering av menneskeansamlinger for å evakuere flyet.

3) Bestemmelser om sikker stuing av kabinbagasje (herunder kabinutstyr) og risikoen for at den skal utgjøre en 
fare for dem som oppholder seg i kabinen, eller på annen måte blokkere eller skade nødutstyr eller fly.

4) Betydningen av korrekt setetildeling, med henvisning til flyets masse og balanse. Det skal legges særlig vekt 
på plassering av funksjonshemmede passasjerer og nødvendigheten av å plassere førlige passasjerer ved siden 
av ikke-overvåkede utganger.

5) Oppgaver som skal ivaretas i tilfelle turbulens, herunder sikring av kabinen.

6) Forholdsregler som skal treffes når levende dyr fraktes i kabinen.

7) Opplæring i håndtering av farlig gods, herunder bestemmelsene i kapittel R.

8) Sikkerhetsprosedyrer, herunder bestemmelsene i kapittel S.

f) Kommunikasjon:

Det skal under opplæringen legges vekt på betydningen av effektiv kommunikasjon mellom kabinbesetning og 
flygebesetning, herunder teknikk, felles språk og terminologi.

g) Disiplin og ansvarsområder:

1) Betydningen av at kabinbesetningen utfører sine oppgaver i samsvar med driftshåndboken.

2) Opprettholdt fysisk skikkethet og evne til å tjenestegjøre som kabinbesetningsmedlem, idet det tas særlig 
hensyn til begrensningene i flyge- og tjenestetid samt hvilekrav.

3) Kunnskap om luftfartsbestemmelsene som gjelder kabinbesetningens og luftfartsmyndighetens rolle.

4) Alminnelig kunnskap om relevant luftfartsterminologi, flygeteori, passasjerfordeling, meteorologi og 
driftsområder.

5) Orientering til kabinbesetningen før flyging og tilgang på nødvendig sikkerhetsinformasjon i tilknytning til 
deres bestemte oppgaver.

6) Betydningen av å sikre at relevante dokumenter og håndbøker holdes à jour med rettelser gitt av operatøren.

7) Betydningen av å fastslå når kabinbesetningsmedlemmene har myndighet til og ansvar for å iverksette en 
evakuering og andre nødprosedyrer.

8) Betydningen av sikkerhetsrelaterte oppgaver og ansvar samt behovet for å reagere hurtig og effektivt i 
nødssituasjoner.

h) Administrasjon av besetningsressurser (CRM):

1) Innføringskurs i CRM:

i) Et kabinbesetningsmedlem skal ha fullført et innføringskurs i CRM før vedkommende første gang tjenestegjør 
som kabinbesetningsmedlem. Kabinpersonale som allerede tjenestegjør som kabinbesetningsmedlemmer i 
kommersiell luftfart, og som ikke tidligere har fullført et innføringskurs, skal fullføre et innføringskurs i 
CRM i tide til neste pålagte gjentatte opplæring og/eller kontroll.

ii) Opplæringsdelene i tillegg 2 til OPS 1.1005/1.1010/1.1015 tabell 1, kolonne (a) skal dekkes til det nivå 
som kreves i kolonne (b), Innføringskurs i CRM.

iii) Innføringskurset i CRM skal ledes av minst én CRM-instruktør for kabinbesetning.
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Tillegg 1 til OPS 1.1010

Omstillings- og differanseopplæring

a) Alminnelige bestemmelser

Operatøren skal sikre at

1) omstillings- og differanseopplæringen ledes av kvalifisert personell, og

2) det under omstillings- og differanseopplæring gis opplæring i plassering, fjerning og bruk av alt nød- og 
overlevingsutstyr om bord i flyet samt alle prosedyrer for normal- og nødssituasjoner knyttet til den flytype, 
variant og konfigurasjon som skal drives.

b) Opplæring i brann- og røykbekjempelse

Operatøren skal sikre at

1) alle kabinbesetningsmedlemmer gis realistisk og praktisk opplæring i bruk av alt brannslokkingsutstyr, 
herunder vernetøy som er representativt for det som finnes om bord i flyet. Opplæringen skal omfatte

i) slokking av en brann som er karakteristisk for en brann inne i flyet, unntatt at det istedenfor halonslokkere 
kan benyttes et alternativt slokkemiddel, og

ii) det å ta på og bruke åndedrettsvern i et lukket, simulert røykfylt miljø.

c) Betjening av dører og utganger

Operatøren skal sikre at

1) alle kabinbesetningsmedlemmer betjener og faktisk åpner alle vanlige utganger og nødutganger som brukes til 
evakuering av passasjer, i et fly eller i en representativ opplæringsinnretning, og

2) bruk av alle andre utganger, for eksempel vinduer i førerkabinen, blir demonstrert.

d) Opplæring i bruk av evakueringssklier

Operatøren skal sikre at

1) alle kabinbesetningsmedlemmer sklir på en evakueringssklie fra en høyde som er representativ for 
terskelhøyden på flyets hoveddekk,

2) evakueringssklien er montert i et fly eller en representativ opplæringsinnretning, og

3) det foretas enda en øvelse i bruk av evakueringssklie når kabinbesetningsmedlemmet kvalifiserer seg til en 
flytype der hoveddekkets terskelhøyde avviker vesentlig fra terskelhøyden i de flytypene vedkommende 
tidligere har tjenestegjort på.

e) Prosedyrer for evakuering og andre nødssituasjoner

Operatøren skal sikre at

1) opplæringen i nødevakuering omfatter gjenkjenning av planlagte eller ikke-planlagte evakueringer på 
land eller vann. Denne opplæringen skal omfatte gjenkjenning av når utganger ikke er brukbare, eller når 
evakueringsutstyr ikke er funksjonsdyktig, og

2) alle kabinbesetningsmedlemmer blir opplært i å håndtere følgende:

i) en brann under flyging, med særlig vekt på å oppdage den faktiske brannkilden,

ii) kraftig turbulens,

iii) brått trykkfall, herunder at alle kabinbesetningsmedlemmene tar på bærbart oksygenutstyr, og

iv) andre nødssituasjoner under flyging.

f) Håndtering av en menneskeansamling

Operatøren skal sikre at det gis opplæring i praktiske forhold ved håndtering av en menneskeansamling i de 
forskjellige nødssituasjoner som kan oppstå i vedkommende flytype.
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g) Svikt hos flyger

Med mindre laveste antall flygebesetningsmedlemmer er større enn to, skal operatøren sikre at alle 
kabinbesetningsmedlemmer er opplært i prosedyren ved svikt hos et flygebesetningsmedlem, og kan betjene sete- 
og selemekanismene. Opplæring i bruk av flygebesetningsmedlemmenes oksygensystem og kontrollister skal, 
dersom det kreves av operatørens SOP-er, gjennomføres i form av en praktisk demonstrasjon.

h) Sikkerhetsutstyr

Operatøren skal sikre at alle kabinbesetningsmedlemmer får realistisk opplæring i og demonstrasjon av 
sikkerhetsutstyrets plassering og bruk, herunder følgende:

1) evakueringssklier, og dersom ikke-selvbærende sklier finnes om bord, bruk av tilhørende tau,

2) redningsflåter og kombinerte redningsflåter og evakueringssklier, herunder utstyr festet til og/eller om bord i 
redningsflåten,

3) redningsvester, barneredningsvester og flytesenger,

4) oksygensystem som felles ut,

5) oksygen til førstehjelp,

6) brannslokkingsapparater,

7) brannøks eller brekkjern,

8) nødlys, herunder håndlykter,

9) kommunikasjonsutstyr, herunder megafoner,

10) overlevingspakker, herunder innhold,

11) pyroteknisk utstyr (faktiske eller representative innretninger),

12) førstehjelpsskrin, innhold og medisinsk nødutstyr, og

13) annet relevant sikkerhetsutstyr eller systemer i kabinen.

i) Informasjon til passasjerene/sikkerhetsdemonstrasjon

Operatøren skal sikre at det gis opplæring i å forberede passasjerer på normale situasjoner og nødssituasjoner, i 
samsvar med OPS 1.285.

j) Administrasjon av besetningsressurser (CRM). Operatøren skal sikre

1) at hvert kabinbesetningsmedlem gjennomfører operatørens CRM-opplæring som dekker opplæringselementene 
i tillegg 2 til OPS 1.1005/1.1010/1.1015 tabell 1, kolonne (a) til det nivå som kreves i kolonne (c) før 
vedkommende gjennomgår påfølgende flytypespesifikk CRM-opplæring og/eller gjentatt CRM-opplæring,

2) når et kabinbesetningsmedlem gjennomgår et omstillingskurs for en annen flytype, at opplæringselementene 
i tillegg 1 til OPS 1.1005/1.1010/1.1015 tabell 1, kolonne (a) dekkes til det nivå som kreves i kolonne (d), 
flytypespesifikk CRM,

3) at operatørens CRM-opplæring og flytypespesifikk CRM gjennomføres av minst én CRM-instruktør for 
kabinbesetningsmedlemmene.

Tillegg 1 til OPS 1.1015

Gjentatt opplæring

a) Operatøren skal sikre at gjentatt opplæring ledes av kvalifiserte personer.

b) Operatøren skal sikre at programmet for praktisk opplæring hver 12. kalendermåned omfatter følgende:

1) nødprosedyrer, herunder svikt hos flyger,

2) prosedyrer for evakuering, herunder teknikker for håndtering av en menneskeansamling,

3) trening på håndgrep, for alle kabinbesetningsmedlemmer, for å åpne vanlige utganger og nødutganger for 
evakuering av passasjerer,
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4) plassering og håndtering av nødutstyr, herunder oksygensystemer, og at hvert kabinbesetningsmedlem tar på 
redningsvest, bærbart oksygenutstyr og åndedrettsvern (PBE),

5) førstehjelp og innholdet i førstehjelpsskrin,

6) stuing av gjenstander i kabinen,

7) sikkerhetsprosedyrer,

8) gjennomgåelse av ulykker og hendelser, og

9) administrasjon av besetningsressurser (CRM). Operatøren skal sikre at CRM-opplæringen overholder 
følgende:

i) Opplæringsdelene i tillegg 2 til OPS 1.1005/1.1010/1.1015 tabell 1, kolonne (a) skal dekkes innen en 
treårssyklus til det nivå som kreves i kolonne (e), årlig gjentatt CRM-opplæring.

ii) Definisjonen og gjennomføringen av denne planen skal administreres av en CRM-instruktør for 
kabinbesetning.

iii) Når CRM-opplæringen gis i selvstendige moduler, skal den ledes av minst én CRM-instruktør for 
kabinbesetningsmedlemmer.

c) Operatøren skal sikre at den gjentatte opplæringen i intervaller på høyst 3 år også omfatter

1) betjening og faktisk åpning av alle vanlige utganger og nødutganger for evakuering av passasjer, i et fly eller 
i en representativ opplæringsinnretning,

2) demonstrasjon av betjening av alle andre utganger, herunder vinduer i førerkabinen,

3) realistisk og praktisk opplæring i bruk av alt brannslokkingsutstyr, herunder vernetøy som er representativt for 
det som finnes om bord i flyet.

Opplæringen skal omfatte

i) slokking av en brann som er karakteristisk for en brann inne i flyet, der det for halonslokkere kan benyttes 
et alternativt slokkemiddel, og

ii) det at hvert kabinbesetningsmedlem tar på og bruker åndedrettsvern i et lukket, simulert røykfylt miljø,

4) bruk av pyroteknisk utstyr (faktiske eller representative innretninger), og

5) demonstrasjon av bruk av redningsflåter eller kombinerte sklier/redningsflåter, dersom flyet er slik utstyrt.

6) Med mindre laveste antall flygebesetningsmedlemmer er større enn to, skal operatøren sikre at alle 
kabinbesetningsmedlemmer er opplært i prosedyren ved svikt hos flygebesetningsmedlem, og kan betjene 
sete- og selemekanismene. Opplæring i bruk av flygebesetningsmedlemmenes oksygensystem og kontrollister 
skal, dersom det kreves av operatørens SOP-er, gjennomføres i form av en praktisk demonstrasjon.

d) Operatøren skal sikre at alle relevante krav i vedlegg III OPS 1 inkluderes i opplæringen av 
kabinbesetningsmedlemmene.

Tillegg 1 til OPS 1.1020

Oppfriskingsopplæring

Operatøren skal sikre at oppfriskingsopplæringen ledes av kvalifiserte personer, og at opplæringen omfatter minst 
følgende elementer for alle kabinbesetningsmedlemmer:

1) nødprosedyrer, herunder svikt hos flyger,

2) prosedyrer for evakuering, herunder teknikker for håndtering av en menneskeansamling,

3) betjening og faktisk åpning av alle vanlige utganger og nødutganger for evakuering av passasjer, i et fly eller i en 
representativ opplæringsinnretning,

4) demonstrasjon av betjening av alle andre utganger, herunder vinduer i førerkabinen, og

5) plassering og håndtering av nødutstyr, herunder oksygensystemer, og hvordan å erta på redningsvest, bærbart 
oksygenutstyr og åndedrettsvern.
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Tillegg 2 til OPS 1.1005/1.1010/1.1015

Opplæring

1. Planen for CRM-opplæringen, sammen med CRM-metodikken og -terminologien, skal inkluderes i 
driftshåndboken.

2. Tabell 1 viser hvilke deler av CRM som skal inkluderes i hver type opplæring.

Tabell 1

CRM-opplæring

Opplæringsdel Innføringskurs i 
CRM

Operatørens 
CRM-opplæring

Flytypespesifikk 
CRM

Årlig gjentatt 
CRM-opplæring Kabinsjefkurs

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

Allmenne prinsipper

Menneskelige faktorer i luftfart Utførlig Kreves ikke Kreves ikke

Kreves ikke

Oversikt

Alminnelig undervisning i CRM-
prinsipper og -mål

Menneskelig yteevne og 
menneskelige begrensninger

Fra det enkelte kabinbesetningsmedlems synsvinkel

Personforståelse, menneskelig 
svikt og pålitelighet, holdninger 
og atferd, egenvurdering

Stress og stresshåndtering

Tretthet og årvåkenhet Utførlig

Kreves ikke

Kreves ikke Oversikt (Treårssyklus) Kreves ikke

Selvsikkerhet

Situasjonsbevissthet, innhenting 
og bearbeiding av informasjon

Fra hele flybesetningens synsvinkel

Forebygging og oppdaging av 
feil

Felles situasjonsbevissthet, 
innhenting og bearbeiding av 
informasjon

Oversikt

Håndtering av arbeidsbyrde (Treårssyklus)

Effektiv kommunikasjon og 
koordinering mellom alle 
besetningsmedlemmer, herunder 
flygebesetningen og uerfarne 
kabinbesetningsmedlemmer, 
kulturelle forskjeller

Kreves ikke Utførlig Relevant for 
type(r)

Fordypning

(relevant for 
kabinsjef-
oppgaver)
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Opplæringsdel Innføringskurs i 
CRM

Operatørens 
CRM-opplæring

Flytypespesifikk 
CRM

Årlig gjentatt 
CRM-opplæring Kabinsjefkurs

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

Lederskap, samarbeid, synergi, 
beslutningstaking, delegering

Enkeltpersoners og gruppens 
ansvar, beslutningstaking og 
handlinger

Identifikasjon og håndtering 
av menneskelige faktorer hos 
passasjerer: håndtering av en 
menneskeansamling, passasjer-
stress, konflikthåndtering, 
medisinske faktorer

Bestemte forhold knyttet til 
flytyper (smal/bred flykropp, ett/
flere dekk), sammensetning av 
flygebesetning og kabinbesetning 
og antall passasjerer

Kreves ikke Utførlig

Fra operatørens og organisasjonens synsvinkel

Selskapets sikkerhetskultur, SOP-
er, organisasjonsfaktorer knyttet 
til typen drift

Effektiv kommunikasjon 
og koordinering med annet 
driftspersonell og bakketjenester

Kreves ikke Utførlig Relevant for 
type(r)

Oversikt 
(treårssyklus)

Deltaking i rapportering av 
sikkerhetshendelser og ulykker i 
kabinen

Undersøkelser basert på 
enkelttilfeller (se merknad)

Kreves Kreves

Merknad:  Kolonne (d): Dersom det ikke foreligger relevante flytypespesifikke undersøkelser basert på enkelttilfeller, skal det tas 
hensyn til undersøkelser basert på enkelttilfeller som er relevante for driftens størrelse og omfang.

KAPITTEL P

HÅNDBØKER, LOGGBØKER OG JOURNALER

OPS 1.1040

Alminnelige regler for driftshåndbøker

a) Operatøren skal sikre at driftshåndboken inneholder alle instrukser og all informasjon som er nødvendig for at 
driftspersonellet skal kunne utføre sine oppgaver.

b) Operatøren skal sikre at innholdet i driftshåndboken, herunder alle endringer eller rettelser, ikke fraviker 
vilkårene i AOC eller enhver annen gjeldende bestemmelse, og er godtakbart for, eller om relevant, godkjent av 
myndigheten.
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c) Med mindre annet er godkjent av myndigheten, eller angitt i nasjonal lovgivning, skal operatøren utarbeide 
driftshåndboken på engelsk. I tillegg kan operatøren oversette og bruke driftshåndboken, eller deler av den, på et 
annet språk.

d) Skulle det bli nødvendig for en operatør å utarbeide nye driftshåndbøker eller større deler av den, skal operatøren 
overholde punkt c).

e) Operatøren kan utgi en driftshåndbok i atskilte deler.

f) Operatøren skal sikre at alt driftspersonell har lett tilgang til et eksemplar av alle deler av driftshåndboken som er 
relevante for deres oppgaver. I tillegg skal operatøren utstyre besetningsmedlemmene med et personlig eksemplar 
av, eller relevante utdrag av, del A og B av driftshåndboken til egen bruk.

g) Operatøren skal sikre at driftshåndboken er slik rettet eller revidert at instruksene og informasjonen i den er à jour. 
Operatøren skal sikre at alt driftspersonell gjøres oppmerksom på endringer som er relevante for deres oppgaver.

h) Alle innehavere av en driftshåndbok, eller relevante deler av den, skal holde den à jour med de endringer eller 
revisjoner som operatøren leverer.

i) Operatøren skal underrette myndigheten om planlagte endringer og revisjoner i forkant av ikrafttredelsesdatoen. 
Dersom endringen gjelder deler av driftshåndboken som må godkjennes i samsvar med OPS, skal slik godkjenning 
innhentes før endringen trer i kraft. Dersom det av sikkerhetshensyn kreves umiddelbare endringer eller 
revisjoner, kan disse offentliggjøres og gjøres gjeldende umiddelbart, forutsatt at det er søkt om den nødvendige 
godkjenning.

j) Operatøren skal innarbeide alle endringer og revisjoner som myndigheten krever.

k) Operatøren skal sikre at opplysninger som er hentet fra godkjente dokumenter, og alle endringer i slik godkjent 
dokumentasjon, gjengis korrekt i driftshåndboken, og at driftshåndboken ikke inneholder opplysninger som er i 
strid med annen godkjent dokumentasjon. Dette kravet skal likevel ikke hindre en operatør i å bruke mer forsiktige 
opplysninger og prosedyrer.

l)  Operatøren skal sikre at innholdet i driftshåndboken er presentert på en slik måte at det kan brukes uten 
vanskeligheter. Utformingen av driftshåndboken skal ta hensyn til prinsipper om menneskelige faktorer.

m)  Operatøren kan få tillatelse fra myndigheten til å utgi driftshåndboken eller deler av den i en annen form enn trykt 
på papir. I slike tilfeller skal det sikres et godtakbart nivå for tilgjengelighet, anvendelighet og pålitelighet.

n)  Bruk av en forkortet form av driftshåndboken fritar ikke operatøren for kravene i OPS 1.130.

OPS 1.1045

Driftshåndbok — Oppbygning og innhold

(Se tillegg 1 til OPS 1.1045)

a) Operatøren skal sikre at hovedstrukturen i driftshåndboken er som følger:

Del A: Allment/grunnleggende– 

Denne delen skal omfatte alle ikke-typerelaterte driftsrelaterte retningslinjer, instrukser og prosedyrer som er 
nødvendige for sikker drift.

Del B: Driftsforhold knyttet til flyet– 

Denne delen skal omfatte alle typerelaterte instrukser og prosedyrer som er nødvendige for sikker drift. Den 
skal ta hensyn til alle forskjeller mellom typer, varianter eller enkeltfly som operatøren anvender.



23.6.2011 Nr. 35/521EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Del C: Rute- og flyplassinstrukser og -opplysninger– 

Denne delen skal omfatte alle instrukser og opplysninger som er nødvendig for driftsområdet.

Del D: Opplæring– 

Denne delen skal omfatte alle instrukser om personellopplæring som kreves for sikker drift.

b) Operatøren skal sikre at innholdet i driftshåndboken er i samsvar med tillegg 1 til OPS 1.1045 og relevant for 
driftsområde og driftstype.

c) Operatøren skal sikre at driftshåndbokens detaljstruktur er godtakbar for myndigheten.

OPS 1.1050

Flygehåndbok

Operatøren skal til enhver tid ha en ajourført og godkjent flygehåndbok eller et tilsvarende dokument for hvert fly 
vedkommende driver.

OPS 1.1055

Reisedagbok

a) Operatøren skal oppbevare følgende opplysninger for hver flyging i form av en reisedagbok:

1) flyets registreringsmerke,

2) dato,

3) navn på besetningsmedlem(mer),

4) besetningsmedlem(mer)s funksjon,

5) avgangssted,

6) ankomststed,

7) avgangstid (blokk ut-tid),

8) ankomsttid (blokk inn-tid),

9) flytid,

10) flygingens art,

11) hendelser, ev. observasjoner, og

12) fartøysjefens underskrift (eller tilsvarende).

b) Operatøren kan få tillatelse fra myndigheten til ikke å føre reisedagbok eller deler av den, dersom relevante 
opplysninger er tilgjengelig i annen dokumentasjon.

c) Operatøren skal sikre at alle nedtegnelser gjøres fortløpende, og at de er av permanent art.

OPS 1.1060

Driftsreiseplan

a) Operatøren skal sikre at driftsreiseplanen som anvendes og nedtegnelser som gjøres underveis, inneholder følgende 
punkter:

1) flyets registreringsmerke,

2) flytype og -variant,

3) flygingens dato,

4) rutenummer,

5) navn på flygebesetningsmedlemmer,
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6) flygebesetningsmedlemmenes oppgaver,

7) avgangssted,

8) avgangstid (faktisk blokk ut-tid, starttid),

9) ankomststed (planlagt og faktisk),

10) ankomsttid (faktisk landingstid og blokk inn-tid),

11) driftstype (ETOPS, VFR, overføringsflyging osv.),

12) rute og rutesegment med kontrollpunkter/rutepunkter, avstander, tidspunkter og baner,

13) planlagt marsjhastighet og flygetider mellom kontrollpunkter/rutepunkter. Beregnet og faktisk tid over 
punktene,

14) sikre flygehøyder og minste flygenivåer,

15) planlagte flygehøyder og flygenivåer,

16) drivstoffberegninger (logg for drivstoffkontroller underveis),

17) drivstoff om bord idet motorer startes,

18) alternativ(er) for bestemmelsessted, og om relevant, for avgangssted og underveis, herunder opplysninger som 
kreves i punkt 12), 13), 14) og 15),

19) første ATS-reiseplan-klarering og etterfølgende reklareringer,

20) beregninger ved endring av planene underveis, og

21)  relevant værinformasjon.

b) Punkter som er lett tilgjengelige i annen dokumentasjon eller fra en annen godtakbar kilde, eller som er irrelevant 
for driftstypen, kan utelates fra driftsreiseplanen.

c) Operatøren skal sikre at driftsreiseplanen og dens bruk er beskrevet i driftshåndboken.

d) Operatøren skal sikre at alle nedtegnelser i driftsreiseplanen gjøres fortløpende, og at de er av permanent art.

OPS 1.1065

Tidsrom for oppbevaring av dokumenter

Operatøren skal sikre at alle journaler/logger og all relevant driftsmessig og teknisk informasjon for hver enkelt flyging 
blir oppbevart i de tidsrom som er angitt i tillegg 1 til OPS 1.1065.

OPS 1.1070

Operatørens håndbok for sikring av kontinuerlig luftdyktighet

Operatøren skal til enhver tid føre en oppdatert og godkjent vedlikeholdshåndbok (MME), i samsvar med del M avsnitt 
M.A. 704.

OPS 1.1071

Flyets tekniske loggbok

Operatøren skal føre en teknisk loggbok for flyet, i samsvar med OPS 1.915.

Tillegg 1 til OPS 1.1045

Driftshåndbokens innhold

Operatøren skal sikre at driftshåndboken inneholder følgende:
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A. ALLMENT/GRUNNLEGGENDE

0  ADMINISTRASJON OG KONTROLL AV DRIFTSHÅNDBOKEN

0.1.  Innledning

a) En erklæring om at håndboken overholder alle gjeldende forskrifter samt alle vilkår i gjeldende AOC.

b) En erklæring om at håndboken inneholder driftsinstrukser som skal følges av relevant personell.

c) En liste og en kortfattet beskrivelse av de forskjellige delene, deres innhold, anvendelsesområde og 
bruk.

d) Forklaringer på og definisjoner av betegnelser og ord som er nødvendige for å bruke håndboken.

0.2.  System for endring og revisjon

a) Angivelse av den eller de som er ansvarlig for å utferdige og innarbeide endringer og revisjoner.

b) En fortegnelse over endringer og revisjoner, med dato for innarbeiding og ikrafttredelse.

c) En erklæring om at håndskrevne endringer og revisjoner ikke er tillatt, unntatt i situasjoner der det av 
sikkerhetshensyn kreves umiddelbar endring eller revisjon.

d) En beskrivelse av systemet for sidemerknader og deres dato for ikrafttredelse.

e) En liste over gyldige sider.

f) Kommentarer til endringer (på tekstsider og så langt som praktisk mulig, på skjema og diagrammer).

g) Midlertidige revisjoner.

En beskrivelse av distribusjonssystemet for håndbøker, endringer og revisjoner.

1. ORGANISASJON OG ANSVARSFORHOLD

1.1. Organisasjonsstruktur. En beskrivelse av organisasjonsstrukturen, herunder organisasjonsplan for selskapet 
generelt og for driftsavdelingen. Organisasjonsplanen skal vise sammenhengen mellom driftsavdelingen og de 
andre avdelingene i foretaket. Særlig skal det framheves hvilke hierarkistrukturer og rapporteringslinjer som 
gjelder for alle divisjoner, avdelinger osv. som er av betydning for flygedriftens sikkerhet.

1.2. Utnevnte fagsjefer. Navn på hver enkelt fagsjef som er ansvarlig for luftfartsoperasjoner, vedlikeholdssystem, 
opplæring av besetninger og bakkearbeid, som angitt i OPS 1.175 bokstav i). En beskrivelse av fagsjefenes 
oppgaver og ansvarsområder skal inkluderes.

1.3. Ansvarsområder og oppgaver for driftsledelsespersonellet. En beskrivelse av driftsledelsespersonellets 
oppgaver, ansvarsområder og myndighet som gjelder luftfartsoperasjonenes sikkerhet og overholdelse av 
gjeldende regler.

1.4. Fartøysjefens myndighet, oppgaver og ansvarsområder. En erklæring som definerer fartøysjefens myndighet, 
oppgaver og ansvarsområder.

1.5. Oppgaver og ansvarsområder for andre besetningsmedlemmer enn fartøysjefen.

2. DRIFTSKONTROLL OG TILSYN

2.1. Luftfartsforetakets tilsyn med driftsvirksomhet. En beskrivelse av operatørens system for tilsyn med 
driftsvirksomhet (se OPS 1.175 g)). Det skal framgå av den hvordan det føres tilsyn med flygeoperasjonenes 
sikkerhet og personellets kvalifikasjoner. Spesielt skal prosedyrene knyttet til følgende punkter beskrives:

a) gyldigheten av sertifikater og kvalifikasjoner,

b) driftspersonellets kompetanse, og

c) kontroll, analyse og oppbevaring av journaler/logger, flygedokumenter, tilleggsinformasjon og andre 
data.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 35/524 23.6.2011

2.2. System for kunngjøring av ytterligere driftsmessige instrukser og informasjon. En beskrivelse av et eventuelt 
system for kunngjøring av informasjon som kan være av driftsmessig art, men som supplerer det som står i 
driftshåndboken. Anvendeligheten av denne informasjonen og ansvaret for kunngjøringen skal inkluderes.

2.3. Forebygging av ulykker og program for flysikkerhet. En beskrivelse av hovedpunktene i programmet for 
flysikkerhet.

2.4. Operasjonell kontroll. En beskrivelse av prosedyrer og ansvarsforhold som er nødvendig for å utøve 
operasjonell kontroll med hensyn til flysikkerhet.

2.5. Myndighetens fullmakter. En beskrivelse av luftfartsmyndighetens fullmakter samt veiledninger til ansatte om 
tilrettelegging for inspeksjoner ved myndighetens personell.

3. KVALITETSSYSTEM

En beskrivelse av det kvalitetssystem som er innført, herunder minst

a) kvalitetsmål,

b) en beskrivelse av kvalitetssystemets oppbygning, og

c) fordeling av oppgaver og ansvar.

4. BESETNINGENS SAMMENSETNING

4.1. Besetningens sammensetning. En forklaring av metoden for å bestemme besetningers sammensetning, idet det 
tas hensyn til følgende:

a) flytypen som benyttes,

b) aktuelt driftsområde og -type,

c) flygefasen,

d) krav til minstebesetning og planlagt flygetjenesteperiode,

e) besetningsmedlemmenes erfaring (samlet og på type), aktuell erfaring og kvalifikasjoner,

f) utnevnelse av fartøysjefen, og om nødvendig på grunn av flygingens varighet, prosedyrene for avløsning 
av fartøysjefen eller andre flygebesetningsmedlemmer (se tillegg 1 til OPS 1.940), og

g) utnevnelse av kabinsjef, og om nødvendig på grunn av flygingens varighet, prosedyrene for avløsning av 
kabinsjefen og andre kabinbesetningsmedlemmer.

4.2. Utnevnelse av fartøysjefen. Gjeldende regler for utnevnelse av fartøysjef.

4.3. Svikt hos flygebesetningsmedlem. Instrukser for kommandorekkefølgen i tilfelle svikt hos et 
flygebesetningsmedlem.

4.4. Drift av flere enn én type. En erklæring som angir hvilke flytyper som anses som én type med hensyn til

a) flygebesetningsplanlegging, og

b) kabinbesetningsplanlegging.

5. KVALIFIKASJONSKRAV

5.1. En beskrivelse av de sertifikater, bevis, kvalifisering/kompetanse (f.eks. for ruter og flyplasser), erfaring, 
opplæring, kontroll og aktuell erfaring som kreves av driftspersonellet for at de skal kunne utføre sine 
oppgaver. Det skal tas hensyn til flytype, driftstype og besetningens sammensetning.
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5.2. Flygebesetning

a) Fartøysjef

b) Flyger som avløser fartøysjefen

c) Styrmann

d) Flyger under tilsyn

e) Systemoperatør

f) Tjeneste på flere enn én type eller variant

5.3. Kabinbesetning

a) Kabinsjef

b) Kabinbesetningsmedlem

i) Obligatorisk kabinbesetningsmedlem

ii) Ekstra kabinbesetningsmedlem og kabinbesetningsmedlem under tilvenningsflyging

c) Tjeneste på flere enn én type eller variant

5.4. Personell for opplæring, kontroll og tilsyn

a) For flygebesetning

b) For kabinbesetning

5.5. Annet driftspersonell

6. FORHOLDSREGLER FOR BESETNINGENS HELSE

6.1. Forholdsregler for besetningens helse. Relevante bestemmelser og veiledning til besetningsmedlemmer når det 
gjelder helsen, som omfatter følgende:

a) alkohol og andre alkoholholdige drikker,

b) narkotika,

c) legemidler,

d) sovetabletter,

e) farmasøytiske preparater,

f) vaksiner,

g) dypdykking,

h) blodgivning,

i) forholdsregler som gjelder måltider før og under flyging,

j) søvn og hvile og

k) kirurgiske inngrep.

7. FLYGETIDSBEGRENSNINGER

7.1. Flyge- og tjenestetidsbegrensninger og hvilekrav. Ordning utviklet av operatøren i samsvar med gjeldende 
bestemmelser.

7.2. Overskridelse av flyge- og tjenestetidsbegrensninger og/eller forkortelse av hvileperioder. Forhold der flyge- 
og tjenestetid kan overskrides eller hvileperioder kan forkortes, og prosedyrene som anvendes for å rapportere 
disse endringene.

8. DRIFTSPROSEDYRER

8.1. Instrukser for flygeforberedelser. Etter type drift:

8.1.1. Minsteflygehøyder. En beskrivelse av metoden for å bestemme og anvende minsteflygehøyder, herunder

a) en prosedyre for å fastsette minstehøyder/-flygenivåer for VFR-flyginger, og

b) en prosedyre for å fastsette minstehøyder/-flygenivåer for IFR-flyginger.
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8.1.2. Kriterier og ansvar for tillatelse til bruk av flyplasser, idet det tas hensyn til gjeldende krav i kapittel D, E, F, 
G, H, I og J.

8.1.3. Metoder for å fastsette flyplassens driftsmessige minstekriterier. Metoden som anvendes til å fastsette 
flyplassens driftsmessige minstekriterier for IFR-flyginger i samsvar med OPS 1 kapittel E. Det skal vises 
til prosedyrer for å fastslå sikt og/eller rullebanesikt og for anvendelse av faktisk sikt observert av flygerne, 
rapportert sikt og rapportert rullebanesikt.

8.1.4. Driftsmessige minstekriterier underveis for VFR-flyginger eller VFR-deler av en flyging, og dersom 
enmotorsfly anvendes, instrukser for valg av rute med hensyn til tilgjengeligheten av områder som muliggjør 
en sikker nødlanding.

8.1.5. Presentasjon og anvendelse av driftsmessige minstekriterier for flyplass og underveis.

8.1.6.  Tolkning av meteorologisk informasjon. Forklarende materiale om tolkning av MET-varsler og MET-rapporter 
som er relevante for driftsområdet, herunder tolkning av vilkårsuttrykk.

8.1.7. Fastsettelse av beholdningene av drivstoff, olje og utblandet metanol om bord. Metodene som anvendes til å 
fastslå og overvåke beholdningen av drivstoff, olje og utblandet metanol under flyging. Denne delen skal også 
omfatte instrukser for måling og distribusjon av væsker medbrakt om bord. Slike instrukser skal ta hensyn 
til alle omstendigheter som det er sannsynlig å oppleve under flygingen, herunder muligheten for endring av 
planene underveis og for svikt i én eller flere av flyets motorer. Systemet for føring av drivstoff- og oljelogg 
skal også beskrives.

8.1.8. Masse og tyngdepunkt. Alminnelige prinsipper for masse og tyngdepunkt, herunder

a) definisjoner,

b) metoder, prosedyrer og ansvar for utarbeiding og godkjenning av beregninger av masse og tyngdepunkt,

c) retningslinjer for bruk av standardmasser og/eller faktiske masser,

d) metoder for fastsettelse av passasjers, bagasjens og lastens faktiske masse,

e) de passasjer- og bagasjemasser som får anvendelse for forskjellige driftstyper og flytyper,

f) alminnelige instrukser og opplysninger som er nødvendige for verifisering av de forskjellige typer av 
masse- og balansedokumentasjon som er i bruk,

g) prosedyrer for endringer i siste øyeblikk,

h) massetetthet for drivstoff, olje og utvannet metanol, og

i) retningslinjer/prosedyrer for seteplassering.

8.1.9. ATS-reiseplan. Prosedyrer og ansvarsforhold for utarbeiding og inngivelse av reiseplan til lufttrafikktjenesten. 
Blant faktorene som skal vurderes, er hvordan inngivelse av både individuelle og repetitive reiseplaner skal 
foregå.

8.1.10.  Driftsreiseplan. Prosedyrer for og ansvarsforhold ved utarbeiding og godkjenning av driftsreiseplan. Bruken 
av driftsreiseplan skal være beskrevet, herunder praktiske eksempler på formater for driftsreiseplan.

8.1.11. Operatørens tekniske loggbok for flyet. Ansvarsforhold og bruk av operatørens tekniske loggbok for flyet skal 
beskrives, herunder eksempler på formatet som benyttes.

8.1.12. Oversikt over dokumenter, skjemaer og tilleggsopplysninger som skal medbringes.

8.2. Instrukser for bakkearbeid

8.2.1. Prosedyrer for drivstoffylling. En beskrivelse av prosedyrene for fylling av drivstoff, herunder

a) sikkerhetsforholdsregler under påfylling og avtanking av drivstoff, herunder når APU er i drift, eller når 
en turbinmotor går og propellbremsene er på,

b) påfylling og avtanking av drivstoff mens passasjerer går om bord i, er om bord i eller forlater flyet, og

c) forholdsregler som skal treffes for å unngå blanding av drivstofftyper.
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8.2.2. Sikkerhetsrelaterte prosedyrer for håndtering av fly, passasjerer og last. En beskrivelse av prosedyrene som 
skal anvendes ved tildeling av seter når passasjerer går om bord i eller forlater flyet, og ved lasting og lossing 
av flyet. Andre prosedyrer rettet mot sikkerhet mens flyet er på oppstillingsplassen, skal også gis. Prosedyrene 
for håndtering skal omfatte

a) barn/spedbarn, syke passasjerer og bevegelseshemmede personer,

b) transport av avviste passasjerer, utviste personer eller personer i forvaring,

c) håndbagasjens tillatte størrelse og vekt,

d) lasting og sikring av gjenstander i flyet,

e) spesiallast og klassifisering av lasterom,

f) plassering av bakkeutstyr,

g) betjening av flydører,

h) sikkerhet på oppstillingsplassen, herunder forebygging av brann samt områder med eksosstrømmer og 
innsugning fra jetmotorer,

i) prosedyrer for oppstart og ut- og innkjøring på oppstillingsplassen, herunder skyving og tauing,

j) flyservice,

k) dokumenter og skjemaer for håndtering av fly, og

l) flere personer i samme sete.

8.2.3. Prosedyrer ved nektet ombordstigning. Prosedyrer for å sikre at personer som virker beruset, eller som 
gjennom sin oppførsel eller ut fra fysiske kjennetegn viser at de er under påvirkning av rusmidler, unntatt 
pasienter under medisinsk behandling, nektes ombordstigning. Dette gjelder ikke for pasienter som er under 
medisinsk behandling.

8.2.4. Avising og forebygging av isdannelse på bakken. En beskrivelse av prinsipper og prosedyrer for avising av og 
forebygging av isdannelse på fly på bakken. Disse skal omfatte en beskrivelse av typer isdannelse og andre 
former for forurensning og den virkning de har på fly som står stille, beveger seg på bakken eller tar av. I 
tillegg skal det gis en beskrivelse av væsketyper som anvendes, herunder

a) varemerker eller handelsnavn,

b) egenskaper,

c) virkninger på flyets ytelse,

d) virketid og

e) forholdsregler ved bruk.

8.3. Prosedyrer ved flyging

8.3.1. VFR/IFR-retningslinjer. En beskrivelse av retningslinjene for å gi tillatelse til at flyginger gjennomføres i 
samsvar med VFR, eller for å kreve at flyginger gjennomføres i samsvar med IFR, eller for å bytte mellom de 
to.

8.3.2. Prosedyrer for navigasjon. En beskrivelse av alle prosedyrer for navigasjon som er relevante for driftstypen og 
-området. Det skal tas hensyn til

a) standard prosedyrer for navigasjon, herunder retningslinjer for å utføre uavhengige krysskontroller av 
tastetrykk som påvirker flyets flygevei,

b) MNPS- og POLAR-navigasjon og navigasjon i andre angitte områder,

c) RNAV,

d) gjenplanlegging under flyging,

e) prosedyrer i tilfelle nedsatt funksjonsdyktighet for systemet, og

f) RVSM.
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8.3.3. Prosedyrer for høydemålerinnstilling, herunder, dersom det er relevant, bruk av

metrisk høydemåling og omregningstabeller,– 

 og

prosedyrer for QFE-drift.– 

8.3.4. Prosedyrer for høydevarslingssystem

8.3.5. Terrengvarslingssystem. Nødvendige prosedyrer og instrukser for å unngå kontrollert flyging inn i terrenget, 
herunder begrensninger på høy nedstigningshastighet nær overflaten (tilknyttede opplæringskrav er dekket i 
D.2.1).

8.3.6. Retningslinjer og prosedyrer for bruk av TCAS/ACAS

8.3.7. Retningslinjer og prosedyrer for kontroll og overvåking av drivstofforbruk under flyging

8.3.8. Ugunstige og potensielt farlige atmosfæriske forhold. Prosedyrer for drift i og/eller unngåelse av potensielt 
farlige atmosfæriske forhold, herunder

a) tordenvær,

b) forhold med isdannelse,

c) turbulens,

d) vindskjær,

e) jetstrøm,

f) skyer av vulkansk aske,

g) kraftig nedbør,

h) sandstormer,

i) fjellbølger og

j) betydelige temperaturinversjoner.

8.3.9. Vingevirvelturbulens. Separasjonskriterier for vingevirvelturbulens, idet det tas hensyn til flytyper, vindforhold 
og rullebanens beliggenhet.

8.3.10. Besetningsmedlemmer ved sine arbeidsplasser. Kravene om at besetningsmedlemmer oppholder seg på 
sine tildelte plasser eller seter under de forskjellig faser av flygingen eller når det anses nødvendig av 
sikkerhetshensyn, herunder også prosedyrer for kontrollert hvile i førerkabinen.

8.3.11. Bruk av sikkerhetsbelter for besetning og passasjerer. Kravene om at besetningsmedlemmer og passasjerer 
bruker sikkerhetsbelter og/eller seler under de forskjellige faser av flygingen eller når det ansees nødvendig av 
sikkerhetshensyn.

8.3.12. Adgang til førerkabinen. Vilkår for at andre personer enn flygebesetningen gis adgang til førerkabinen. 
Retningslinjer med hensyn til adgang for inspektører fra myndigheten skal også inkluderes.

8.3.13. Bruk av ledige besetningsseter. Vilkår og prosedyrer for bruk av ledige besetningsseter.

8.3.14. Svikt hos besetningsmedlemmer. Prosedyrene som skal følges i tilfelle svikt hos besetningsmedlemmer under 
flyging. Eksempler på typer svikt og hvordan de kan oppdages, skal inkluderes.
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8.3.15. Kabinsikkerhetskrav. Prosedyrer som omfatter

a) klargjøring av kabinen før flyging, krav under flyging og klargjøring før landing, herunder prosedyrer for 
sikring av kabin og pantry,

b) prosedyrer for å sikre at passasjerer blir plassert der de i tilfelle en nødevakuering best kan bidra til, og 
ikke hindre, evakuering av flyet,

c) prosedyrer som skal følges når passasjerer går om bord i og forlater flyet,

d) prosedyrer for påfylling/avtanking av drivstoff mens passasjerer går om bord i, er om bord i eller forlater 
flyet, og

e) røyking om bord.

8.3.16. Prosedyrer for informasjon til passasjerene. Innhold, metoder og tidspunkt for informasjon til passasjene i 
samsvar med PS 1.285.

8.3.17. Prosedyrer for fly som drives når det er krav om at påvisningsutstyr for kosmisk stråling eller solstråling 
medbringes. Prosedyrer for bruk av påvisningsutstyr for kosmisk stråling eller solstråling og for registrering 
av avlesningene, herunder tiltak som må iverksettes i tilfelle grenseverdiene som er angitt i driftshåndboken, 
overskrides. Dessuten prosedyrer, herunder ATS-prosedyrer, som skal følges i tilfelle det treffes beslutning om 
nedstigning eller ruteendring.

8.3.18. Retningslinjer for bruk av autopilot og automatisk fartsstyring.

8.4. Allværsdrift. En beskrivelse av prosedyrer knyttet til allværsdrift (se også OPS-kapittel D og E).

8.5. ETOPS. En beskrivelse av prosedyrer for ETOPS-drift.

8.6. Bruk av minsteutstyrslister og lister over godtatte konfigurasjonsavvik.

8.7. Ikke-kommersielle flyginger. Prosedyrer og begrensninger for

a) opplæringsflyginger,

b) prøveflyginger,

c) leveringsflyginger,

d) overføringsflyginger,

e) demonstrasjonsflyginger, og

f) posisjoneringsflyginger, herunder hva slags personer som kan være om bord ved slike flyginger.

8.8. Oksygenkrav

8.8.1. En beskrivelse av omstendigheter der oksygen skal være tilgjengelig og brukes.

8.8.2. Oksygenkrav angitt for

a) flygebesetning,

b) kabinbesetning og

c) passasjerer.

9. FARLIG GODS OG VÅPEN

9.1. Informasjon, instrukser og alminnelig veiledning om transport av farlig gods, herunder

a) operatørens retningslinjer for transport av farlig gods,

b) veiledning om kravene til godkjenning, merking, håndtering, stuing og isolering av farlig gods,

c) prosedyrer for håndtering av nødssituasjoner der farlig gods inngår,

d) alle involverte besetningsmedlemmers oppgaver i henhold til OPS 1.1215, og

e) instrukser for transport av operatørens arbeidstakere.

9.2. Vilkår for å kunne transportere våpen, krigsmateriell og sportsvåpen.
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10. SIKKERHET

10.1. Sikkerhetsinstrukser og -retningslinjer av ikke-konfidensiell art som skal omfatte myndighet og ansvar for 
driftspersonellet. Retningslinjer og prosedyrer for håndtering og rapportering av forbrytelser om bord, som 
ulovlig inngrep, sabotasje, bombetrusler og kapring, skal også inkluderes.

10.2. En beskrivelse av sikkerhetsmessige forholdsregler og opplæring.

Merknad:  Deler av sikkerhetsinstruksene og -retningslinjene kan være konfidensielle.

11. HÅNDTERING, VARSLING OG RAPPORTERING AV HENDELSER

Prosedyrer for håndtering, varsling og rapportering av hendelser. Denne delen skal omfatte

a) definisjoner av hendelser og av relevante ansvarsområder for alle involverte personer,

b) beskrivelse av skjemaer som brukes til rapportering av alle typer hendelser (eller kopier av selve skjemaene), 
instrukser for hvordan de skal fylles ut, adressene de skal sendes til, og hvor lang tid man har på seg til å gjøre 
dette,

c) i tilfelle av en ulykke, beskrivelser av hvilke avdelinger i selskapet, myndigheter og andre organisasjoner som 
skal underrettes, hvordan dette skal skje, og i hvilken rekkefølge,

d) prosedyrer for muntlig underretning til enheter for lufttrafikktjenester om hendelser knyttet til ACAS RA, 
fuglefare, farlig gods og farlige forhold,

e) prosedyrer for inngivelse av skriftlige rapporter om lufttrafikkhendelser, ACAS RA, sammenstøt med fugler, 
hendelser eller ulykker med farlig gods, og ulovlige inngrep,

f) prosedyrer for rapportering for å sikre samsvar med OPS 1.085 b) og 1.420. Disse skal omfatte interne 
sikkerhetsrelaterte rapporteringsprosedyrer som skal følges av besetningsmedlemmer, utarbeidet for å sikre at 
fartøysjefen underrettes umiddelbart om enhver hendelse som har satt eller kan sette sikkerheten i fare under 
flyging, og at fartøysjefen får alle relevante opplysninger.

12. LUFTTRAFIKKREGLER

Lufttrafikkregler, herunder

a) regler for visuell flyging og instrumentflyging,

b) territoriell anvendelse av lufttrafikkreglene,

c) prosedyrer for kommunikasjon, herunder prosedyrer ved svikt i sambandet,

d) informasjon og instrukser om avskjæring av sivile fly,

e) omstendigheter der radiolyttevakt skal opprettholdes,

f) signaler,

g) tidssystem som anvendes i driften,

h) ATC-klareringer, overholdelse av reiseplan og posisjonsrapporter,

i) visuelle signaler som benyttes til å varsle et uautorisert fly som flyr i eller er i ferd med å fly inn i et 
sikkerhetsbegrenset område, forbudt område eller farlig område,

j) prosedyrer for flygere som observerer en ulykke eller mottar en nødmelding,

k) de visuelle bakke-/luftsignaler som kan anvendes av overlevende, beskrivelse og bruk av signalhjelpemidler, 
og

l) nød- og hastesignaler.

13. LEIE

En beskrivelse av driftsmessige bestemmelser for leie, tilknyttede prosedyrer og ledelsens ansvar.
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B. DRIFTSFORHOLD KNYTTET TIL FLYET — TYPERELATERT

Det skal tas hensyn til forskjellene mellom typer og varianter av typer, under følgende overskrifter:

0. ALMINNELIGE OPPLYSNINGER OG MÅLENHETER

0.1. Alminnelige opplysninger (f.eks. flyets dimensjoner), herunder en beskrivelse av målenhetene som anvendes 
ved driften av vedkommende flytype samt omregningstabeller.

1. BEGRENSNINGER

1.1. En beskrivelse av sertifiserte begrensninger og gjeldende driftsbegrensninger, herunder

a) sertifiseringsstatus (f.eks. CS-23, CS-25, ICAO-vedlegg 16 (CS-36 og CS-34) osv.),

b) passasjerseteantall for hver enkelt flytype, herunder en presentasjon i bildeform,

c) type drift som er godkjent (f.eks. VFR/IFR, KAT II/III, RNP, flyginger under kjente forhold med 
isdannelse osv.),

d) besetningens sammensetning,

e) masse og tyngdepunkt,

f) hastighetsbegrensninger,

g) flyets manøvreringsbegrensning(er),

h) vindbegrensninger, herunder drift på forurensede rullebaner,

i) ytelsesbegrensninger for relevante konfigurasjoner,

j) rullebanehelling,

k) begrensninger på våte eller forurensede rullebaner,

l) flyskrogforurensning og

m) systembegrensninger.

2. NORMALE PROSEDYRER

2.1. Normale prosedyrer og oppgaver som pålegges besetningen, relevante kontrollister, systemet for bruk 
av kontrollistene og en erklæring som dekker nødvendige prosedyrer for koordinering mellom flyge- og 
kabinbesetning. Følgende normale prosedyrer og oppgaver skal inkluderes:

a) før flyging,

b) før avgang,

c) høydemålerinnstilling og kontroll,

d) taksing, avgang og stigning,

e) støyreduksjon,

f) marsj og nedstigning,

g) innflyging og forberedelser og orientering for landing,

h) VFR-innflyging,

i) instrumentinnflyging,

j) visuell innflyging og sirkling,

k) avbrutt innflyging,

l) normal landing,

m) etter landing og

n) drift på våte og forurensede rullebaner.
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3. PROSEDYRER FOR UNORMALE SITUASJONER OG NØDSSITUASJONER

3.1. Prosedyrene for unormale situasjoner og nødssituasjoner samt oppgaver pålagt besetningen, relevante 
kontrollister, systemet for bruk av kontrollistene og en erklæring som dekker nødvendige prosedyrer 
for koordinering mellom flyge- og kabinbesetning. Følgende prosedyrer for unormale situasjoner og 
nødssituasjoner samt oppgaver skal inkluderes:

a) svikt hos besetningen,

b) brann- og røykøvelser,

c) flyging uten eller delvis uten bruk av trykkabin,

d) overskridelse av strukturelle begrensninger, som landing med overvekt,

e) overskridelse av begrensninger for kosmisk stråling,

f) lynnedslag,

g) nødkommunikasjon og varsling av nødssituasjoner til ATC,

h) motorsvikt,

i) systemsvikt,

j) veiledning i omdirigering underveis i tilfelle alvorlig teknisk svikt,

k) terrengvarsling,

l) TCAS-varsling,

m) vindskjær,

n) nødlanding på land/vann, og

o) beredskapsprosedyrer for avgang.

4. YTELSE

4.0. Ytelsesdata skal gis i en form som gjør at de kan brukes uten vanskeligheter.

4.1. Ytelsesdata. Detaljer om ytelse som gir de data som er nødvendige for å oppfylle ytelseskravene beskrevet i 
OPS 1 kapittel F, G, H og I, skal inkluderes, slik at det kan fastsettes

a) stigningsbegrensninger — masse, høyde, temperatur,

b) avgangsbanelengder (tørr, våt, forurenset),

c) data for netto flygebane for beregning av hinderklaring, eller om relevant, stigebane etter avgang,

d) gradienttap ved utflyging med krengning,

e) stigningsbegrensninger underveis,

f) stigningsbegrensninger ved innflyging,

g) stigningsbegrensninger ved landing,

h) rullebanelengde for landing (tørr, våt, forurenset), herunder virkningene av svikt i et system eller en 
innretning under flyging, dersom dette påvirker landingsstrekningen,

i) bremseenergibegrensninger og

j) hastigheter som gjelder for forskjellige faser av flygingen (som også tar hensyn til våte eller forurensede 
rullebaner).

4.1.1. Utfyllende data for flyginger under forhold med isdannelse. Alle sertifiserte ytelser knyttet til en tillatt 
konfigurasjon, eller godtatte konfigurasjonsavvik, som antiskli-innretning ute av drift, skal inkluderes.

4.1.2. Dersom ytelsesdata i henhold til kravet for den relevante ytelsesklassen ikke er tilgjengelige i den 
godkjente flygehåndboken, skal andre data som er godtakbare for myndigheten, inkluderes. Alternativt kan 
driftshåndboken inneholde kryssreferanser til godkjente data i flygehåndboken, dersom det er sannsynlig at 
slike data ikke blir brukt ofte eller i en nødssituasjon.
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4.2. Ytterligere ytelsesdata. Ytterligere relevante ytelsesdata, herunder

a) stigegradienter med alle motorer i drift,

b) data for gjennomsynkning med motor ute av drift,

c) virkninger av avisingsvæsker/ væsker for forebygging av isdannelse,

d) flyging med nedfelt landingsunderstell,

e) for fly med tre eller flere motorer, overføringsflyginger med én motor ute av drift, og

f) flyginger som utføres i henhold til CDL-bestemmelsene.

5. FLYGEPLANLEGGING

5.1. Data og instrukser som er nødvendige for planlegging før flyging og underveis, herunder faktorer som 
hastighetstabeller og motorinnstillinger. Dersom det er relevant, skal prosedyrer ved motor(er) ute av drift, 
ETOPS (særlig marsjhastighet og lengste distanse til en egnet flyplass med én motor ute av drift, fastsatt i 
samsvar med OPS 1.245) og flyging til avsidesliggende flyplasser, inkluderes.

5.2. Metoden for beregning av drivstoffbehovet for de forskjellige faser av flygingen, i samsvar med OPS 1.255.

6. MASSE OG BALANSE

Instrukser og data for beregning av masse og balanse, herunder

a) beregningssystem (f.eks. indekssystem),

b) informasjon og instrukser for utarbeiding og bruk av masse- og balansedokumentasjon, herunder manuelle og 
datagenererte former,

c) grenseverdier for masser og tyngdepunkt for typer av, varianter av eller individuelle fly som benyttes av 
operatøren, og

d) tørr driftsmasse og tilsvarende tyngdepunkt eller tilsvarende indeks.

7. LASTING

Prosedyrer og utstyr for lasting og sikring av lasten i flyet.

8. LISTE OVER GODTATTE KONFIGURASJONSAVVIK

Liste(r) over godtatte konfigurasjonsavvik (CDL), dersom denne stilles til rådighet av produsenten, der det 
tas hensyn til flytyper og varianter som drives, herunder prosedyrer som skal følges når et fly klareres på 
vilkårene i sin CDL.

9. MINSTEUTSTYRSLISTE

Minsteutstyrsliste (MEL) som tar hensyn til flytyper og -varianter som drives, og drift stype(r)/-område(r). 
MEL skal omfatte navigasjonsutstyret og ta hensyn til krav til navigasjonsytelse for ruten og driftsområdet.

10. OVERLEVINGS- OG NØDUTSTYR, HERUNDER OKSYGEN

10.1. En liste over overlevingsutstyret som skal medbringes på rutene som skal flys, og prosedyrer for kontroll av 
dette utstyrets funksjonsdyktighet før avgang. Instrukser for plassering, tilgjengelighet og bruk av overlevings- 
og nødutstyr og tilhørende kontrolliste(r), skal også inkluderes.

10.2. Prosedyrer for fastsettelse av påkrevd og tilgjengelig oksygenmengde. Flygeprofil, antall passasjerer og 
mulig kabindekompresjon skal tas i betraktning. Informasjon som gis, skal ha en form som kan brukes uten 
vanskeligheter.
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11. PROSEDYRER FOR NØDEVAKUERING

11.1. Instrukser for forberedelse til nødevakuering, herunder besetningens koordinering og tildeling av 
nødstasjoner.

11.2. Prosedyrer for nødevakuering. En beskrivelse av alle besetningsmedlemmenes oppgaver for å sikre en hurtig 
evakuering av et fly og håndtering av passasjerene ved en nødlanding på land, nødlanding på vann eller andre 
nødssituasjoner.

12. FLYSYSTEMER

En beskrivelse av flyets systemer, tilhørende betjeningsinnretninger og angivelser og deres driftsinstrukser.

C. RUTE- OG FLYPLASSINSTRUKSER OG -OPPLYSNINGER

1. Instrukser og opplysninger om kommunikasjon, navigasjon og flyplasser, herunder minsteflygenivå og høyder 
for hver rute som skal flys samt driftsminstekriterier for hver flyplass som planlegges anvendt, herunder

a) minsteflygenivå/-høyde,

b) minsteverdiene for drift for avgangsflyplasser, bestemmelsesflyplasser og alternative 
bestemmelsesflyplasser,

c) kommunikasjonsutstyr og navigasjonshjelpemidler,

d) rullebanedata og flyplassanlegg,

e) prosedyrer for innflyging, avbrutt innflyging og utflyging, herunder støyforebygging,

f) prosedyrer ved COM-svikt,

g) søke- og redningsmidler i det området flyet skal fly over,

h) en beskrivelse av flykart som skal medbringes om bord, knyttet til type flyging og ruten som skal flys, 
herunder hvordan kartenes gyldighet kontrolleres,

i) tilgjengelighet av luftfartsinformasjon og MET-tjenester,

j) COM/NAV-prosedyrer underveis,

k) flyplasskategorisering for godkjenning av flygebesetningens kvalifikasjoner,

l) særlige flyplassbegrensninger (ytelsesbegrensninger og driftsprosedyrer osv.).

D. OPPLÆRING

1. Opplæringsplaner og kontrollprogrammer for alt driftspersonell som er pålagt driftsoppgaver i tilknytning til 
forberedelse til og/eller gjennomføring av en flyging.

2. Opplæringsplaner og kontrollprogrammer skal omfatte følgende:

2.1. For flygebesetning: Alle relevante punkter angitt i kapittel E og N.

2.2. For kabinbesetning: Alle relevante punkter angitt i kapittel O.

2.3. For berørt driftspersonell, herunder besetningsmedlemmer:

a) Alle relevante punkter angitt i kapittel R (lufttransport av farlig gods).

b) Alle relevante punkter angitt i kapittel S (sikkerhet).

2.4. For annet driftspersonell enn besetningsmedlemmer (f.eks. klareringspersonell, bakketjenestepersonell osv.): 
Alle andre relevante punkter angitt i OPS om deres oppgaver.
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3. Prosedyrer

3.1. Prosedyrer for opplæring og kontroll.

3.2. Prosedyrer som skal anvendes dersom personellet ikke når eller opprettholder påkrevd standard.

3.3. Prosedyrer for å sikre at simulering av unormale situasjoner eller nødssituasjoner som krever delvis 
eller full anvendelse av prosedyrer for unormale situasjoner eller nødssituasjoner og at simulering 
av instrumentflygingsværforhold (IMC) ved kunstige midler, ikke foretas under kommersielle 
lufttransportflyginger.

4. Beskrivelse av dokumentasjon som skal oppbevares samt arkiveringsperioder (se tillegg 1 til OPS 1.1065).

Tillegg 1 til OPS 1.1065

Tidsrom for oppbevaring av dokumenter

Operatøren skal sikre at følgende informasjon/dokumentasjon oppbevares i godtakbar form og er tilgjengelig for 
luftfartsmyndigheten i de tidsrom som framgår av tabellene nedenfor.

Merknad: Tilleggsinformasjon om vedlikeholdsjournaler er beskrevet i kapittel M.

Tabell 1

Informasjon for forberedelse og gjennomføring av en flyging

Informasjonen som brukes til forberedelse og gjennomføring av flygingen, er beskrevet i OPS 1.135

Driftsreiseplan 3 måneder

Flyets tekniske loggbok 36 måneder etter datoen for siste nedtegnelse, i 
samsvar med del M M.A.306 c)

Ruteavhengig NOTAM/AIS-orienteringsdokumentasjon, 
dersom den er redigert av operatøren

3 måneder

Masse- og balansedokumentasjon 3 måneder

Underretning om særlig last, herunder farlig gods 3 måneder

Tabell 2

Rapporter

Rapporter

Reisedagbok 3 måneder

Flygerapport(er) for registrering av opplysninger om 
hendelser, som angitt i OPS 1.420, eller hendelser som 
fartøysjefen anser det nødvendig å rapportere/registrere

3 måneder

Rapporter om overskridelser av tjenestetid og/eller for 
korte hvileperioder

3 måneder
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Tabell 3

Flygebesetningsjournaler

Flygebesetningsjournaler

Flyge-, tjeneste- og hviletid 15 måneder

Sertifikat Så lenge flygebesetningsmedlemmet utøver sine 
rettigheter etter sertifikatet hos operatøren

Omstillingsopplæring og kontroll 3 år

Fartøysjefkurs (herunder kontroll) 3 år

Gjentatt opplæring og kontroll 3 år

Opplæring og kontroll for å tjenestegjøre i begge 
flygerseter

3 år

Aktuell erfaring (jf. OPS 1.970) 15 måneder

Rute- og flyplasskvalifikasjoner (jf. OPS 1.975) 3 år

Opplæring og kvalifisering for bestemte former for drift 
dersom dette kreves av OPS (f.eks. ETOPS KATII/III-
drift)

3 år

Opplæring for farlig gods, etter relevans 3 år

Tabell 4

Kabinbesetningsjournaler

Kabinbesetningsjournaler

Flyge-, tjeneste- og hviletid 15 måneder

Grunnleggende opplæring, omstillings- og 
differanseopplæring (herunder kontroll)

Så lenge kabinbesetningsmedlemmet er i operatørens 
tjeneste

Gjentatt opplæring og oppfrisking (herunder kontroll) Til 12 måneder etter at kabinbesetningsmedlemmet har 
sluttet i operatørens tjeneste

Opplæring for farlig gods, etter relevans 3 år

Tabell 5

Journaler for annet driftspersonell

Journaler for annet driftspersonell

Opplærings-/kvalifikasjonsjournaler for annet personell 
som det kreves et godkjent opplæringsprogram for i 
henhold til OPS.

Siste 2 opplæringsjournaler
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Tabell 6

Andre journaler

Andre journaler

Registre over doser av kosmisk stråling og solstråling Til 12 måneder etter at besetningsmedlemmet har 
sluttet i operatørens tjeneste

Kvalitetssystemjournaler 5 år

Transportdokument for farlig gods 3 måneder etter at flygingen er fullført

Kontrolliste for mottak av farlig gods 3 måneder etter at flygingen er fullført

KAPITTEL Q

FLYGE- OG TJENESTETIDSBEGRENSNINGER OG HVILEKRAV

OPS 1.1090

Formål og virkeområde

1. Operatøren skal utarbeide en plan for besetningsmedlemmenes flyge- og tjenestetidsbegrensninger samt 
hvilebestemmelser (FTL).

2. Operatøren skal sikre følgende for alle sine flyginger:

2.1. Planen for flyge- og tjenestetidsbegrensninger samt hvilebestemmelser skal være i samsvar med

a) bestemmelsene i dette kapittel, og

b) eventuelle tilleggsbestemmelser som myndigheten anvender i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel 
for å ivareta sikkerheten.

2.2. Flygingene skal være slik planlagt at de fullføres innenfor tillatt flygetjenesteperiode, idet det tas hensyn til 
nødvendig tid til forberedelse av flygingen, flygetiden og bakke-tid.

2.3. Tjenesteplaner utarbeides og offentliggjøres på forhånd for å gi besetningsmedlemmene tid til å planlegge 
tilstrekkelig hvile.

3. Operatørens ansvar

3.1. Operatøren skal utpeke en hjemmebase for hvert besetningsmedlem.

3.2. Operatøren skal forventes å ha kjennskap til sammenhengen mellom hyppighet og mønster for 
flygetjenesteperioder og hvileperioder, og å ta hensyn til den kumulative virkningen av lang tjenestetid med et 
minimum av hvile.

3.3. Operatøren skal t tildele tjenestetid slik at uønsket praksis, som skifte mellom dag- og nattjeneste eller 
plassering av besetningsmedlemmene på en slik måte at det oppstår alvorlig forstyrrelse i etablert søvn-/
arbeidsmønster, unngås.

3.4. Operatøren skal planlegge lokale tjenestefrie dager og underrette besetningsmedlemmer på forhånd om dette.

3.5. Operatøren skal sikre at hvileperiodene gir tilstrekkelig tid til å sette besetningen i stand til å overvinne 
virkningene av forrige tjeneste og være uthvilt ved begynnelsen av neste flygetjenesteperiode.

3.6. Operatøren skal sikre at flygetjenesteperioder planlegges slik at besetningsmedlemmene har fått tilstrekkelig 
hvile til at de kan tjenestegjøre med et tilfredsstillende sikkerhetsnivå under enhver omstendighet.
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4. Besetningsmedlemmenes ansvar

4.1. Et besetningsmedlem skal ikke tjenestegjøre på et fly dersom besetningsmedlemmet vet at vedkommende lider 
av eller kan lide av tretthet eller føler seg uopplagt i en slik grad at flygingen kan settes i fare.

4.2. Besetningsmedlemmer skal utnytte best mulig eksisterende muligheter og bekvemmeligheter for hvile og 
bruke hvileperiodene bevisst.

5. Sivile luftfartsmyndigheters ansvar

5.1. Avvik

5.1.1. Med forbehold for bestemmelsene i artikkel 8 kan myndigheten tillate avvik fra kravene i dette kapittel i 
samsvar med gjeldende lover og forskrifter i berørte medlemsstater og i samråd med berørte parter.

5.1.2. Hver operatør skal godtgjøre overfor myndigheten, ved hjelp av driftserfaring og idet det tas hensyn til 
andre relevante faktorer som aktuell teknisk kunnskap, at vedkommendes søknad om avvik gir et tilsvarende 
sikkerhetsnivå.

Slike avvik skal om relevant ledsages av egnede risikoreduserende tiltak.

OPS 1.1095

Definisjoner

I denne forordning menes med:

1.1. Utvidet flygebesetning

 En flygebesetning som består av flere enn det påkrevde minsteantall for driften av flyet og der hvert 
besetningsmedlem kan forlate sin plass og avløses av et annet kvalifisert flygebesetningsmedlem.

1.2. Blokktid

 Tidsrommet fra et fly først beveger seg fra oppstillingsplassen med sikte på avgang til det stanser ved den 
oppstillingsplassen det har fått tildelt, og alle motorer eller propeller er stanset.

1.3. Pause

 Et tidsrom som er fritt for alle oppgaver, men som teller som tjeneste, fordi det er kortere enn en 
hvileperiode.

1.4. Tjeneste

 Enhver oppgave som et flygebesetningsmedlem må utføre i tilknytning til virksomhet som AOC-innehaver. 
Med mindre det er fastsatt særlige regler i denne forordning, skal myndigheten fastsette om og i hvilket 
omfang beredskap skal regnes som tjeneste.

1.5. Tjenesteperiode

 Et tidsrom som begynner idet operatøren pålegger et besetningsmedlem å begynne tjeneste, og som slutter 
idet besetningsmedlemmet fritas for alle oppgaver.

1.6. Flygetjenesteperiode

 En flygetjenesteperiode (FDP) er et hvilket som helst tidsrom da en person utfører oppgaver i et luftfartøy 
som medlem av dets besetning. FDP begynner idet operatøren krever at et besetningsmedlem melder seg 
for flyging eller en rekke av flyginger, og slutter ved avslutningen av siste flyging der vedkommende 
tjenestegjør som besetningsmedlem.

1.7. Hjemmebase

 Et sted som operatøren har utpekt for besetningsmedlemmet, der besetningsmedlemmet vanligvis 
begynner og avslutter en tjenesteperiode eller en rekke tjenesteperioder, og der operatøren under normale 
omstendigheter ikke er ansvarlig for besetningsmedlemmets innkvartering.

1.8. Lokal dag

 En 24-timersperiode som begynner kl. 00.00 lokal tid.

1.9. Lokal natt

 En åttetimersperiode mellom kl. 22.00 og 08.00 lokal tid.
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1.10. Tjenestefri dag

 Én enkelt dag fri for tjeneste omfatter to lokale netter. En hvileperiode kan inkluderes som del av den 
tjenestefrie dagen.

1.11. Tjenestegjørende besetningsmedlem

 Et besetningsmedlem som utfører sine oppgaver i et luftfartøy under en flyging eller en del av en flyging.

1.12. Posisjonering

 Transport, på operatørens ordre, av et ikke-tjenestegjørende besetningsmedlem fra ett sted til sted, unntatt 
reisetid. Reisetid er definert som

tid fra hjemmet til et utpekt meldingssted og omvendt,– 

tid for lokal overføring fra et hvilested til tjeneste begynnes og omvendt.– 

1.13. Hvileperiode

 Et uavbrutt og nærmere avgrenset tidsrom da et besetningsmedlem er fritatt for alle oppgaver og 
flyplassberedskap.

1.14. Beredskap

 Et nærmere avgrenset tidsrom da et besetningsmedlem på operatørens ordre skal stå til rådighet for å motta 
innkalling til flyging, posisjonering eller annen tjeneste uten mellomliggende hvileperiode.

1.15. Window of circadian low (WOCL):

WOCL er tidsrommet mellom kl. 02.00 og kl. 05.59. Innenfor tre sammenhengende tidssoner viser WOCL 
til hjemmebasens tidssone. Utenfor disse tre tidssonene viser WOCL til hjemmebasens tidssone for de første 
48 timene etter avgang fra hjemmebasens tidssone, og deretter til lokal tid.

OPS 1.1100

Flyge- og tjenestebegrensninger

1.1. Akkumulert tjenestetid

Operatøren skal sikre at de samlede tjenesteperioder som et besetningsmedlem pålegges, ikke overstiger

a) 190 tjenestetimer i løpet av 28 påfølgende dager, fordelt så jevnt som mulig over denne perioden, og

b) 60 tjenestetimer i løpet av sju påfølgende dager.

1.2. Begrensning av samlet blokktid

Operatøren skal sikre at samlet blokktid for flygingene der ett enkelt besetningsmedlem tjenestegjør, ikke 
overstiger

a) 900 blokktimer i et kalenderår, eller

b) 100 blokktimer i løpet av 28 påfølgende dager.

OPS 1.1105

Lengste daglige flygetjenestetid (FDP)

1.1. Denne OPS gjelder ikke for enkeltflygerdrift og medisinske nødtjenester.

1.2. Operatøren skal angi meldingstider som realistisk gjenspeiler den nødvendige tid til sikkerhetsoppgaver på 
bakken, som godkjent av myndigheten.

1.3. Lengste grunnleggende FDP er 13 timer.

1.4. Disse 13 timene reduseres med 30 minutter for hver sektor fra tredje sektor av, med en største samlet reduksjon 
på to timer.
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1.5. Dersom FDP begynnes i WOCL, blir maksimumsverdien angitt i punkt 1.3 og 1.4 redusert med 100 % av 
overlappingsperiode opp til høyst to timer. Dersom FDP avsluttes i eller helt overlapper WOCL, reduseres FDP 
angitt i punkt 1.3 og 1.4 med 50 % av overlappingsperioden.

2. Forlengelser

2.1. Lengste daglige FDP kan forlenges med inntil én time.

2.2. Forlengelser tillates ikke for en grunnleggende FDP på seks sektorer eller mer.

2.3.  Dersom en FDP overlapper med WOCL med inntil to timer, er forlengelsene begrenset til inntil fire sektorer.

2.4. Dersom en FDP overlapper med WOCL med mer enn to timer, er forlengelsene begrenset til inntil to sektorer.

2.5. Største antall forlengelser er to i løpet av sju påfølgende dager.

2.6. Dersom FDP planlegges forlenget, forlenges minste hviletid før og etter flygingen med to timer, eller minste 
hviletid etter flygingen forlenges med fire timer. Dersom forlengelser anvendes for påfølgende FDP-er, skal 
hvileperiodene før og etter mellom de to flygingene henge sammen.

2.7. Dersom en FDP med forlengelse begynner i tidsrommet 22.00 til 04.59, skal operatøren begrense FDP til 11 timer 
og 45 minutter.

3. Kabinbesetning

3.1. Dersom en kabinbesetning settes inn på en flyging eller en rekke flyginger, kan kabinbesetningens FDP forlenges 
med differansen mellom kabinbesetningens og flygebesetningens meldingstidspunkt, forutsatt at differansen ikke 
overstiger en time.

4. Driftens stabilitet

4.1. Ruteplanene skal være slik utformet at flyginger kan avsluttes innenfor den lengste tillatte flygetjenesteperioden. 
I tilknytning til dette skal operatøren treffe tiltak for å endre ruteplanen eller besetningsplanen senest på det 
tidspunkt da den egentlige flygingen overskrider lengste FDP på flere enn 33 % av flygingene i ruteplanen i 
sesongen for planen.

5. Posisjonering

5.1. All tid som anvendes til posisjonering, regnes som tjeneste.

5.2. Posisjonering etter melding, men før tjeneste skal regnes med i FDP, men ikke regnes som en sektor.

5.3. En posisjoneringssektor umiddelbart etter en driftssektor inngår i beregningen av minste hvileperiode som 
definert i OPS 1.1110 1.1) og 1.2).

6. Forlenget FDP (oppdelt tjeneste)

6.1. Myndigheten kan godkjenne drift basert på forlenget FDP, herunder en pause, med forbehold for bestemmelsene 
i artikkel 8.

6.2. Hver operatør skal godtgjøre overfor myndigheten, ved hjelp av driftserfaring og idet det tas hensyn til andre 
relevante faktorer som aktuell teknisk kunnskap, at vedkommendes søknad om forlenget FDP gir et tilsvarende 
sikkerhetsnivå.
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OPS 1.1110

Hvile

1. Minste hviletid

1.1. Minste hviletid før en flygetjenesteperiode som begynnes ved hjemmebasen, skal være minst like lang som 
forrige tjenesteperiode, men minst tolv timer.

1.2. Minste hviletid før en flygetjenesteperiode som begynnes borte fra hjemmebasen, skal være minst like lang 
som forrige tjenesteperiode, men minst ti timer; dersom en minste hvileperiode tilbringes på et annet sted enn 
hjemmebasen, skal operatøren sikre mulighet for søvn i åtte timer, samtidig som det tas hensyn til nødvendig 
reisetid og andre fysiologiske behov.

1.3. Operatøren skal sikre at virkningen av tidssoneforskjeller på besetningsmedlemmer bli kompensert med ekstra 
hvile, som fastsatt av myndigheten, med forbehold for bestemmelsene i artikkel 8.

1.4.1. Uten hensyn til punkt 1.1 og 1.2 og med forbehold for bestemmelsene i artikkel 8 kan myndigheten tillate 
ordninger med redusert hvile.

1.4.2. Hver operatør skal godtgjøre overfor myndigheten, ved hjelp av driftserfaring og idet det tas hensyn til andre 
relevante faktorer som aktuell teknisk kunnskap, at vedkommendes søknad om ordninger med redusert hvile 
gir et tilsvarende sikkerhetsnivå.

2. Hvileperioder

2.1. Operatøren skal sikre at minste hvileperiode fastsatt ovenfor forlenges periodisk til en ukentlig hvileperiode, 
som er en 36-timersperiode medregnet to lokale netter, slik at det aldri er mer enn 168 timer mellom 
avslutningen av én ukentlig hvileperiode og begynnelsen av neste. Som unntak fra OPS 1.1095 punkt 1.9) 
kan myndigheten beslutte at den andre av disse lokale nettene kan starte kl. 20.00, dersom den ukentlige 
hvileperioden har en varighet på minst 40 timer.

OPS 1.1115

Forlengelse av flygetjenesteperiode på grunn av hvile underveis

1. Med forbehold for bestemmelsene i artikkel 8, og forutsatt at hver operatør godtgjør overfor myndigheten, 
ved hjelp av driftserfaring og idet det tas hensyn til andre relevante faktorer som aktuell teknisk kunnskap, at 
vedkommendes søknad gir et tilsvarende sikkerhetsnivå, gjelder følgende:

1.1. Utvidet flygebesetning

 Myndigheten skal fastsette krav i forbindelse med utvidelsen av en grunnleggende flygebesetning med sikte på 
å forlenge flygetjenesteperioden utover begrensningene i OPS 1.1105 ovenfor.

1.2. Kabinbesetning

 Myndigheten skal fastsette krav til kabinbesetningsmedlemmers minste hvileperiode under flyging når FDP 
overskrider begrensningene i OPS 1.1105.

OPS 1.1120

Uforutsette omstendigheter under faktisk flygedrift — Fartøysjefens skjønn

1. Idet det tas hensyn til behovet for nøye kontroll med tilfellene omhandlet nedenfor, kan de angitte grenser 
for flygetjeneste-, tjeneste- og hvileperioder under selve gjennomføringen av flygingen, som begynnes ved 
meldingstidspunktet, endres i tilfelle uforutsette omstendigheter. Enhver slik endring skal være godtakbar 
for fartøysjefen etter samråd med alle de øvrige besetningsmedlemmene, og skal i alle tilfeller overholde 
følgende:

1.1. Lengste FDP omhandlet i OPS 1.1105 punkt 1.3) ovenfor kan ikke forlenges med mer enn to timer med mindre 
flygebesetningen er utvidet; i så fall kan lengste flygetjenesteperiode forlenges med høyst tre timer.
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1.1.2. Dersom det i den siste sektoren innenfor en FDP inntreffer uforutsette omstendigheter etter avgang som gjør at 
den tillatte forlengelsen overskrides, kan flygingen fortsette til planlagt bestemmelsesflyplass eller til alternativ 
bestemmelsesflyplass.

1.1.3. I tilfelle slike omstendigheter kan hvileperioden etter FDP reduseres, men aldri til mindre enn minste 
hvileperiode fastsatt i OPS 1.1110, punkt 1.2) i dette kapittel.

1.2. Under særlige omstendigheter som kan føre til sterk tretthet, skal fartøysjefen etter samråd med de berørte 
besetningsmedlemmer redusere den faktiske flygetjenestetiden og/eller forlenge hvileperioden for å unngå 
enhver negativ innvirkning på flysikkerheten.

1.3. Operatøren skal sikre at

1.3.1. fartøysjefen inngir en rapport til operatøren dersom en FDP forlenges etter vedkommendes valg, eller dersom 
en hvileperiode reduseres under selve flygingen, og

1.3.2. det ved forlengelse av en FDP eller reduksjon av en hvileperiode som overstiger én time, sendes en kopi av 
rapporten, der operatøren skal tilføye sine kommentarer , til myndigheten senest 28 dager etter hendelsen.

OPS 1.1125

Beredskap

1. Beredskap i lufthavn

1.1. Et besetningsmedlem er i lufthavnberedskap fra vedkommende melder seg ved vanlig meldingspunkt til 
avslutningen av den angitte beredskapsperioden.

1.2. Lufthavnberedskap teller fullt ut ved beregning av samlet tjenestetid.

1.3. Dersom lufthavnberedskap umiddelbart følges av flygetjeneste, skal myndigheten definere forholdet 
mellom slik lufthavnberedskap og pålagt flygetjeneste. I et slikt tilfelle skal lufthavnberedskap legges 
til tjenesteperioden omhandlet i OPS 1.1110 under punkt 1.1) og 1.2) med sikte på beregning av minste 
hvileperiode.

1.4. Dersom det i løpet av lufthavnberedskap ikke tildeles flygetjeneste, skal beredskapen minst følges av den 
hvileperioden som myndigheten har fastsatt.

1.5. Under lufthavnberedskapen skal operatøren tilby besetningsmedlemmet et rolig og komfortabelt sted der 
offentligheten ikke har adgang.

2. Andre former for beredskap (herunder beredskap på hotell)

2.1. Med forbehold for bestemmelsene i artikkel 8 skal alle andre former for beredskap reguleres av myndigheten, 
idet det tas hensyn til følgende:

2.1.1. All virksomhet skal føres på tjenestelisten og/eller meldes på forhånd.

2.1.2. Tidspunktet for begynnelse og avslutning av beredskap skal fastsettes og meldes på forhånd.

2.1.3. Den lengste varigheten av enhver beredskap andre steder enn ved angitt meldingspunkt skal fastsettes.

2.1.4. Idet det tas hensyn til hvileanlegg for besetningsmedlemmer og andre relevante faktorer, skal forholdet mellom 
beredskap og flygetjenestetid som tildeles i tilknytning til beredskapsperioden, fastsettes.

2.1.5. Beregningen av beredskapstid i tilknytning til akkumulert tjenestetid skal fastsettes.
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OPS 1.1130

Næring

Et besetningsmedlem skal ha mulighet til å innta mat og drikke for å unngå enhver uheldig virkning på vedkommendes 
yteevne, særlig når FDP overstiger seks timer.

OPS 1.1135

Registrering av flygetjeneste-, tjeneste- og hvileperioder

1. Operatøren skal sikre at besetningsmedlemmets journal omfatter

a) blokktider,

b) begynnelse, varighet og avslutning av hver tjeneste- eller flygetjenesteperiode,

c) hvileperioder og tjenestefrie dager,

og at de ajourføres for å sikre at kravene i dette kapittel oppfylles; kopier av disse journalene skal på anmodning 
stilles til rådighet for besetningsmedlemmet.

2. Dersom journalen som operatøren fører i henhold til punkt 1 ikke omfatter alle besetningsmedlemmets 
flygetjeneste-, tjeneste- og hvileperioder, skal vedkommende besetningsmedlem føre egen journal over

a) sine blokktider,

b) hver tjeneste- eller flygetjenesteperiodes begynnelse, varighet og avslutning, og

c) sine hvileperioder og tjenestefrie dager.

3. Et besetningsmedlem skal på anmodning framlegge sine journaler for enhver operatør som har vedkommende i sin 
tjeneste før en flygetjenesteperiode begynnes.

4. Journalene skal oppbevares i minst 15 kalendermåneder fra datoen for siste relevante nedtegnelse, eller lenger 
dersom nasjonal lovgivning krever det.

5. Dessuten skal operatører hver for seg oppbevare alle luftfartøysjefers skjønnsrapporter for forlengede 
flygetjenesteperioder, forlengede flygetider og reduserte hvileperioder i minst seks måneder etter hendelsen.

KAPITTEL R

LUFTTRANSPORT AV FARLIG GODS

OPS 1.1150

Terminologi

a) I dette kapittel menes med:

1) «Kontrolliste for mottak av farlig gods» Et dokument som anvendes som hjelp til å kontrollere utseendet 
utvendig på forsendelser av farlig gods og tilhørende dokumenter for å fastslå at alle relevante krav er 
oppfylt.

2) «Fraktfly» Et luftfartøy som frakter gods eller eiendom, men ikke passasjerer. I den forbindelse anses følgende 
ikke som passasjerer:

i) et besetningsmedlem,

ii) en operatørs arbeidstaker som tillates og transporteres i samsvar med instruksjonene i driftshåndboken,

iii) en bemyndiget representant for en myndighet, eller

iv) en person med oppgaver i tilknytning til en særskilt last om bord.

3) «Ulykke med farlig gods» En hendelse i forbindelse med og knyttet til transport av farlig gods som fører til 
dødsfall eller alvorlig personskade eller omfattende skade på eiendom.
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4) «Hendelse med farlig gods» En annen hendelse enn ulykke med farlig gods, i tilknytning til og i sammenheng 
med transport av farlig god, som ikke nødvendigvis oppstår om bord i et luftfartøy, og som fører til 
personskade, skade på eiendom, brann, ødeleggelse, spill, lekkasje av væske eller stråling, eller andre tegn på 
at emballasje ikke er intakt. Enhver hendelse knyttet til transport av farlig gods som bringer et luftfartøy eller 
dem som er om bord i alvorlig fare, anses også for å utgjøre en hendelse med farlig gods.

5) «Transportdokument for farlig gods» Et dokument som er angitt i de tekniske forskriftene. Det fylles ut av 
den person som leverer inn farlig gods for transport med luftfartøy, og inneholder opplysninger om det farlige 
godset. Dokumentet inneholder en underskrevet erklæring som viser at det farlige godset er utfyllende og 
nøyaktig beskrevet med riktige forsendelsesnavn og FN/ID-numre, og at det er korrekt klassifisert, pakket, 
merket, etikettert og i egnet stand for transport.

6) «Transportcontainer» En transportcontainer er en gjenstand for transport av radioaktivt materiale som er 
utformet for å lette transporten av slikt materiale, emballert eller ikke, på ett eller flere transportmidler. 
(Merknad: Se «lasteenhet» for transport av farlig gods som ikke er radioaktivt.)

7) «Lokal representant» Et foretak som på operatørens vegne utfører noen av eller alle sistnevntes oppgaver, 
herunder mottak, lasting, lossing, overføring eller annen behandling avfrakt,

8) «ID-nummer» Et midlertidig identifikasjonsnummer for et kolli farlig gods som ikke er tildelt et 
FN-nummer.

9) «Samleemballasje» En pakning som inneholder ett eller flere kolli og utgjør én håndteringsenhet, og som 
anvendes av én enkelt avsender for å lette håndtering og stuing. (Merknad: En lasteenhet omfattes ikke av 
denne definisjonen.)

10) «Kolli» Det endelige resultatet av pakkeprosessen, bestående av emballasjen og dens innhold klargjort for 
transport.

11) «Emballasje» Beholdere og andre deler eller materialer som er nødvendige for at beholderen skal kunne 
oppfylle sin funksjon som beholder og sikre at emballasjekravene er oppfylt.

12) «Forsendelsesnavn» Navnet som brukes til å beskrive en bestemt gjenstand eller et bestemt stoff i alle 
forsendelsesdokumenter og meldinger, og om relevant, på emballasjen.

13) «Alvorlig skade» En skade som en person pådrar seg i en ulykke, og som

i) krever et sykehusopphold på mer enn 48 timer, der innleggelse skjer innen sju dager etter den dag skaden 
oppstod, eller

ii) innebærer brudd på en knokkel (med unntak av ukompliserte brudd på fingrer, tær eller nese), eller

iii) innebærer flenger som forårsaker kraftig blødning, eller skade på nerver, muskler eller sener, eller

iv) innebærer skade på et indre organ, eller

v) innebærer annen- eller tredjegradsforbrenning eller forbrenning som omfatter mer enn 5 % av kroppens 
overflate, eller

vi) skyldes at vedkommende beviselig er blitt utsatt for smittsomme stoffer eller skadelig stråling.

14) «Opprinnelsesstat» Myndigheten på hvis territorium det farlige godset første gang ble lastet om bord i et 
luftfartøy.

15) «Tekniske forskrifter» Seneste gyldige utgave av de tekniske retningslinjer for sikker transport av farlig 
gods med luftfartøy (Doc 9284–AN/905), herunder tillegget og eventuelle tilføyelser, som er godkjent og 
offentliggjort ved beslutning i Rådet til Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart.

16) «FN-nummer» Det firesifrede tallet som tildeles av De forente nasjoners ekspertkomité for transport av farlig 
gods for å identifisere et stoff eller en bestemt gruppe stoffer.

17) «Lasteenhet» Enhver type flycontainer, flypall med nett eller flypall med nett over en iglo. (Merk: 
samleemballasje omfattes ikke av denne definisjonen; se definisjonen av transportcontainer for en container 
som inneholder radioaktivt materiale.)
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OPS 1.1155

Godkjenning for å transportere farlig gods

Operatøren skal ikke transportere farlig gods med mindre vedkommende er godkjent for dette av myndigheten.

OPS 1.1160

Virkeområde

a) Operatøren skal overholde bestemmelsene i de tekniske forskriftene hver gang farlig gods transporteres, uavhengig 
av om flygingen helt eller delvis skjer utenfor en stats territorium.

b) Gjenstander og stoffer som ellers ville ha blitt klassifisert som farlig gods, omfattes ikke av bestemmelsene i dette 
kapittel, i den grad de er angitt i de tekniske forskriftene, forutsatt at

1) det kreves at de finnes om bord i flyet i henhold til relevante gjeldende regler, eller av driftsmessig årsaker,

2) de medbringes for servering eller forsyninger til kabinservice,

3) de medbringes til bruk under flyging som veterinærhjelpemidler eller til human avlivning av dyr,

4) de medbringes for bruk under flyging til legehjelp for en pasient, forutsatt at

i) gassflasker er produsert særskilt for å inneholde og transportere vedkommende gass,

ii) droger, legemidler og andre medisinske stoffer er under kontroll av utdannet personell den tiden de er i 
bruk i flyet,

iii) utstyr som inneholder våtcellebatterier, oppbevares, og om nødvendig, festes i stående stilling for å hindre 
elektrolyttlekkasje, og

iv) det treffes nødvendige tiltak for å stue og sikre alt utstyr under avgang og landing og ellers når fartøysjefen 
anser det nødvendig av hensyn til sikkerheten, eller

5) de medbringes av passasjerer eller besetningsmedlemmer.

c) Gjenstander og stoffer som er ment som erstatninger for dem nevnt i b) 1) og b) 2) skal transporteres i et fly som 
angitt i de tekniske forskriftene.

OPS 1.1165

Begrensninger for transport av farlig gods

a) Operatøren skal treffe alle rimelige tiltak for å sikre at gjenstander og stoffer som er særlig angitt ved navn 
eller generisk beskrivelse i de tekniske forskriftene som forbudt å transportere under enhver omstendighet, ikke 
transporteres i noe fly.

b) Operatøren skal treffe alle rimelige tiltak for å sikre at gjenstander og stoffer eller annet gods som er angitt i de 
tekniske forskriftene som forbudt å transportere under normale omstendigheter, transporteres bare dersom

1) de er unntatt av vedkommende stater i henhold til bestemmelsene i de tekniske forskriftene, eller

2) de tekniske forskriftene angir at de kan transporteres i henhold til en godkjenning utstedt av 
opprinnelsesstaten.

OPS 1.1170

Klassifisering

Operatøren skal treffe alle rimelige tiltak for å sikre at gjenstander og stoffer er klassifisert som farlig gods som angitt 
i de tekniske forskriftene.

OPS 1.1175

Emballasje

Operatøren skal treffe alle rimelige tiltak for å sikre at farlig gods er emballert som angitt i de tekniske forskriftene.
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OPS 1.1180

Etikettering og merking

a) Operatøren skal treffe alle rimelige tiltak for å sikre at kolli, samleemballasje og transportcontainere er etikettert 
og merket som angitt i de tekniske forskriftene.

b) Dersom farlig gods transporteres på en flyging som finner sted helt eller delvis utenfor en stats territorium, skal 
etikettering og merking være på engelsk i tillegg til eventuelle andre språkkrav.

OPS 1.1185

Transportdokument for farlig gods

a) Operatøren skal sikre at farlig gods følges av et transportdokument for farlig gods, med mindre annet er angitt i de 
tekniske forskriftene.

b) Dersom farlig gods transporteres på en flyging som finner sted helt eller delvis utenfor en stats territorium, skal 
engelsk benyttes i transportdokumentet for farlig gods, i tillegg til eventuelle andre språkkrav.

OPS 1.1195

Mottak av farlig gods

a) Operatøren skal ikke motta farlig gods for transport før kolli, samleemballasje eller transportcontainer er kontrollert 
i samsvar med prosedyrene for mottak i de tekniske forskriftene.

b) Operatøren eller vedkommendes lokale representant skal bruke en kontrolliste for mottak. Kontrollisten for mottak 
skal gjøre det mulig å kontrollere alle relevante detaljer, og skal ha en slik form at det er mulig å registrere resultater 
av mottakskontrollen manuelt, mekaniske eller med et edb-basert hjelpemiddel.

OPS 1.1200

Inspeksjon for skade, lekkasje eller forurensning

a) Operatøren skal sikre at

1) kolli, samleemballasje og transportbeholdere inspiseres for tegn til lekkasje eller skade umiddelbart før lasting 
om bord i fly eller i en lasteenhet, som angitt i de tekniske forskriftene,

2) en lasteenhet ikke lastes om bord i et fly med mindre den er kontrollert slik det kreves i de tekniske forskriftene, 
og funnet å være fri for tegn til lekkasje fra eller skade på det farlige godset,

3) kolli, samleemballasje eller transportcontainere som lekker eller er skadet, ikke lastes om bord i et fly,

4) emballasje med farlig gods som finnes om bord i et fly, og som ser ut til å være skadet eller lekker, fjernes, 
eller det treffes tiltak for fjerning ved relevant myndighet eller organisasjon. I et slikt tilfelle skal resten 
av forsendelsen inspiseres for å sikre at det er i tilfredsstillende stand for transport, og at ingen skade eller 
forurensning har skjedd i flyet eller dets last, og

5) kolli, samleemballasje og transportcontainere inspiseres for tegn til skade eller lekkasje ved lossing fra et fly 
eller fra en lasteenhet, og dersom det er tegn til skade, området der det farlige godset var stuet, blir inspisert 
for skade og forurensning.
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OPS 1.1205

Fjerning av forurensning

a) Operatøren skal sikre at

1) enhver forurensning som blir funnet som følge av lekkasje eller skade på farlig gods, fjernes snarest, og

2) et fly som er forurenset av radioaktive materialer, umiddelbart tas ut av tjeneste og ikke settes inn igjen før 
strålingsnivået på enhver tilgjengelig flate og den ikke-faste forurensningen ikke overstiger verdiene som er 
angitt i de tekniske forskriftene.

OPS 1.1210

Lastebegrensninger

a) Passasjerkabin og førerkabin. Operatøren skal sikre at farlig gods ikke fraktes i en flykabin der passasjerer 
oppholder seg, eller i førerkabinen, med mindre annet er angitt i de tekniske forskriftene.

b) Lasterom. Operatøren skal sikre at farlig gods lastes, atskilles, stues og sikres i flyet som angitt i de tekniske 
forskriftene.

c) Farlig gods beregnet transportert bare med fraktfly. Operatøren skal sikre at kolli med farlig gods som er merket 
med «Bare fraktfly», fraktes med fraktfly og lastes som angitt i de tekniske forskriftene.

OPS 1.1215

Formidling av opplysninger

a) Opplysninger til bakkepersonell: Operatøren skal sikre

1) at bakkepersonellet er gitt informasjon som gjør dem i stand til å utføre sine oppgaver med hensyn til transport 
av farlig gods, herunder tiltak som skal treffes i tilfelle hendelser eller ulykker med det farlige godset, og

2) om relevant, at opplysningene nevnt i punkt a) 1) også gis til den lokale representanten.

b) Opplysninger til passasjerer og andre personer

1) Operatøren skal sikre at det offentliggjøres opplysninger i samsvar med de tekniske forskriftene, slik at 
passasjerer blir advart om typer av gods som de forbys å transportere om bord i flyet, og

2) operatøren, og om relevant, vedkommendes lokale representant, skal sikre at det underrettes ved mottakspunkter 
for last med opplysninger om transport av farlig gods.

c) Opplysninger til besetningsmedlemmer. Operatørens skal sikre at det gis opplysninger i driftshåndboken som gjør 
det mulig for besetningsmedlemmene å utføre sine oppgaver med hensyn til transport av farlig gods, herunder tiltak 
som skal treffes i nødssituasjoner i tilknytning til farlig gods.

d) Opplysninger til fartøysjefen. Operatøren skal sikre at fartøysjefen får skriftlige opplysninger, slik det er angitt i de 
tekniske forskriftene. (Se tabell 1 i tillegg 1 til OPS 1.1062 for dokumentoppbevaringsperioden.)

e) Opplysninger i tilfelle en hendelse eller ulykke med fly

1) Operatøren av et fly som er innblandet i en flyhendelse, skal på anmodning gi alle opplysninger som kreves 
for å minimere farene som oppstår på grunn av farlig gods som transporteres.

2) Operatøren av et fly som er innblandet i en flyulykke, skal snarest mulig underrette vedkommende myndighet 
i staten der flyulykken fant sted, om eventuelle farlige stoffer som er om bord.
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OPS 1.1220

Opplæringsprogrammer

a) Operatøren skal utarbeide og ajourføre opplæringsprogrammer for personellet, slik det kreves i de tekniske 
forskriftene, som skal være godkjent av myndigheten.

b) Operatører som ikke innehar permanent godkjenning for å transportere farlig gods. Operatøren skal sikre at

1) personell som deltar i alminnelig håndtering av last og bagasje, har fått opplæring i å utføre oppgaver i 
tilknytning til farlig gods. Som et minstemål skal denne opplæringen dekke områdene nevnt i kolonne 1 i 
tabell 1 og være tilstrekkelig grundig til å sikre at det oppnås forståelse for farene knyttet til det farlige godset, 
hvordan de gjenkjennes, og hvilke krav som gjelder for passasjerers transport av slikt gods, og

2) følgende personellkategorier:

i) besetningsmedlemmer,

ii) personell som håndterer passasjerer, og

iii) sikkerhetspersonell, ansatt av operatøren, som ivaretar kontroll av passasjerer og deres bagasje,

har fått opplæring som et minstemål skal dekke områdene nevnt i kolonne 2 i tabell 1 og være tilstrekkelig 
grundig til å sikre at det oppnås forståelse for farene knyttet til det farlige godset, hvordan det gjenkjennes, 
og hvilke krav som gjelder for passasjerers transport av slikt gods.

Tabell 1

Opplæringsområder 1 2

Alminnelige kriterier X X

Begrensninger for lufttransport av farlig gods X

Merking og etikettering av kolli X X

Farlig gods i passasjerers bagasje X X

Nødprosedyrer X X

Merknad: «X» betyr at området skal dekkes.

c) Operatører som innehar permanent godkjenning for å transportere farlig gods. Operatøren skal sikre at

1) personell som har ansvar for mottak av farlig gods har fått opplæring i og er kvalifisert til å utføre sine 
oppgaver. Som et minstemål skal denne opplæringen dekke områdene nevnt i kolonne 1 i tabell 2 og være 
tilstrekkelig grundig til å sikre at personalet kan treffe beslutninger om mottak eller avvisning av farlig gods 
som innleveres for lufttransport, og

2) personell som har ansvar for bakkearbeid med håndtering, lagring og lasting av farlig gods, har fått opplæring 
som gjør dem i stand til å utføre sine oppgaver i tilknytning til det farlige godset. Som et minstemål skal denne 
opplæringen dekke områdene nevnt i kolonne 2 i tabell 2 og være tilstrekkelig grundig til å sikre at det oppnås 
forståelse for farene knyttet til det farlige godset, hvordan godset identifiseres, og hvilke krav som gjelder for 
håndtering og lasting av det, og

3) personell som deltar i alminnelig håndtering av last og bagasje, har fått opplæring i å utføre oppgaver i 
tilknytning til farlig gods. Som et minstemål skal denne opplæringen dekke områdene nevnt i kolonne 3 i 
tabell 2 og være tilstrekkelig grundig til å sikre at det oppnås forståelse for farene knyttet til det farlige godset, 
hvordan godset identifiseres, hvordan det håndteres og lastes, hvilke krav som gjelder for passasjerers transport 
av slikt gods, og
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4) flygebesetningsmedlemmer har fått opplæring som et minstemål skal dekke områdene nevnt i kolonne 4 i 
tabell 2. Opplæringen skal være tilstrekkelig grundig til å sikre at det oppnås forståelse for farene knyttet til 
farlig gods og hvordan dette godset transporteres i et fly, og

5) følgende personellkategorier:

i) personell som håndterer passasjerer,

ii) sikkerhetspersonell, ansatt av operatøren, som ivaretar kontroll av passasjerer og deres bagasje, og

iii) andre besetningsmedlemmer enn flygebesetningsmedlemmer har fått opplæring som et minstemål skal 
dekke områdene nevnt i kolonne 5 i tabell 2. Opplæringen skal være tilstrekkelig grundig til at det oppnås 
forståelse for farene knyttet til farlig gods, og hvilke krav som gjelder for passasjerers transport av slikt 
gods, eller mer generelt, transport av godset i et fly.

d) Operatøren skal sikre at alt personell som får opplæring, gjennomgår en prøve for å kontrollere at de har forstått 
sitt ansvar.

e) Operatøren skal sikre at alt personell som trenger opplæring i farlig gods, får gjentatt opplæring med høyst to års 
mellomrom.

f) Operatøren skal sikre at det føres logg for opplæring i farlig gods for alt personell som opplæres i samsvar med 
punkt d), og slik det kreves i de tekniske forskriftene.

g) Operatøren skal sikre at den lokale representantens personell er opplært i samsvar med den relevante kolonnen i 
tabell 1 eller tabell 2.

Tabell 2

Opplæringsområder 1 2 3 4 5

Alminnelige kriterier X X X X X

Begrensninger for lufttransport av farlig gods X X X X

Klassifisering av farlig gods X

Liste over farlig gods X X X

Alminnelige krav og instrukser for emballering X

Spesifikasjoner for emballering og merking X

Merking og etikettering av kolli X X X X X

Dokumentasjon fra avsender X

Mottak av farlig gods, herunder bruk av en kontrolliste X

Prosedyrer for lagring og lasting X X X X

Inspeksjoner for skade eller lekkasje og prosedyrer for fjerning av 
forurensning

X X

Formidling av opplysninger til fartøysjef X X X

Farlig gods i passasjerers bagasje X X X X X

Nødprosedyrer X X X X X

Merknad:  «X» betyr at området skal dekkes.
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OPS 1.1225

Rapporter om hendelser og ulykker med farlig gods

a) Operatøren skal rapportere hendelser og ulykker med farlig gods til myndigheten. En foreløpig rapport skal sendes 
innen 72 timer etter det inntrufne, med mindre særlige omstendigheter hindrer det.

b) Operatøren skal også rapportere til myndigheten udeklarert eller feildeklarert farlig gods som oppdages i frakt eller 
passasjerers bagasje. En foreløpig rapport skal sendes innen 72 timer etter at oppdagelsen er gjort, med mindre 
særlige omstendigheter hindrer det.

KAPITTEL S

SIKKERHET

OPS 1.1235

Sikkerhetskrav

Operatøren skal sikre at alt relevant personell er kjent med og overholder relevante krav i de nasjonale 
sikkerhetsprogrammer i operatørens stat.

OPS 1.1240

Opplæringsprogrammer

Operatøren skal utarbeide, ajourføre og utføre godkjente opplæringsprogrammer, som skal gjøre operatørens 
besetningsmedlemmer i stand til å treffe egnede tiltak for å hindre ulovlige inngrep som sabotasje eller ulovlig overtakelse 
av fly samt å minimere konsekvensene av slike handlinger, dersom de skulle forekomme. Opplæringsprogrammet skal 
være forenlig med det nasjonale programmet for luftfartssikkerhet. Hvert enkelt besetningsmedlem skal ha kunnskap 
om og kvalifikasjoner i alle relevante deler av opplæringsprogrammet.

OPS 1.1245

Rapporter om ulovlige inngrep

Etter et ulovlig inngrep om bord i et fly skal fartøysjefen, eller i vedkommendes fravær operatøren, snarest inngi en 
rapport om handlingen til vedkommende lokale myndighet og til myndigheten i operatørens stat.

OPS 1.1250

Kontrolliste for gjennomsøking av flyet

Operatøren skal sikre at det om bord finnes en kontrolliste for prosedyrene som skal følges ved gjennomsøking etter en 
bombe eller et improvisert sprenglegeme (IED) i tilfelle mistanke om sabotasje, eller ved gjennomsøking av fly etter 
skjulte våpen, eksplosiver eller andre farlige innretninger dersom det foreligger velbegrunnet mistanke om at flyet kan 
være mål for et ulovlig inngrep. Kontrollisten skal også inneholde en veiledning i hvilke tiltak som bør iverksettes 
dersom det blir funnet en bombe eller mistenkelig gjenstand samt informasjon om hvilken plassering av den som 
innebærer minst risiko for vedkommende fly, dersom dette er angitt av innehaveren av typesertifikatet.

OPS 1.1255

Sikkerhet i førerkabinen

a) I alle fly som er utstyrt med dør til førerkabinen, skal det være mulig å låse denne døren, og det skal finnes eller 
iverksettes hjelpemidler eller prosedyrer, godtakbare for myndigheten, som kabinbesetningen kan benytte for å 
varsle flygebesetningen i tilfelle mistenkelig aktivitet eller brudd på sikkerhetsregler i kabinen.
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b) Alle passasjerfly med en største sertifisert masse ved avgang på over 45 500 kg eller med et største godkjent 
passasjerseteantall på over 60 skal være utstyrt med en godkjent dør til førerkabinen som kan låses og låses 
opp fra hver flygerplass, og som er slik utformet at den overholder relevante driftskrav for luftdyktighet med 
tilbakevirkende kraft. Døren skal være slik utformet at den ikke er til hinder for nøddrift, slik det kreves i relevante 
driftskrav for luftdyktighet med tilbakevirkende kraft.

c) I alle fly som er utstyrt med en dør til førerkabinen i samsvar med punkt b),

1) skal denne døren låses før motorene startes før avgang, og den skal være låst når det kreves i henhold 
til sikkerhetsprosedyrer eller av fartøysjefen, inntil motorene stanses etter landing, unntatt når det anses 
nødvendig for autorisert personell å komme inn eller gå ut i samsvar med det nasjonale programmet for 
luftfartssikkerhet,

2) skal det finnes hjelpemidler til overvåking, fra hver flygerplass, av området utenfor førerkabinen i den grad 
det er nødvendig for å identifisere personer som ber om å få adgang, og for å oppdage mistenkelig atferd eller 
en mulig trussel.»

______________
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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,

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(1) og

ut fra følgende betraktninger:

1) I vedlegg III til forordning (EØF) nr. 3922/91(2) er 
det fastsatt felles tekniske krav og administrative 
framgangsmåter for kommersiell lufttransport. Disse 
harmoniserte kravene og framgangsmåtene skal gjelde 
for alle luftfartøyer som anvendes av luftfartsselskaper i 
Fellesskapet, enten de er registrert i en medlemsstat eller 
i en tredjestat.

2) De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre 
forordning (EØF) nr. 3922/91, 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).

3) Kommisjonen bør særlig gis myndighet til å fastsette de 
vilkår som i henhold til forordning (EØF) nr. 3922/91 
skal gjelde for endring eller utfylling av de felles tekniske 
kravene og administrative framgangsmåtene fastsatt i 
forordningens vedlegg III, eller for at en medlemsstat 
skal fritas for å anvende dem. Ettersom disse tiltakene er 
allmenne og har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i nevnte forordning eller 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.

4) Når det av tvingende grunner knyttet til opprettholdelsen 
av et tilstrekkelig nivå for luftfartssikkerhet ikke er mulig 
å overholde de normale fristene for framgangsmåten med 
forskriftskomité med kontroll, bør Kommisjonen kunne 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 377 av 27.12.2006, s. 176, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 120/2007 av 28. september 
2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 9, 21.2.2008, s. 36. 

(1) Europaparlamentsuttalelse av 30. november 2006 (ennå ikke offentliggjort 
i EUT) og rådsbeslutning av 19. desember 2006.

(2) EFT L 373 av 31.12.1991, s. 4. Forordningen sist endret ved 
europaparlaments- og rådsforordning EF nr. 1899/2006. (Se EUT L 377 av 
27.12.2006, s. 1).

(3) 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).

anvende framgangsmåten for behandling av hastesaker 
fastsatt i artikkel 5a nr. 6 i beslutning 1999/468/EF for å 
vedta visse tiltak.

5) Forordning (EØF) nr. 3922/1991 bør derfor endres —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 3922/91 gjøres følgende endringer:

1)  I artikkel 8 gjøres følgende endringer:

a) I nr. 3 skal fjerde ledd lyde:

«I et slikt tilfelle skal Kommisjonen underrette alle 
medlemsstatene om sin beslutning, og de kan anvende 
tiltaket. De relevante bestemmelsene i vedlegg III 
kan også endres i samsvar med artikkel 11, slik at de 
gjenspeiler et slikt tiltak.»

b) I nr. 4 skal fjerde ledd lyde:

«I et slikt tilfelle skal Kommisjonen underrette alle 
medlemsstatene om sin beslutning, og de kan anvende 
tiltaket. De relevante bestemmelsene i vedlegg III 
kan også endres i samsvar med artikkel 11, slik at de 
gjenspeiler et slikt tiltak.»

2)  I artikkel 11 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1 skal lyde:

«1.  Tiltakene, som er utarbeidet for å endre ikke-
grunnleggende bestemmelser i denne forordning ved 
å utfylle den, og som er nødvendige på grunn av den 
vitenskapelige og tekniske utvikling og endrer de felles 
tekniske kravene og administrative framgangsmåtene 
oppført i vedlegg III, skal vedtas etter framgangsmåten 
med forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 12 
nr. 3. Når det av tvingende grunner er nødvendig 
med hastesaksbehandling, kan Kommisjonen følge 
framgangsmåten for behandling av hastesaker nevnt i 
artikkel 12 nr. 4.»

b) I nr. 2 erstattes «i artikkel 12» med «i artikkel 12 
nr. 3».

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1900/2006

av 20. desember 2006

om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3922/91 om harmonisering av tekniske krav og 
administrative framgangsmåter i sivil luftfart(*)

 2011/EØS/35/59
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3)  Artikkel 12 skal lyde:

«Artikkel 12

1. Kommisjonen skal bistås av Flysikkerhetskomiteen 
(heretter kalt «Komiteen»).

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 
samt artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, 
samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene i 
beslutningens artikkel 8.

4. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1, 
2, 4 og 6 samt artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF 
anvendelse, samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene 
i beslutningens artikkel 8.»

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, 20. november 2006.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BORRELL FONTELLES J. KORKEAOJA

 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. 2320/2002 av 16. desember 2002 om fastsettelse av felles 
bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart(1), særlig artikkel 4 
nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

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

2) Tiltakene fastsatt i forordning (EF) 622/2003 bør vurderes 
på nytt i lys av de praktiske følgene de har for driften av 
lufthavnene og for passasjerene.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 104 av 21.4.2007, s. 16, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 121/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 9, 21.2.2008, s. 37. 

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

(2) EUT L 89 av 5.4.2003, s. 9. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 1862/2006 (EUT L 358 av 16.12.2006, s. 36).

3) I samsvar med forordning (EF) nr. 2320/2002 var tiltakene 
fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 622/2003 
hemmelige og ble ikke kunngjort. Det samme gjelder 
nødvendigvis for eventuelle endringsrettsakter.

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

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegget til forordning (EF) nr. 622/2003 endres i samsvar 
med vedlegget til denne forordning.

Med hensyn til vedleggets fortrolige karakter får artikkel 3 i 
nevnte forordning anvendelse.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft 5. mai 2007.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 437/2007

av 20. april 2007

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

 2011/EØS/35/60

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

Utferdiget i Brussel, 20. april 2007.

 For Kommisjonen

 Jacques BARROT

 Visepresident
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VEDLEGG

I samsvar med artikkel 1 er vedlegget hemmelig og skal ikke kunngjøres 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 80 nr. 2,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

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

etter å ha rådspurt Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Det felles marked for flyginger bør komme alle 
borgere til gode. Derfor bør funksjonshemmede og 
bevegelseshemmede personer, uavhengig av om årsaken 
til funksjonshemningen eller bevegelseshemningen er 
uførhet, alder eller andre forhold, ha samme adgang til 
lufttransport som andre borgere. Funksjonshemmede 
og bevegelseshemmede personer har samme rett som 
alle andre borgere til fri bevegelighet, valgfrihet og 
likebehandling. Dette gjelder lufttransport så vel som 
andre områder i livet.

2) Funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer 
bør derfor ha adgang til transport og ikke bli nektet 
dette på grunn av sin funksjonshemning eller 
bevegelseshemning, med mindre det kan berettiges av 
sikkerhetshensyn og er lovfestet. Før luftfartsselskaper, 
deres agenter og reisearrangører godtar reservasjoner fra 
funksjonshemmede eller bevegelseshemmede personer, 
bør de gjøre en rimelig innsats for å kontrollere om det av 
sikkerhetshensyn kan berettiges at nevnte personer ikke 
kan tas i mot på de berørte flygingene.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 204 av 26.7.2006, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 122/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 9, 21.2.2008, s. 38. 

(1) EUT C 24 av 31.1.2006, s. 12.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 15. desember 2003 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT), og rådsbeslutning av 9. juni 2006.

3) Denne forordning bør ikke påvirke andre 
passasjerrettigheter som er fastsatt i Fellesskapets 
regelverk, særlig rådsdirektiv 90/314/EØF av 13. juni 
1990 om pakkereiser, herunder pakkeferier og 
pakketurer(3) og europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 261/2004 av 11. februar 2004 om fastsettelse av 
felles regler for erstatning og assistanse til passasjerer 
ved nektet ombordstigning og ved innstilte eller vesentlig 
forsinkede flyginger(4). Dersom samme hendelse skulle 
utløse samme rett til refusjon eller ombooking i henhold 
til en av disse rettsakter eller denne forordning, bør den 
berørte personen ha mulighet til å utøve denne rettigheten 
bare én gang etter eget valg.

4) For å gi funksjonshemmede og bevegelseshemmede 
personer samme adgang til lufttransport som andre 
borgere bør det både i lufthavner og om bord i luftfartøyer 
ytes assistanse som imøtekommer deres særlige behov, 
ved hjelp av nødvendig personale og utstyr. Av hensyn til 
den sosiale integrasjon bør de berørte personene få slik 
assistanse uten å bli pålagt ekstra omkostninger.

5) Assistanse som ytes i lufthavner som ligger på territoriet 
til en medlemsstat der traktaten får anvendelse, bør 
blant annet gjøre det mulig for funksjonshemmede og 
bevegelseshemmede personer å bevege seg fra et angitt 
ankomststed i en lufthavn til et luftfartøy, og fra luftfartøyet 
til et angitt avgangssted fra lufthavnen, herunder 
ombordstigning og avstigning. Disse stedene bør være 
angitt minst ved terminalbygningens hovedinnganger, i 
områder med innsjekkingsskranker, på tog-, forstadsbane-, 
T-bane- og busstasjoner, på drosjeholdeplasser og andre 
ankomststeder, og på parkeringsområder i lufthavnen. 
Assistansen bør organiseres slik at forstyrrelser og 
forsinkelser unngås, samtidig som høye og likeverdige 
standarder opprettholdes i hele Fellesskapet og ressurser 
utnyttes på best mulig måte, uansett hvilken lufthavn 
eller hvilket luftfartsselskap som er involvert.

(3) EFT L 158 av 23.6.1990, s. 59.
(4) EUT L 46 av 17.2.2004, s. 1.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1107/2006/EF

av 5. juli 2006

om funksjonshemmede og bevegelseshemmede personers rettigheter i forbindelse med lufttransport(*)
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6) For å nå disse målene bør en sentral enhet ha ansvaret 
for sikre assistanse av høy kvalitet i lufthavner. Ettersom 
lufthavnadministrasjonene har en viktig rolle når det 
gjelder tjenestetilbudet i alle lufthavnene, bør det 
overgripende ansvaret tillegges dem.

7) Lufthavnadministrasjoner kan selv yte assistanse 
til funksjonshemmede og bevegelseshemmede 
personer. Med tanke på den positive rollen som visse 
operatører og luftfartsselskaper tidligere har spilt, 
kan lufthavnadministrasjoner inngå kontrakter med 
tredjemann om yting av slik assistanse, uten at det berører 
anvendelsen av relevante bestemmelser i fellesskapsretten, 
herunder bestemmelser om offentlig innkjøp.

8) Assistanse bør finansieres slik at byrden fordeles likt 
mellom alle passasjerer som benytter lufthavnen, slik at 
transport av funksjonshemmede og bevegelseshemmede 
personer ikke kan oppleves som belastende. En avgift 
som ilegges luftfartsselskaper som benytter en lufthavn 
og som står i forhold til antallet passasjerer selskapet 
frakter til eller fra lufthavnen, synes å være den beste 
finansieringsmåten.

9) For å sikre at særlig avgiftene som luftfartsselskapene 
betaler står i rimelig forhold til assistansen som tilbys 
funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer, og 
at avgiftene ikke brukes til å finansiere annen virksomhet 
innenfor lufthavnadministrasjonen enn den som gjelder 
tilbudet av slik assistanse, bør det være full åpenhet 
rundt fastsettelsen og bruken av avgiftene. Rådsdirektiv 
96/67/EF av 15. oktober 1996 om adgang til markedet for 
lufthavnrelaterte tjenester i lufthavnene i Fellesskapet(1) 
og særlig bestemmelsene om atskilte regnskaper, bør 
derfor få anvendelse, såfremt de ikke strider mot denne 
forordning.

10) Når lufthavner og luftfartsselskaper organiserer 
assistanse til funksjonshemmede og bevegelseshemmede 
personer samt utdanner personalet, bør de ta hensyn 
til dokument 30 del I avsnitt 5 og tilknyttede vedlegg 
i Den europeiske konferanse for sivil luftfart (ECAC), 
særlig om atferdsregler for lufthavnrelaterte tjenester 
til bevegelseshemmede personer fastsatt i vedlegg J til 
nevnte dokument, i kraft på tidspunktet for vedtakelsen 
av denne forordning.

11) I forbindelse med beslutninger om utforming av nye 
lufthavner og terminaler og ved større ombygginger, 
bør lufthavnadministrasjonen om mulig ta hensyn til 
behovene til funksjonshemmede og bevegelseshemmede 
personer. Likeledes bør luftfartsselskaper om mulig 
ta hensyn til slike behov når de tar beslutninger om 
utformingen av nye og ombygde luftfartøyer.

(1) EFT L 272 av 25.10.1996, s. 36. Direktivet endret ved europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

12) 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(2) bør håndheves strengt for å sikre 
funksjonshemmedes og bevegelseshemmede personers 
personvern, og for å sikre at opplysningene som det 
anmodes om, bare brukes for å oppfylle de forpliktelser 
om å yte assistanse som fastsettes i denne forordning, og 
ikke brukes mot passasjerene som ber om tjenesten.

13) Alle viktige opplysninger til flypassasjerer bør 
gis i alternative former som er tilgjengelige for 
funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer, 
og bør minst gis på samme språk som opplysningene til 
andre passasjerer.

14) Dersom rullestoler eller annet bevegelsesutstyr eller 
hjelpemidler blir borte eller skadet under håndteringen i 
lufthavnen eller under transporten om bord på luftfartøyet, 
bør det utbetales erstatning til eieren av utstyret i samsvar 
med bestemmelsene i folkeretten, fellesskapsretten og 
nasjonal lovgivning.

15) Medlemsstatene bør føre tilsyn med og sikre at denne 
forordning overholdes samt utpeke et egnet organ som 
er ansvarlig for å utføre oppgaver i forbindelse med 
håndhevingen. Tilsynet påvirker ikke funksjonshemmedes 
og bevegelseshemmede personers rett til å søke om 
oppreisning gjennom en domstol i henhold til nasjonal 
lovgivning.

16) Det er viktig at en funksjonshemmet eller 
bevegelseshemmet person som mener at det har 
forekommet overtredelser av denne forordning, har 
mulighet til å gjøre lufthavnadministrasjonen eller det 
berørte luftfartsselskapet oppmerksomme på dette. 
Dersom den funksjonshemmede eller bevegelseshemmede 
personen ikke kan oppnå tilfredsstillende behandling på 
denne måten, bør vedkommende stå fritt til å klage til 
organet eller organene som den relevante medlemsstaten 
har utpekt til det formål.

17) Klager som gjelder assistanse i en lufthavn, bør rettes til 
organet eller organene som er utpekt til å håndheve denne 
forordning av den medlemsstaten som lufthavnen ligger 
i. Klager som gjelder assistanse fra et luftfartsselskap, 
bør rettes til organet eller organene som er utpekt til å 
håndheve denne forordning av den medlemsstaten som 
har utstedt luftfartsselskapets lisens.

(2) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. Direktivet endret ved forordning (EF) 
nr. 1882/2003.
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18) Medlemsstatene bør fastsette sanksjoner som får 
anvendelse ved overtredelse av denne forordning og 
sikre at disse sanksjonene håndheves. Sanksjonene, som 
kan omfatte påbud om utbetaling av erstatning til den 
berørte personen, bør være virkningsfulle, stå i forhold 
til overtredelsen og virke avskrekkende.

19) Ettersom målene for denne forordning, som er å sikre 
et høyt og likeverdig nivå for beskyttelse og assistanse i 
alle medlemsstater og å sikre at markedsdeltakere driver 
under harmoniserte forhold i et felles marked, 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 disse målene.

20) Denne forordning er forenlig med de grunnleggende 
rettigheter og de prinsipper som er anerkjent særlig i Den 
europeiske unions pakt om de grunnleggende rettigheter.

21) I en felles erklæring fra Kongeriket Spanias og Det forente 
kongerike Storbritannia og Nord-Irlands utenriksministre 
2. desember 1987 i London ble det oppnådd enighet 
mellom de to stater om en ordning for økt samarbeid om 
bruken av Gibraltar lufthavn. Denne ordningen er ennå 
ikke iverksatt —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Formål og virkeområde

1. I denne forordning fastsettes regler for vern av og 
assistanse til funksjonshemmede og bevegelseshemmede 
personer i forbindelse med lufttransport, både for å beskytte dem 
mot forskjellsbehandling og for å sikre at de får assistanse.

2. Bestemmelsene i denne forordning får anvendelse på 
funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer som 
benytter eller har til hensikt å benytte seg av kommersielle 
flyginger med passasjerer med avreise fra, transitt gjennom 
eller ankomst til en lufthavn, når lufthavnen ligger på territoriet 
til en medlemsstat der traktaten får anvendelse.

3. Artikkel 3, 4 og 10 får i tillegg anvendelse på passasjerer 
som reiser fra en lufthavn som ligger i en tredjestat, til en 
lufthavn som ligger på territoriet til en medlemsstat der traktaten 
får anvendelse, dersom det utførende luftfartsselskapet er et 
luftfartsselskap i Fellesskapet.

4. Denne forordning berører ikke passasjerenes rettigheter 
i henhold til direktiv 90/314/EØF og forordning (EF) 
nr. 261/2004.

5. I den grad bestemmelsene i denne forordning er uforenlige 
med bestemmelsene i direktiv 96/67/EF, skal denne forordning 
ha forrang.

6. Anvendelse av denne forordning på Gibraltar lufthavn 
skal ikke berøre henholdsvis Kongeriket Spanias og Det 
forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands rettslige 
standpunkter i forbindelse med tvisten om suvereniteten over 
territoriet der lufthavnen ligger.

7. Anvendelse av denne forordning på Gibraltar lufthavn 
skal utsettes til ordningen fastsatt i felleserklæringen til 
utenriksministrene for Kongeriket Spania og Det forente 
kongerike Storbritannia og Nord-Irland av 2. desember 1987 
blir iverksatt. Regjeringene i Spania og Det forente kongerike 
skal underrette Rådet om iverksettelsesdatoen.

Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning menes med:

a) «funksjonshemmet eller bevegelseshemmet person» enhver 
person hvis bevegelighet ved bruk av transportmidler 
er nedsatt på grunn av en fysisk funksjonshemning 
(sensorisk eller motorisk, varig eller midlertidig), psykisk 
funksjonshemning eller svekkelse, eller på grunn av 
enhver annen funksjonshemning, eller alder, og hvis 
situasjon krever behørig oppmerksomhet og tilpasning av 
de tjenester som er tilgjengelige for alle passasjerer, til 
vedkommendes særlige behov,

b) «luftfartsselskap» et lufttransportforetak som har gyldig 
lisens,

c) «utførende luftfartsselskap» et luftfartsselskap som utfører 
eller har til hensikt å utføre en flyging i henhold til en 
avtale med en passasjer, eller på vegne av en annen person, 
juridisk eller fysisk, som har en avtale med vedkommende 
passasjer,

d) «luftfartsselskap i Fellesskapet» et luftfartsselskap med 
gyldig lisens utstedt av en medlemsstat i samsvar med 
rådsforordning (EØF) nr. 2407/92 av 23. juli 1992 om 
lisenser til luftfartsselskaper(1),

e) «reisearrangør», med unntak av luftfartsselskaper, en 
arrangør eller en formidler i henhold til artikkel 2 nr. 2 og 
3 i direktiv 90/314/EØF,

f) «lufthavnadministrasjon» eller «administrasjon» et 
organ som har som oppgave å administrere og forvalte 
lufthavninfrastrukturene i henhold til nasjonal lovgivning, 
og å samordne og kontrollere virksomheten til de ulike 
aktørene i en lufthavn eller et lufthavnsystem,

(1) EFT L 240 av 24.8.1992, s. 1.
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g) «lufthavnbruker» enhver fysisk eller juridisk person som 
er ansvarlig for lufttransport av passasjerer fra eller til den 
aktuelle lufthavnen,

h) «lufthavnbrukerkomité» en komité av representanter for 
lufthavnbrukere eller organisasjoner som representerer 
dem,

i) «reservasjon» at passasjeren har en billett eller et annet 
bevis som viser at reservasjonen er godkjent og registrert 
av luftfartsselskapet eller reisearrangøren,

j) «lufthavn» ethvert område spesielt tilpasset luftfartøyers 
landing, avgang og bevegelser, herunder tilhørende anlegg 
som kan være nødvendige av hensyn til lufttrafikken og 
service for luftfartøyer, herunder anlegg som er nødvendige 
for å betjene kommersielle flyginger,

k) «parkeringsområde i lufthavn» et parkeringsområde 
innenfor lufthavnens grenser eller under direkte kontroll 
av lufthavnadministrasjonen og som direkte betjener 
passasjerene som benytter lufthavnen,

l) «kommersiell flyging med passasjerer» flyginger med 
passasjerer som utføres av et luftfartsselskap gjennom 
regelbundne eller ikke-regelbundne flyginger som tilbys 
allmennheten mot vederlag, enten separat eller som del av 
en pakke.

Artikkel 3

Forbud mot å nekte transport

Et luftfartsselskap, dets agent eller en reisearrangør skal ikke 
på grunnlag av funksjonshemning eller bevegelseshemning 
nekte

a) å godkjenne en reservasjon for en flyging som avgår 
fra eller ankommer en lufthavn som omfattes av denne 
forordning,

b) en funksjonshemmet eller bevegelseshemmet persons 
ombordstigning ved en slik lufthavn, forutsatt at 
vedkommende har en gyldig billett og reservasjon.

Artikkel 4

Unntak, særlige vilkår og opplysninger

1. Uten at det berører bestemmelsene i artikkel 3 kan et 
luftfartsselskap, dets agent eller en reisearrangør på grunnlag av 
en funksjonshemning eller bevegelseshemning nekte å godta en 
reservasjon fra eller ombordstigning for en funksjonshemmet 
eller bevegelseshemmet person

a) for å oppfylle gjeldende sikkerhetskrav fastsatt i 
folkeretten, fellesskapsretten eller nasjonal lovgivning 
eller for å oppfylle sikkerhetskrav fastsatt av myndigheten 
som utstedte godkjenningssertifikatet til det berørte 
luftfartsselskapet,

b) dersom luftfartøyets størrelse eller dører gjør det 
fysisk umulig med ombordstigning eller transport av 
funksjonshemmede eller bevegelseshemmede personer.

Dersom en reservasjon ikke godtas under henvisning til årsakene 
nevnt i første ledd bokstav a) eller b), skal luftfartsselskapet, 
dets agent eller reisearrangøren gjøre en rimelig innsats for å 
foreslå et akseptabelt alternativ for den berørte personen.

En funksjonshemmet eller bevegelseshemmet person som er 
blitt nektet ombordstigning på grunn av sin funksjonshemning 
eller bevegelseshemning samt personer som ledsager 
vedkommende i samsvar med nr. 2 i denne artikkel, skal 
tilbys rett til refusjon eller omruting som fastsatt i artikkel 8 
i forordning (EF) nr. 261/2004. Retten til å velge mellom 
returflyging eller omruting forutsetter at alle sikkerhetskrav 
er oppfylt.

2. På samme vilkår som de angitt i nr. 1 første ledd bokstav a) 
kan et luftfartsselskap, dets agent eller en reisearrangør kreve at 
en funksjonshemmet eller bevegelseshemmet person ledsages 
av en person som kan gi den nødvendige assistansen til den 
funksjons- eller bevegelseshemmede personen.

3. Et luftfartsselskap eller dets agent skal i tilgjengelige 
former og minst på samme språk som for opplysningene 
til andre passasjerer, offentliggjøre de sikkerhetsregler som 
selskapet anvender ved transport av funksjonshemmede og 
bevegelseshemmede personer samt eventuelle begrensninger 
i forbindelse med persontransporten eller transporten av 
bevegelsesutstyr som følger av luftfartøyets størrelse. En 
reisearrangør skal opplyse om slike sikkerhetsregler og 
begrensninger i forbindelse med flyginger som inngår i 
pakkereiser, herunder pakkeferier og pakketurer som den 
organiserer, selger eller tilbyr for salg.

4. Dersom et luftfartsselskap, dets agent eller en 
reisearrangør gjør bruk av et unntak i henhold til nr. 1 eller 
2, skal det eller den straks underrette den funksjonshemmede 
eller bevegelseshemmede personen om årsakene til dette. 
På anmodning skal et luftfartsselskap, dets agent eller en 
reisearrangør skriftlig underrette den funksjonshemmede 
eller bevegelseshemmede personen om årsakene, innen fem 
arbeidsdager etter anmodningen.

Artikkel 5

Angivelse av ankomst- og avgangssteder

1. I samarbeid med lufthavnbrukere, gjennom 
lufthavnbrukerkomiteen, dersom denne finnes, og relevante 
organisasjoner som representerer funksjonshemmede og 
bevegelseshemmede personer skal lufthavnadministrasjonen, 
idet den tar hensyn til omstendighetene på stedet, angi ankomst- 
og avgangssteder innenfor lufthavnens grenser eller på et sted 
som er under administrasjonens direkte kontroll, både innenfor 
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og utenfor terminalbygningene, der funksjonshemmede og 
bevegelseshemmede personer enkelt kan melde fra om sin 
ankomst til lufthavnen og be om assistanse.

2. Ankomst- og avgangsstedene nevnt i nr. 1 skal være 
tydelig merket og inneholde grunnleggende opplysninger om 
lufthavnen i tilgjengelige former.

Artikkel 6

Videreformidling av opplysninger

1. Luftfartsselskaper, deres agenter samt reisearrangører 
skal treffe alle de tiltak som er nødvendige for at de skal kunne 
motta, på sine utsalgssteder på territoriet til en medlemsstat der 
traktaten får anvendelse, herunder via telefon- og Internett-salg, 
underretninger om behov for assistanse fra funksjonshemmede 
eller bevegelseshemmede personer.

2. Dersom et luftfartsselskap, dets agent eller en reisearrangør 
mottar en underretning om behov for assistanse minst 48 timer 
før flygingens angitte avgangstid, skal det senest 36 timer før 
flygingens angitte avgangstid videreformidle opplysningene

a) til lufthavnadministrasjonen i avgangs-, ankomst- og 
transittlufthavnene og

b) til det utførende luftfartsselskapet, dersom reservasjonen 
ikke ble gjort hos nevnte selskap, med mindre identiteten 
til det utførende luftfartsselskapet ikke er kjent på 
underretningstidspunktet, i så fall skal opplysningene 
videreformidles så snart som det er praktisk mulig.

3. I alle andre tilfeller enn de som er nevnt i nr. 2 
skal luftfartsselskapet, dets agent eller reisearrangøren 
videreformidle opplysningene så snart som mulig.

4. Så snart som mulig etter luftfartøyets avgang skal det 
utførende luftfartsselskapet underrette ankomstlufthavnens 
lufthavnadministrasjon, dersom den ligger på territoriet til 
en medlemsstat der traktaten får anvendelse, om antallet 
funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer på 
flygingen som trenger assistanse som omhandlet i vedlegg I, 
og hvilken type assistanse det gjelder.

Artikkel 7

Rett til assistanse i lufthavner

1. Når en funksjonshemmet eller bevegelseshemmet person 
ankommer en lufthavn for å reise med et luftfartøy, er 
lufthavnadministrasjonen ansvarlig for å sikre at assistansen 
omhandlet i vedlegg I ytes på en slik måte at personen kan 
gjennomføre flygingen som vedkommende har reservert, 
forutsatt at det berørte luftfartsselskapet, dets agent eller den 

berørte reisearrangøren er blitt underrettet om personens særlige 
behov for slik assistanse senest 48 timer før flygingens angitte 
avgangstid. Underretningen skal også omfatte returflygingen, 
dersom utreiseflygingen og returflygingen er reservert hos 
samme luftfartsselskap.

2. Når det er nødvendig å bruke en godkjent førerhund, 
skal det tilrettelegges for dette, forutsatt at luftfartsselskapet, 
dets agent eller reisearrangøren er blitt underrettet om dette 
i samsvar med eventuelle nasjonale regler for transport av 
førerhunder om bord i luftfartøyer.

3. Dersom det ikke er gitt noen underretning i samsvar 
med nr. 1, skal lufthavnadministrasjonen treffe alle rimelige 
tiltak for å yte assistansen angitt i vedlegg I på en slik måte 
at den berørte personen kan gjennomføre flygingen som 
vedkommende har reservert.

4. Bestemmelsene i nr. 1 får anvendelse under forutsetning 
av at

a) personen kommer til innsjekkingen

i)  på tidspunktet som på forhånd og skriftlig 
(herunder på elektronisk måte) er bestemt av 
luftfartsselskapet, dets agent eller reisearrangøren, eller

ii) dersom det ikke er bestemt noe tidspunkt, senest 
en time før den angitte avgangstiden, eller

b) personen ankommer et sted innenfor lufthavnens grenser 
som er angitt i samsvar med artikkel 5

i)  på tidspunktet som på forhånd og skriftlig 
(herunder på elektronisk måte) er bestemt av 
luftfartsselskapet, dets agent eller reisearrangøren, eller

ii) dersom det ikke er bestemt noe tidspunkt, 
senest to timer før den angitte avgangstiden.

5. Når en funksjonshemmet eller bevegelseshemmet person 
er i transitt i en lufthavn som omfattes av denne forordning, 
eller overføres av et luftfartsselskap eller en reisearrangør 
fra flygingen som vedkommende har reservert, til en annen 
flyging, er lufthavnadministrasjonen ansvarlig for å sikre 
at assistansen omhandlet i vedlegg I ytes på en slik måte at 
personen kan gjennomføre flygingen som vedkommende har 
reservasjon til.

6. Når en funksjonshemmet eller bevegelseshemmet person 
ankommer med luftfartøy til en lufthavn som omfattes av 
denne forordning, er lufthavnadministrasjonen ansvarlig for å 
sikre at assistansen omhandlet i vedlegg I ytes på en slik måte 
at personen kommer fram til avgangsstedet fra lufthavnen 
omhandlet i artikkel 5.

7. Assistansen som ytes skal så langt det er mulig være 
tilpasset den enkelte passasjers særlige behov.
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Artikkel 8

Ansvar for assistanse i lufthavner

1. Lufthavnadministrasjonen skal være ansvarlig for å 
sikre at assistansen omhandlet i vedlegg I ytes uten ekstra 
omkostninger for funksjonshemmede og bevegelseshemmede 
personer.

2. Lufthavnadministrasjonen kan selv yte slik assistanse. 
Alternativt kan lufthavnadministrasjonen, fremdeles som 
ansvarshavende og forutsatt at kvalitetsstandardene omhandlet 
i artikkel 9 nr. 1 er kontinuerlig oppfylt, inngå avtaler 
med en eller flere parter om å yte assistanse. I samarbeid 
med lufthavnbrukere, gjennom lufthavnbrukerkomiteen 
dersom denne finnes, kan lufthavnadministrasjonen inngå 
slike avtaler på eget initiativ eller på anmodning, deriblant 
fra et luftfartsselskap, idet den tar hensyn til lufthavnens 
eksisterende tjenester. Dersom lufthavnadministrasjonen avslår 
en anmodning, må avslaget begrunnes skriftlig.

3. Lufthavnadministrasjonen kan på et grunnlag som ikke 
innebærer forskjellsbehandling ilegge lufthavnbrukerne en 
særskilt avgift for å finansiere assistansen.

4. Den særskilte avgiften bør være rimelig, kostnadsbasert, 
åpent beregnet og fastsatt av lufthavnadministrasjonen 
i samarbeid med lufthavnbrukerne, gjennom 
lufthavnbrukerkomiteen dersom denne finnes, eller en annen 
relevant enhet. Den skal fordeles på lufthavnbrukerne i forhold 
til det samlede antall passasjerer som hvert luftfartsselskap 
transporterer til og fra lufthavnen.

5. Lufthavnadministrasjonen skal i samsvar med gjeldende 
handelspraksis føre atskilte regnskaper for virksomhet 
som gjelder assistanse som ytes til funksjonshemmede og 
bevegelseshemmede personer, og annen virksomhet.

6. Lufthavnadministrasjonen skal gjennom 
lufthavnbrukerkomiteen, dersom denne finnes, eller en annen 
relevant enhet gjøre tilgjengelig for lufthavnbrukere samt for 
håndhevingsorganene omhandlet i artikkel 14, en revidert 
årsoversikt over mottatte avgifter og betalte utgifter for 
assistanse til funksjonshemmede og bevegelseshemmede 
personer.

Artikkel 9

Kvalitetsstandarder for assistanse

1. Med unntak av lufthavner der den årlige trafikken 
er på under 150 000 kommersielle passasjerbevegelser, 
skal lufthavnadministrasjonen i samarbeid med 
lufthavnbrukerkomiteen, dersom denne finnes, og 
organisasjoner som representerer funksjonshemmede og 
bevegelseshemmede passasjerer fastsette kvalitetsstandarder 
for assistansen omhandlet i vedlegg I samt fastsette hvilke 
ressurser som trengs for å oppfylle dem.

2. Ved fastsettelsen av slike standarder må det tas fullt hensyn 
til internasjonalt anerkjente prinsipper og regler for atferd 
som gjelder forenkling av transport av funksjonshemmede 
eller bevegelseshemmede personer, særlig atferdsreglene for 
lufthavnrelaterte tjenester til bevegelseshemmede personer fra 
Den europeiske konferanse for sivil luftfart.

3. Lufthavnadministrasjonen skal offentliggjøre sine 
kvalitetsstandarder.

4. Et luftfartsselskap og lufthavnadministrasjonen kan bli 
enige om at lufthavnadministrasjonen skal yte de passasjerer 
som luftfartsselskapet transporterer til og fra lufthavnen 
assistanse av en høyere standard enn det som er fastsatt i nr. 1, 
eller yte tjenester ut over de som er angitt i vedlegg I.

5. For å finansiere dette kan lufthavnadministrasjonen, ut 
over avgiften omhandlet i artikkel 8 nr. 3, ilegge det utførende 
luftfartsselskapet en avgift, som skal være åpent beregnet, 
kostnadsrelatert og fastsatt etter samråd med det berørte 
luftfartsselskapet.

Artikkel 10

Assistanse fra luftfartsselskaper

Et luftfartsselskap skal yte assistansen omhandlet i vedlegg II 
uten ekstra omkostninger til en funksjonshemmet eller 
bevegelseshemmet person som reiser fra, ankommer til eller 
er i transitt i en lufthavn som omfattes av denne forordning, 
forutsatt at vedkommende oppfyller kravene fastsatt i artikkel 7 
nr. 1, 2 og 4.

Artikkel 11

Opplæring

Luftfartsselskaper og lufthavnadministrasjoner skal

a) sikre at hele personalet, herunder personer ansatt av 
underleverandører, som yter direkte assistanse til 
funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer, har 
kunnskap om hvordan de skal møte behovene til personer 
med ulike former for funksjons- eller bevegelseshemning,

b) sørge for at alt personale som arbeider i lufthavnen og som 
kommer i direkte kontakt med de reisende, får opplæring 
med tanke på likebehandling av og bevissthet omkring 
funksjonshemmede personer,

c) sikre at alle nye ansatte ved ansettelsen får opplæring relatert 
til funksjons- og bevegelseshemning og at personalet får 
etteropplæringskurs ved behov.

Artikkel 12

Erstatning for bortkomne eller skadde rullestoler, annet 
bevegelsesutstyr og hjelpemidler

Dersom rullestoler eller annet bevegelsesutstyr eller 
hjelpemidler blir borte eller skadet under håndteringen i 
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lufthavnen eller under transporten om bord på luftfartøyet, bør 
det utbetales erstatning til eieren av utstyret i samsvar med 
bestemmelsene i folkeretten, fellesskapsretten og nasjonal 
lovgivning.

Artikkel 13

Oppfyllelsesplikt

Forpliktelsene overfor funksjonshemmede og bevegelses-
hemmede personer i henhold til denne forordning skal ikke 
begrenses eller oppheves.

Artikkel 14

Håndhevingsorgan og dets oppgaver

1. Hver medlemsstat skal utpeke et eller flere organer som 
skal være ansvarlige for å håndheve denne forordning med 
hensyn til flyginger som avgår fra eller ankommer lufthavner 
på medlemsstatens territorium. Ved behov skal organet eller 
organene treffe de tiltak som er nødvendige for å sikre at 
rettighetene til funksjonshemmede og bevegelseshemmede 
personer respekteres, herunder at kvalitetsstandardene 
omhandlet i artikkel 9 nr. 1 oppfylles. Medlemsstatene skal 
underrette Kommisjonen om organene de har utpekt.

2. Medlemsstatene skal ved behov pålegge de utpekte 
organene i henhold til nr. 1 ansvaret for å sikre at artikkel 8 
gjennomføres på en tilfredsstillende måte, herunder med 
hensyn til bestemmelsene om avgifter, for å unngå illojal 
konkurranse. De kan også utpeke et særskilt organ for dette 
formål.

Artikkel 15

Klageordning

1. En funksjonshemmet eller bevegelseshemmet person 
som mener at det har forekommet overtredelser av denne 
forordning, kan gjøre lufthavnadministrasjonen eller eventuelt 
det berørte luftfartsselskapet oppmerksomme på dette.

2. Dersom den funksjonshemmede eller bevegelseshemmede 
personen ikke kan oppnå tilfredsstillende behandling på denne 
måten, kan klager som gjelder påståtte overtredelser av denne 
forordning inngis til ethvert organ som er utpekt i henhold til 

artikkel 14 nr. 1, eller til ethvert annet vedkommende organ 
utpekt av en medlemsstat.

3. Et organ i en medlemsstat som mottar en klage som 
gjelder et forhold som kommer inn under ansvarsområdet til et 
utpekt organ i en annen medlemsstat, skal videresende klagen 
til organet i den andre medlemsstaten.

4. Medlemsstatene skal treffe tiltak for å underrette 
funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer om deres 
rettigheter i henhold til denne forordning og om muligheten for 
å klage til de utpekte organene.

Artikkel 16

Sanksjoner

Medlemsstatene skal fastsette bestemmelser om sanksjoner 
som får anvendelse på overtredelser av denne forordning, og 
skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at de gjennomføres. 
Sanksjonene som fastsettes må være virkningsfulle, stå i forhold 
til overtredelsen og virke avskrekkende. Medlemsstatene skal 
underrette Kommisjonen om disse bestemmelsene og skal 
umiddelbart underrette den om eventuelle senere endringer 
av dem.

Artikkel 17

Rapport

Kommisjonen skal senest 1. januar 2010 framlegge for 
Europaparlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen 
og virkningene av denne forordning. Rapporten skal om 
nødvendig ledsages av forslag til regelverk som gjennomfører 
bestemmelsene i denne forordning i mer detalj, eller ajourfører 
dem.

Artikkel 18

Ikrafttredelse

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

Den får anvendelse fra 26. juli 2008, unntatt artikkel 3 og 4, 
som får anvendelse fra 26. juli 2007.

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

Utferdiget i Strasbourg, 5. juli 2006.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BORRELL FONTELLES P. LEHTOMÄKI

__________
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VEDLEGG I

Assistanse som lufthavnadministrasjonen har ansvar for

Assistanse og tiltak som er nødvendige for at funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer skal kunne

melde fra om sin ankomst til lufthavnen og be om assistanse ved de utpekte stedene innenfor og utenfor – 
terminalbygningen som omhandles i artikkel 5,

forflytte seg fra et angitt sted til innsjekkingsskranken,– 

sjekke inn og registrere bagasje,– 

forflytte seg fra innsjekkingsskranken til luftfartøyet og gå gjennom utvandrings-, toll- og sikkerhetskontroller,– 

gå om bord i luftfartøyet, ved hjelp av heiser, rullestoler eller annet nødvendig utstyr, etter behov,– 

forflytte seg fra luftfartøyets dør til setene sine,– 

legge på plass og hente bagasje i luftfartøyet,– 

forflytte seg fra setene sine til luftfartøyets dør,– 

forlate luftfartøyet, ved hjelp av heiser, rullestoler eller annet nødvendig utstyr, etter behov,– 

forflytte seg fra luftfartøyet til bagasjehallen og hente bagasje, og gå gjennom innvandrings- og tollkontroller,– 

forflytte seg fra bagasjehallen til et angitt sted,– 

rekke korresponderende flyginger ved transitt, med assistanse etter behov både i luftfartøyet og på bakken og – 
innenfor og mellom terminalene,

ved behov komme til for å bruke toalettet.– 

Dersom en funksjonshemmet eller bevegelseshemmet person assisteres av en ledsager, må denne personen på 
anmodning ha rett til å gi den nødvendige assistansen i lufthavnen og ved ombordstigning og avstigning.

Bakkearbeid i forbindelse med alt nødvendig bevegelsesutstyr, herunder utstyr som elektriske rullestoler, forutsatt at 
det er meldt fra om dette 48 timer i forveien og med forbehold for eventuelle plassbegrensninger om bord i luftfartøyet 
og anvendelse av gjeldende bestemmelser om farlig gods.

Midlertidig erstatning for bortkomment eller skadet bevegelsesutstyr, men ikke nødvendigvis av tilsvarende type.

Lufthavnrelaterte tjenester i forbindelse med godkjente førerhunder, når det er relevant.

Formidling av de opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre flyginger, i tilgjengelige former.

__________
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VEDLEGG II

Assistanse fra luftfartsselskaper

Transport av godkjente førerhunder i kabinen, med forbehold for nasjonale bestemmelser.

I tillegg til medisinsk utstyr, transport av inntil to bevegelseshjelpemidler, herunder elektriske rullestoler, forutsatt at 
det er meldt fra om dette 48 timer i forveien og med forbehold for eventuelle plassbegrensninger om bord i luftfartøyet 
og anvendelse av gjeldende bestemmelser om farlig gods.

Formidling av viktige opplysninger om flygingen i tilgjengelige former.

Alle rimelige tiltak for å tilpasse sitteplassen til den enkelte funksjonshemmede eller bevegelseshemmede personens 
behov, på anmodning og med forbehold for sikkerhetsbestemmelser og tilgang.

Assistanse for å komme til for å bruke toalettet ved behov.

Dersom en funksjonshemmet eller bevegelseshemmet person får assistanse av en ledsager, skal luftfartsselskapet 
treffe alle rimelige tiltak for å gi vedkommende et sete ved siden av den funksjonshemmede eller bevegelseshemmede 
personen.

_______________
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

Under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 137 nr. 2,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1), framlagt etter 
samråd med Den rådgivende komité for helse og sikkerhet på 
arbeidsplassen,

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

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) på 
grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 31. januar 
2006, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til traktaten kan Rådet i direktivs form vedta 
minstekrav med sikte på særlig å forbedre arbeidsmiljøet, 
for å sikre et høyere nivå for vern av arbeidstakernes 
helse og sikkerhet. Slike direktiver må unngå å pålegge 
administrative, finansielle og juridiske byrder som 
hindrer etablering og utvikling av små og mellomstore 
foretak (SMB-er).

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 114 av 27.4.2006, s. 38, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 123/2007 av 28. september 
2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og trygghet på 
arbeidsplassen. arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn), se EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 9, 21.2.2008, s. 39. 

(1) EFT nr. C 77 av 18.3.1993, s. 12 og EFT nr. C 230 av 19.8.1994, s. 3.
(2) EFT nr. C 249 av 13.9.1993, s. 28.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 20. april 1994 (EFT nr. C 128 av 9.5.1994, 

s. 146), bekreftet 16. september 1999 (EFT C 54 av 25.2.2000, s. 75), 
Rådets felles holdning av 18. april 2005 (EUT C 172 E av 12.7.2005, 
s. 26) og Europaparlamentets holdning av 16. november 2005 (ennå ikke 
offentliggjort i EUT), Europaparlamentets regelverksresolusjon av 14. 
februar 2006 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 23. 
februar 2006.

2) I henhold til kommisjonsmeldingen om Kommisjonens 
handlingsprogram om gjennomføring av fellesskapspakten 
om grunnleggende sosiale rettigheter for arbeidstakere, 
skal det innføres minstekrav til helse og sikkerhet med 
hensyn til eksponering av arbeidstakere for risikoer i 
forbindelse med fysiske agenser. Europaparlamentet 
vedtok i september 1990 en resolusjon om dette 
handlingsprogrammet(4), der Kommisjonen særlig blir 
bedt om å utarbeide et særdirektiv om risikoene knyttet 
til støy, vibrasjon og eventuelle andre fysiske agenser på 
arbeidsplassen.

3) Som et første skritt vedtok Europaparlamentet og Rådet 
direktiv 2002/44/EF av 25. juni 2002 om minstekrav 
til helse og tryggleik med omsyn til eksponering av 
arbeidstakarar for risikoar i samband med fysiske agensar 
(vibrasjon) (sekstande særdirektiv i medhald av artikkel 
16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF)(5). Deretter vedtok 
Europaparlamentet og Rådet 6. februar 2003 direktiv 
2003/10/EF om minstekrav til helse og sikkerhet med 
hensyn til eksponering av arbeidstakere for risikoer 
i forbindelse med fysiske agenser (støy) (syttende 
særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 
89/391/EØF)(6). Så vedtok Europaparlamentet og Rådet 
29. april 2004 direktiv 2004/40/EF om minstekrav 
til helse og sikkerhet med hensyn til eksponering av 
arbeidstakere for risikoer i forbindelse med fysiske 
agenser (elektromagnetiske felt) (attende særdirektiv i 
henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF)(7).

4) Det anses nå for nødvendig å innføre tiltak som verner 
arbeidstakere mot risikoer knyttet til optisk stråling på 
grunn av denne strålingens virkninger på arbeidstakernes 
helse og sikkerhet, særlig skader på øynene og huden. Disse 
tiltakene skal ikke bare sikre hver enkelt arbeidstakers 
helse og sikkerhet, men også sørge for et minstenivå av 
vern for alle arbeidstakere i Fellesskapet, med sikte på å 
unngå mulige former for konkurransevridning.

5) Et av formålene med dette direktiv er å oppdage i tide 
helseskadelige virkninger som skyldes eksponering for 
optisk stråling.

(4) EFT nr. C 260 av 15.10.1990, s. 167.
(5) EFT C 177 av 6.7.2002, s. 13.
(6) EUT L 42 av 15.2.2003, s. 38.
(7) EUT L 159 av 30.4.2004, s. 1. Direktivet endret i EUT L 184 av 24.5.2004, 

s. 1.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/25/EF

av 5. april 2006

om minstekrav til helse og sikkerhet med hensyn til eksponering av arbeidstakere for risikoer 
i forbindelse med fysiske agenser (kunstig optisk stråling) (nittende særdirektiv i henhold til 

artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF)(*)
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6) I dette direktiv fastsettes minstekrav, og medlemsstatene 
har dermed muligheten til å opprettholde eller vedta 
strengere bestemmelser om vern av arbeidstakere, særlig 
til å fastsette lavere grenseverdier for eksponering. 
Gjennomføringen av dette direktiv må ikke bidra til 
å rettferdiggjøre en forverring av den situasjon som 
allerede eksisterer i medlemsstatene.

7) Et system for vern mot farene ved optisk stråling bør 
begrenses til en beskrivelse, fri for unødvendige detaljer, 
av målene som skal oppnås, prinsippene som skal følges 
og de grunnleggende verdiene som skal anvendes, slik at 
medlemsstatene blir i stand til å anvende minstekravene 
på en ensartet måte.

8) Eksponeringen for optisk stråling kan reduseres mer 
effektivt gjennom iverksetting av forebyggende tiltak 
allerede ved utformingen av arbeidsplassene, og gjennom 
valg av utstyr, arbeidsprosesser og arbeidsmetoder, slik 
at risikoen reduseres allerede ved kilden. Bestemmelser 
om arbeidsutstyr og -metoder bidrar dermed til å verne 
de arbeidstakere som bruker dem. I samsvar med de 
generelle prinsipper for forebygging fastsatt i artikkel 
6 nr. 2 i rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 1989 om 
iverksetting av tiltak som forbedrer arbeidstakernes 
sikkerhet og helse på arbeidsplassen (1), skal kollektive 
vernetiltak prioriteres foran individuelle tiltak.

9) Arbeidsgiverne bør tilpasse seg den tekniske utvikling 
og den vitenskapelige kunnskap når det gjelder risikoer 
knyttet til eksponering for optisk stråling, med sikte på å 
bedre vernet av arbeidstakernes helse og sikkerhet.

10) Dette direktiv er et særdirektiv i henhold til artikkel 16 
nr. 1 i direktiv 89/391/EØF, som derved får anvendelse 
på arbeidstakernes eksponering for optisk stråling, uten 
at strengere og/eller mer spesifikke bestemmelser i dette 
direktiv berøres.

11) Dette direktiv er et konkret skritt i virkeliggjøringen av 
den sosiale dimensjon i det indre marked.

12) En tilleggsstrategi som både fremmer prinsippet om bedre 
regelverksutforming og sikrer et høyt vernenivå kan 
gjennomføres i de tilfeller produktene til produsentene 
av kilder for optisk stråling, og det tilhørende 
produksjonsutstyret, er i samsvar med harmoniserte 
standarder som er utformet for å verne brukernes helse og 
sikkerhet mot farene ved slike produkter, og det er derfor 
ikke nødvendig for arbeidsgiverne å gjenta de målinger 
eller beregninger som produsenten allerede har utført 
for å avgjøre om de er i samsvar med de grunnleggende 
sikkerhetskravene for slikt utstyr slik de er fastsatt i de 
gjeldende fellesskapsdirektiver, forutsatt at utstyret er 
forsvarlig og regelmessig vedlikeholdt.

(1) EFT nr. L 183 av 29.6.1989, s. 1. Direktivet endret ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

13) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 
dette direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen(2).

14) Overholdelse av grenseverdiene for eksponering bør 
sikre et høyt vernenivå med hensyn til de helsevirkninger 
som kan oppstå ved eksponering for optisk stråling.

15) Kommisjonen bør utarbeide en praktisk veiledning for 
at arbeidsgivere, særlig ledere for SMB-er, bedre skal 
kunne forstå de tekniske bestemmelsene i dette direktiv. 
Kommisjonen bør bestrebe seg på å fullføre denne 
veiledningen så raskt som mulig for å gjøre det lettere for 
medlemsstatene å vedta de tiltak som er nødvendige for 
gjennomføringen av dette direktiv.

16) I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle avtalen om 
bedre regelverksutforming(3) 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:

AVSNITT I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikkel 1

Formål og virkeområde

1.  I dette direktiv, som er det nittende særdirektiv i henhold 
til artikkel 16 nr. l i direktiv 89/391/EØF, fastsettes minstekrav 
til vern av arbeidstakere mot risikoer for deres helse og 
sikkerhet som skyldes, eller sannsynligvis skyldes, at de i sitt 
arbeid eksponeres for kunstig optisk stråling.

2.  Dette direktiv gjelder de risikoer som skadevirkninger 
på øyne og hud ved eksponering for kunstig optisk stråling 
medfører for arbeidstakernes helse og sikkerhet.

(2) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
(3) EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1.
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3.  Direktiv 89/391/EØF får full anvendelse på hele området 
nevnt i nr. 1, uten å berøre strengere og/eller mer spesifikke 
bestemmelser i dette direktiv.

Artikkel 2

Definisjoner

I dette direktiv menes med:

 «optisk stråling» all elektromagnetisk stråling i a) 
bølgelengdeområdet 100 nm til 1 mm. Spektret for optisk 
stråling deles inn i ultrafiolett stråling, synlig stråling og 
infrarød stråling:

«ultrafiolett stråling» optisk stråling i i) 
bølgelengdeområdet 100 nm til 400 nm, Det ultrafiolette 
området deles inn i UVA (315-400 nm), UVB (280-
315 nm) og UVC (100-280 nm),

«synlig stråling» optisk stråling i bølgelengdeområdet ii) 
380 nm til 780 nm.

«infrarød stråling» optisk stråling i bølgelengdeområdet iii) 
780 nm til 1 mm. Det infrarøde området deles inn i 
IR-A (780-1 400 nm), IR-B (1 400-3 000 nm) og IR-C 
(3 000 nm-1 mm),

 «laser (lysforsterkning gjennom stimulert strålingsemisjon)» b) 
enhver innretning som kan brukes til å produsere eller 
forsterke elektromagnetisk stråling i bølgelengdeområdet 
for optisk stråling, hovedsakelig ved hjelp av en prosess 
med kontrollert stimulert emisjon,

 «laserstråling» optisk stråling fra en laser,c) 

 «ikke-koherent stråling» all optisk stråling som ikke er d) 
laserstråling,

 «grenseverdier for eksponering» grenser for eksponering e) 
for optisk stråling som er direkte basert på fastsatte 
helsevirkninger og biologiske vurderinger. Overholdelse av 
grenseverdiene vil sikre at arbeidstakere som er eksponert 
for kunstige kilder for optisk stråling, vernes mot alle 
kjente helseskadelige virkninger,

 «irradians (E) eller innstrålingstetthet» effekten av den f) 
strålingen som treffer en flate per arealenhet, uttrykt i watt 
per kvadratmeter (W m-2),

 «strålingseksponering (H)» tidsintegralet av irradiansen, g) 
uttrykt i joule per kvadratmeter (J m-2),

 «radians (L)» strålingseffekt per romvinkelenhet per h) 
arealenhet, uttrykt i watt per kvadratmeter per steradian 
(W m—2 sr-1);

 «nivå» den kombinasjon av irradians, strålingseksponering i) 
og radians som en arbeidstaker er utsatt for.

Artikkel 3

Grenseverdier for eksponering

1.  Grenseverdiene for eksponering for ikke-koherent 
stråling, unntatt optisk stråling som slippes ut fra naturlige 
kilder, er fastsatt i vedlegg I.

2.  Grenseverdiene for eksponering for laserstråling er 
fastsatt i vedlegg II.

AVSNITT II

arbeidsgiverens plikter

Artikkel 4

Bestemmelse av eksponering og vurdering av risikoer

1.  Ved utførelsen av de plikter som er fastsatt in artikkel 
6 nr. 3 og artikkel 9 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF, skal 
arbeidsgiveren, dersom arbeidstakerne er utsatt for kilder for 
kunstig optisk stråling, vurdere og om nødvendig måle og/
eller beregne, de nivåer for eksponering for optisk stråling 
som det er sannsynlig at arbeidstakerne vil bli utsatt for, 
slik at de nødvendige tiltak for å redusere eksponeringen 
til de gjeldende grenseverdier, kan fastsettes og iverksettes. 
Metodene som anvendes ved vurdering, måling og/eller 
beregning skal være i samsvar med standardene til Den 
internasjonale elektrotekniske standardiseringsorganisasjon 
med hensyn til laserstråling, og med anbefalingene til Den 
internasjonale kommisjonen for belysning (CIE) og Den 
europeiske standardiseringsorganisasjon (CEN) med hensyn 
til ikke-koherent stråling. I eksponeringssituasjoner som ikke 
omfattes av disse standardene og anbefalingene, og inntil egnede 
EU-standarder eller -anbefalinger foreligger, skal vurdering, 
måling og/eller beregning utføres i henhold til nasjonale eller 
internasjonale vitenskapelig baserte retningslinjer. I begge 
eksponeringssituasjoner kan det ved vurderingen tas hensyn 
til data gitt av produsentene av utstyret, forutsatt at utstyret 
omfattes av de relevante fellesskapsdirektiver.
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2.  Vurderingen, målingen og/eller beregningene nevnt i 
nr. 1 skal planlegges og utføres av kvalifiserte tjenester eller 
personer med passende mellomrom, idet det særlig tas hensyn 
til bestemmelsene i artikkel 7 og 11 i direktiv 89/391/EØF 
om de nødvendige kvalifiserte tjenester eller personer samt 
konsultasjon av arbeidstakerne og deres medbestemmelse. 
Dataene fra vurderingen, herunder de som stammer fra 
vurdering og/eller beregning av eksponeringsnivået nevnt i nr. 
1, skal oppbevares på en hensiktsmessig måte, slik at de kan 
benyttes på et senere tidspunkt.

3.  I samsvar med artikkel 6 nr. 3 i direktiv 89/391/
EØF skal arbeidsgiveren ta særlig hensyn til følgende ved 
risikovurderingen:

 Nivå, bølgelengdeområde og eksponeringstid ved a) 
eksponering for kilder for kunstig optisk stråling,

 grenseverdiene for eksponering nevnt i artikkel 3 i dette b) 
direktiv, 

 alle virkninger på helsen og sikkerheten til arbeidstakere c) 
som tilhører særlig utsatte risikogrupper,

 enhver mulig virkning på arbeidstakernes helse og sikkerhet d) 
som skyldes vekselvirkninger mellom optisk stråling og 
kjemiske stoffer med fotosensibiliserende virkning på 
arbeidsplassen,

 alle indirekte virkninger, som forbigående blending, e) 
eksplosjon eller brann,

 tilgjengeligheten av erstatningsutstyr konstruert for å f) 
redusere eksponeringsnivåene for kunstig optisk stråling,

 relevant informasjon fra helseovervåking, herunder, så g) 
langt det er mulig, offentliggjort informasjon,

 eksponering for flere kilder for kunstig optisk stråling,h) 

 en klassifisering for anvendelse av laser i samsvar med den i) 
relevante IEC-standard, og for alle kunstige strålingskilder 
som kan forårsake skader lik dem som forårsakes av 
laserstråling av klasse 3B eller 4, enhver tilsvarende 
klassifisering,

 informasjon gitt av produsentene av kilder for optisk j) 
stråling og tilhørende arbeidsutstyr i samsvar med relevante 
fellesskapsdirektiver.

4.  Arbeidsgiveren skal ha til rådighet en risikovurdering i 
samsvar med artikkel 9 nr. 1 bokstav a) i direktiv 89/391/EØF, 
og skal oppgi hvilke tiltak som skal iverksettes i samsvar med 
artikkel 5 og 6 i dette direktiv. Risikovurderingen skal lagres 
i hensiktsmessig form i henhold til nasjonal lovgivning og 
praksis, og den kan inneholde en begrunnelse fra arbeidstakerens 
side for det er unødvendig med en detaljert risikovurdering av 
arten og omfanget av risikoene knyttet til optisk stråling. 
Risikovurderingen skal ajourføres regelmessig, særlig dersom 
det er skjedd vesentlige endringer som kan bety at den er blitt 
foreldet, eller dersom resultatene av helseovervåkingen viser at 
en ajourføring er nødvendig.

Artikkel 5

Bestemmelser med sikte på å unngå eller redusere risikoer

1.  Idet det tas hensyn til den tekniske utvikling og 
tilgjengeligheten på tiltak for å begrense risikoen ved kilden, 
skal risikoene ved eksponering for kunstig optisk stråling 
fjernes eller reduseres til et minimum.

Reduksjon av risikoer ved eksponering for kunstig optisk 
stråling skal bygge på de generelle prinsippene om forebygging 
fastsatt i direktiv 89/391/EØF.

2.  Dersom en risikovurdering utført i samsvar med artikkel 
4 nr. 1 for arbeidstakere som er utsatt for kilder for kunstig 
optisk stråling viser at det er en mulighet for at grenseverdiene 
for eksponering overskrides, skal arbeidsgiveren utarbeide og 
iverksette en handlingsplan som omfatter tekniske og/eller 
organisasjonsmessige tiltak utformet med sikte på å hindre at 
eksponeringen overskrider grenseverdiene, og ta hensyn til 
særlig :

andre arbeidsmetoder som reduserer risikoen ved optisk a) 
stråling,

valg av utstyr som slipper ut mindre optisk stråling, idet det b) 
tas hensyn til det arbeidet som skal utføres,

tekniske tiltak med sikte på å redusere optisk c) 
strålingsemisjon, herunder, om nødvendig, bruk av 
låseinnretninger, skjerming eller lignende innretninger for 
helsevern,

Hensiktsmessige vedlikeholdsprogrammer for arbeidsutstyr, d) 
arbeidsplasser og arbeidsplassystemer,

konstruksjon og utforming av arbeidsplasser og e) 
arbeidsstasjoner,

begrensning av eksponeringstid og -nivå,f) 

tilgjengelighet på hensiktsmessig personlig verneutstyr,g) 

anvisninger fra produsenten av utstyret, dersom det h) 
omfattes av relevante fellesskapsdirektiver,
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3.  På grunnlag av risikovurderingen utført i samsvar med 
artikkel 4 skal de arbeidsplassene der arbeidstakerne kan 
eksponeres for nivåer av optisk stråling fra kunstige kilder 
som er høyere enn grenseverdiene for eksponering, merkes 
på hensiktsmessig måte i samsvar med rådsdirektiv 92/58/
EØF av 24. juni 1992 om minimumskrav til sikkerhets- og/
eller helseskilting på arbeidsplassen (niende særdirektiv i 
henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF)(1). De 
aktuelle områdene skal påvises, og adgangen til dem begrenses 
dersom det er teknisk mulig og dersom det er en risiko for at 
grenseverdiene for eksponering kan bli overskredet.

4.  Arbeidstakerne skal ikke eksponeres for verdier som ligger 
over grenseverdiene. Dersom grenseverdiene for eksponering 
overskrides til tross for tiltakene som arbeidsgiveren har 
iverksatt for å etterkomme dette direktiv med hensyn til optisk 
stråling fra kunstige kilder, skal arbeidsgiveren umiddelbart 
iverksette tiltak for å redusere eksponeringen til verdier 
som ligger under grenseverdiene. Arbeidsgiveren skal påvise 
årsakene til at grenseverdiene for eksponering er overskredet, 
og tilpasse vernetiltakene og de forebyggende tiltakene i tråd 
med dette for å hindre at de overskrides på nytt.

5.  I henhold til artikkel 15 i direktiv 89/391/EØF skal 
arbeidsgiveren tilpasse tiltakene fastsatt i denne artikkel til 
behovene til arbeidstakere som tilhører særlig følsomme 
risikogrupper.

Artikkel 6

Informasjon til og opplæring av arbeidstakere

Uten at artikkel 10 og 12 i direktiv 89/391/EØF berøres skal 
arbeidsgiveren sørge for at arbeidstakere som er eksponert 
for risikoer ved kunstig optisk stråling på arbeidsplassen, 
får all nødvendig informasjon og opplæring om resultatet av 
risikovurderingen fastsatt i artikkel 4 i dette direktiv, særlig 
med hensyn til:

tiltak som treffes for gjennomføringen av dette direktiv,a) 

grenseverdier for eksponering og tilknyttede potensielle b) 
risikoer,

resultatene av de vurderinger, målinger og/eller beregninger c) 
av nivåene for eksponering for optisk stråling som er utført 
i henhold til artikkel 4 i dette direktiv, sammen med en 
forklaring av deres betydning og tilknyttede potensielle 
farer,

hvordan helseskadelige virkninger av eksponering skal d) 
oppdages og rapporteres,

de omstendigheter der arbeidstakerne har krav på e) 
helseovervåking,

(1) EFT nr. L 245 av 26.8.1992, s. 23.

sikre arbeidsmåter for å minimere risikoene ved f) 
eksponering,

riktig bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr,g) 

Artikkel 7

Konsultasjon av arbeidstakerne og deres medbestemmelse 

Konsultasjon av arbeidstakerne og/eller deres representanter 
og deres medbestemmelse skal finne sted i samsvar med 
artikkel 11 i direktiv 89/391/EØF når det gjelder de spørsmål 
som omfattes av dette direktiv.

AVSNITT III

DIVERSE BESTEMMELSER

Artikkel 8

Helseovervåking

1.  Medlemsstatene skal, med sikte på å forebygge og raskt 
oppdage eventuelle helseskadelige virkninger samt eventuelle 
langvarige helserisikoer og enhver risiko for kroniske 
sykdommer som skyldes eksponering for optisk stråling, vedta 
bestemmelser som sikrer en hensiktsmessig helseovervåking 
av arbeidstakere i henhold til artikkel 14 i direktiv 89/391/
EØF.

2.  Medlemsstatene skal påse at helseovervåkingen utføres 
av en lege, en kvalifisert arbeidsmedisiner eller en medisinsk 
myndighet med ansvar for helseovervåking i samsvar med 
nasjonal lovgivning og praksis.

3.  Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre 
at en individuell helsejournal opprettes og blir holdt à jour for 
hver arbeidstaker som er gjenstand for helseovervåking i samsvar 
med nr. 1. Helsejournalene skal inneholde et sammendrag av 
resultatene av den utførte helseovervåkingen. Journalene skal 
lagres på en hensiktsmessig måte, slik at de kan anvendes på 
et senere tidspunkt, idet det tas hensyn til eventuelle krav til 
fortrolighet. Kopier av de aktuelle journalene skal leveres til 
vedkommende myndighet på anmodning, idet det tas hensyn 
til eventuelle krav til fortrolighet. Arbeidsgiveren skal treffe 
egnede tiltak for å sikre at legen, arbeidsmedisineren eller den 
medisinske myndigheten med ansvar for helseovervåkingen, alt 
etter medlemsstatenes vurdering, har tilgang til resultatene av 
risikovurderingen nevnt i artikkel 4, dersom slike resultater kan 
ha betydning for helseovervåkingen. Den enkelte arbeidstaker 
skal på anmodning gis tilgang til sin egen helsejournal.
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4.  Den eller de berørte arbeidstakerne skal i alle tilfeller 
tilbys en legeundersøkelse i samsvar med nasjonal lovgivning 
og praksis dersom det oppdages en eksponering over 
grenseverdiene. Den nevnte legeundersøkelsen skal også 
gjennomføres dersom helseovervåkingen viser at en arbeidstaker 
lider av en identifiserbar sykdom eller viser seg å ha helseskader 
som en lege eller en kvalifisert arbeidsmedisiner anser skyldes 
eksponering for kunstig optisk stråling på arbeidsplassen. 
I begge tilfeller skal, når grenseverdier overskrides eller 
helseskadelige virkninger (herunder sykdommer) påvises:

a) legen eller en annen tilsvarende kvalifisert person informere 
arbeidstakeren om de resultater som berører arbeidstakeren 
personlig. Arbeidstakeren skal særlig få informasjon og råd 
om ethvert helseovervåkingstiltak som vedkommende bør 
gjennomgå etter at eksponeringen er over, 

b)  arbeidsgiveren informeres om alle viktige resultater av 
helseovervåkingen, idet det tas hensyn til krav til medisinsk 
fortrolighet,

c)  arbeidsgiveren:

– revidere risikovurderingen som er utført i henhold til 
artikkel 4,

– revidere tiltakene som er iverksatt for å eliminere eller 
redusere risikoene i henhold til artikkel 5,

– ta hensyn til råd fra en kvalifisert arbeidsmedisiner, 
en annen kvalifisert person eller vedkommende 
myndighet ved gjennomføringen av ethvert tiltak som 
er nødvendig for å eliminere eller redusere risikoen i 
samsvar med artikkel 5, og

– treffe tiltak for kontinuerlig helseovervåking og sørge 
for en undersøkelse av helsetilstanden til alle andre 
arbeidstakere som er blitt eksponert på lignende måte. I 
slike tilfeller kan vedkommende lege, arbeidsmedisiner 
eller vedkommende myndighet foreslå at eksponerte 
personer gjennomgår en legeundersøkelse.

Artikkel 9

Sanksjoner

Medlemsstatene skal fastsette passende sanksjoner som får 
anvendelse ved overtredelse av nasjonal lovgivning vedtatt i 
henhold til dette direktiv. Sanksjonene skal være virkningsfulle, 
stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende.

Artikkel 10

Tekniske endringer

1. Endringer av grenseverdiene for eksponering fastsatt i 
vedleggene skal vedtas av Europaparlamentet og Rådet etter 
framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 137 nr. 2.

2. Endringer i vedleggene av rent teknisk karakter med 
hensyn til:

a) vedtakelsen av direktiver om teknisk harmonisering og 
standardisering med hensyn til planlegging, bygging, 
produksjon eller konstruksjon av arbeidsutstyr og/eller 
arbeidsplasser,

b) teknisk utvikling, endringer i de mest relevante harmoniserte 
europeiske standarder eller internasjonale spesifikasjoner 
samt ny vitenskapelig kunnskap om eksponering for optisk 
stråling på arbeidsplassen,

skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 11 nr. 2.

Artikkel 11

Komité

1. Kommisjonen skal bistås av komiteen nevnt i artikkel 17 
i direktiv 89/391/EØF.

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

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

3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

AVSNITT IV

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 12

Rapporter

Medlemsstatene skal hvert femte år framlegge for Kommisjonen 
en rapport om den praktiske gjennomføringen av dette direktiv, 
og angi synspunktene til partene i arbeidslivet.

Kommisjonen skal hvert femte år underrette Europaparlamentet, 
Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og Den 
rådgivende komité for helse og sikkerhet på arbeidsplassen om 
innholdet i rapportene, om sin vurdering av rapportene, om 
utviklingen på dette området og om ethvert tiltak som kan være 
berettiget på bakgrunn av ny vitenskapelig kunnskap.
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Artikkel 13

Praktisk veiledning

For å lette gjennomføringen av dette direktiv skal Kommisjonen 
utarbeide en praktisk veiledning til bestemmelsene i artikkel 4 
og 5 og i vedlegg I og II.

Artikkel 14

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1.  Medlemsstatene skal innen 27. april 2010 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 lover og forskrifter som de vedtar eller har vedtatt på det 
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 15

Ikrafttredelse

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

Artikkel 16

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 5. april 2006.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BORRELL FONTELLES H. WINKLER

 President Formann



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 35/572 23.6.2011

VEDLEGG I

Ikke-koherent optisk stråling

De biofysisk relevante eksponeringsverdiene for optisk stråling kan bestemmes ved hjelp av nedenstående formler. 
Formlene som skal benyttes, avhenger av området til strålingsemisjonen fra kilden, og resultatene bør sammenlignes 
med de tilsvarende grenseverdier for eksponering som er angitt i tabell 1.1. Det kan være relevant med mer enn en 
eksponeringsverdi og tilsvarende eksponeringsgrense for en gitt optisk strålingskilde.

Bokstav a) til o) viser til de tilsvarende radene i tabell 1.1.

a) (Heff er relevant bare i området 180 til 400 nm)

b) (HUVA er relevant bare i området 315 til 400 nm)

c), d) (LB er relevant bare i området 300 til 700 nm)

e), f) (EB er relevant bare i området 300 til 700 nm)

g)-l) (Se tabell 1.1 for egnede verdier av λ1 og λ2)

m), n) (EIR er relevant bare i området 780 til 3 000 nm)

o) (Hskin er relevant bare i området 380 til 3 000 nm)

I dette direktiv kan formlene ovenfor erstattes med følgende uttrykk, samtidig som de diskrete verdiene fastsatt i 
nedenstående tabeller benyttes:

a) og (Heff = Eeff · Δt)

b) og (HUVA = EUVA · Δt)

c), d)

e), f)

g)-l) (Se tabell 1.1 for egnede verdier av λ1 og λ2)

m), n)
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o) og (Hskin = Eskin · Δt)

Merknader:

Eλ (λ,t), Eλ spektral irradians eller spektral innstrålingstetthet: effekten av den innfallende stråling på en flate per 
arealenhet, uttrykt i watt per kvadratmeter [W m-2 nm-1]; verdiene for Eλ (λ, t) og Eλ er fra målinger eller 
kan fås fra produsenten av utstyret,

Eeff effektiv irradians (UV-området): beregnet irradians i UV-bølgelengdeområdet 180 til 400 nm, spektralt 
veid med S (λ), uttrykt i watt per kvadratmeter [W m-2],

H strålingseksponering: tidsintegralet av irradiansen, uttrykt i joule per kvadratmeter (J m-2),

Heff effektiv strålingseksponering: strålingseksponering, spektralt veid med S (λ), uttrykt i joule per 
kvadratmeter [J m- 2],

EUVA total irradians (UVA): beregnet irradians i UVA-bølgelengdeområdet 315 til 400 nm, uttrykt i watt per 
kvadratmeter [W m-2],

HUVA strålingseksponering: tids- og bølgelengdeintegralet av irradiansen, eller summen, i bølgelengdeområdet 
315 til 400 nm, uttrykt i joule per kvadratmeter [J m-2],

S (λ) spektral veiing: det tas hensyn til at UV-strålingens helsevirkninger på øyne og hud avhenger av 
bølgelengden (tabell 1.2) [dimensjonsløs],

t, Δt tid, eksponeringstid, uttrykt i sekunder [s],

λ bølgelengde, uttrykt i nanometer [nm].

Δ λ båndbredde: beregnings- eller målingsintervallene, uttrykt i nanometer [nm],

Lλ (λ), Lλ kildens spektralradians: uttrykt i watt per kvadratmeter per steradian per nanometer [W m- 2 sr -1 nm-1],

R (λ) spektral veiing: det tas hensyn til at den termiske skaden på øyne forårsaket av synlig stråling og IR-A-
stråling avhenger av bølgelengden (tabell 1.3) [dimensjonsløs],

LR effektiv radians (termisk skade): beregnet radians, spektralt veid med R (λ), uttrykt i watt per 
kvadratmeter per steradian [W m- 2 sr –1].

B (λ) spektral veiing: det tas hensyn til at den fotokjemiske skaden på øyne som skyldes stråling fra blått lys, 
avhenger av bølgelengden (tabell 1.3) [dimensjonsløs],

LB effektiv radians (blått lys): beregnet radians, spektralt veid med B (λ), uttrykt i watt per kvadratmeter 
per steradian [W m- 2 sr –1],

EB effektiv irradians (blått lys): beregnet irradians, spektralt veid ved B (λ), uttrykt i watt per kvadratmeter[W 
m- 2],

EIR total irradians (termisk skade): beregnet irradians i det infrarøde bølgelengdeområdet 780 til 3 000 nm, 
uttrykt i watt per kvadratmeter [W m-2],

Eskin total irradians (synlig, IR-A og IR-B): beregnet irradians i det synlige og infrarøde bølgelengdeområdet 
380 til 3 000 nm, uttrykt i watt per kvadratmeter [W m-2],

Hskin strålingseksponering: tids- og bølgelengdeintegralet av irradiansen, eller summen, i det synlige og 
infrarøde bølgelengdeområdet 380 til 3 000 nm, uttrykt i joule per kvadratmeter [J m-2],

α vinkelmessig utstrekning: den vinkel som dannes av en synlig kilde, sett fra et punkt i rommet, uttrykt 
i milliradianer (mrad). Med synlig kilde menes den virkelige eller virtuelle gjenstand som danner det 
minst mulige bildet på netthinnen.
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Tabell 1.2

S (λ) [dimensjonsløs], 180 nm til 400 nm

λ i nm S (λ) λ i nm S (λ) λ i nm S (λ) λ i nm S (λ) λ i nm S (λ)

180 0,0120 228 0,1737 276 0,9434 324 0,000520 372 0,000086

181 0,0126 229 0,1819 277 0,9272 325 0,000500 373 0,000083

182 0,0132 230 0,1900 278 0,9112 326 0,000479 374 0,000080

183 0,0138 231 0,1995 279 0,8954 327 0,000459 375 0,000077

184 0,0144 232 0,2089 280 0,8800 328 0,000440 376 0,000074

185 0,0151 233 0,2188 281 0,8568 329 0,000425 377 0,000072

186 0,0158 234 0,2292 282 0,8342 330 0,000410 378 0,000069

187 0,0166 235 0,2400 283 0,8122 331 0,000396 379 0,000066

188 0,0173 236 0,2510 284 0,7908 332 0,000383 380 0,000064

189 0,0181 237 0,2624 285 0,7700 333 0,000370 381 0,000062

190 0,0190 238 0,2744 286 0,7420 334 0,000355 382 0,000059

191 0,0199 239 0,2869 287 0,7151 335 0,000340 383 0,000057

192 0,0208 240 0,3000 288 0,6891 336 0,000327 384 0,000055

193 0,0218 241 0,3111 289 0,6641 337 0,000315 385 0,000053

194 0,0228 242 0,3227 290 0,6400 338 0,000303 386 0,000051

195 0,0239 243 0,3347 291 0,6186 339 0,000291 387 0,000049

196 0,0250 244 0,3471 292 0,5980 340 0,000280 388 0,000047

197 0,0262 245 0,3600 293 0,5780 341 0,000271 389 0,000046

198 0,0274 246 0,3730 294 0,5587 342 0,000263 390 0,000044

199 0,0287 247 0,3865 295 0,5400 343 0,000255 391 0,000042

200 0,0300 248 0,4005 296 0,4984 344 0,000248 392 0,000041

201 0,0334 249 0,4150 297 0,4600 345 0,000240 393 0,000039

202 0,0371 250 0,4300 298 0,3989 346 0,000231 394 0,000037

203 0,0412 251 0,4465 299 0,3459 347 0,000223 395 0,000036

204 0,0459 252 0,4637 300 0,3000 348 0,000215 396 0,000035

205 0,0510 253 0,4815 301 0,2210 349 0,000207 397 0,000033

206 0,0551 254 0,5000 302 0,1629 350 0,000200 398 0,000032

207 0,0595 255 0,5200 303 0,1200 351 0,000191 399 0,000031

208 0,0643 256 0,5437 304 0,0849 352 0,000183 400 0,000030

209 0,0694 257 0,5685 305 0,0600 353 0,000175

210 0,0750 258 0,5945 306 0,0454 354 0,000167

211 0,0786 259 0,6216 307 0,0344 355 0,000160

212 0,0824 260 0,6500 308 0,0260 356 0,000153

213 0,0864 261 0,6792 309 0,0197 357 0,000147

214 0,0906 262 0,7098 310 0,0150 358 0,000141

215 0,0950 263 0,7417 311 0,0111 359 0,000136

216 0,0995 264 0,7751 312 0,0081 360 0,000130

217 0,1043 265 0,8100 313 0,0060 361 0,000126

218 0,1093 266 0,8449 314 0,0042 362 0,000122

219 0,1145 267 0,8812 315 0,0030 363 0,000118

220 0,1200 268 0,9192 316 0,0024 364 0,000114

221 0,1257 269 0,9587 317 0,0020 365 0,000110

222 0,1316 270 1,0000 318 0,0016 366 0,000106

223 0,1378 271 0,9919 319 0,0012 367 0,000103

224 0,1444 272 0,9838 320 0,0010 368 0,000099

225 0,1500 273 0,9758 321 0,000819 369 0,000096

226 0,1583 274 0,9679 322 0,000670 370 0,000093

227 0,1658 275 0,9600 323 0,000540 371 0,000090
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Tabell 1.3

B (λ), R (λ) [dimensjonsløs], 380 nm til 1400 nm

λ i nm B (λ) R (λ)

300 ≤ λ < 380 0,01 —

380 0,01 0,1

385 0,013 0,13

390 0,025 0,25

395 0,05 0,5

400 0,1 1

405 0,2 2

410 0,4 4

415 0,8 8

420 0,9 9

425 0,95 9,5

430 0,98 9,8

435 1 10

440 1 10

445 0,97 9,7

450 0,94 9,4

455 0,9 9

460 0,8 8

465 0,7 7

470 0,62 6,2

475 0,55 5,5

480 0,45 4,5

485 0,32 3,2

490 0,22 2,2

495 0,16 1,6

500 0,1 1

500 <λ≤ 600 100,02 · (450-λ) 1

600 <λ≤ 700 0,001 1

700 < λ ≤ 1 050 — 100,002 · (700-λ)

1 050 < λ ≤ 1 150 — 0,2

1 150 < λ ≤ 1 200 — 0,2· 100,02·(1 150- λ)

1 200 <λ≤ 1 400 — 0,02
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VEDLEGG II

Optisk stråling fra laser

De biofysisk relevante eksponeringsverdiene for optisk stråling kan bestemmes ved hjelp av nedenstående formler. 
Formlene som skal benyttes, avhenger av bølgelengden til og varigheten av strålingsemisjonen fra kilden, og resultatene 
bør sammenlignes med de tilsvarende grenseverdiene for eksponering som er angitt i tabell 2.2 til 2.4. Det kan være 
relevant med mer enn en eksponeringsverdi og tilsvarende eksponeringsgrense for en gitt kilde for optisk stråling fra 
laser.

Koeffisientene som benyttes som beregningsfaktorer i tabell 2.2 til 2.4 er angitt i tabell 2.5, og korrigeringer for gjentatt 
eksponering er angitt i tabell 2.6.

Merknader:

dP effekt, uttrykt i watt [W],

dA flate, uttrykt i kvadratmeter [m2],

E (t), E irradians eller innstrålingstetthet effekten av den strålingen som treffer en flate per arealenhet, vanligvis 
uttrykt i watt per kvadratmeter (W m-2). Verdiene for E(t) og E er fra målinger eller kan fås fra produsenten 
av utstyret,

H strålingseksponering tidsintegralet av irradiansen, uttrykt i joule per kvadratmeter (J m-2),

t tid, eksponeringstid, uttrykt i sekunder [s],

λ bølgelengde, uttrykt i nanometer [nm],

γ begrensende konusvinkel for målefeltet , uttrykt i milliradianer [mrad],

γm målefelt, uttrykt i milliradianer [mrad],

α en kildes vinkelmessige utstrekning: uttrykt i milliradianer [mrad].

begrensende blender den sirkelformede flate der gjennomsnittlig irradians og strålingseksponering 
beregnes,

G integrert radians integralet av radiansen over en gitt eksponeringstid, uttrykt som strålingsenergi per 
arealenhet av en strålingsflate per romvinkelenhet av emisjonen, uttrykt i joule per kvadratmeter per 
steradian [J m-2 sr -1],
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Tabell 2.1

Strålingsrisikoer

Bølgelengde nm
λ Strålingsområde Berørt organ Risiko

Tabell der 
grenseverdien for 

eksponering er angitt

180 til 400 UV øye fotokjemisk skade og termisk 
skade

2.2, 2.3

180 til 400 UV hud rødme av huden 2.4

400 til 700 synlig øye skade på netthinnen 2.2

400 til 600 synlig øye fotokjemisk skade 2.3

400 til 700 synlig hud termisk skade 2.4

700 til 1 400 IR-A øye termisk skade 2.2, 2.3

700 til 1 400 IR-A hud termisk skade 2.4

1 400 til 2 600 IR-B øye termisk skade 2.2

2 600 til 106 IR-C øye termisk skade 2.2

1 400 til 106 IR-B, IR-C øye termisk skade 2.3

1 400 til 106 I-RB, IR-C hud termisk skade 2.4
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Tabell 2.5

Anvendte korreksjonsfaktorer og andre beregningsparametrer

Parameter i henhold til ICNIRP Gyldig spektralområde (nm) Verdi

CA λ < 700 CA = 1,0

700 — 1 050 CA = 10 0,002(λ - 700)

1 050 — 1 400 CA = 5,0

CB 400 — 450 CB = 1,0

450 — 700 CA = 10 0,02(λ - 450)

CC 700 — 1 150 CC = 1,0

1 150 — 1 200 Cc = 10 0,018(λ - 1150)

1 200 — 1 400 CC = 8,0

T1 λ < 450 T1 = 10 s

450 — 500 T1 = 10 · [10 0,02 (λ- 450)] s

λ > 500 T1 = 100 s

Parameter i henhold til ICNIRP Gyldig for biologisk virkning Verdi

αmin alle varmevirkninger αmin = 1,5 mrad

Parameter i henhold til ICNIRP Gyldig vinkelområde (mrad) Verdi

CE α < αmin CE = 1,0

αmin < α < 100 CE = α/αmin

α > 100 CE = α2/(αmin · αmax) mrad med αmax = 
100 mrad

T2 α < 1,5 T2 = 10 s

1,5 < α < 100 T2 = 10 · [10 (α - 1,5) / 98,5] s

α > 100 T2 = 100 s
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Parameter i henhold til ICNIRP Gyldig eksponeringstidsrom (s) Verdi

γ

t ≤ 100 γ = 11 [mrad]

100 < t < 104 γ = 1,1 t 0,5 [mrad]

t > 104 γ = 110 [mrad]

Tabell 2.6

Korreksjon for gjentatt eksponering

Hver av følgende tre generelle regler bør anvendes på alle gjentatte eksponeringer som skyldes gjentatte laserimpulser 
eller laserskanning:

Eksponeringen for enhver enkeltimpuls i et impulstog skal ikke overskride grenseverdien for eksponering for en 1. 
enkeltimpuls av denne impulsvarigheten.

Eksponeringen for enhver impulsgruppe (eller undergruppe av impulser i et impulstog) innenfor et tidsrom t skal 2. 
ikke overskride grenseverdien for eksponering for tidsrommet t.

Eksponeringen for enhver enkeltimpuls i en gruppe impulser skal ikke overskride grenseverdien for eksponering 3. 
for en enkeltimpuls multiplisert med en korreksjonsfaktor for akkumulert varmevirkning Cp=N-0,25, der N er antallet 
impulser. Denne regelen gjelder bare eksponeringsgrenser som skal gi beskyttelse mot termisk skade der alle 
impulser avgitt i et kortere tidsrom enn Tmin anses som en enkeltpuls.

Parameter Gyldig spektralområde (nm) Verdi

Tmin

315 < λ ≤ 400 Tmin = 10 -9 s (= 1 ns)

400 < λ ≤ 1 050 Tmin = 18· 10 -6 s (= 18 μs)

1 050 < λ ≤ 1 400 Tmin = 50· 10 -6 s (= 50 μs)

1 400 <λ≤ 1 500 Tmin = 10 -3 s (= 1 ms)

1 500 <λ≤ 1 800 Tmin = 10 s

1 800 <λ≤ 2 600 Tmin = 10 -3 s (= 1 ms)

2 600 <λ≤ 106 Tmin = 10 -7 s (= 100 ns)



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 35/586 23.6.2011

ERKLÆRING FRA RÅDET

Erklæring fra Rådet om bruken av ordet «penalties» i den engelske utgaven av Det europeiske fellesskaps 
rettsakter

Når ordet «penalties» brukes i den engelske utgaven av Det europeiske fellesskaps rettsakter, har det etter Rådets 
mening en nøytral betydning og gjelder ikke spesifikt strafferettslige sanksjoner, men kan også omfatte administrative 
og økonomiske sanksjoner samt andre typer sanksjoner. Når medlemsstatene i henhold til en fellesskapsrettsakt 
er forpliktet å fastsette «penalties», skal de selv velge en egnet sanksjonsform i samsvar med rettspraksis ved De 
europeiske fellesskaps domstol.

I Fellesskapets språkdatabase er ordet «penalty» gitt følgende oversettelse på visse andre språk:

Tsjekkisk: «sankce»; spansk: «sanciones»; dansk: «sanktioner»; tysk: «Sanktionen»; ungarsk: «jogkövetkezmények»; 
italiensk: «sanzioni»; latvisk: «sankcijas»; litauisk: «sankcijos»; nederlandsk: «sancties»; portugisisk «sanções»; 
slovakisk:«sankcie» og svensk: «sanktioner».

Dersom dette ordet erstattes med «penalties» i den reviderte engelske utgaven av rettsakter, der ordet «sanctions» 
tidligere er blitt brukt, innebærer dette ikke noen vesentlig forskjell.

______________
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1980/2000 av 17. juli 2000 om ei revidert fellesskapsordning 
for tildeling av miljømerke(1), særleg artikkel 6 nr. 1 andre 
leddet,

etter samråd med Utvalet for miljømerking i Den europeiske 
unionen og

ut frå desse synsmåtane:

1) Definisjonen av produktgruppa og miljøkriteria som er 
fastsette i kommisjonsvedtak 2001/405/EF av 4. mai 
2001 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av 
fellesskapsmiljømerket til mjukpapirprodukt(2) går ut  
4. mai 2007.

2) Kommisjonsvedtak 2002/255/EF av 25. mars 
2002 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av 
fellesskapsmiljømerket til fjernsynsapparat(3) går ut  
31. mars 2007.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 92 av 3.4.2007, s. 16, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 124/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 9, 21.2.2008, s. 40. 

(1) TEF L 237 av 21.09.2000, s. 1.
(2) TEF L 142 av 29.5.2001, s. 10. Vedtaket endra ved vedtak 2005/384/EF 

(TEU L 127 av 20.5.2005, s. 20).
(3) TEF L 87 av 4.4.2002, s. 53. Vedtaket endra ved vedtak 2005/384/EF.

3) Kommisjonsvedtak av 15. mai 2002 om fastsetjing av 
miljøkriterium for tildeling av fellesskapsmiljømerket til 
tekstilprodukt, og om endring av vedtak 1999/178/EF(4) 
går ut 31. mai 2007.

4) Kommisjonsvedtak 2004/669/EF av 6. april 2004 om 
fastsetjing av reviderte miljøkriterium for tildeling av 
fellesskapsmiljømerket til kjøleskap, og om endring av 
vedtak 2000/40/EF(5) går ut 31. mai 2007.

5) Kommisjonsvedtak 2003/31/EF av 29. november 2002 
om fastsetjing av reviderte miljøkriterium for tildeling av 
fellesskapsmiljømerket til maskinoppvaskmiddel, og om 
endring av vedtak 1999/427/EF(6) går ut 31. desember 
2007.

6) Kommisjonsvedtak 2000/45/EF av 17. desember 
1999 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av 
fellesskapsmiljømerket til vaskemaskiner(7) går ut 30. 
november 2007.

7) I medhald av forordning (EF) nr. 1980/2000 er det i god 
tid vorte gjennomført ein revisjon av fellesskapskriteria 
og av dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll som 
vart innførde ved dei nemnde vedtaka.

(4) TEF L 133 av 18.5.2002, s. 29.
(5) TEU L 306 av 2.10.2004, s. 16.
(6) TEF L 9 av 15.1.2003, s. 11.
(7) TEF L 16 av 21.1.2000, s. 74. Vedtaket sist endra ved vedtak 2005/384/

EF.

KOMMISJONSVEDTAK

av 29. mars 2007

om endring av vedtak 2001/405/EF, 2002/255/EF, 2002/371/EF, 2004/669/EF, 2003/31/
EF og 2000/45/EF om lenging av det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av 

fellesskapsmiljømerket til visse produkt, skal gjelde for(*)

[meldt under nummeret K(2007) 532]

(2007/207/EF)

 2011/EØS/35/63
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8) I lys av revisjonen av desse kriteria og krava bør det 
tidsrommet som miljøkriteria og krava skal gjelde for, 
lengjast med eitt år i alle dei seks tilfella.

9) Ettersom den pliktige revisjonen i medhald av forordning 
(EF) nr. 1980/2000 berre gjeld miljøkriteria og krava til 
vurdering og kontroll, bør vedtak 2001/405/EF, 2002/255/
EF, 2002/371/EF, 2004/669/EF, 2003/31/EF og 2000/45/
EF halde fram med å gjelde.

10) Vedtak 2001/405/EF, 2002/255/EF, 2002/371/EF, 
2004/669/EF, 2003/31/EF og 2000/45/EF bør difor 
endrast.

11) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar 
med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i medhald 
av artikkel 17 i forordning (EF) nr. 1980/2000 —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

I vedtak 2001/405/EF skal artikkel 3 lyde:

«Artikkel 3

Miljøkriteria for produktgruppa «mjukpapirprodukt» og 
dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll skal gjelde 
fram til 4. mai 2008.»

Artikkel 2

I vedtak 2002/255/EF skal artikkel 4 lyde:

«Artikkel 4

Miljøkriteria for produktgruppa «fjernsynsapparat» og 
dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll skal gjelde 
fram til 31. mars 2008.»

Artikkel 3

I vedtak 2002/371/EF skal artikkel 5 lyde:

«Artikkel 5

Miljøkriteria for produktgruppa «tekstilprodukt» og dei 
tilhøyrande krava til vurdering og kontroll skal gjelde 
fram til 31. mai 2008.»

Artikkel 4

I vedtak 2004/669/EF skal artikkel 5 lyde:

«Artikkel 5

Miljøkriteria for produktgruppa «kjøleskap» og dei 
tilhøyrande krava til vurdering og kontroll skal gjelde 
fram til 31. mai 2008.»

Artikkel 5

I vedtak 2003/31/EF skal artikkel 5 lyde:

«Artikkel 5

Miljøkriteria for produktgruppa «maskinoppvaskmiddel» 
og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll skal 
gjelde fram til 31. desember 2008.»

Artikkel 6

I vedtak 2000/45/EF skal artikkel 3 lyde:

«Artikkel 3

Miljøkriteria for produktgruppa «vaskemaskiner» og dei 
tilhøyrande krava til vurdering og kontroll skal gjelde 
fram til 30. november 2008.»

Artikkel 7

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 29. mars 2007.

 For Kommisjonen

 Stavros DIMAS

 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 175 nr. 1,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(3),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(4), på 
grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 18. juli 2000, 
og

ut fra følgende betraktninger:

Vann er ikke en alminnelig handelsvare, men et gode som 1) 
må beskyttes, forsvares og behandles som sådan.

Konklusjonene fra ministerseminaret om Fellesskapets 2) 
vannpolitikk i Frankfurt i 1988 understreket behovet for 
fellesskapsregler for økologisk kvalitet. Rådet oppfordret 
i sin resolusjon av 28. juni 1988(5) Kommisjonen til 
å framlegge forslag til forbedring av den økologiske 
kvaliteten på overflatevann i Fellesskapet.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 327 av 22.12.2000, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 125/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 9, 21.2.2008, s. 41. 

(1)  EFT C 184 av 17.6.1997, s. 20, EFT C 16 av 20.1.1998, s. 14 og EFT C 108 
av 7.4.1998, s. 94.

(2)  EFT C 355 av 21.11.1997, s. 83.
(3)  EFT C 180 av 11.6.1998, s. 38.
(4)  Europaparlamentsuttalelse av 11. februar 1999 (EFT C 150 av 28.5.1999, s. 

419), bekreftet 16. september 1999, Rådets felles holdning av 22. oktober 
1999 (EFT C 343 av 30.11.1999, s. 1) og europaparlamentsbeslutning av 16. 
februar 2000 (ennå ikke kunngjort i EFT). Europaparlamentsbeslutning av 
7. september 2000 og rådsbeslutning av 14. september 2000.

(5)  EFT C 209 av 9.8.1988, s. 3.

Erklæringen fra ministerseminaret om grunnvann 3) 
avholdt i Haag i 1991 erkjente behovet for tiltak for å 
unngå forringelse, på lang sikt, av ferskvannskvaliteten 
og -kvantiteten, og oppfordret til opprettelse av et 
handlingsprogram som skulle gjennomføres innen 
2000 med sikte på bærekraftig forvaltning og vern 
av ferskvannsressurser. I resolusjonene av 25. februar 
1992(6) og 20. februar 1995(7) etterlyste Rådet et 
handlingsprogram for grunnvann og en revisjon av 
rådsdirektiv 80/68/EØF av 17. desember 1979 om vern 
av grunnvann mot forurensning forårsaket av visse 
farlige stoffer(8) som ledd i en samlet politikk for vern 
av ferskvann.

Vann i Fellesskapet utsettes for et økende press fra 4) 
den konstant stigende etterspørselen etter tilstrekkelige 
mengder vann av god kvalitet til alle formål. Det 
europeiske miljøvernbyrå framla 10. november 1995 i 
«Miljørapport for Den europeiske union — 1995» en 
ajourført rapport om tilstanden for miljøet, som bekreftet 
behovet for tiltak for vern av vann i Fellesskapet, i 
kvalitativ så vel som kvantitativ forstand.

Rådet vedtok 18. desember 1995 konklusjoner med blant 5) 
annet krav om utarbeiding av et nytt rammedirektiv 
for fastsettelse av grunnprinsipper for en bærekraftig 
vannpolitikk i Den europeiske union, og oppfordret 
Kommisjonen til å framlegge et forslag.

Kommisjonen vedtok 21. februar 1996 en melding 6) 
til Europaparlamentet og Rådet om Fellesskapets 
vannpolitikk, der prinsippene for Fellesskapets 
vannpolitikk ble fastsatt.

Kommisjonen framla 9. september 1996 et forslag til 7) 
europaparlaments- og rådsvedtak om et handlingsprogram 

(6)  EFT C 59 av 6.3.1992, s. 2.
(7)  EFT C 49 av 28.2.1995, s. 1.
(8)  EFT L 20 av 26.1.1980, s. 43. Direktivet endret ved direktiv 91/692/EØF 

(EFT L 377 av 31.12.1991, s. 48).

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/60/EF

av 23. oktober 2000

om fastsettelse av en ramme for fellesskapstiltak på området vannpolitikk(*)

 2011/EØS/35/64
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for integrert vern og forvaltning av grunnvann(1). I 
forslaget pekte Kommisjonen på behovet for å fastsette 
framgangsmåter for regulering av ferskvannsoppsamling 
og overvåking av ferskvannskvaliteten og -mengden.

Kommisjonen vedtok 29. mai 1995 en melding til 8) 
Europaparlamentet og Rådet om fornuftig bruk og 
bevaring av våtmarksområder, der disses store betydning 
for vern av vannressurser erkjennes.

Det må utvikles en integrert vannpolitikk for 9) 
Fellesskapet.

Rådet (25. juni 1996), Regionkomiteen (19. september 10) 
1996), Den økonomiske og sosiale komité (26. september 
1996) og Europaparlamentet (23. oktober 1996) har 
alle oppfordret Kommisjonen til å fremme et forslag til 
rådsdirektiv om fastsettelse av en ramme for vannpolitikk 
i Fellesskapet.

I henhold til traktatens artikkel 174 skal Fellesskapets 11) 
miljøpolitikk bidra til at målene for bevaring, vern 
og bedring av miljøkvaliteten nås ved en fornuftig og 
rasjonell utnytting av naturressurser, og den skal bygge 
på føre var-prinsippet og prinsippet om forebyggende 
tiltak, prinsippet om at bekjempelse av miljøskader 
skal skje fortrinnsvis ved kilden, og prinsippet om at 
forurenser betaler.

I henhold til traktatens artikkel 174 skal Fellesskapet 12) 
ved utarbeidingen av sin miljøpolitikk ta hensyn 
til tilgjengelige vitenskapelige og tekniske data, 
miljøforholdene i forskjellige regioner i Fellesskapet og 
den økonomiske og sosiale utvikling i Fellesskapet som 
helhet, avbalansert utvikling av regionene og fordeler og 
kostnader ved tiltak eller mangel på tiltak.

Forskjellige forhold og behov i Fellesskapet krever 13) 
forskjellige løsninger. Det bør tas hensyn til dette 
mangfoldet ved planleggingen og gjennomføringen av 
tiltak for å sikre vern og bærekraftig bruk av vann 
når det gjelder nedbørfeltet. Beslutninger bør treffes 
nærmest mulig stedet der vannet brukes eller påvirkes. 
Det bør gis prioritet til tiltak innenfor medlemsstatenes 
ansvarsområde gjennom utarbeiding av tiltaksprogrammer 
som er tilpasset regionale og lokale forhold.

(1)  EFT C 355 av 25.11.1996, s. 1.

For at dette direktiv skal få den ønskede virkning, 14) 
kreves det nært samarbeid og samordnede tiltak på 
fellesskapsplan, medlemsstatsplan og lokalt plan 
samt informasjon til, konsultasjon av og deltaking fra 
offentligheten, herunder brukerne.

Vannforsyning er en tjeneste av allmenn interesse som 15) 
definert i kommisjonsmeldingen om tjenester av allmenn 
interesse i Europa(2).

Vern og bærekraftig forvaltning av vann må integreres 16) 
ytterligere med Fellesskapets politikk på andre områder, 
som energi, transport, landbruk, fiskeri, regionpolitikk 
og turisme. Dette direktiv bør danne grunnlag for fortsatt 
dialog og utvikling av strategier for ytterligere politisk 
integrasjon. Dette direktiv kan også gi et viktig bidrag 
til andre områder for samarbeid mellom medlemsstatene, 
blant annet Fellesskapets perspektiv for romlig utvikling 
(ESDP).

En effektiv og enhetlig vannpolitikk må ta hensyn 17) 
til sårbarheten til økosystemer i vann nær kysten og 
elvemunninger eller i havbukter eller relativt lukkede 
havområder, siden deres likevekt er sterkt påvirket 
av kvaliteten på innlandsvannet som renner ut i dem. 
Vern av vannets tilstand i nedbørfelt vil gi økonomiske 
fordeler ved at det bidrar til vern av fiskebestander, 
herunder kystfiskebestandene.

Fellesskapets vannpolitikk krever en klar, effektiv og 18) 
enhetlig rettslig ramme. Fellesskapet bør fastsette felles 
prinsipper og en samlet ramme for tiltakene. Dette 
direktiv bør opprette en slik ramme, og samordne og 
integrere, og på lengre sikt, videreutvikle de generelle 
prinsipper og strukturer for vern og bærekraftig bruk av 
vann i Fellesskapet, i samsvar med nærhetsprinsippet.

Dette direktiv tar sikte på å bevare og bedre vannmiljøet 19) 
i Fellesskapet. Dette målet er hovedsakelig knyttet 
til kvaliteten på det aktuelle vannet. Kontroll av 
vannmengden bidrar til å sikre god vannkvalitet, og det 
bør derfor også fastsettes tiltak med hensyn til mengde, 
til støtte for målet om å sikre god kvalitet.

(2)  EFT C 281 av 26.9.1996, s. 3.
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En grunnvannsforekomsts kvantitative tilstand kan 20) 
ha en innvirkning på den økologiske kvaliteten til 
overflatevann og økosystemer på land som er forbundet 
med grunnvannsforekomsten.

Fellesskapet og medlemsstatene er parter i forskjellige 21) 
internasjonale avtaler som innebærer viktige forpliktelser 
til vern av havområder mot forurensning, særlig 
Konvensjonen om vern av det marine miljøet i Austersjø-
området, undertegnet i Helsingfors 9. april 1992 og 
godkjent ved rådsbeslutning 94/157/EF(1), Konvensjonen 
om vern av havmiljøet i Nordøst-Atlanteren, undertegnet i 
Paris 22. september 1992 og godkjent ved rådsbeslutning 
98/249/EF(2) og Konvensjonen om vern av Middelhavet 
mot forurensning, undertegnet i Barcelona 16. februar 
1976 og godkjent ved rådsbeslutning 77/585/EØF(3) 
samt protokollen om vern av Middelhavet mot landbasert 
forurensning, undertegnet i Athen 17. mai 1980 og 
godkjent ved rådsbeslutning 83/101/EØF(4). Dette direktiv 
tar sikte på å bistå Fellesskapet og medlemsstatene i 
oppfyllelsen av disse forpliktelsene.

Dette direktiv bør bidra til gradvis reduksjon av utslipp 22) 
av farlige stoffer i vann.

Det er nødvendig å bestemme felles prinsipper for å 23) 
samordne medlemsstatenes innsats for å bedre vernet 
av Fellesskapets vann med hensyn til kvantitet og 
kvalitet, fremme bærekraftig bruk av vann, bidra til å 
kontrollere grensekryssende problemer som gjelder vann, 
verne økosystemer i vann og økosystemer på land og 
våtmarksområder som er direkte avhengige av dem og 
å sikre og utvikle potensielle bruksområder for vann i 
Fellesskapet.

God vannkvalitet vil bidra til å sikre drikkevannsforsyningen 24) 
til befolkningen.

Det må fastsettes felles definisjoner for vannets tilstand 25) 
med hensyn til kvalitet, og der det er relevant ut fra 
miljøvernformål, mengden. Det bør fastsettes miljømål 
som sikrer at overflatevann og grunnvann i hele 
Fellesskapet har god tilstand, og at forringelse av vannets 
tilstand unngås på fellesskapsplan.

(1)  EFT L 73 av 16.3.1994, s. 19.
(2)  EFT L 104 av 3.4.1998, s. 1.
(3)  EFT L 240 av 19.9.1977, s. 1.
(4)  EFT L 67 av 12.3.1983, s. 1.

Medlemsstatene bør bestrebe seg på å nå målet med minst 26) 
å ha god vanntilstand ved å fastsette og gjennomføre 
nødvendige tiltak i forbindelse med integrerte 
tiltaksprogrammer, idet det tas hensyn til eksisterende 
fellesskapskrav. Dersom vannets tilstand allerede er god, 
bør den opprettholdes. For grunnvann bør i tillegg til 
kravet om god tilstand enhver betydelig og vedvarende 
stigende tendens i konsentrasjonen av forurensende 
stoffer påvises og snus.

Det endelige mål for dette direktiv er å sikre 27) 
eliminering av prioriterte farlige stoffer og bidra til at 
det oppnås konsentrasjoner i havmiljøet som er nær 
bakgrunnsverdiene for naturlig forekommende stoffer.

Overflatevann og grunnvann er i prinsippet fornybare 28) 
ressurser. På grunn av den tid det tar for grunnvannet å 
bygge seg opp og fornyes, er det nødvendig med tidlige 
tiltak og langsiktig planlegging for å sikre god tilstand for 
grunnvannet. Det må tas hensyn til denne tidsforsinkelsen 
ved utarbeidingen av tiltak for å oppnå forbedringer 
i grunnvannets tilstand og snu en eventuell betydelig 
og vedvarende stigende tendens i konsentrasjonen av 
forurensende stoffer i grunnvannet.

I bestrebelsene etter å nå målene fastsatt i dette direktiv 29) 
og utarbeide et tiltaksprogram med henblikk på dette 
kan medlemsstatene vedta gradvis gjennomføring 
av tiltaksprogrammet for å fordele kostnadene ved 
gjennomføringen.

For å sikre en fullstendig og konsekvent gjennomføring 30) 
av dette direktiv bør eventuelle forlengelser av tidsplanen 
gjøres på grunnlag av relevante, klare og åpne kriterier 
og begrunnes av medlemsstatene i forvaltningsplanene 
for nedbørfelt.

I tilfeller der en vannforekomst er så påvirket av 31) 
menneskelig virksomhet eller dens naturlige tilstand er 
slik at det kan være umulig eller urimelig dyrt å oppnå 
god tilstand, kan det fastsettes mindre strenge miljømål 
på grunnlag av hensiktsmessige, klare og åpne kriterier, 
og alle mulige skritt bør tas for å forhindre ytterligere 
forringelse av vannets tilstand.

Det kan være grunner til unntak fra kravet om å 32) 
forhindre ytterligere forringelse eller oppnå god tilstand 
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på bestemte vilkår, dersom manglende overholdelse 
av dette kravet skyldes uforutsette eller uvanlige 
omstendigheter, særlig flom eller tørke, eller nye endringer 
av en overflatevannforekomsts fysiske egenskaper eller 
endringer i grunnvannstanden som følge av tvingende 
allmenne hensyn, forutsatt at alle rimelige tiltak er truffet 
for å redusere skadevirkninger på vannforekomstens 
tilstand.

Målet om god vanntilstand bør tilstrebes for hvert 33) 
nedbørfelt, slik at tiltak for overflatevann og grunnvann 
som tilhører samme økologiske, hydrologiske og 
hydrogeologiske system, blir samordnet.

Det er av miljøvernhensyn behov for større integrasjon 34) 
av kvalitative og kvantitative aspekter ved overflatevann 
og grunnvann, idet det tas hensyn til naturlige 
strømningsforhold for vann i det hydrologiske kretsløp.

I et nedbørfelt der bruk av vann kan ha virkninger over 35) 
landegrensene, bør kravene om å nå miljømålene i 
henhold til dette direktiv, særlig alle tiltaksprogrammene, 
samordnes for hele nedbørfeltdistriktet. For nedbørfelt 
som strekker seg utover Fellesskapets grenser, bør 
medlemsstatene bestrebe seg på å sikre samordning 
med relevante tredjestater. Dette direktiv må bidra til 
oppfyllelse av Fellesskapets forpliktelser i henhold til 
internasjonale konvensjoner om vern og forvaltning av 
vann, særlig De forente nasjoners konvensjon om vern 
og bruk av grensekryssende vannveier og internasjonale 
innsjøer, godkjent ved rådsbeslutning 95/308/EF(1), og 
senere avtaler om anvendelsen av avtalen.

Det må foretas analyser av kjennetegnene til et nedbørfelt 36) 
og virkningene av menneskelig virksomhet samt en 
økonomisk analyse av vannbruken. Medlemsstatene bør 
overvåke utviklingen i vannets tilstand systematisk og på 
et sammenlignbart grunnlag i hele Fellesskapet. Denne 
informasjonen er nødvendig for å gi et solid grunnlag 
for medlemsstatenes utvikling av tiltaksprogrammer med 
sikte på å nå målene fastsatt i dette direktiv.

Medlemsstatene bør registrere vann som brukes til 37) 
oppsamling av drikkevann, og sikre at bestemmelsene 

(1)  EFT L 186 av 5.8.1995, s. 42.

i rådsdirektiv 80/778/EØF av 15. juli 1980 om 
drikkevannets kvalitet(2) overholdes.

Det kan være hensiktsmessig for medlemsstatene å bruke 38) 
økonomiske virkemidler som del av et tiltaksprogram. I 
samsvar med særlig prinsippet om at forurenser betaler, bør 
det tas hensyn til prinsippet om at kostnadene forbundet 
med vanntjenester skal dekkes, herunder kostnadene 
for miljøet og ressursene knyttet til forringelse av 
eller negative virkninger på vannmiljøet. En økonomisk 
analyse av vanntjenester basert på langtidsprognoser for 
tilbud og etterspørsel etter vann i nedbørfeltdistriktet er 
nødvendig for dette formål.

Det er behov for å forebygge eller redusere virkningene 39) 
av utilsiktet forurensning. Tiltak med sikte på dette bør 
inkluderes i tiltaksprogrammet.

Med hensyn til forebygging og reduksjon av forurensning 40) 
bør Fellesskapets vannpolitikk bygge på en kombinert 
metode med reduksjon av forurensning ved kilden 
gjennom fastsettelse av utslippsgrenseverdier og 
miljøkvalitetsstandarder.

Med hensyn til vannmengden bør det fastsettes generelle 41) 
prinsipper for kontroll av oppsamling og oppdemming 
for å sikre at de berørte hydrologiske systemer er 
miljømessig bærekraftige.

Felles miljøkvalitetsstandarder og utslippsgrenseverdier 42) 
for visse grupper eller familier av forurensende stoffer 
bør fastsettes som minstekrav i Fellesskapets regelverk. 
Det bør fastsettes bestemmelser om vedtakelse av slike 
standarder på fellesskapsplan.

Forurensning ved utslipp eller tap av prioriterte farlige 43) 
stoffer må opphøre eller fases ut. Europaparlamentet 
og Rådet bør, etter forslag fra Kommisjonen, enes 
om stoffer som det skal treffes prioriterte tiltak mot, 
og hvilke konkrete tiltak som skal treffes mot disse 
stoffenes forurensning av vann, idet det tas hensyn 
til alle kilder av betydning og fastsettes nivåer for og 
kombinasjoner av restriksjoner som er kostnadseffektive 
og forholdsmessige.

Ved påvisning av prioriterte farlige stoffer skal det 44) 
tas hensyn til føre-var-prinsippet, basert særlig på 
bestemmelse av et produkts potensielle skadevirkninger 
og en vitenskapelig vurdering av risiko.

(2)  EFT L 229 av 30.8.1980, s. 11. Direktivet sist endret ved direktiv 98/83/EF 
(EFT L 330 av 5.12.1998, s. 32).
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Medlemsstatene bør treffe tiltak for å fjerne forurensning 45) 
av overflatevann som skyldes de prioriterte stoffene, og 
gradvis redusere forurensningen fra andre stoffer som 
ellers ville hindre medlemsstatene i å nå målene fastsatt 
for forekomser av overflatevann.

For å sikre at offentligheten, herunder vannbrukere, deltar 46) 
i utarbeidingen og ajourføringen av forvaltningsplanene 
for nedbørfelt, må det sørges for tilstrekkelig informasjon 
om planlagte tiltak, og rapporteres om de framskritt 
som er gjort når det gjelder gjennomføringen av dem, 
med sikte på offentlighetens deltakelse før endelige 
beslutninger om nødvendige tiltak treffes.

Dette direktiv bør fastsette ordninger for å møte hindringer 47) 
for forbedring av vannets tilstand når de faller utenfor 
Fellesskapets vannregelverk, med sikte på å utvikle 
hensiktsmessige fellesskapsstrategier for å overvinne 
dem.

Kommisjonen bør hvert år framlegge en ajourført plan 48) 
for initiativer som den akter å foreslå på vannområdet.

Det bør innenfor rammen av dette direktiv fastsettes 49) 
tekniske spesifikasjoner for å sikre en enhetlig metode 
på fellesskapsplan. Kriterier for vurdering av vannets 
tilstand er et viktig skritt. Tilpasning av visse tekniske 
faktorer til den tekniske utvikling og standardisering 
av overvåkings-, prøvetakings- og analysemetoder bør 
vedtas i henhold til en komitéframgangsmåte. For å 
fremme grunnleggende forståelse og ensartet anvendelse 
av kriteriene for beskrivelse av nedbørfeltdistriktene og 
vurdering av vannets tilstand kan Kommisjonen vedta 
retningslinjer for anvendelse av disse kriteriene.

De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 50) 
dette direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EØF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen(1).

Gjennomføringen av dette direktiv bør gi et vernenivå 51) 
for vann som minst tilsvarer det som er fastsatt i tidligere 
rettsakter, som derfor bør oppheves når de relevante 
bestemmelser i dette direktiv er gjennomført i sin helhet.

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

Bestemmelsene i dette direktiv overtar for 52) 
rammebestemmelsene om reduksjon av forurensning 
fra farlige stoffer i henhold til direktiv 76/464/EØF(2). 
Nevnte direktiv bør derfor oppheves når de relevante 
bestemmelser i dette direktiv er gjennomført i sin helhet.

Det må sikres at eksisterende miljøregelverk for vern 53) 
av vann gjennomføres i sin helhet. Det må gjennom 
hensiktsmessige sanksjoner i medlemsstatenes lovgivning 
sikres at dette direktivs gjennomføringsbestemmelser 
anvendes korrekt i hele Fellesskapet. Slike sanksjoner 
bør være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og 
virke avskrekkende —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Formål

Formålet med dette direktiv er å fastsette en ramme for vern 
av innlands overflatevann, brakkvann, kystvann og grunnvann 
for å

forebygge ytterligere forringelse, og beskytte og forbedre a) 
tilstanden til økosystemer i vann, og med hensyn til 
vannbehov, også økosystemer på land og våtmarksområder 
som er direkte avhengige av økosystemene i vann,

fremme bærekraftig bruk av vann basert på langsiktig vern b) 
av tilgjengelige vannressurser,

sikte mot styrket vern og forbedring av vannmiljøet, blant c) 
annet gjennom spesielle tiltak for gradvis reduksjon av 
utslipp og tap av prioriterte stoffer og opphør eller utfasing 
av utslipp og tap av prioriterte farlige stoffer,

sikre gradvis reduksjon av forurensning av grunnvann og d) 
forebygge ytterligere forurensning, og

bidra til å bøte på virkningene av flom og tørke,e) 

(2)  EFT L 129 av 18.5.1976, s. 23. Direktivet endret ved direktiv 91/692/EØF 
(EFT L 377 av 31.12.1991, s. 48).
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og derved bidra til

å sikre tilstrekkelige forsyninger med overflatevann og 	
grunnvann av god kvalitet, som er nødvendig for en 
bærekraftig, balansert og rimelig bruk av vann,

en vesentlig reduksjon av forurensning av grunnvannet,	

vern av sjøterritorier og havområder, og	

å gjennomføre målene i relevante internasjonale avtaler, 	
herunder mål som tar sikte på å forebygge og eliminere 
forurensning av havmiljøet, ved fellesskapstiltak i 
henhold til artikkel 16 nr. 3, å stanse eller fase ut utslipp 
og tap av prioriterte farlige stoffer, med det endelige 
mål å oppnå konsentrasjoner i havmiljøet som er nær 
bakgrunnsverdiene for naturlig forekommende stoffer og 
nær null for menneskeskapte syntetiske stoffer.

Artikkel 2

Definisjoner

I dette direktiv menes med:

«overflatevann» innlandsvann, unntatt grunnvann, 1) 
brakkvann og kystvann, unntatt med hensyn til kjemisk 
tilstand, der også territorialfarvann inngår,

«grunnvann» alt vann som er under jordens overflate i 2) 
den mettede sonen og i direkte kontakt med bakken eller 
undergrunnen,

«innlandsvann» alt stillestående eller rennende vann på 3) 
bakken og alt grunnvann på landsiden av grunnlinjen fra 
hvilken bredden av territorialfarvann måles,

«elv» en forekomst av innlandsvann som for det meste 4) 
renner på jordoverflaten, men som delvis også kan renne 
under jorden,

«innsjø» en forekomst av stillestående innlands 5) 
overflatevann,

«brakkvann» forekomster av overflatevann i nærheten av 6) 
elvemunninger, som delvis er saltholdige som følge av 
nærheten til kystvann, men som i vesentlig grad påvirkes 
av rennende ferskvann,

«kystvann» overflatevann på landsiden av en linje der 7) 
hvert punkt befinner seg i en avstand av én nautisk mil 
på sjøsiden fra nærmeste punkt på grunnlinjen fra hvilken 
bredden av territorialfarvann måles, og som eventuelt 
strekker seg til yttergrensen for brakkvann,

«kunstig vannforekomst» en forekomst av overflatevann 8) 
som er skapt ved menneskelig virksomhet.

«sterkt endret vannforekomst» en forekomst av 9) 
overflatevann, som som følge av fysiske endringer ved 
menneskelig virksomhet har endret karakter betydelig, 
som fastsatt av medlemsstaten etter bestemmelsene i 
vedlegg II,

«forekomst av overflatevann» en avgrenset og betydelig 10) 
mengde overflatevann, som en innsjø, et reservoar, en 
bekk, elv eller kanal, del av en bekk, elv eller kanal, 
brakkvann eller kystvannstrekning,

«vannførende sjikt» ett eller flere underjordiske sjikt 11) 
av stein eller andre geologiske lag med porøsitet og 
permeabilitet tilstrekkelig til at en betydelig strøm av 
grunnvann eller oppsamling av betydelige mengder 
grunnvann er mulig,

«grunnvannsforekomst» en avgrenset mengde grunnvann 12) 
innen ett eller flere vannførende sjikt,

«nedbørfelt» et landområde hvorfra all overflateavrenning 13) 
renner gjennom en rekke bekker og elver og eventuelt 
innsjøer til havet gjennom én enkelt elvemunning eller ett 
enkelt delta,

«delnedbørfelt» et landområde hvorfra all 14) 
overflateavrenning renner gjennom en rekke bekker og 
elver og eventuelt innsjøer til et bestemt punkt i et 
vassdrag (vanligvis en innsjø eller et elvesammenløp),

«nedbørfeltdistrikt» et land- og havområde som utgjøres 15) 
av ett eller flere tilstøtende nedbørfelt med tilhørende 
grunnvann og kystvann som definert i artikkel 3 nr. 1 som 
hovedenhet for forvaltning av nedbørfelt,

«vedkommende myndighet» en myndighet som er utpekt 16) 
etter artikkel 3 nr. 2 eller 3,

«overflatevannets tilstand» et generelt uttrykk for 17) 
tilstanden til en forekomst av overflatevann, bestemt som 
den dårligste verdien av dens økologiske eller kjemiske 
tilstand,
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«god overflatevannstilstand» den tilstand en forekomst 18) 
av overflatevann oppnår når både den økologiske og 
kjemiske tilstanden minst er «god»,

«grunnvannstilstand» et generelt uttrykk for tilstanden 19) 
til en grunnvannsforekomst, bestemt som den dårligste 
verdien av dens økologiske eller kjemiske tilstand,

«god grunnvannstilstand» tilstanden oppnådd av en 20) 
grunnvannsforekomst når både den kvantitative og 
kjemiske tilstanden minst er «god»,

«økologisk tilstand» et uttrykk for kvaliteten til strukturen 21) 
og funksjonen til økosystemer i vann forbundet med 
overflatevann, klassifisert i samsvar med vedlegg V,

«god økologisk tilstand» tilstanden for en forekomst av 22) 
overflatevann klassifisert i samsvar med vedlegg V,

«godt økologisk potensial» tilstanden til en sterkt endret 23) 
vannforekomst eller en kunstig vannforekomst klassifisert 
i samsvar med vedlegg V,

«god kjemisk tilstand for overflatevann» den kjemiske 24) 
tilstanden som kreves for å nå miljømålene fastsatt 
i artikkel 4 nr. 1 bokstav a), det vil si den kjemiske 
tilstand oppnådd av en forekomst av overflatevann 
der konsentrasjonen av forurensende stoffer ikke 
overstiger miljøkvalitetsstandardene fastsatt i vedlegg 
IX og i henhold til artikkel 16 nr. 7, eller andre relevante 
fellesskapsregler som fastsetter miljøkvalitetsstandarder 
på fellesskapsplan,

«god kjemisk tilstand for grunnvann» den kjemiske 25) 
tilstanden for en grunnvannsforekomst som oppfyller alle 
vilkårene fastsatt i tabell 2.3.2 i vedlegg V,

«kvantitativ tilstand» et uttrykk for i hvilken grad en 26) 
grunnvannsforekomst påvirkes av direkte og indirekte 
oppsamling,

«tilgjengelig grunnvannsressurs» det langsiktige 27) 
årsgjennomsnittet av samlet gjenoppbygging av 
grunnvannsforekomsten minus langsiktig årsgjennomsnitt 
av avrenning som kreves for å nå de økologiske 
kvalitetsmålene for tilsvarende overflatevann i henhold 
til artikkel 4, for å unngå vesentlig forringelse av vannets 
økologiske tilstand og unngå enhver vesentlig skade på 
tilknyttede økosystemer på land,

«god kvantitativ tilstand» tilstanden definert i tabell 2.1.2 28) 
i vedlegg V,

«farlige stoffer» stoffer eller stoffgrupper som er giftige, 29) 
persistente og bioakkumulerbare, og andre stoffer eller 
stoffgrupper som gir grunn til tilsvarende bekymring,

«prioriterte stoffer» stoffer som er identifisert i samsvar 30) 
med artikkel 16 nr. 2 og oppført i vedlegg X. Blant disse 
stoffene er «prioriterte farlige stoffer», som betyr stoffer 
identifisert i samsvar med artikkel 16 nr. 3 og 6 som det er 
truffet tiltak for i samsvar med artikkel 16 nr. 1 og 8,

«forurensende stoffer» alle stoffer som kan forårsake 31) 
forurensning, særlig stoffene oppført i vedlegg VIII,

«direkte utslipp til grunnvann» utslipp av forurensende 32) 
stoffer til grunnvannet uten at de blir filtrert gjennom jord 
eller undergrunn,

«forurensning» direkte eller indirekte tilførsel, som følge 33) 
av menneskelig virksomhet, av stoffer eller varme til luft, 
vann eller jord som kan være skadelig for menneskers helse 
eller kvaliteten på økosystemer i vann eller økosystemer 
på land som er direkte avhengige av økosystemer i vann, 
eller medføre skade på materielle verdier eller forringelse 
eller forstyrrelse av miljøet eller annen legitim anvendelse 
av miljøet.

«miljømål» målene fastsatt i artikkel 4,34) 

«miljøkvalitetsstandard» konsentrasjonen av et bestemt 35) 
forurensende stoff eller en bestemt gruppe av forurensende 
stoffer i vann, sediment eller biota, som ikke må overskrides 
av hensyn til menneskers helse og miljøet,

«kombinert framgangsmåte» kontroll med utslipp i 36) 
overflatevann i samsvar med framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 10,

«drikkevann» samme betydning som i direktiv 80/778/37) 
EØF, som endret ved direktiv 98/83/EF,

«vanntjenester» alle tjenester som stiller til rådighet for 38) 
husholdninger, offentlige institusjoner eller enhver form 
for økonomisk virksomhet, 
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oppsamling, oppdemming, lagring, behandling og a) 
distribusjon av overflatevann eller grunnvann,

oppsamlings- og behandlingsanlegg for spillvann med b) 
etterfølgende utslipp i overflatevann,

«bruk av vann» vanntjenester sammen med eventuell 39) 
annen virksomhet som fastsatt i artikkel 5 og vedlegg II, 
som har vesentlig innvirkning på vannets tilstand,

 Dette begrepet får anvendelse i artikkel 1 og den 
økonomiske analysen utført i samsvar med artikkel 5 og 
vedlegg III bokstav b).

«utslippsgrenseverdier» massen, uttrykt i form av bestemte 40) 
parametrer, konsentrasjonen og/eller nivået til et utslipp 
som ikke må overskrides i løpet av ett eller flere bestemte 
tidsrom. Utslippsgrenseverdiene kan også fastsettes for 
bestemte grupper, familier eller kategorier av stoffer, 
særlig for dem som er omhandlet i artikkel 16.

 Utslippsgrenseverdiene for stoffer gjelder normalt på det 
punkt der utslippene forlater anlegget, idet det ikke tas 
hensyn til fortynning. Når det gjelder indirekte utslipp til 
vann, kan det tas hensyn til virkningen av behandling av 
spillvann ved bestemmelse av utslippsgrenseverdiene til 
det aktuelle anlegget, forutsatt at et tilsvarende nivå sikres 
for miljøvernet som helhet, og forutsatt at det ikke fører til 
høyere forurensningsnivå i miljøet.

«utslippsreduksjon» reduksjoner som har som mål 41) 
en bestemt utslippsbegrensning, for eksempel en 
utslippsgrenseverdi, eller som på annen måte angir 
grenser eller vilkår for virkningene av, arten av eller andre 
egenskaper ved utslipp eller driftsforhold som påvirker 
utslippene. Bruk av uttrykket «utslippsreduksjon» i dette 
direktiv skal i forbindelse med bestemmelser i andre 
direktiver ikke anses som en ny forståelse av nevnte 
bestemmelser.

Artikkel 3

Samordning av administrative tiltak innenfor et 
nedbørfelt

1. Medlemsstatene skal påvise de enkelte nedbørfelt på sitt 
nasjonale territorium, og for dette direktivs formål, knytte dem 
til nedbørfeltdistrikter. Små nedbørfelt kan om nødvendig slås 
sammen med større nedbørfelt eller kombineres med tilstøtende 
små nedbørfelt så de danner et eget nedbørfeltdistrikt. Dersom 
grunnvannet ikke i sin helhet ligger innenfor et bestemt 
nedbørfelt, skal det påvises og regnes til det nedbørfeltdistrikt 
som ligger nærmest eller er mest hensiktsmessig. Kystvann 
skal påvises og regnes til det/de nedbørfeltdistrikt som ligger 
nærmest eller er mest hensiktsmessig.

2. Medlemsstatene skal sørge for hensiktsmessige 
administrative ordninger, herunder utpeking av egnet 
vedkommende myndighet, for anvendelsen av dette direktivs 
bestemmelser innenfor hvert nedbørfeltdistrikt på sitt 
territorium.

3. Medlemsstatene skal sørge for at et nedbørfelt som 
strekker seg over mer enn én medlemsstats territorium, blir 
regnet under et internasjonalt nedbørfeltdistrikt. På anmodning 
fra den berørte medlemsstat skal Kommisjonen bidra til å lette 
opprettelsen av internasjonale nedbørfeltdistrikter.

Hver medlemsstat skal sørge for hensiktsmessige administrative 
ordninger, herunder utpeking av egnet vedkommende 
myndighet, for anvendelsen av dette direktivs bestemmelser 
innen den del av et internasjonalt nedbørfeltdistrikt som 
befinner seg på dens territorium.

4. Medlemsstatene skal sørge for at kravene i dette direktiv 
for gjennomføring av miljømålene som er fastsatt i henhold til 
artikkel 4, særlig alle tiltaksprogrammer, samordnes for hele 
nedbørfeltdistriktet. For internasjonale nedbørfeltdistrikter 
skal de berørte medlemsstater sammen sørge for denne 
samordningen, og de kan for dette formål bruke eksisterende 
strukturer som følger av internasjonale avtaler. På anmodning 
fra de berørte medlemsstater skal Kommisjonen bidra til å lette 
utarbeidingen av tiltaksprogrammene.

5. Dersom et nedbørfeltdistrikt strekker seg utover 
Fellesskapets territorium, skal den eller de berørte medlemsstater 
bestrebe seg på å oppnå en hensiktsmessig samordning med de 
berørte tredjestater, med sikte på å nå målene i dette direktiv 
for hele nedbørfeltet. Medlemsstatene skal sørge for at reglene 
i dette direktiv anvendes på deres territorium.

6. Medlemsstatene kan, for dette direktivs formål, utpeke 
et eksisterende nasjonalt eller internasjonalt organ som 
vedkommende myndighet.

7. Medlemsstatene skal utpeke vedkommende myndighet 
innen datoen nevnt i artikkel 24.

8. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen en liste 
over sine vedkommende myndigheter og vedkommende 
myndigheter i alle internasjonale organer der de deltar, senest 
seks måneder etter datoen nevnt i artikkel 24. Opplysningene 
nevnt i vedlegg I skal oppgis for hver vedkommende 
myndighet.

9. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om 
eventuelle endringer i opplysningene oversendt i henhold til 
nr. 8 innen tre måneder etter at endringen er trådt i kraft.
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Artikkel 4

Miljømål

1. Ved gjennomføringen av tiltaksprogrammene fastsatt i 
forvaltningsplanene for nedbørfelt gjelder følgende:

a) når det gjelder overflatevann

medlemsstatene skal iverksette de nødvendige tiltak for i) 
å forebygge forringelse av tilstanden til alle forekomster 
av overflatevann, med forbehold for anvendelsen av 
nr. 6 og 7 og uten at nr. 8 berøres,

medlemsstatene skal verne, forbedre og gjenopprette ii) 
alle forekomster av overflatevann, med forbehold 
for anvendelsen av nr. iii), for kunstige og sterkt 
endrede vannforekomster, med sikte på å oppnå god 
overflatevannstilstand senest 15 år etter ikrafttredelsen 
av dette direktiv, i samsvar med bestemmelsene i vedlegg 
V, med forbehold for anvendelse av forlengelsene 
fastsatt i samsvar med nr. 4 samt anvendelsen av nr. 5, 
6 og 7, og uten at nr. 8 berøres,

medlemsstatene skal verne og forbedre alle kunstige og iii) 
sterkt endrede vannforekomster, med sikte på å oppnå 
godt økologisk potensial og god kjemisk tilstand for 
overflatevann senest 15 år etter ikrafttredelsen av dette 
direktiv, i samsvar med bestemmelsene i vedlegg V, 
med forbehold for anvendelse av forlengelsene fastsatt 
i samsvar med nr. 4 samt anvendelsen av nr. 5, 6 og 7, 
og uten at nr. 8 berøres,

medlemsstatene skal iverksette de nødvendige tiltak i iv) 
samsvar med artikkel 16 nr. 1 og 8 med sikte på gradvis 
reduksjon av forurensning fra prioriterte stoffer og 
opphør eller utfasing av utslipp og tap av prioriterte 
farlige stoffer,

uten at relevante internasjonale avtaler som nevnt i artikkel 
1 for de berørte parter, berøres,

b) når det gjelder grunnvann

medlemsstatene skal gjennomføre nødvendige tiltak for i) 
å forebygge eller begrense tilførselen av forurensende 
stoffer til grunnvannet og forebygge forringelse 
av tilstanden til alle grunnvannsforekomster, med 
forbehold for anvendelsen av nr. 6 og 7 og uten at nr. 8 
berøres, og med forbehold for anvendelsen av artikkel 
11 nr. 3 bokstav j),

medlemsstatene skal verne, forbedre og gjenopprette ii) 
alle grunnvannsforekomster, sikre balanse mellom 
oppsamling og fornyelse av grunnvann, med sikte 
på å oppnå god tilstand for grunnvann senest 15 
år etter ikrafttredelsen av dette direktiv, i samsvar 
med bestemmelsene i vedlegg V, med forbehold for 
anvendelse av forlengelsene fastsatt i samsvar med 
nr. 4 samt anvendelsen av nr. 5, 6 og 7 og uten at nr. 8 
berøres, og med forbehold for anvendelsen av artikkel 
11 nr. 3 bokstav j),

medlemsstatene skal iverksette de nødvendige tiltak iii) 
for å snu en eventuell vesentlig og vedvarende stigende 
tendens i konsentrasjonen av forurensende stoffer som 
følge av menneskelig virksomhet, med sikte på gradvis 
reduksjon av grunnvannsforurensningen.

 Tiltak for å snu utviklingen skal gjennomføres i 
samsvar med artikkel 17 nr. 2, 4 og 5, idet det tas 
hensyn til gjeldende standarder fastsatt i Fellesskapets 
regelverk, med forbehold for anvendelsen av nr. 6 og 
7, og uten at nr. 8 berøres,

c) når det gjelder beskyttede områder

medlemsstatene skal innen 15 år etter ikrafttredelsen av 
dette direktiv, sørge for samsvar med alle standarder og 
mål, med mindre annet er angitt i de fellesskapsregler som 
ligger til grunn for opprettelsen av de enkelte beskyttede 
områder.

2. Dersom flere enn ett av målene i nr. 1 gjelder for en gitt 
vannforekomst, anvendes det strengeste målet.

3. Medlemsstatene kan utpeke en forekomst av overflatevann 
som kunstig eller sterkt endret dersom

de endringer i vannforekomstens hydromorfologiske a) 
egenskaper som er nødvendige for å oppnå god økologisk 
tilstand, ville ha vesentlige negative virkninger på

miljøet generelt,i) 

navigasjon, herunder havneanlegg, eller ii) 
fritidsaktiviteter,

virksomhet som ligger til grunn for lagring av vann, iii) 
for eksempel drikkevannsforsyning, strømproduksjon 
eller vanning,

vannregulering, flomvern, drenering, elleriv) 

annen like viktig bærekraftig menneskelig virksomhet,v) 
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de nyttige formålene for den kunstige eller sterkt endrede b) 
vannforekomsten, på grunn av teknisk gjennomførbarhet 
eller urimelige kostnader, ikke med rimelighet kan oppnås 
med andre midler som miljømessig er vesentlig bedre.

 En slik utpeking, og begrunnelsen for den, skal nevnes 
spesifikt i de forvaltningsplaner for nedbørfelt som kreves 
i henhold til artikkel 13 og revideres hvert sjette år.

4. Fristene fastsatt i henhold til nr. 1 kan forlenges med 
sikte på å nå målene gradvis for vannforekomster, forutsatt 
at ingen ytterligere forringelse av tilstanden til den berørte 
vannforekomsten forekommer, og følgende mål nås:

medlemsstatene fastslår at ikke alle nødvendige a) 
forbedringer i vannforekomstenes tilstand kan nås med 
rimelighet innenfor tidsrammen fastsatt i nevnte nummer, 
av minst én av følgende årsaker:

tidsrammen for de nødvendige forbedringene kan av i) 
tekniske årsaker bare gjennomføres gradvis og vil 
sprenge tidsrammen,

det ville være urimelig dyrt å fullføre forbedringene ii) 
innenfor tidsrammen,

naturforhold tillater ikke forbedring av iii) 
vannforekomstenes tilstand innenfor tidsrammen,

forlengelse av fristen, med begrunnelse, er uttrykkelig b) 
fastsatt og forklart i den forvaltningsplanen for nedbørfelt 
som kreves i henhold til artikkel 13,

forlengelsene skal begrenses til høyst to ytterligere c) 
ajourføringer av forvaltningsplanen for nedbørfelt, unntatt 
i tilfeller der naturforholdene er slik at målene ikke kan nås 
i dette tidsrommet,

et sammendrag av tiltakene som kreves i henhold til d) 
artikkel 11, som anses som nødvendige for gradvis å 
bringe vannforekomstene til den nødvendige tilstand 
innen den forlengede fristen, årsaken til enhver vesentlig 
forsinkelse med å gjennomføre disse tiltakene og den 
forventede tidsplanen for gjennomføringen er angitt 
i forvaltningsplanen for nedbørfelt. En oversikt over 

gjennomføringen av disse tiltakene og en oppsummering 
av eventuelle tilleggstiltak skal inkluderes i ajourføringer 
av forvaltningsplanen for nedbørfelt.

5. Medlemsstatene kan for bestemte vannforekomster 
tilstrebe å gjennomføre mindre strenge miljømål enn dem 
som kreves i henhold til nr. 1, dersom vannforekomstene er så 
påvirket av menneskelig virksomhet, som bestemt i samsvar 
med artikkel 5 nr. 1, at det er umulig eller urimelig dyrt å nå 
disse målene, og følgende vilkår er oppfylt:

de miljømessige og sosioøkonomiske behov som denne a) 
menneskelige virksomheten tjener, kan ikke oppfylles ved 
andre midler som er miljømessig er vesentlig gunstigere, 
uten urimelige kostnader,

medlemsstatene sikrerb) 

for overflatevann, at det oppnås best mulig økologisk 	
og kjemisk tilstand, ut fra virkninger som ikke med 
rimelighet kan unngås på grunn av arten av menneskelig 
virksomhet eller forurensning,

for grunnvann, minst mulig endringer i grunnvannets 	
gode tilstand, ut fra virkninger som ikke med rimelighet 
kan unngås på grunn av arten av menneskelig 
virksomhet eller forurensning,

ingen ytterligere forringelse forekommer i den berørte c) 
vannforekomstens tilstand,

mindre strenge miljømål er uttrykkelig angitt, og begrunnet, d) 
i den forvaltningsplanen for nedbørfelt som kreves i 
henhold til artikkel 13, og målene revideres hvert sjette år.

6. Midlertidig forringelse av tilstanden til vannforekomster 
er ikke i strid med kravene i dette direktiv dersom den 
skyldes naturlige omstendigheter eller force majeure som 
er usedvanlige og ikke med rimelighet kan forutses, særlig 
ekstrem flom og langvarig tørke, eller skyldes omstendigheter 
som følge av ulykker som ikke med rimelighet kan forutses, 
dersom følgende vilkår er oppfylt:

alle praktisk gjennomførbare tiltak er truffet for å a) 
forhindre ytterligere forringelse i tilstanden og unngå 
hindringer for gjennomføring av målene i dette direktiv 
i andre vannforekomster som ikke er berørt av disse 
omstendighetene,



23.6.2011 Nr. 35/599EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

forholdene der omstendighetene er usedvanlige eller ikke b) 
med rimelighet kan forutses, kan angis, sammen med 
egnede indikatorer, i forvaltningsplanen for nedbørfelt,

tiltakene som skal treffes under slike usedvanlige c) 
omstendigheter, inngår i tiltaksprogrammet, og vil ikke 
være til hinder for gjenopprettingen av vannforekomstens 
kvalitet når omstendighetene ikke lenger foreligger,

virkningene av omstendigheter som er usedvanlige eller d) 
ikke med rimelighet kunne forutses, vurderes årlig, og med 
forbehold for årsakene nevnt i nr. 4 bokstav a), treffes alle 
tiltak med sikte på så raskt som praktisk gjennomførbart 
å gjenopprette den tilstand vannforekomsten hadde før 
virkningene av omstendighetene,

et sammendrag av virkningene av omstendighetene og e) 
tiltak som er truffet eller skal treffes i henhold til bokstav a) 
og b), inkluderes i neste ajourføring av forvaltningsplanen 
for nedbørfelt.

7. Medlemsstatene foretar ikke en overtredelse av dette 
direktiv dersom

manglende oppnåelse av god grunnvannstilstand, god 	
økologisk tilstand, eventuelt godt økologisk potensial, 
eller manglende forebygging av forringelse i tilstanden til 
en forekomst av overflatevann eller grunnvannsforekomst, 
skyldes endringer i de fysiske egenskapene til en 
forekomst av overflatevann eller endringer i nivået av 
grunnvannsforekomster, eller

manglende forebygging av forringelse fra svært god 	
tilstand til god tilstand skyldes bærekraftig menneskelig 
virksomhet,

og samtlige følgende vilkår er oppfylt:

alle praktiske tiltak treffes for å minske skadevirkningene a) 
på vannforekomstens tilstand,

årsakene til endringene er spesifikt angitt i den b) 
forvaltningsplanen for nedbørfelt som kreves i henhold til 
artikkel 13, og målene revideres hvert sjette år,

årsakene til endringene er tvingende allmenne hensyn, og/c) 
eller nytten for miljøet og samfunnet ved gjennomføring 
av målene nevnt i nr. 1 er mindre enn nytten av de 
nye endringene for menneskers helse, opprettholdelse av 
menneskers helse eller bærekraftig utvikling, og

de nyttige målene som tilstrebes ved disse endringene av d) 
vannforekomsten, kan av tekniske årsaker eller urimelige 
kostnader ikke gjennomføres med andre midler som er 
miljømessig vesentlig bedre.

8. Ved anvendelse av nr. 3, 4, 5, 6 og 7 skal en medlemsstat 
sikre at anvendelsen ikke vedvarende utelukker eller 
hindrer gjennomføring av målene i dette direktiv i andre 
vannforekomster i samme nedbørfelt, og at anvendelsen er 
forenlig med gjennomføringen av annet fellesskapsregelverk 
som gjelder miljøet.

9. Det skal treffes tiltak for å sikre at gjennomføringen 
av de nye bestemmelsene, herunder anvendelsen av nr. 3, 
4, 5, 6 og 7, sikrer minst samme vernenivå som gjeldende 
fellesskapsregelverk.

Artikkel 5

Nedbørfeltets egenskaper, vurdering av miljøvirkningene 
av menneskelig virksomhet og økonomisk analyse av 

bruken av vann

1. Hver medlemsstat skal sørge for at det for hvert nedbørfelt 
eller del av et internasjonalt nedbørfelt på statens territorium 
foretas

en analyse av egenskapene,	

en vurdering av virkningene av menneskelig virksomhet på 	
overflatevannets og grunnvannets tilstand, og

en økonomisk analyse av vannbruken	

i samsvar med de tekniske spesifikasjonene i vedlegg II og 
III, og at dette er gjennomført minst fire år ikrafttredelsen av 
dette direktiv.

2. Analysene og vurderingen nevnt i nr. 1 skal vurderes 
på nytt og om nødvendig ajourføres minst tretten år etter 
ikrafttredelsen av dette direktiv, og deretter hvert sjette år.
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Artikkel 6

Register over beskyttede områder

1. Medlemsstatene skal sørge for at det opprettes ett eller 
flere registre over alle områder innenfor hvert nedbørfelt 
som er utpekt som områder som krever spesiell beskyttelse i 
henhold til bestemt fellesskapsregelverk for at overflatevannet 
eller grunnvannet skal vernes, eller for at habitater eller arter 
som er direkte avhengig av vannet, skal bevares. De skal sørge 
for at registeret eller registrene er fullført senest fire år etter 
ikrafttredelsen av dette direktiv.

2. Registeret eller registrene skal omfatte alle 
vannforekomster i henhold til artikkel 7 og alle beskyttede 
områder som omfattes av vedlegg IV.

3. For hvert nedbørfelt skal registeret eller registrene over 
beskyttede områder løpende revurderes og ajourføres.

Artikkel 7

Vann som brukes til oppsamling av drikkevann

1. Medlemsstatene skal for hvert nedbørfeltdistrikt 
identifisere

alle vannforekomster som brukes til oppsamling av 	
drikkevann, og gir mer enn 10 m3 per dag i gjennomsnitt 
eller betjener flere enn 50 personer, og

de vannforekomster som er tiltenkt slik bruk i framtiden.	

Medlemsstatene skal i samsvar med vedlegg V overvåke de 
vannforekomster som i henhold til vedlegg V gir gjennomsnittlig 
mer enn 100 m3 per dag.

2. For hver vannforekomst identifisert i henhold til nr. 1 skal 
medlemsstatene — i tillegg til å gjennomføre målene i artikkel 
4 i samsvar med kravene i dette direktiv for forekomster 
av overflatevann, herunder kvalitetsstandardene vedtatt på 
fellesskapsplan i henhold til artikkel 16 — sørge for at vannet 
etter den anvendte vannbehandlingsordningen og i samsvar 
med Fellesskapets regelverk oppfyller kravene i direktiv 
80/778/EØF, som endret ved direktiv 98/83/EF.

3. Medlemsstatene skal sørge for nødvendig vern av de 
identifiserte vannforekomstene med sikte på å unngå forringelse 
av kvaliteten, slik at omfanget av nødvendig rensing ved 

produksjonen av drikkevann kan reduseres. Medlemsstatene 
kan opprette vernesoner for disse vannforekomstene.

Artikkel 8

Overvåking av overflatevannets og grunnvannets tilstand 
samt beskyttede områder

1. Medlemsstatene skal sørge for at det utarbeides 
programmer for overvåking av vanntilstanden for å sikre 
enhetlig og omfattende oversikt over vanntilstanden innenfor 
hvert nedbørfelt:

når det gjelder overflatevann skal programmene omfatte	

mengde og vannstand eller vannføring, i den grad i) 
det er relevant for økologisk og kjemisk tilstand og 
økologisk potensial, og

økologisk og kjemisk tilstand og økologisk potensial,ii) 

når det gjelder grunnvann skal programmene omfatte 	
overvåking av kjemisk og kvantitativ tilstand,

når det gjelder beskyttede områder skal programmene 	
ovenfor suppleres med spesifikasjonene i Fellesskapets 
regelverk som er grunnlaget for opprettelsen av de enkelte 
beskyttede områder.

2. Disse programmene skal være bruksklare senest seks 
år etter ikrafttredelsen av dette direktiv, med mindre annet 
er bestemt i det aktuelle regelverk. Overvåkingen skal være i 
samsvar med kravene i vedlegg V.

3. Tekniske spesifikasjoner og standardiserte metoder for 
analyse og overvåking av vannets tilstand skal fastsettes etter 
framgangsmåten i artikkel 21.

Artikkel 9

Dekning av kostnadene knyttet til vanntjenester

1. Medlemsstatene skal ta hensyn til prinsippet om at 
kostnadene knyttet til vanntjenester, herunder miljø- og 
ressurskostnader, skal dekkes, idet det tas hensyn til den 
økonomiske analysen utført i henhold til vedlegg III, særlig 
prinsippet om at forurenser betaler.
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Medlemsstatene skal innen år 2010 sørge for at

vannprisingspolitikken i tilstrekkelig grad stimulerer 	
brukerne til å bruke vann effektivt, og dermed bidrar til at 
miljømålene i dette direktiv nås,

de forskjellige sektorene for bruk av vann, minst oppdelt 	
i industri, husholdninger og landbruk, bidrar tilstrekkelig 
til dekning av kostnadene ved vanntjenester, basert på den 
økonomiske analysen i henhold til vedlegg III og ut fra 
hensynet til prinsippet om at forurenser betaler.

Medlemsstatene kan i denne sammenheng ta hensyn til 
dekningens sosiale, miljømessige og økonomiske virkninger 
samt geografiske og klimamessige forhold i den eller de 
berørte regioner.

2. Medlemsstatene skal i sine forvaltningsplaner for 
nedbørfelt angi hvilke tiltak som planlegges med sikte på 
gjennomføring av nr. 1, og som vil bidra til at miljømålene i 
dette direktiv nås, og hvilke bidrag de forskjellige sektorene for 
vannbruk yter til dekning av kostnadene ved vanntjenester.

3. Denne artikkel er ikke til hinder for finansiering av 
særlige forebyggende eller korrigerende tiltak med henblikk på 
å gjennomføre målene i dette direktiv.

4. Medlemsstatene bryter ikke bestemmelsene i dette 
direktiv dersom de i samsvar med etablert praksis beslutter 
ikke å anvende bestemmelsene i nr. 1 annet punktum, og i den 
forbindelse relevante bestemmelser i nr. 2, for en gitt sektor 
for vannbruk, dersom dette ikke strider mot dette direktivs 
formål og hindrer at direktivets mål nås. Medlemsstatene skal 
begrunne hvorfor de ikke anvender hele nr. 1 annet punktum, i 
forvaltningsplanene for nedbørfelt.

Artikkel 10

Kombinert framgangsmåte for punktkilder og diffuse 
kilder

1. Medlemsstatene skal sørge for at alle utslipp nevnt i nr. 2 
i overflatevann kontrolleres i samsvar med den kombinerte 
framgangsmåten omhandlet i denne artikkel.

2. Medlemsstatene skal sørge for at følgende fastsettes og/
eller gjennomføres:

utslippsreduksjon basert på den beste tilgjengelige a) 
teknologi, eller

relevante utslippsgrenseverdier, ellerb) 

for diffuse virkninger, en kontroll som, eventuelt, omfatter c) 
den beste miljøpraksis

som fastsatt i

rådsdirektiv 96/61/EF av 24. september 1996 om integrert 	
forebygging og begrensning av forurensning(1),

rådsdirektiv 91/271/EØF av 21. mai 1991 om rensing av 	
avløpsvann fra byområder(2),

rådsdirektiv 91/676/EØF av 12. desember 1991 om 	
beskyttelse av vann mot forurensning forårsaket av nitrater 
fra landbruket(3),

direktiver som vedtas i henhold til artikkel 16 i dette 	
direktiv,

direktivene oppført i vedlegg IX,	

annet relevant fellesskapsregelverk,	

innen tolv år etter ikrafttredelsen av dette direktiv, med mindre 
annet er angitt i det berørte regelverk.

3. Dersom et kvalitetsmål eller en kvalitetsstandard, enten 
det eller den er fastsatt i henhold til dette direktiv, i direktivene 
oppført i vedlegg IX eller i henhold til annet fellesskapsregelverk, 
krever strengere vilkår enn dem som følger av anvendelsen av 
nr. 2, fastsettes strengere utslippsreduksjon i samsvar med 
dette.

Artikkel 11

Tiltaksprogram

1. Hver medlemsstat skal sørge for at det for hvert 
nedbørfeltdistrikt, eller for den del av et internasjonalt 
nedbørfeltdistrikt som ligger på dens territorium, utarbeides 
et tiltaksprogram for å nå målene i artikkel 4, idet det tas 
hensyn til resultatene av analysene som kreves i henhold til 
artikkel 5. Disse tiltaksprogrammene kan vise til tiltak som 

(1)  EFT L 257 av 10.10.1996, s.26.
(2)  EFT L 135 av 30.5.1991, s. 40. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 

98/15/EF (EFT L 67 av 7.3.1998, s. 29).
(3)  EFT L 375 av 31.12.1991, s. 1.
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følger av lovgivning vedtatt på nasjonalt plan og omfatter hele 
territoriet til en medlemsstat. Medlemsstaten kan eventuelt 
vedta tiltak som gjelder alle nedbørfeltdistrikter og/eller deler 
av internasjonale nedbørfeltdistrikter som befinner seg på dens 
territorium.

2. Hvert tiltaksprogram skal omfatte de «grunnleggende 
tiltakene» nevnt i nr. 3, og om nødvendig «tilleggstiltak».

3. «Grunnleggende tiltak» er minstekrav som skal oppfylles 
og omfatter

tiltak som kreves for å gjennomføre Fellesskapets regelverk a) 
for vern av vann, herunder tiltakene som kreves i henhold 
til rettsaktene nevnt i artikkel 10 og i del A i vedlegg VI,

tiltak som anses hensiktsmessige for formålene i artikkel b) 
9,

tiltak for å fremme effektiv og bærekraftig bruk av vann, c) 
for å unngå at gjennomføringen av målene nevnt i artikkel 
4 settes i fare,

tiltak for å oppfylle kravene i artikkel 7, herunder tiltak d) 
for å sikre vannkvaliteten og redusere omfanget av rensing 
som kreves ved produksjon av drikkevann,

kontrolltiltak ved oppsamling av ferskt overflatevann e) 
og grunnvann samt oppdemming av overflateferskvann, 
herunder ett eller flere registre over vannoppsamling og 
krav om forhåndstillatelse til oppsamling og oppdemming. 
Disse kontrolltiltakene skal regelmessig revurderes og 
om nødvendig ajourføres. Medlemsstatene kan unnta 
oppsamling eller oppdemming som ikke har vesentlig 
betydning for vannets tilstand, fra disse kontrolltiltakene,

kontroll, herunder krav om forhåndstillatelse til f) 
kunstig infiltrasjon for fornyelse eller økning av 
grunnvannsforekomster. Vannet som brukes, kan stamme 
fra overflatevann eller grunnvann, forutsatt at bruken 
av kilden ikke hindrer gjennomføring av miljømålene 
som er fastsatt for kilden eller den infiltrerte eller økte 
grunnvannsforekomsten. Denne kontrollen skal regelmessig 
revurderes og om nødvendig ajourføres,

for utslipp fra punktkilder som kan forårsake forurensning, g) 
krav om forhåndsregulering, for eksempel forbud mot 
tilførsel av forurensende stoffer til vannet, eller om 
forhåndstillatelse eller registrering basert på generelle 
bindende regler som fastsetter utslippsreduksjon for de 

aktuelle forurensende stoffer, herunder reduksjon i samsvar 
med artikkel 10 og 16. Denne reduksjonen skal regelmessig 
revurderes og om nødvendig ajourføres,

for diffuse kilder som kan forårsake forurensning, tiltak for å h) 
forebygge eller redusere tilførselen av forurensende stoffer. 
Reduksjonen kan ha form av krav om forhåndsregulering, 
for eksempel forbud mot tilførsel av forurensende stoffer 
til vannet, eller om forhåndstillatelse eller registrering 
basert på generelle bindende regler dersom et slikt krav 
ikke ellers er fastsatt i Fellesskapets regelverk. Denne 
reduksjonen skal regelmessig revurderes og om nødvendig 
ajourføres,

for andre vesentlige skadevirkninger på vanntilstanden som i) 
omhandlet i artikkel 5 og vedlegg II, særlig tiltak for å sikre 
at de hydromorfologiske forholdene i vannforekomstene 
oppfyller kravene til økologisk tilstand eller godt økologisk 
potensial for vannforekomster betegnet som kunstige eller 
sterkt endret. Reduksjon for dette formål kan ha form 
av krav om forhåndstillatelse eller registrering basert på 
generelle bindende regler dersom et slikt krav ikke ellers er 
fastsatt i Fellesskapets regelverk. Denne reduksjonen skal 
regelmessig revurderes og om nødvendig ajourføres,

forbud mot direkte utslipp av forurensende stoffer i j) 
grunnvann, med forbehold for følgende bestemmelser:

 Medlemsstatene kan tillate gjeninnsprøyting i samme 
vannførende sjikt som har vært brukt til geotermiske 
formål.

De kan også tillate følgende, samtidig som de fastsetter 
tilknyttede vilkår:

innsprøyting av vann som inneholder stoffer som 	
stammer fra leting etter og utvinning av hydrokarboner 
eller gruvevirksomhet samt innsprøyting av vann av 
tekniske årsaker i geologiske lag som av naturlige 
årsaker er permanent uegnet til andre formål. Slik 
innsprøyting skal ikke inneholde andre stoffer enn dem 
som stammer fra nevnte operasjoner,

gjeninnsprøyting av vann pumpet opp fra gruver eller 	
steinbrudd eller vann pumpet opp i forbindelse med 
oppføring eller vedlikehold av byggverk,
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innsprøyting av naturgass eller flytende petroleumsgass 	
(LPG) for lagringsformål i geologiske lag som av 
naturlige årsaker er permanent uegnet til andre 
formål,

innsprøyting av naturgass eller flytende petroleumsgass 	
(LPG) for lagringsformål i andre geologiske lag der 
det er et overhengende behov for gasstilførsel, og der 
innsprøytingen kan hindre nåværende eller framtidig 
fare for forringelse av grunnvannskvaliteten,

bygge- og anleggsarbeider og tilsvarende virksomhet 	
på eller i jorden som kan komme i kontakt med 
grunnvann. For disse formål kan medlemsstatene 
bestemme at slik virksomhet skal anses som tillatt, 
forutsatt at den utføres i samsvar med generelle 
bindende regler som medlemsstaten har fastsatt for 
slik virksomhet,

utslipp av små mengder forurensende stoffer for 	
vitenskapelige formål, med sikte på å beskrive, 
beskytte eller forbedre vannforekomster, begrenset til 
den mengde som er strengt nødvendig for de aktuelle 
formål,

forutsatt at slike utslipp ikke hindrer gjennomføringen av 
miljømålene som er fastsatt for grunnvannsforekomsten.

i samsvar med tiltak truffet i henhold til artikkel 16, tiltak k) 
for å eliminere forurensning av overflatevann med stoffene 
oppført på listen over prioriterte stoffer vedtatt i henhold til 
artikkel 16 nr. 2, og for gradvis reduksjon av forurensning 
med andre stoffer som ellers ville hindre medlemsstatene i 
å nå målene for grunnvannsforekomstene fastsatt i artikkel 
4,

alle tiltak som er nødvendige for å hindre betydelige tap l) 
av forurensende stoffer fra tekniske installasjoner, og for 
å forebygge og/eller redusere virkningen av forurensning 
som følge av uhell, for eksempel ved flom, herunder 
gjennom systemer for å oppdage og advare om slike 
hendelser og i ulykkestilfeller som ikke med rimelighet 
kan forutses, alle hensiktsmessige tiltak for å redusere 
risikoen for økosystemer i vann.

4. «Tilleggstiltak» er tiltak som utarbeides og gjennomføres 
i tillegg til de grunnleggende tiltakene, med sikte på å nå 
målene fastsatt i henhold til artikkel 4. Del B i vedlegg VI 
inneholder en ikke-uttømmende liste over slike tiltak.

Medlemsstatene kan også vedta ytterligere tilleggstiltak for å 
sikre ytterligere vern eller forbedring av vann som omfattes 
av dette direktiv, herunder ved gjennomføringen av relevante 
internasjonale avtaler som nevnt i artikkel 1.

5. Dersom overvåking eller andre data tyder på at målene 
fastsatt i henhold til artikkel 4 for en vannforekomst ikke vil 
bli nådd, skal medlemsstatene sørge for at

årsakene til dette undersøkes,	

relevante tillatelser og godkjenninger vurderes og eventuelt 	
revideres,

overvåkingsprogrammene revideres og eventuelt tilpasses, 	
og

de tilleggstiltak som er nødvendige for å gjennomføre 	
målene, utarbeides, herunder eventuelt fastsettelse av 
strengere miljøkvalitetsstandarder etter framgangsmåtene 
i vedlegg V.

Dersom årsakene henger sammen med naturlige omstendigheter 
eller force majeure som er usedvanlig og ikke med rimelighet 
kan forutses, særlig ekstrem flom og langvarig tørke, 
kan medlemsstatene beslutte at tilleggstiltakene ikke kan 
gjennomføres, med forbehold for artikkel 4 nr. 6.

6. Ved gjennomføringen av tiltak i henhold til nr. 3 skal 
medlemsstatene treffe alle relevante tiltak for ikke å øke 
forurensningen av havområder. Uten at gjeldende regelverk 
berøres skal gjennomføringen av tiltak i henhold til nr. 3 
ikke under noen omstendighet, direkte eller indirekte, føre 
til økt forurensning av overflatevann. Dette kravet får ikke 
anvendelse dersom det vil føre til økt forurensning av miljøet 
som helhet.

7. Tiltaksprogrammene skal utarbeides senest ni år etter 
ikrafttredelsen av dette direktiv, og alle tiltakene skal være 
iverksatt innen tolv år etter ikrafttredelsen.

8. Tiltaksprogrammene skal vurderes på nytt og om 
nødvendig ajourføres senest 15 år etter ikrafttredelsen av 
dette direktiv, og deretter hvert sjette år. Eventuelle nye eller 
reviderte tiltak innenfor rammen av et ajourført program skal 
være iverksatt senest tre år etter utarbeidingen.
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Artikkel 12

Problemer som ikke kan behandles på medlemsstatsplan

1. Dersom en medlemsstat støter på et problem som har 
konsekvenser for vannforvaltningen, men som medlemsstaten 
selv ikke kan løse, kan den underrette Kommisjonen og 
eventuelle andre berørte medlemsstater om dette, eventuelt 
med anbefalinger om hvordan problemet kan løses.

2. Kommisjonen skal svare på slike henvendelser eller 
anbefalinger fra en medlemsstat innen seks måneder.

Artikkel 13

Forvaltningsplaner for nedbørfelt

1. Medlemsstatene skal sørge for at det utarbeides en 
forvaltningsplan for hvert nedbørfeltdistrikt som i sin helhet 
befinner seg på deres territorium.

2. For et internasjonalt nedbørfeltdistrikt som i sin helhet 
befinner seg på Fellesskapets territorium, skal medlemsstatene 
sørge for samordning med sikte på å utarbeide én enkelt 
internasjonal forvaltningsplan for nedbørfeltdistriktet. Dersom 
en slik internasjonal forvaltningsplan for nedbørfelt ikke blir 
utarbeidet, skal medlemsstatene utarbeide forvaltningsplaner 
for nedbørfelt som minst omfatter de delene av et internasjonalt 
nedbørfeltdistrikt som befinner seg på deres territorium, med 
sikte på å nå målene i dette direktiv.

3. For internasjonale nedbørfelt som strekker seg utover 
Fellesskapets grenser, skal medlemsstatene bestrebe seg på 
å utarbeide én enkelt forvaltningsplan; dersom dette ikke er 
mulig, skal planen minst omfatte den delen av et internasjonalt 
nedbørfeltdistrikt som befinner seg på den berørte medlemsstats 
territorium.

4. Forvaltningsplanen for nedbørfelt skal omfatte 
opplysningene nevnt i vedlegg VII.

5. Forvaltningsplanen for nedbørfelt kan suppleres med 
utarbeiding av mer detaljerte programmer og forvaltningsplaner 
for delnedbørfelt, sektor, problem eller type vann som tar for seg 
bestemte aspekter ved vannforvaltningen. Gjennomføringen av 
disse tiltakene fritar ikke medlemsstatene for de forpliktelser 
som påhviler dem i henhold til øvrige bestemmelser i dette 
direktiv.

6. Forvaltningsplaner for nedbørfelt skal offentliggjøres 
senest ni år etter ikrafttredelsen av dette direktiv.

7. Forvaltningsplaner for nedbørfelt skal vurderes på nytt og 
eventuelt ajourføres innen 15 år etter ikrafttredelsen av dette 
direktiv, og deretter hvert sjette år.

Artikkel 14

Informasjon til og samråd med offentligheten

1. Medlemsstatene skal bidra til at alle berørte parter 
deltar aktivt i gjennomføringen av dette direktiv, særlig ved 
utarbeiding, revisjon og ajourføring av forvaltningsplaner for 
nedbørfelt. Medlemsstatene skal for hvert nedbørfeltdistrikt 
sørge for å offentliggjøre og gjøre det mulig for offentligheten, 
herunder brukerne, å kommentere

en tidsplan og et arbeidsprogram for utarbeiding av planen, a) 
herunder en redegjørelse for høringsplanen, minst tre år før 
det tidsrommet planen omfatter, tar til,

en foreløpig oversikt over vesentlige problemstillinger b) 
for vannforvaltningen i nedbørfeltet, minst to år før det 
tidsrommet planen omfatter, tar til,

utkast til forvaltningsplaner for nedbørfelt, minst ett år før c) 
det tidsrommet planen omfatter, tar til.

På anmodning skal det gis tilgang til bakgrunnsdokumenter og 
opplysninger som er brukt ved utviklingen av forvaltningsplan 
for nedbørfelt.

2. Medlemsstatene skal fastsette en frist på minst seks 
måneder til å komme med skriftlige kommentarer til disse 
dokumentene, for å muliggjøre aktiv deltaking og samråd.

3. Nr. 1 og 2 får også anvendelse på ajourførte 
forvaltningsplaner for nedbørfelt.
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Artikkel 15

Rapportering

1. Medlemsstatene skal senest tre måneder etter 
offentliggjøring sende kopier av forvaltningsplaner for 
nedbørfelt og alle senere ajourføringer til Kommisjonen og 
eventuelle andre berørte medlemsstater:

for nedbørfeltdistrikter som i sin helhet befinner seg på a) 
én medlemsstats territorium, alle forvaltningsplaner for 
nedbørfelt som omfatter det nasjonale territoriet og er 
offentliggjort i henhold til artikkel 13,

for internasjonale nedbørfeltdistrikter, minst den b) 
del av forvaltningsplaner for nedbørfelt som omfatter 
medlemsstatens territorium.

2. Medlemsstatene skal framlegge oversiktsrapporter over

analysene som kreves i henhold til artikkel 5, og	

overvåkingsprogrammene nevnt i artikkel 8	

som er iverksatt med henblikk på den første forvaltningsplanen 
for nedbørfelt, innen tre måneder etter fullføringen.

3. Medlemsstatene skal senest tre år etter offentliggjøringen 
av hver forvaltningsplan for nedbørfelt eller ajourføring 
i henhold til artikkel 13 framlegge en foreløpig rapport 
som beskriver status for gjennomføringen av det planlagte 
tiltaksprogrammet.

Artikkel 16

Strategier mot vannforurensning

1. Europaparlamentet og Rådet skal vedta spesielle tiltak 
mot forurensning av vann fra enkelte forurensende stoffer 
eller grupper av forurensende stoffer som utgjør en vesentlig 
risiko for eller via vannmiljøet, herunder for vann som brukes 
til oppsamling av drikkevann. For disse forurensende stoffene 
skal tiltakene ta sikte på gradvis reduksjon, og for prioriterte 
stoffer som definert i artikkel 2 nr. 30, på opphør eller utfasing 
av utslipp og tap. Slike tiltak skal vedtas på grunnlag av forslag 
fra Kommisjonen etter framgangsmåter fastsatt i traktaten.

2. Kommisjonen skal framlegge et forslag til en liste over 
prioriterte stoffer, valgt blant stoffer som utgjør en vesentlig 
risiko for eller via vannmiljøet. Prioriteringen av tiltak mot 
stoffer på grunnlag av risiko for eller via vannmiljøet, skal skje 
ved

en risikovurdering utført i samsvar med rådsforordning a) 
(EØF) nr. 793/93(1), rådsdirektiv 91/414/EØF(2) og 
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(3), eller

en målrettet risikobasert vurdering (etter metoden i b) 
forordning (EØF) nr. 793/93), som utelukkende fokuserer 
på økotoksisitet i vann og toksisitet for mennesker via 
vannmiljøet.

Dersom det er nødvendig for å overholde tidsplanen fastsatt i 
nr. 4, skal det gis prioritet til tiltak mot stoffer på grunnlag av 
risiko for eller via vannmiljøet, bestemt etter vitenskapelige 
kriterier, idet det særlig tas hensyn til

data som gjelder det aktuelle stoffets iboende fare, særlig 	
dets økotoksisitet i vann og toksisitet for mennesker via 
eksponeringsveier i vann, og

data fra overvåkingen som viser utstrakt miljøforurensning, 	
og

andre påviste faktorer som kan tyde på mulighet for 	
miljøforurensning, for eksempel produksjons- eller 
bruksvolum av det aktuelle stoffet og former for bruk.

3. Kommisjonens forslag skal også identifisere de prioriterte 
farlige stoffene. I den forbindelse skal Kommisjonen ta hensyn 
til valget av stoffer som gir grunn til bekymring, i relevante 
fellesskapsregler med hensyn til farlige stoffer eller relevante 
internasjonale avtaler.

4. Kommisjonen skal revidere den vedtatte listen over 
prioriterte stoffer senest fire år etter ikrafttredelsen av dette 
direktiv, og deretter minst hvert fjerde år, og skal eventuelt 
framlegge forslag.

(1)  EFT L 84 av 5.4.1993, s. 1.
(2)  EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 98/47/EF 

(EFT L 191 av 7.7.1998, s. 50).
(3)  EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1.



Nr. 35/606 23.6.2011EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

5. Ved utarbeidingen av sitt forslag skal Kommisjonen ta 
hensyn til anbefalinger fra Vitenskapskomiteen for toksisitet, 
økotoksisitet og miljø, medlemsstatene, Europaparlamentet, Det 
europeiske miljøvernbyrå, Fellesskapets forskningsprogrammer, 
internasjonale organisasjoner som Fellesskapet er medlem 
av, europeiske næringssammenslutninger, herunder dem 
som representerer små og mellomstore bedrifter, europeiske 
miljøvernorganisasjoner samt andre relevante opplysninger 
den blir gjort oppmerksom på.

6. For de prioriterte stoffene skal Kommisjonen fremme 
forslag om kontrolltiltak med sikte på

gradvis reduksjon av utslipp og tap av de aktuelle stoffene, 	
og særlig,

opphør eller utfasing av utslipp og tap av stoffene 	
identifisert i henhold til nr. 3, herunder en hensiktsmessig 
tidsplan. Tidsplanen skal ikke overstige tjue år etter at 
Europaparlamentet og Rådet vedtar forslagene i samsvar 
med bestemmelsene i denne artikkel.

Kommisjonen skal på denne måten angi hvilket nivå og hvilken 
kombinasjon av produkt- og prosesskontroll for punktkilder 
og diffuse kilder som er hensiktsmessige, kostnadseffektive 
og forholdsmessige, idet det tas hensyn til Fellesskapets 
ensartede utslippsgrenseverdier for prosesskontroll. Det kan 
eventuelt utarbeides sektorvise tiltak for prosesskontroll 
på fellesskapsplan. Dersom produktkontrollen omfatter 
revurdering av relevante tillatelser utstedt i henhold til direktiv 
91/414/EØF og direktiv 98/8/EF, skal slik revurdering foretas i 
samsvar med bestemmelsene i nevnte direktiver. I hvert forslag 
om kontroll skal det angis bestemmelser om revurdering, 
ajourføring og vurdering av effektiviteten.

7. Kommisjonen skal fremme forslag til kvalitetsstandarder 
som skal gjelde for konsentrasjoner av de prioriterte stoffene i 
overflatevann, sedimenter eller biota.

8. Kommisjonen skal fremme forslag i samsvar med nr. 6 
og 7, og i hvert fall for utslippsreduksjon for punktkilder 
og miljøkvalitetsstandarder, senest to år etter at det aktuelle 
stoffet er tatt med på listen over prioriterte stoffer. For 
stoffer som er oppført på den første listen over prioriterte 
stoffer, skal medlemsstatene, dersom det ikke er oppnådd 
enighet på fellesskapsplan seks år etter ikrafttredelsen av dette 
direktiv, utarbeide miljøkvalitetsstandarder for disse stoffene 
for alt overflatevann som påvirkes av utslipp av stoffene, og 
kontrolltiltak for de viktigste utslippskildene, blant annet på 
grunnlag av vurdering av alle tekniske reduksjonsmuligheter. 
For stoffer som senere blir oppført på listen over prioriterte 
stoffer, skal medlemsstatene, dersom det ikke er oppnådd 
enighet på fellesskapsplan, treffe slike tiltak fem år etter at 
stoffene blir oppført på listen.

9. Kommisjonen kan utarbeide strategier mot forurensning 
av vann med andre forurensende stoffer eller grupper av 
forurensende stoffer, herunder forurensning som oppstår som 
følge av ulykker.

10. Ved utarbeidingen av forslag i henhold til nr. 6 og 7 skal 
Kommisjonen også revurdere alle direktiver som er oppført 
i vedlegg IX. Den skal innen fristen nevnt i nr. 8 foreslå en 
revisjon av kontrolltiltakene i vedlegg IX for alle stoffer som 
er oppført på listen over prioriterte stoffer, og skal foreslå 
hensiktsmessige tiltak for alle andre stoffer, herunder mulig 
eventuell oppheving av kontrolltiltakene nevnt i vedlegg IX.

Alle kontrolltiltak nevnt i vedlegg IX som er foreslått revidert, 
skal oppheves innen revisjonene trer i kraft.

11. Listen over prioriterte stoffer nevnt i nr. 2 og 3 som 
Kommisjonen foreslår blir ved vedtakelse av Europaparlamentet 
og Rådet, vedlegg X til dette direktiv. Revisjonen nevnt i nr. 4 
følger samme framgangsmåte.

Artikkel 17

Strategier for å forebygge og begrense forurensning av 
grunnvann

1. Europaparlamentet og Rådet skal vedta særlige tiltak for å 
forebygge og begrense forurensning av grunnvann. Slike tiltak 
skal ta sikte på å oppnå god kjemisk tilstand for grunnvann 
i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav b), og skal vedtas av 
Kommisjonen på grunnlag av det framlagte forslaget innen to 
år etter ikrafttredelsen av dette direktiv, etter framgangsmåter 
fastsatt i traktaten.

2. Når Kommisjonen foreslår tiltak, skal den ta hensyn til 
analysen utført i samsvar med artikkel 5 og vedlegg II. Slike 
tiltak skal foreslås tidligere dersom data er tilgjengelige, og 
skal omfatte

kriterier for vurdering av god kjemisk tilstand for grunnvann a) 
i samsvar med vedlegg II nr. 2.2, og vedlegg V nr. 2.3.2 og 
2.4.5,

kriterier for identifikasjon av vesentlige og vedvarende b) 
økende tendenser og for definisjon av startpunkt for å snu 
tendensene, som skal benyttes i samsvar med vedlegg V, 
nr. 2.4.4.

3. Tiltak som følger av anvendelsen av nr. 1, skal inkluderes 
i tiltaksprogrammene som kreves i henhold til artikkel 11.
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4. Dersom det ikke er vedtatt kriterier på fellesskapsplan i 
henhold til nr. 2, skal medlemsstatene fastsette hensiktsmessige 
kriterier innen fem år etter ikrafttredelsen av dette direktiv.

5. Dersom det ikke er vedtatt kriterier på nasjonalt plan i 
henhold til nr. 4, er utgangspunktet for snuing av tendensene 
høyst 75 % av nivået for kvalitetsstandardene fastsatt i 
eksisterende fellesskapsregelverk for grunnvann.

Artikkel 18

Kommisjonsrapport

1. Kommisjonen skal offentliggjøre en rapport om 
gjennomføringen av dette direktiv innen tolv år etter 
ikrafttredelsen av dette direktiv, og deretter hvert sjette år, og 
skal framlegge rapporten for Europaparlamentet og Rådet.

2. Rapporten skal omfatte følgende:

en oversikt over status for gjennomføringen av a) 
direktivet,

en oversikt over tilstanden til overflatevann og b) 
grunnvann i Fellesskapet, utarbeidet sammen med Det 
europeiske miljøvernbyrå,

en oversikt over forvaltningsplaner for nedbørfelt c) 
framlagt i henhold til artikkel 15, herunder forslag til 
forbedring av framtidige planer,

et sammendrag av reaksjonene på hver av rapportene d) 
eller anbefalingene som medlemsstatene har framlagt 
for Kommisjonen i henhold til artikkel 12,

et sammendrag av forslag, reduksjonstiltak og strategier e) 
som er utarbeidet i henhold til artikkel 16,

et sammendrag av reaksjonene på merknader f) 
framsatt av Europaparlamentet og Rådet til tidligere 
gjennomføringsrapporter.

3. Kommisjonen skal også offentliggjøre en rapport om status 
for gjennomføringen, på grunnlag av sammendragsrapportene 
som medlemsstatene framlegger i henhold til artikkel 15 nr. 2, 
og framlegge den for Europaparlamentet og medlemsstatene 
innen to år etter datoene nevnt i artikkel 5 og 8.

4. Kommisjonen skal innen tre år etter offentliggjøringen 
av hver rapport i henhold til nr. 1 offentliggjøre en foreløpig 
rapport om status for gjennomføringen, på grunnlag av 
foreløpige rapporter fra medlemsstatene som nevnt i artikkel 
15 nr. 3. Rapporten skal framlegges for Europaparlamentet og 
Rådet.

5. Kommisjonen skal, når det er hensiktsmessig ut fra 
rapporteringssyklusen, innkalle berørte parter fra hver 
av medlemsstatene til en konferanse om Fellesskapets 
vannpolitikk, med sikte på å kommentere Kommisjonens 
gjennomføringsrapporter og å utveksle erfaringer.

Deltakerne bør omfatte representanter for vedkommende 
myndigheter, Europaparlamentet, ikke-statlige organisasjoner, 
partene i arbeidslivet, forbrukerorganisasjoner, akademikere 
og andre sakkyndige.

Artikkel 19

Planer for framtidige fellesskapstiltak

1. Kommisjonen skal hvert år, for informasjonsformål, 
framlegge for komiteen nevnt i artikkel 21 en veiledende plan 
over tiltak som har virkning for regelverket på vannområdet og 
som den akter å foreslå i nær framtid, herunder eventuelle tiltak 
som følger av forslag, reduksjonstiltak og strategier utarbeidet 
i henhold til artikkel 16. Kommisjonen skal framlegge den 
første veiledende planen innen to år etter ikrafttredelsen av 
dette direktiv.

2. Kommisjonen skal gjennomgå dette direktiv på nytt 
innen 19 år etter ikrafttredelsen, og foreslå endringer som 
anses nødvendige.

Artikkel 20

Tekniske tilpasninger av dette direktiv

1. Vedlegg I og III samt nr. 1.3.6 i vedlegg V kan 
tilpasses til den vitenskapelige og tekniske utvikling etter 
framgangsmåtene fastsatt i artikkel 21, idet det tas hensyn til 
fristene for revurdering og ajourføring av forvaltningsplanene 
for nedbørfelt som nevnt i artikkel 13. Kommisjonen kan 
om nødvendig vedta retningslinjer for gjennomføringen av 
vedlegg II og V etter framgangsmåtene fastsatt i artikkel 21.

2. Med sikte på overføring og behandling av data, herunder 
statistiske data og kartdata, kan det vedtas tekniske formater 
for formålene i nr. 1 etter framgangsmåtene fastsatt i artikkel 
21.
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Artikkel 21

Forskriftskomité

1. Kommisjonen skal bistås av en komité (heretter kalt 
«komiteen»).

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

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

3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 22

Oppheving og overgangsbestemmelser

1. Følgende rettsakter oppheves sju år etter ikrafttredelsen 
av dette direktiv:

Rådsdirektiv 75/440/EØF av 16. juni 1975 om kvalitetskrav 	
til overflatevann som benyttes til framstilling av drikkevann 
i medlemsstatene(1),

Rådsvedtak 77/795/EØF av 12. desember 1977 om 	
innføring av en felles framgangsmåte for utveksling av 
opplysninger om kvaliteten av ferskt overflatevann i 
Fellesskapet(2),

Rådsdirektiv 79/869/EØF av 9. oktober 1979 om 	
målemetoder og frekvens for prøvetaking og analyse av 
overflatevann som benyttes til framstilling av drikkevann 
i medlemsstatene(3).

2. Følgende rettsakter oppheves tretten år etter ikrafttredelsen 
av dette direktiv:

rådsdirektiv 78/659/EØF av 18. juli 1978 om kvaliteten av 	
ferskvann som må vernes eller forbedres for at fiskelivet 
kan opprettholdes(4),

(1)  EFT L 194 av 25.7.1975, s. 26. Direktivet sist endret ved direktiv 91/692/
EØF.

(2)  EFT L 334 av 24.12.1977, s. 29. Vedtaket sist endret ved tiltredelsesakten 
av 1994.

(3)  EFT L 271 av 29.10.1979, s. 44. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten 
av 1994.

(4)  EFT L 222 av 14.8.1978, s. 1. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten av 
1994.

rådsdirektiv 79/923/EØF av 30. oktober 1979 om 	
vannkvaliteten i skjellfarvann(5),

rådsdirektiv 80/68/EØF av 17. desember 1979 om vern 	
av grunnvann mot forurensning forårsaket av visse farlige 
stoffer,

direktiv 76/464/EØF, med unntak av artikkel 6, som 	
oppheves den dag dette direktiv trer i kraft.

3. Følgende overgangsbestemmelser får anvendelse på 
direktiv 76/464/EØF:

listen over prioriterte stoffer vedtatt i henhold til artikkel a) 
16 i dette direktiv erstatter listen over prioriterte stoffer i 
kommisjonsmeldingen til Rådet av 22. juni 1982,

for formålene i artikkel 7 i direktiv 76/464/EØF kan b) 
medlemsstatene anvende de prinsipper for påvisning av 
forurensningsproblemer og stoffene som forårsaker dem, 
fastsettelse av kvalitetsstandarder og vedtakelse av tiltak 
som er fastsatt i dette direktiv,

4. Miljømålene nevnt i artikkel 4 og miljøkvalitetsstandardene 
fastsatt i vedlegg IX og i henhold til artikkel 16 nr. 7 
samt av medlemsstatene i henhold til vedlegg V for stoffer 
som ikke er oppført på listen over prioriterte stoffer, og i 
henhold til artikkel 16 nr. 8 for prioriterte stoffer som det 
ikke er fastsatt fellesskapsstandarder for, skal anses som 
miljøkvalitetsstandarder i henhold til artikkel 2 nr. 7 og artikkel 
10 i direktiv 96/61/EF.

5. Dersom et stoff på listen over prioriterte stoffer vedtatt 
i henhold til artikkel 16 ikke er oppført i vedlegg VIII til 
dette direktiv eller i vedlegg III til direktiv 96/61/EF, skal det 
tilføyes der.

6. Når det gjelder forekomster av overflatevann 
skal miljømålene fastsatt innenfor rammen av den første 
forvaltningsplanen for nedbørfelt som kreves i henhold til dette 
direktiv, som et minstemål innebære kvalitetsstandarder som 
er minst like strenge som dem som kreves for å gjennomføre 
direktiv 76/464/EØF.

Artikkel 23

Sanksjoner

Medlemsstatene skal fastsette hvilke sanksjoner som skal 
anvendes ved brudd på nasjonale bestemmelser vedtatt i 
henhold til dette direktiv. De fastsatte sanksjonene skal 
være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke 
avskrekkende.

(5)  EFT L 281 av 10.11.1979, s. 47. Direktivet endret ved direktiv 91/692/
EØF.
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Artikkel 24

Gjennomføring

1. Medlemsstatene skal innen 22. desember 2003 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. Kommisjonen skal 
underrette de andre medlemsstatene om dette.

Artikkel 25

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De 
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 26

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Luxembourg, 23. oktober 2000.

 For Europaparlamentet For Rådet

 N. FONTAINE J. GLAVANY

 President Formann
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VEDLEGG I

OPPLYSNINGER SOM KREVES FOR LISTEN OVER VEDKOMMENDE MYNDIGHETER

I henhold til artikkel 3 nr. 8 skal medlemsstatene oppgi følgende opplysninger om alle vedkommende myndigheter 
i hvert av deres nedbørfeltdistrikter samt for den del av et internasjonalt nedbørfeltdistrikt som ligger på deres 
territorium:

Navn på og adresse til  vedkommende myndighet — offisielt navn og adresse for myndigheten utpekt i i) 
henhold til artikkel 3 nr. 2.

Nedbørfeltdistriktets geografiske utstrekning — navn på hovedvassdragene i nedbørfeltdistriktet ii) 
sammen med en nøyaktig beskrivelse av nedbørfeltdistriktets grenser. Disse opplysningene bør så langt det 
er mulig være tilgjengelige i et format som kan registreres i et geografisk informasjonssystem (GIS) og/eller 
Kommisjonens geografiske informasjonssystem (GISCO).

Vedkommende myndighets juridiske status — en beskrivelse av vedkommende myndighets juridiske iii) 
status og eventuelt et sammendrag eller en kopi av vedtekter, stiftelsestraktat eller tilsvarende juridisk dokument.

Ansvar — en beskrivelse av det juridiske og administrative ansvar til hver vedkommende myndighet og av dens iv) 
rolle i hvert nedbørfeltdistrikt.

Medlemskap — dersom vedkommende myndighet opptrer som samordningsorgan for andre vedkommende v) 
myndigheter sammen med et sammendrag av de institusjonelle forbindelser som er opprettet for å sikre 
samordning.

Internasjonale forbindelser — dersom et nedbørfeltdistrikt omfatter mer enn én medlemsstats territorium vi) 
eller omfatter en tredjestats territorium, skal det utarbeides et sammendrag av de institusjonelle forbindelser som 
er opprettet for å sikre samordning.

_____________
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VEDLEGG II

1. OVERFLATEVANN

1.1. Beskrivelse av typer forekomst av overflatevann

Medlemsstatene skal identifisere beliggenheten og grensene til forekomster av overflatevann og foreta en 
første beskrivelse av alle slike forekomster i samsvar med metodologien nedenfor. Medlemsstatene kan 
gruppere forekomster av overflatevann sammen med henblikk på denne første beskrivelsen.

Forekomster av overflatevann innenfor nedbørfeltdistriktet skal identifiseres som tilhørende en av i) 
følgende kategorier av overflatevann: Vassdrag, innsjøer, brakkvann eller kystvann, eller som kunstige 
vannforekomster eller sterkt endrede vannforekomster.

For hver kategori av overflatevann skal de relevante forekomster av overflatevann innenfor ii) 
nedbørfeltdistriktet inndeles etter type. Disse typene er som definert etter «system A» eller «system B» 
i nr. 1.2.

Dersom system A benyttes, skal forekomstene av overflatevann innenfor nedbørfeltdistriktet først iii) 
inndeles etter relevante økoregioner i samsvar med de geografiske områdene identifisert i nr. 1.2 og vist 
på det relevante kart i vedlegg XI. Vannforekomstene innen hver økoregion skal deretter inndeles i typer 
forekomst av overflatevann etter deskriptorene i tabellene for system A.

Dersom system B benyttes, skal medlemsstatene oppnå minst samme inndelingsgrad som de ville ha iv) 
oppnådd med system A. Forekomstene av overflatevann innenfor hvert nedbørfeltdistrikt skal altså 
inndeles i typer ved hjelp av verdiene for de obligatoriske deskriptorene og for de valgfrie deskriptorer, 
eller kombinasjoner av deskriptorer, som kreves for å sikre at typespesifikke biologiske referanseforhold 
kan utledes med pålitelighet.

For kunstige og sterkt endrede forekomster av overflatevann skal inndelingen foretas i samsvar med v) 
deskriptorene til den kategorien av overflatevann som ligner mest på den aktuelle sterkt endrede eller 
kunstige vannforekomsten.

Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen ett eller flere kart (i et GIS-format) over den geografiske vi) 
beliggenheten til typene i samsvar med den inndelingsgraden som kreves i henhold til system A.

1.2. Økoregioner og typer forekomst av overflatevann

1.2.1. Elver

 System A

Fast typologi Deskriptorer

Økoregion Økoregioner vist på kart A i vedlegg XI

Type Høydetypologi

høy: > 800 m

middels: 200-800 m

lav: < 200 m

Størrelsestypologi på grunnlag av nedbørfelt

lite: 10-100 km2

middels: >100-1 000 km2

stort: >1 000-10 000 km2

svært stort: > 10 000 km2

Geologi

kalkholdig

kiselholdig

organisk
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System B

Alternativ beskrivelse Fysiske og kjemiske faktorer som bestemmer egenskapene til elven eller delen av 
elven og dermed biologisk populasjonsstruktur og -sammensetning

Obligatoriske faktorer Høyde

Breddegrad

Lengdegrad

Geologi

Størrelse

Valgfrie faktorer Avstand fra kilde

Strømningsenergi (funksjon av strømning og helning)

Gjennomsnittlig vannbredde

Gjennomsnittlig vanndybde

Gjennomsnittlig vannhelning

Hovedelvebunnens form og profil

Vannføringskategori

Dalform

Transport av faste stoffer

Syrenøytraliserende kapasitet

Gjennomsnittlig substratumsammensetning

Klorid

Svingning i lufttemperatur

Gjennomsnittlig lufttemperatur

Nedbør

1.2.2. Innsjøer
System A

Fast typologi Deskriptorer

Økoregion Økoregioner vist på kart A i vedlegg XI

Type Høydetypologi

høy: > 800 m

middels: 200-800 m

lav: < 200 m

Dybdetypologi på grunnlag av gjennomsnittlig dybde

< 3 m

3-15 m

> 15 m

Størrelsestypologi på grunnlag av overflateareal

0,5-1 km2

1-10 km2

10-100 km2

> 100 km2

Geologi

kalkholdig

kiselholdig

organisk
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System B

Alternativ beskrivelse Fysiske og kjemiske faktorer som bestemmer egenskapene til innsjøen og dermed 
den biologiske populasjonens struktur og sammensetning

Obligatoriske faktorer Høyde

Breddegrad

Lengdegrad

Dybde

Geologi

Størrelse

Valgfrie faktorer Gjennomsnittlig vanndybde

Innsjøens form

Oppholdstid

Gjennomsnittlig lufttemperatur

Svingning i lufttemperatur

Blandingsegenskaper (f.eks. monomiktisk, dimiktisk, polymiktisk)

Syrenøytraliserende kapasitet

Bakgrunnstilstand for næringsstoffer

Gjennomsnittlig substratumsammensetning

Svingning i vannivå

1.2.3. Brakkvann

System A

Fast typologi Deskriptorer

Økoregion Følgende økoregioner vist på kart B i vedlegg XI:

Østersjøen

Barentshavet

Norskehavet

Nordsjøen

Det nordlige Atlanterhav

Middelhavet

Type På grunnlag av årsgjennomsnittlig salinitet

< 0,5 ‰: ferskvann

0,5 til < 5 ‰: oligohalin

5 til < 18 ‰: mesohalin

18 til < 30 ‰: polyhalin

30 til < 40 ‰: euhalin

På grunnlag av gjennomsnittlig tidevannsforskjell

< 2 m: liten tidevannsforskjell

2-4 m: middels tidevannsforskjell

> 4 m: stor tidevannsforskjell
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System B

Alternativ beskrivelse Fysiske og kjemiske faktorer som bestemmer egenskapene til brakkvannet og dermed 
biologisk populasjonsstruktur og –sammensetning

Obligatoriske faktorer Breddegrad

Lengdegrad

Tidevannsforskjell

Salinitet

Valgfrie faktorer Dybde

Strømningshastighet

Bølgeeksponering

Oppholdstid

gjennomsnittlig vanntemperatur

Blandingsegenskaper

Turbiditet

gjennomsnittlig substratumsammensetning

Form

vanntemperaturområde

1.2.4. Kystvann

System A

Fast typologi Deskriptorer

Økoregion Følgende økoregioner vist på kart B i vedlegg XI:

Østersjøen

Barentshavet

Norskehavet

Nordsjøen

Det nordlige Atlanterhav

Middelhavet

Type På grunnlag av årsgjennomsnittlig salinitet

< 0,5 ‰: ferskvann

0,5 til < 5 ‰: oligohalin

5 til < 18 ‰: mesohalin

18 til < 30 ‰: polyhalin

30 til < 40 ‰: euhalin

På grunnlag av gjennomsnittsdybde

Grunt vann: < 30 m

Middels dypt vann: 30-200 m

Dypt vann: > 200 m
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System B

Alternativ beskrivelse Fysiske og kjemiske faktorer som bestemmer egenskapene til kystvannet og dermed 
biologisk populasjonsstruktur og –sammensetning

Obligatoriske faktorer Breddegrad

Lengdegrad

Tidevannsforskjell

Salinitet

Valgfrie faktorer Strømningshastighet

Bølgeeksponering

Gjennomsnittlig vanntemperatur

Blandingsegenskaper

Turbiditet

Oppholdstid (i innestengte bukter)

Gjennomsnittlig substratumsammensetning

Vanntemperaturområde

1.3. Fastsettelse av typespesifikke referansevilkår for typer forekomst av overflatevann

For hver type forekomst av overflatevann som beskrives i samsvar med nr. 1.1, skal det fastsettes i) 
typespesifikke hydromorfologiske og fysisk-kjemiske vilkår som representerer verdiene for de 
hydromorfologiske og fysisk-kjemiske kvalitetsfaktorene angitt i nr. 1.1 i vedlegg V for typen 
forekomst av overflatevann ved svært god økologisk tilstand, som definert i den relevante tabellen i 
nr. 1.2 i vedlegg V. Det skal fastsettes typespesifikke biologiske referansevilkår som representerer de 
verdiene for de biologiske kvalitetsfaktorene som er angitt i nr. 1.1 i vedlegg V for typen forekomst av 
overflatevann med svært god økologisk tilstand, som definert i den relevante tabellen i nr. 1.2 i vedlegg 
V.

Ved anvendelse av framgangsmåten fastsatt i dette avsnitt på sterkt endrede eller kunstige forekomster ii) 
av overflatevann skal henvisninger til svært god økologisk tilstand forstås som henvisninger til det 
høyeste økologiske potensial som definert i tabell 1.2.5 i vedlegg V. Verdiene for det høyeste økologiske 
potensial for en vannforekomst skal revideres hvert sjette år.

Typespesifikke vilkår for formålene i nr. i) og ii) og typespesifikke biologiske referansevilkår kan bygge iii) 
på romforhold eller på modellering, eller utledes ved en kombinasjon av disse metodene. Dersom det 
ikke er mulig å bruke disse metodene, kan medlemsstatene utvise skjønn for å fastsette slike vilkår. 
Ved definisjon av svært god økologisk tilstand med hensyn til konsentrasjoner av bestemte syntetiske 
forurensende stoffer er påvisningsgrensene de som kan oppnås ved hjelp av tilgjengelig teknikk på 
tidspunktet for fastsettelse av typespesifikke vilkår.

For rombaserte typespesifikke biologiske referansevilkår skal medlemsstatene utvikle et referansenett iv) 
for hver type forekomst av overflatevann. Nettet skal omfatte tilstrekkelig mange referansesteder med 
svært god tilstand til å gi tilstrekkelig høy grad av pålitelighet for verdiene for referansevilkårene, 
gitt variasjonen i verdiene til kvalitetsfaktorene som tilsvarer svært god økologisk tilstand for typen 
forekomst av overflatevann og modelleringsteknikkene som anvendes i henhold til nr. v).

Modellbaserte typespesifikke biologiske referansevilkår kan utledes ved hjelp av prognosemodeller eller v) 
tilbakeregningsmetoder. Metodene skal benytte historiske, paleologiske og andre tilgjengelige data, og 
skal gi tilstrekkelig pålitelighet for verdiene for referansevilkårene til å sikre at vilkårene som utledes på 
denne måten, er konsistente og gyldige for hver type forekomst av overflatevann.
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Dersom det ikke er mulig å fastsette pålitelige typespesifikke referansevilkår for en kvalitetsfaktor vi) 
i en type forekomst av overflatevann på grunn av høy grad av naturlig variasjon i faktoren, og dette 
ikke bare skyldes årstidsvariasjon, kan faktoren utelates fra vurderingen av økologisk tilstand for 
typen forekomst av overflatevann. I et slikt tilfelle skal medlemsstaten angi årsaken til utelatelsen i 
forvaltningsplanen for nedbørfelt.

1.4. Påvisning av belastninger

Medlemsstatene skal samle inn og oppbevare opplysninger om type og omfang av betydelige menneskeskapte 
belastninger som forekomster av overflatevann i hvert nedbørfeltdistrikt kan bli utsatt for, særlig følgende 
opplysninger:

Vurdering og påvisning av betydelig punktkildeforurensning, særlig med stoffer som er oppført i vedlegg VIII, 
fra anlegg og aktiviteter i byer, industrien og landbruket, basert bl.a. på opplysninger innsamlet i henhold til

artikkel 15 og 17 i direktiv 91/271/EØF(i) 1),

artikkel 9 og 15 i direktiv 96/61/EF,ii) 

og med henblikk på den første forvaltningsplanen for nedbørfelt:

artikkel 11 i direktiv 76/464/EØF, ogiii) 

direktiv 75/440/EØF, 76/160/EØF(iv) 2), 78/659/EØF og 79/923/EØF(3).

Vurdering og påvisning av betydelig forurensning fra diffuse kilder, særlig med stoffer som er oppført i 
vedlegg VIII, fra anlegg og aktiviteter i byer, industrien og landbruket, basert bl.a. på opplysninger innsamlet 
i henhold til

artikkel 3, 5 og 6 i direktiv 91/676/EØF(i) 4),

artikkel 7 og 17 i direktiv 91/414/EØF,ii) 

direktiv 98/8/EF,iii) 

og med henblikk på den første forvaltningsplanen for nedbørfelt:

direktiv 75/440/EØF, 76/160/EØF, 76/464/EØF, 78/659/EØF og 79/923/EØF.iv) 

Vurdering og påvisning av betydelig oppsamling av vann for bybruks-, industri- og landbruksformål og andre 
formål, herunder årstidsvariasjoner og samlet årlig etterspørsel, og tap av vann i distribusjonssystemer.

Vurdering og påvisning av virkningen av betydelig regulering av vannføring, herunder overføring og 
omledning av vann, på strømningsegenskaper og vannbalanse.

Påvisning av betydelige morfologiske endringer i vannforekomster.

Vurdering og påvisning av andre vesentlige menneskeskapte påvirkninger på overflatevannets tilstand.

Vurdering av arealbruksmønstre, herunder påvisning av de viktigste by-, industri- og landbrukområder samt 
eventuelt fiskeri- og skogsområder.

1.5. Vurdering av virkninger

Medlemsstatene skal vurdere hvor mottakelig tilstanden til forekomstene av overflatevann er for belastningene 
nevnt ovenfor.

(1)  EFT L 135 av 30.5.1991, s. 40. Direktivet sist endret ved direktiv 98/15/EF (EFT L 67 av 7.3.1998, s. 29).
(2)  EFT L 31 av 5.2.1976, s. 1. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten av 1994.
(3)  EFT L 281 av 10.11.1979, s. 47. Direktivet endret ved direktiv 91/692/EØF (EFT L 377 av 31.12.1991, s. 48).
(4)  EFT L 375 av 31.12.1991, s. 1.
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Medlemsstatene skal bruke opplysningene innsamlet ovenfor og eventuelle andre opplysninger, herunder 
eksisterende data fra miljøovervåking, til å vurdere sannsynligheten for at forekomster av overflatevann 
innenfor nedbørfeltdistriktet ikke vil oppfylle miljømålene som er fastsatt i henhold til artikkel 4. 
Medlemsstatene kan bruke modelleringsteknikker til hjelp ved vurderingen.

Vannforekomster som anses å stå i fare for ikke å kunne nå miljømålene, skal eventuelt beskrives nærmere 
for å optimalisere utformingen av overvåkingsprogrammene som kreves i henhold til artikkel 8, og 
tiltaksprogrammene som kreves i henhold til artikkel 11.

2. GRUNNVANN

2.1. Første beskrivelse

Medlemsstatene skal foreta en første beskrivelse av alle grunnvannsforekomster for å vurdere bruken og i 
hvilken grad de står i fare for ikke å kunne nå målene for hver grunnvannsforekomst i henhold til artikkel 4. 
Medlemsstatene kan gruppere grunnvannsforekomster sammen, med henblikk på denne første beskrivelsen. 
I denne analysen kan det benyttes eksisterende hydrologiske, geologiske og pedologiske data samt data om 
arealbruk, utslipp, oppsamling og andre data, men følgende skal angis:

grunnvannsforekomsten(e)s beliggenhet og grenser,	

belastningen som grunnvannsforekomsten(e) kan bli utsatt for, herunder	

diffuse forurensningskilder,	

punktkilder for forurensning,	

oppsamling,	

kunstig infiltrasjon,	

generell beskrivelse av de overliggende lagene i nedbørfeltet som grunnvannet får tilført vann fra,	

grunnvannsforekomster som har direkte avhengige økosystemer i overflatevann eller økosystemer på 	
land.

2.2. Ytterligere beskrivelse

I tilknytning til denne første beskrivelsen skal medlemsstatene foreta en ytterligere beskrivelse av de 
grunnvannsforekomster eller grupper av grunnvannsforekomster som anses for å være utsatt, slik at det kan 
foretas en mer presis vurdering av risikoens betydning, og bestemmes hvilke tiltak som kreves i henhold til 
artikkel 11. Denne beskrivelsen skal derfor omfatte relevante opplysninger om virkningen av menneskelig 
virksomhet og eventuelt opplysninger om

grunnvannsforekomstens geologiske egenskaper, herunder omfanget og typen av geologiske enheter,	

grunnvannsforekomstens hydrogeologiske egenskaper, herunder hydraulisk ledningsevne, porøsitet og 	
inneslutning,

egenskaper ved overflateavleiringer og jordsmonn i nedbørfeltet som grunnvannet dannes av, herunder 	
tykkelse, porøsitet, hydraulisk ledningsevne og absorberende egenskaper ved avleiringer og jordsmonn,

lagdelingsegenskaper ved grunnvannet innen grunnvannsforekomsten,	

en oversikt over tilknyttede overflatesystemer, herunder økosystemer på land og forekomster av 	
overflatevann som grunnvannsforekomsten er dynamisk forbundet med,
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overslag over retninger og vannutskiftning mellom grunnvannsforekomsten og tilknyttede 	
overflatesystemer,

tilstrekkelige data til å beregne langsiktig årsgjennomsnitt for gjenoppbygging,	

beskrivelse av grunnvannets kjemiske sammensetning, herunder angivelse av bidrag fra menneskelig 	
virksomhet. Medlemsstatene kan bruke typologier for grunnvannsbeskrivelse når de fastslår naturlig 
bakgrunnsnivå for disse grunnvannsforekomstene.

2.3. Vurdering av virkningene av menneskelig virksomhet på grunnvannet

For grunnvannsforekomster som strekker seg over grensen mellom to eller flere medlemsstater, eller som på 
grunnlag av den første beskrivelsen foretatt i henhold til nr. 2.1 anses å stå i fare for ikke å kunne nå målene 
fastsatt for hver vannforekomst i henhold til artikkel 4, skal følgende opplysninger, der det er relevant, samles 
inn og oppbevares for hver grunnvannsforekomst:

beliggenheten til de steder i grunnvannsforekomsten som brukes til oppsamling av vann, unntatta) 

steder for oppsamling av vann som gir under 10 m	 3 i gjennomsnitt per dag,

steder for oppsamling av drikkevann som gir under 10 m	 3 i gjennomsnitt per dag eller forsyner 
færre enn 50 personer,

gjennomsnittlig oppsamling per år fra slike steder,b) 

den kjemiske sammensetningen til vann som samles opp av grunnvannsforekomsten,c) 

beliggenheten til steder i grunnvannsforekomsten der det slippes ut vann direkte,d) 

utslippshastigheten ved disse stedene,e) 

den kjemiske sammensetningen av utslipp i grunnvannsforekomsten, ogf) 

arealbruk i nedbørfeltet eller -feltene som gjenoppbygger grunnvannsforekomsten, herunder utslipp av g) 
forurensende stoffer og menneskeskapte endringer i gjenoppbyggingsegenskapene, som regnvann og 
avrenning som følge av landforsegling, kunstig infiltrasjon, oppdemming eller drenering.

2.4. Vurdering av virkningene av endringer i grunnvannstanden

Medlemsstatene skal dessuten bestemme hvilke grunnvannsforekomster det skal fastsettes lavere mål for 
i henhold til artikkel 4, blant annet på grunnlag av vurdering av virkningene av grunnvannsforekomstens 
tilstand på

 overflatevann og tilknyttede økosystemer på land,i) 

 vannregulering, flomvern og drenering,ii) 

 menneskelig utvikling.iii) 

2.5. Vurdering av virkningene av forurensning på grunnvannskvaliteten

Medlemsstatene skal bestemme hvilke grunnvannsforekomster det skal fastsettes lavere mål for i henhold til 
artikkel 4 nr. 5 dersom grunnvannsforekomsten, som følge av virkningene av menneskelig virksomhet, som 
fastsatt i samsvar med artikkel 5 nr. 1, er så forurenset at det er ugjennomførbart eller uforholdsmessig dyrt å 
oppnå god kjemisk tilstand for grunnvannet.

__________
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VEDLEGG III

ØKONOMISK ANALYSE

Den økonomiske analysen skal omfatte tilstrekkelig detaljerte opplysninger (idet det tas hensyn til kostnadene knyttet 
til innsamling av relevante data) for å

foreta de beregninger som er nødvendige for å ta hensyn til prinsippet om dekning av kostnadene knyttet til a) 
vanntjenester, i samsvar med artikkel 9, idet det tas hensyn til langsiktige prognoser for tilbud og etterspørsel 
etter vann i nedbørfeltdistriktet, og om nødvendig

overslag over mengde, pris og kostnader forbundet med vanntjenester, og	

overslag over relevante investeringer, herunder prognoser over slike investeringer,	

vurdering den mest kostnadseffektive kombinasjonen av tiltak med hensyn til bruk av vann, som kan bli b) 
innlemmet i tiltaksprogrammet i henhold til artikkel 11, på grunnlag av overslag over potensielle kostnader ved 
slike tiltak.

___________
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VEDLEGG IV

BESKYTTEDE OMRÅDER

Registeret over beskyttede områder som kreves i henhold til artikkel 6, skal omfatte følgende typer beskyttede 1. 
områder:

områder utpekt for oppsamling av drikkevann i henhold til artikkel 7,i) 

områder utpekt for vern av arter som lever i vann og som har økonomisk betydning,ii) 

vannforekomster utpekt til rekreasjonsformål, herunder områder utpekt som badevann i henhold til direktiv iii) 
76/160/EØF,

næringsstoff-følsomme områder, herunder områder utpekt som sårbare i henhold til direktiv 91/676/EØF, og iv) 
områder utpekt som følsomme områder i henhold til direktiv 91/271/EØF, og

 områder utpekt som vernesoner for habitater eller arter der vedlikehold eller forbedring av vannets tilstand er v) 
en viktig faktor i vernet, herunder relevante Natura 2000-steder utpekt i henhold til direktiv 92/43/EØF(1) og 
direktiv 79/409/EØF(2).

Sammendraget av registret som kreves som en del av forvaltningsplanen for nedbørfelt, skal omfatte kart som 2. 
viser beliggenheten til hvert beskyttet område og en beskrivelse av de fellesskapsregler eller nasjonal eller lokal 
lovgivning som ligger til grunn for utpekingen.

___________

(1)  EFT L 206 av 22.7.1992, s. 7. Direktivet sist endret ved direktiv 97/62/EF (EFT L 305 av 8.11.1997, s. 42).
(2)  EFT L 103 av 25.4.1979, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 97/49/EF (EFT L 223 av 13.8.1997, s. 9).
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VEDLEGG V

1. OVERFLATEVANNETS TILSTAND

1.1. Kvalitetsfaktorer for klassifisering av økologisk tilstand

1.1.1. Elver

1.1.2. Innsjøer

1.1.3. Brakkvann

1.1.4. Kystvann

1.1.5. Kunstige og sterkt endrede forekomster av overflatevann

1.2. Standarddefinisjoner for klassifisering av økologisk tilstand

1.2.1. Definisjoner for svært god, god og moderat økologisk tilstand i elver

1.2.2. Definisjoner for svært god, god og moderat økologisk tilstand i innsjøer

1.2.3. Definisjoner for svært god, god og moderat økologisk tilstand i brakkvann

1.2.4. Definisjoner for svært god, god og moderat økologisk tilstand i kystvann

1.2.5. Definisjoner for høyeste, godt og moderat økologisk potensial for sterkt endrede eller 
kunstige vannforekomster

1.2.6. Framgangsmåte for medlemsstatenes fastsettelse av kjemiske kvalitetsstandarder

1.3. Overvåking av økologisk tilstand og kjemisk tilstand for overflatevann

1.3.1. Utforming av basisovervåking

1.3.2. Utforming av tiltaksovervåking

1.3.3. Utforming av problemkartlegging

1.3.4. Overvåkingsfrekvens

1.3.5. Ytterligere overvåkingskrav for beskyttede områder

1.3.6. Standarder for overvåking av kvalitetsfaktorer

1.4. Klassifisering og presentasjon av økologisk tilstand

1.4.1. Biologiske overvåkingsresultaters sammenlignbarhet

1.4.2. Presentasjon av overvåkingsresultater og klassifisering av økologisk tilstand og økologisk 
potensial

1.4.3. Presentasjon av overvåkingsresultater og klassifisering av kjemisk status

2. GRUNNVANN

2.1. Grunnvannets kvantitative tilstand

2.1.1. Parameter for klassifisering av kvantitativ tilstand

2.1.2. Definisjon av kvantitativ tilstand

2.2. Overvåking av grunnvannets kvantitative tilstand

2.2.1. Overvåkingsnett for grunnvannstand

2.2.2. Overvåkingsstedenes tetthet

2.2.3. Overvåkingsfrekvens

2.2.4. Tolkning og presentasjon av grunnvannets kvantitative tilstand



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 35/622 23.6.2011

2.3. Grunnvannets kjemiske tilstand

2.3.1. Parametrer for bestemmelse av grunnvannets kjemiske tilstand

2.3.2. Definisjon av god kjemisk tilstand for grunnvann

2.4. Overvåking av grunnvannets kjemiske tilstand

2.4.1. Overvåkingsnett for grunnvann

2.4.2. Basisovervåking

2.4.3. Tiltaksovervåking

2.4.4. Påvisning av tendenser hos forurensende stoffer

2.4.5. Tolkning og presentasjon av grunnvannets kjemiske tilstand

2.5. Presentasjon av grunnvannets tilstand

1. OVERFLATEVANNETS TILSTAND

1.1.1. Elver

 Biologiske faktorer

Sammensetning og tallrikhet av planteliv i vann

Sammensetning og tallrikhet av virvelløse bunndyr

Sammensetning, tallrikhet og aldersstruktur for fiskefauna

 Hydromorfologiske faktorer som støtter de biologiske faktorene

  Hydrologisk system

   Vannstrømmens volum og dynamikk

   Forbindelse til grunnvannsforekomster

  Elvens kontinuitet

  Morfologiske forhold

   Variasjon i elvens dybde og bredde

   Elvebunnens struktur og substrat

   Elvebreddens struktur

 Kjemiske og fysisk-kjemiske faktorer som støtter de biologiske faktorene

 Generelt

  Temperaturforhold

  Oksygenforhold

  Salinitet

  Forsuringstilstand

  Konsentrasjon av næringsstoffer
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 Spesifikke forurensende stoffer

  Forurensning med alle prioriterte stoffer som er påvist sluppet ut i vannforekomsten

  Forurensning med andre stoffer som er påvist sluppet ut i vannforekomsten i betydelige mengder

1.1.2. Innsjøer

 Biologiske faktorer

  Sammensetning, tallrikhet og biomasse av planteplankton

  Sammensetning og tallrikhet av annet planteliv i vann

  Sammensetning og tallrikhet av virvelløse bunndyr

  Sammensetning, tallrikhet og aldersstruktur for fiskefauna

 Hydromorfologiske faktorer som støtter de biologiske faktorene

  Hydrologisk system

   Vannstrømmens volum og dynamikk

   Oppholdstid

   Forbindelse til grunnvannsforekomster

  Morfologiske forhold

   Variasjon i innsjøens dybde

   Sjøbunnens volum, struktur og substrat

   Sjøbreddens struktur

 Kjemiske og fysisk-kjemiske faktorer som støtter de biologiske faktorene

 Generelt

  Transparens

  Temperaturforhold

  Oksygenforhold

  Salinitet

  Forsuringstilstand

  Konsentrasjon av næringsstoffer

 Spesifikke forurensende stoffer

  Forurensning med alle prioriterte stoffer som er påvist sluppet ut i vannforekomsten

  Forurensning med andre stoffer som er påvist sluppet ut i vannforekomsten i betydelige mengder

1.1.3. Brakkvann

 Biologiske faktorer

  Sammensetning, tallrikhet og biomasse av planteplankton

  Sammensetning og tallrikhet av annet planteliv i vann

  Sammensetning og tallrikhet av virvelløse bunndyr

  Sammensetning av, tallrikhet av og aldersstruktur hos fiskefauna
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 Hydromorfologiske faktorer som støtter de biologiske faktorene

  Morfologiske forhold

   Dybdevariasjon

   Bunnens volum, struktur og substrat

   Tidevannssonens struktur

  Tidevannsmønster

   Ferskvannstilsig

   Bølgeeksponering

 Kjemiske og fysisk-kjemiske faktorer som støtter de biologiske faktorene

 Generelt

  Transparens

  Temperaturforhold

  Oksygenforhold

  Salinitet

  Konsentrasjon av næringsstoffer

 Spesifikke forurensende stoffer

 Forurensning med alle prioriterte stoffer som er påvist sluppet ut i vannforekomsten

 Forurensning med andre stoffer som er påvist sluppet ut i vannforekomsten i betydelige mengder

1.1.4. Kystvann

 Biologiske faktorer

  Sammensetning, tallrikhet og biomasse av planteplankton

  Sammensetning og tallrikhet av annet planteliv i vann

  Sammensetning og tallrikhet av virvelløse bunndyr

 Hydromorfologiske faktorer til støtte for de biologiske faktorene

  Morfologiske forhold

   Dybdevariasjon

   Kystbunnens struktur og substrat

   Tidevannssonens struktur

  Tidevannsmønster

   Dominerende strømretninger

   Bølgeeksponering
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 Kjemiske og fysisk-kjemiske faktorer som støtter de biologiske faktorene

 Generelt

  Transparens

  Temperaturforhold

  Oksygenforhold

  Salinitet

  Konsentrasjon av næringsstoffer

 Spesifikke forurensende stoffer

  Forurensning med alle prioriterte stoffer som er påvist sluppet ut i vannforekomsten

  Forurensning med andre stoffer som er påvist sluppet ut i vannforekomsten i betydelige mengder

1.1.5. Kunstige og sterkt endrede forekomster av overflatevann

 For kunstige og sterkt endrede forekomster av overflatevann anvendes de samme kvalitetsfaktorene som for 
den av de fire naturlige kategorier av overflatevann som er mest lik den aktuelle sterkt endrede eller kunstige 
vannforekomsten.
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1.2.6. Framgangsmåte for medlemsstatenes fastsettelse av kjemiske kvalitetsstandarder

Når medlemsstatene fastsetter kvalitetsstandardene for forurensende stoffer oppført i nr. 1-9 i vedlegg VIII for 
vern av biota i vann, skal de handle i samsvar med bestemmelsene nedenfor. Det kan fastsettes standarder for 
vann, sedimenter eller biota.

Om mulig skal både akutte og kroniske data innhentes for de taksa nevnt nedenfor som er relevante for den 
aktuelle typen vannforekomst, og for eventuelle andre taksa i vann som det finnes data for. «Datagrunnsettet» 
for taksa omfatter

alger og/eller makrofytter,	

dafnier eller organismer som er representative for saltvann,	

fisk.	

Fastsettelse av miljøkvalitetsstandard

Følgende framgangsmåte får anvendelse ved fastsettelse av høyeste årlige gjennomsnittlige konsentrasjon:

Medlemsstatene skal fastsette hensiktsmessige sikkerhetsfaktorer for hvert tilfelle, ut fra arten av i) 
og kvaliteten til de tilgjengelige data og ut fra veiledningen gitt i avsnitt 3.1.1 i del II av «Teknisk 
veiledningsdokument til støtte for kommisjonsdirektiv 93/67/EØF om risikovurdering av nye meldte 
stoffer og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 om risikovurdering av eksisterende stoffer» og 
sikkerhetsfaktorene i følgende tabell:

Sikkerhetsfaktor

Minst én akutt L(E)C50 fra hvert av tre trofiske nivåer i grunnsettet 1 000

Én kronisk NOEC (enten fisk eller dafnier eller en organisme som er representativ 
for saltvann)

100

To kroniske NOEC-er fra arter som representerer to trofiske nivåer (fisk og/eller 
dafnier eller en organisme som er representativ for saltvann og/eller alger)

50

Kroniske NOEC-er fra minst tre arter (normalt fisk, dafnier eller en organisme som 
er representativ for saltvann og alger) som representerer tre trofiske nivåer

10

Andre tilfeller, herunder feltdata eller modelløkosystemer, som gjør det mulig å 
beregne og anvende mer presise sikkerhetsfaktorer

Vurdering fra tilfelle til 
tilfelle

Dersom det foreligger data om persistens og bioakkumulering, skal de tas i betraktning ved fastsettelsen ii) 
av den endelige verdien for miljøkvalitetsstandarden.

Standarden som utledes på denne måten, bør sammenlignes med eventuelle resultater av feltstudier. iii) 
Dersom det fastslås avvik, bør beregningen revurderes, slik at det blir mulig å beregne en mer presis 
sikkerhetsfaktor.

Den utledede standarden skal underkastes kritisk gjennomgåelse og offentlig høring, blant annet for å iv) 
gjøre det mulig å beregne en mer presis sikkerhetsfaktor.
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1.3. Overvåking av økologisk tilstand og kjemisk tilstand for overflatevann

Overvåkingsnettet for overflatevann skal opprettes i samsvar med kravene i artikkel 8. Overvåkingsnettet 
skal utformes slik at det gir en sammenhengende og omfattende oversikt over den økologiske og kjemiske 
tilstanden i hvert nedbørfeltdistrikt, og skal gjøre det mulig å klassifisere vannforekomster i fem klasser 
ut fra standarddefinisjonene gitt i nr. 1.2. Medlemsstatene skal utarbeide ett eller flere kart som viser 
overvåkingsnettet for overflatevann i forvaltningsplanen for nedbørfelt.

På grunnlag av analysen av egenskaper og vurderingen av virkninger utført i samsvar med artikkel 5 og 
vedlegg II skal medlemsstatene for hvert tidsrom som dekkes av forvaltningsplanen for nedbørfelt, utarbeide 
et basisovervåkingsprogram og et tiltaksovervåkingsprogram. Medlemsstatene kan i enkelte tilfeller også ha 
behov for å utarbeide problemkartleggingsprogrammer.

Medlemsstatene skal overvåke parametrer som er betegnende for tilstanden til hver relevant kvalitetsfaktor. 
Ved valg av parametrer for biologiske kvalitetsfaktorer skal medlemsstatene påvise det hensiktsmessige 
taksonomiske nivå som er nødvendig for å oppnå tilstrekkelig pålitelighet og presisjon i klassifiseringen av 
kvalitetsfaktorene. Planen skal inneholde vurderinger av pålitelighetsnivået og nøyaktigheten til resultatene 
fra overvåkingsprogrammet.

1.3.1. Utforming av basisovervåking

Mål

Medlemsstatene skal utarbeide basisovervåkingsprogrammer som skal gi opplysninger for

supplering og vurdering av framgangsmåten for vurdering av virkninger beskrevet i vedlegg II,	

effektiv og virkningsfull utforming av framtidige overvåkingsprogrammer,	

vurdering av langsiktige endringer i de naturlige forholdene,	

vurdering av langsiktige endringer som følge av omfattende menneskelig virksomhet.	

Resultatene av denne overvåkingen skal vurderes på nytt og brukes, sammen med framgangsmåten for 
virkningsvurdering beskrevet i vedlegg II, til å fastsette krav til overvåkingsprogrammene i eksisterende og 
framtidige forvaltningsplaner for nedbørfelt.

Valg av overvåkingssteder

Basisovervåkingen skal utføres på et tilstrekkelig antall forekomster av overflatevann til at det kan foretas en 
vurdering av overflatevannets samlede tilstand i hvert nedbørfeltdistrikt. Ved valg av disse vannforekomstene 
skal medlemsstatene eventuelt sørge for at overvåkingen utføres på steder

der vannføringen er betydelig innenfor nedbørfeltdistriktet som helhet, herunder punkter ved store elver 	
der nedbørfeltet er over 2 500 km2,

der vannvolumet er betydelig innenfor nedbørfeltdistriktet, herunder store innsjøer og reservoarer,	

der betydelige vannforekomster strekker seg over en medlemsstats grense,	

som er identifisert i henhold til vedtak 77/795/EØF om utveksling av opplysninger, og	

på andre steder der det er nødvendig for å vurdere belastningen fra forurensende stoffer som føres over 
medlemsstatenes grenser, og til havmiljøet.
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Valg av kvalitetsfaktorer

Basisovervåkingen skal utføres for hvert overvåkingssted i et tidsrom på ett år i løpet av tidsrommet som 
forvaltningsplanen for nedbørfelt gjelder for, for

parametrer som er betegnende for alle biologiske kvalitetsfaktorer,	

parametrer som er betegnende for alle hydromorfologiske kvalitetsfaktorer,	

parametrer som er betegnende for alle fysisk-kjemiske kvalitetsfaktorer,	

forurensende stoffer på listen over prioriterte stoffer som slippes ut i nedbørfeltet eller delnedbørfeltet, 	
og

andre forurensende stoffer som slippes ut i betydelige mengder i nedbørfeltet eller delnedbørfeltet,	

med mindre den tidligere basisovervåkingen har vist at den berørte vannforekomsten har nådd god tilstand, 
og undersøkelsen av virkninger av menneskelig virksomhet innenfor rammen av vedlegg II ikke viser tegn 
på at vannforekomsten er endret. I slike tilfeller skal basisovervåkingen utføres én gang for hver tredje 
forvaltningsplan for nedbørfeltet.

1.3.2. Utforming av tiltaksovervåking

Tiltaksovervåking skal utføres med sikte på å

fastslå tilstanden til vannforekomster som anses å stå i fare for ikke å nå miljømålene, og	

vurdere eventuelle endringer i tilstanden til slike vannforekomster som følge av tiltaksprogrammer.	

Programmet kan endres i løpet av tidsrommet som dekkes av en forvaltningsplan for nedbørfelt, på grunnlag 
av opplysninger innhentet i forbindelse med kravene i vedlegg II eller som en del av dette vedlegg, særlig for 
å muliggjøre en reduksjon i frekvensen dersom virkningen ikke er vesentlig eller den relevante belastningen 
er fjernet.

Valg av overvåkingssteder

Tiltaksovervåkingen skal utføres for alle vannforekomster som på grunnlag av virkningsvurderingen foretatt i 
henhold til vedlegg II eller basisovervåkingen anses å stå i fare for ikke å nå miljømålene i henhold til artikkel 
4, og for vannforekomster der det slippes ut prioriterte stoffer. Det skal velges overvåkingssteder som angitt i 
regelverket som fastsetter den relevante miljøkvalitetsstandarden. I alle andre tilfeller, herunder for stoffer på 
listen over prioriterte stoffer som det ikke er gitt spesifikk veiledning for i regelverket, skal overvåkingsstedene 
velges som følger:

for vannforekomster som er i fare som følge av betydelige punktkildebelastninger, skal det være 	
tilstrekkelig mange overvåkingspunkter innen hver vannforekomst til at omfang og virkninger 
av punktkildebelastningene kan vurderes. Dersom en vannforekomst er gjenstand for en rekke 
punktkildebelastninger, kan overvåkingspunktene velges slik at omfang og virkninger av belastningene 
kan vurderes i sin helhet,

for vannforekomster som er i fare som følge av betydelige diffuse kildebelastninger, skal det være 	
tilstrekkelig mange overvåkingspunkter innen et utvalg av vannforekomstene til at omfang og virkninger 
av de diffuse kildebelastningene kan vurderes. Valget av vannforekomster skal være slik at de er 
representative for de relative risikoene for forekomster av diffuse kildebelastninger, og for de relative 
risikoene for at god tilstand ikke oppnås for overflatevann,

for vannforekomster som er i fare som følge av betydelige hydromorfologiske belastninger, skal det være 	
tilstrekkelig mange overvåkingspunkter innen et utvalg av vannforekomstene til at omfang og virkninger 
av de hydromorfologiske kildebelastningene kan vurderes. Valget av vannforekomster skal være slik at de 
er betegnende for den samlede virkningen av hydromorfologiske belastninger som alle vannforekomstene 
er utsatt for.
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Valg av kvalitetsfaktorer

For å vurdere omfanget av belastningen som vannforekomstene er utsatt for, skal medlemsstatene overvåke de 
kvalitetsfaktorer som gjør det mulig å bestemme de belastningene som vannforekomsten(e) er utsatt for. For å 
vurdere virkningene av belastningene skal medlemsstatene, alt etter relevans, overvåke

parametrer som er betegnende for det eller de biologiske kvalitetsfaktorene som er mest følsomme for de 	
belastningene vannforekomstene er utsatt for,

alle prioriterte stoffer som slippes ut, og alle andre forurensende stoffer som slippes ut i betydelige 	
mengder,

parametrer som er betegnende for den hydromorfologiske kvalitetsfaktoren som er mest følsom for den 	
påviste belastningen.

1.3.3. Utforming av problemkartlegging

Mål

Problemkartleggingen skal utføres

dersom årsaken til eventuelle overskridelser er ukjent,	

dersom basisovervåkingen tyder på at målene som er fastsatt for en vannforekomst i henhold til artikkel 	
4, ikke vil bli oppfylt, og tiltaksovervåking ikke allerede er etablert med sikte på å finne årsakene til at 
vannforekomsten(e) ikke oppfyller miljømålene, eller

for å fastslå omfanget og virkningene av utilsiktet forurensning,	

og skal gi de nødvendige opplysninger for opprettelse av et tiltaksprogram med sikte på å nå miljømålene og 
de spesifikke tiltak som er nødvendige for å avhjelpe virkningene av utilsiktet forurensning.

1.3.4. Overvåkingsfrekvens

I tidsrommet for problemkartlegging skal frekvensene for overvåking av parametrer som er karakteristiske for 
de fysisk-kjemiske kvalitetsfaktorene angitt nedenfor, gjelde, med mindre større intervaller er berettiget ut fra 
tekniske kunnskaper og uttalelser fra sakkyndige. For biologiske eller hydromorfologiske kvalitetsfaktorer skal 
overvåkingen utføres minst én gang i løpet av basisovervåkingsperioden.

For tiltaksovervåking skal overvåkingsfrekvensen som er nødvendig for hver parameter, fastsettes av 
medlemsstatene på en slik måte at det framkommer tilstrekkelige data for en pålitelig vurdering av tilstanden 
til den relevante kvalitetsfaktoren. Som en retningslinje bør overvåkingen finne sted med en frekvens som 
ikke overstiger den som er angitt i tabellen nedenfor, med mindre større intervaller er berettiget ut fra tekniske 
kunnskaper og uttalelser fra sakkyndige.

Frekvensene av overvåking skal slik velges at det oppnås et akseptabelt pålitelighets- og presisjonsnivå. 
Forvaltningsplanen for nedbørfelt skal inneholde prognoser over pålitelighets- og presisjonsnivået som er 
oppnådd med overvåkingssystemet.

Ved valg av overvåkingsfrekvenser skal det tas hensyn til variasjonen i parametrer som følger av både naturlige 
og menneskeskapte forhold. Tidspunktene for overvåkingen skal velges slik at årstidsvariasjonens virkninger 
på resultatene reduseres mest mulig, slik at det sikres at resultatene gjenspeiler endringer i vannforekomstene 
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som følge av menneskeskapte belastninger. Ytterligere overvåking til forskjellige årstider skal utføres ved 
behov for å nå dette målet.

Kvalitetsfaktor Elver Innsjøer Brakkvann Kystvann

Biologisk

Planteplankton 6 måneder 6 måneder 6 måneder 6 måneder

Annet planteliv i vann 3 år 3 år 3 år 3 år

Virvelløse makrodyr 3 år 3 år 3 år 3 år

Fisk 3 år 3 år 3 år

Hydromorfologisk

Kontinuitet 6 år

Hydrologi kontinuerlig 1 måned

Morfologi 6 år 6 år 6 år 6 år

Fysisk-kjemisk

Temperaturforhold 3 måneder 3 måneder 3 måneder 3 måneder

Oksygenforhold 3 måneder 3 måneder 3 måneder 3 måneder

Salinitet 3 måneder 3 måneder 3 måneder

Næringsstofftilstand 3 måneder 3 måneder 3 måneder 3 måneder

Forsuringstilstand 3 måneder 3 måneder

Andre forurensende stoffer 3 måneder 3 måneder 3 måneder 3 måneder

Prioriterte stoffer 1 måned 1 måned 1 måned 1 måned

1.3.5. Ytterligere overvåkingskrav for beskyttede områder

Overvåkingsprogrammene som kreves ovenfor, skal suppleres for å oppfylle følgende krav:

Oppsamlingssteder for drikkevann

Forekomster av overflatevann utpekt i henhold til artikkel 7 som gir mer enn 100 m3 per dag i gjennomsnitt, 
utpekes som overvåkingssteder og underkastes slik ytterligere overvåking som er nødvendig for å oppfylle 
kravene i nevnte artikkel. Slike vannforekomster skal overvåkes for alle prioriterte stoffer som slippes ut, 
og alle andre stoffer som slippes ut i betydelige mengder som kan påvirke vannforekomstens tilstand og 
kontrolleres i henhold til drikkevanndirektivets bestemmelser. Overvåkingen skal utføres med følgende 
frekvenser:

Befolkning som forsynes Frekvens

< 10 000 4 per år

10 000-30 000 8 per år

> 30 000 12 per år



23.6.2011 Nr. 35/645EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Habitat- og artsvernområder

Vannforekomster som utgjør slike områder, skal inkluderes i tiltaksovervåkingsprogrammet nevnt ovenfor 
dersom de på grunnlag av virkningsvurderingen og basisovervåkingen anses å stå i fare for ikke å nå 
miljømålene nevnt i artikkel 4. Overvåkingen skal utføres for å vurdere omfang og virkninger av alle 
relevante belastninger på disse vannforekomstene, og om nødvendig, vurdere endringer i tilstanden til slike 
vannforekomster som følge av tiltaksprogrammene. Overvåkingen skal fortsette til områdene er samsvar med 
kravene til vann fastsatt i regelverket som de er utpekt i henhold til samt oppfyller målene nevnt i artikkel 4.

1.3.6. Standarder for overvåking av kvalitetsfaktorer

Metodene som benyttes til overvåking av typeparametrer, skal være i samsvar med de internasjonale 
standardene oppført nedenfor eller andre nasjonale eller internasjonale standarder som sikrer framskaffelse av 
data av tilsvarende vitenskapelig kvalitet og sammenlignbarhet.

Prøvetaking av virvelløse makrodyr

ISO 5667-3:1995 Vannkvalitet — Prøvetaking — Del 3: Veiledning i konservering og 
håndtering av prøver

EN 27828:1994 Vannkvalitet — Metoder for biologisk prøvetaking — Veiledning i 
prøvetaking av virvelløse makrodyr som lever på bunnen, med håndgarn

EN 28265:1994 Vannkvalitet — Metoder for biologisk prøvetaking — Veiledning i utforming 
og bruk av kvantitativ prøvetaking av virvelløse makrodyr som lever på 
bunnen, på steinet substrat på grunt vann

EN ISO 9391:1995 Vannkvalitet — Prøvetaking av virvelløse makrodyr på dypt vann — 
Veiledning i bruk av kolonisering, kvalitative og kvantitative prøvetakere

EN ISO 8689-1:1999 Biologisk klassifisering av elver — Del I: Veiledning i tolkning av 
biologiske kvalitetsdata fra undersøkelser av virvelløse makrodyr som lever 
på bunnen, i rennende vann

EN ISO 8689-2:1999 Biologisk klassifisering av elver — Del II: Veiledning i presentasjon av 
biologiske kvalitetsdata fra undersøkelser av virvelløse makrodyr som lever 
på bunnen, i rennende vann

Prøvetaking av makrofytter

Relevante CEN/ISO-standarder når de er utarbeidet

Prøvetaking av fisk

Relevante CEN/ISO-standarder når de er utarbeidet

Prøvetaking av kiselalger

Relevante CEN/ISO-standarder når de er utarbeidet

Standarder for fysisk-kjemiske parametrer

Alle relevante CEN/ISO-standarder

Standarder for hydromorfologiske parametrer

Alle relevante CEN/ISO-standarder
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1.4. Klassifisering og presentasjon av økologisk tilstand

1.4.1. Biologiske overvåkingsresultaters sammenlignbarhet

Medlemsstatene skal opprette overvåkingssystemer med sikte på å vurdere verdiene for biologiske i) 
kvalitetsfaktorer angitt for hver kategori av overflatevann eller for sterkt endrede og kunstige 
vannforekomster. Ved anvendelse av framgangsmåten beskrevet nedenfor på sterkt endrede eller 
kunstige vannforekomster skal henvisning til økologisk tilstand forstås som henvisning til økologisk 
potensial. Disse systemene kan benytte særlige arter eller grupper av arter som er representative for 
kvalitetsfaktoren som helhet.

For at overvåkingssystemene skal være sammenlignbare, skal resultatene av systemene som ii) 
medlemsstatene anvender, uttrykkes som økologiske kvalitetskvotienter med henblikk på klassifisering 
av økologisk tilstand. Disse kvotientene representerer forholdet mellom verdiene for de biologiske 
parametrene observert for en gitt forekomst av overflatevann og verdiene for disse parametrene under 
referanseforholdene som gjelder for vannforekomsten. Kvotienten uttrykkes som en tallverdi mellom 
null og én, idet svært god økologisk tilstand har verdier nær én og dårlig økologisk tilstand har verdier 
nær null.

Hver medlemsstat skal dele inn skalaen for økologisk kvalitetskvotient for sitt overvåkingssystem for hver iii) 
kategori vannforekomst i fem klasser, fra svært god til dårlig økologisk tilstand, som definert i nr. 1.2, idet 
hver grense mellom klassene tildeles tallverdier. Verdien for grensen mellom svært god og god tilstand 
og verdien for grensen mellom god og moderat tilstand skal fastsettes etter interkalibreringsmetoden 
beskrevet nedenfor.

Kommisjonen skal lette denne interkalibreringen for å sikre at disse klassegrensene fastsettes i samsvar iv) 
med standarddefinisjonene i nr. 1.2 og er sammenlignbare medlemsstatene imellom.

I forbindelse med interkalibreringen skal Kommisjonen lette utvekslingen av informasjon mellom v) 
medlemsstatene, med det mål å bestemme en rekke steder i hver økoregion i Fellesskapet; disse stedene 
skal danne et interkalibreringsnett. Nettet skal bestå av steder valgt blant en rekke typer forekomst av 
overflatevann innen hver økoregion. For hver type forekomst av overflatevann som velges, skal nettet 
bestå av minst to steder som tilsvarer grensen mellom standarddefinisjonene for svært god og god 
tilstand, og minst to som tilsvarer grensen mellom standarddefinisjonene for god og moderat tilstand. 
Stedene skal velges etter en uttalelse fra sakkyndige på grunnlag av fellesinspeksjoner og all annen 
tilgjengelig informasjon.

Hver medlemsstats overvåkingssystem skal anvendes på de stedene i interkalibreringsnettet som både vi) 
befinner seg i økoregionen og er av en type overflatevann som systemet skal anvendes på, i henhold til 
kravene i dette direktiv. Resultatene av denne anvendelsen skal brukes til å fastsette tallverdier for de 
relevante klassegrensene i hver medlemsstats overvåkingssystem.

Kommisjonen skal innen tre år etter ikrafttredelsen av dette direktiv, utarbeide et forslag til register vii) 
over steder som skal utgjøre interkalibreringsnettet, og som kan tilpasses etter framgangsmåten fastsatt 
i artikkel 21. Det endelige registeret over steder skal fastsettes innen fire år etter ikrafttredelsen av dette 
direktiv, og skal offentliggjøres av Kommisjonen.

Kommisjonen og medlemsstatene skal fullføre interkalibreringen innen 18 måneder etter offentliggjørelsen viii) 
av det endelige registeret.

Resultatene av interkalibreringen og verdiene som er fastsatt for klassifiseringene i medlemsstatenes ix) 
overvåkingssystem skal offentliggjøres av Kommisjonen innen seks måneder etter at interkalibreringen 
er fullført.

1.4.2. Presentasjon av overvåkingsresultater og klassifisering av økologisk tilstand og økologisk 
potensial

For kategorier av overflatevann skal den økologiske tilstandsklassifiseringen representeres ved den laveste i) 
av verdiene for biologiske og fysisk-kjemiske overvåkingsresultater for de relevante kvalitetsfaktorene 
klassifisert i samsvar med første kolonne i tabellen gjengitt nedenfor. Medlemsstatene skal for hvert 
nedbørfeltdistrikt utarbeide et kart som illustrerer klassifiseringen av økologisk tilstand for hver 
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vannforekomst, med en fargekode i samsvar med annen kolonne i tabellen gjengitt nedenfor, for å vise 
vannforekomstens klassifisering for økologisk tilstand.

Klassifisering av økologisk tilstand Fargekode

Svært god Blå

God Grønn

Moderat Gul

Utilfredsstillende Oransje

Dårlig Rød

For sterkt endrede og kunstige vannforekomster representeres klassifiseringen av økologisk potensial for ii) 
vannforekomsten ved den laveste av verdiene for biologiske og fysisk-kjemiske overvåkingsresultater for 
de relevante kvalitetsfaktorene som er klassifisert i samsvar med første kolonne i tabellen gjengitt nedenfor. 
Medlemsstatene skal for hvert nedbørfeltdistrikt utarbeide et kart som illustrerer klassifiseringen av økologisk 
potensial for hver vannforekomst, med en fargekode i samsvar med annen kolonne i tabellen gjengitt nedenfor 
for kunstige vannforekomster, og med tredje kolonne for sterkt endrede vannforekomster.

Klassifisering av økologisk potensial
Fargekode

Kunstige vannforekomster Sterkt endrede vannforekomster

Godt eller høyere Like brede, grønne og lysegrå 
striper

Like brede, grønne og mørkegrå 
striper

Moderat Like brede, gule og lysegrå 
striper

Like brede, gule og mørkegrå 
striper

Utilfredsstillende Like brede, oransje og lysegrå 
striper

Like brede, oransje og mørkegrå 
striper

Dårlig Like brede, røde og lysegrå 
striper

Like brede, røde og mørkegrå 
striper

Medlemsstatene skal dessuten angi, med en svart prikk på kartet, de vannforekomster hvis tilstand eller iii) 
økologisk potensial ikke er god på grunn av manglende overholdelse av én eller flere miljøkvalitetsstandarder 
som er fastsatt for vannforekomsten med hensyn til spesifikke syntetiske eller ikke-syntetiske forurensende 
stoffer (etter medlemsstatens egen samsvarsordning).

1.4.3. Presentasjon av overvåkingsresultater og klassifisering av kjemisk tilstand

Når en vannforekomst oppfyller alle miljøkvalitetsstandarder fastsatt i vedlegg IX, artikkel 16 og andre 
relevante fellesskapsregler der det er fastsatt miljøkvalitetsstandarder, skal det registreres at den har oppnådd 
god kjemisk tilstand. I motsatt tilfelle skal det registreres at vannforekomsten ikke har oppnådd god kjemisk 
tilstand.

Medlemsstatene skal for hvert nedbørfeltdistrikt utarbeide et kart som illustrerer den kjemiske tilstanden til 
hver vannforekomst, med en fargekode i samsvar med annen kolonne i tabellen gjengitt nedenfor, for å vise 
vannforekomstens klassifisering for kjemisk tilstand.

Klassifisering av kjemisk tilstand Fargekode

God Blå

Ikke god Rød
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2. GRUNNVANN

2.1. Grunnvannets kvantitative tilstand

2.1.1. Parameter for klassifisering av grunnvannets kvantitative tilstand

Grunnvannstand

2.1.2. Definisjon av kvantitativ tilstand

Faktorer God tilstand

Grunnvannstand Grunnvannstanden i grunnvannsforekomsten er slik at den tilgjengelige 
grunnvannsressursen ikke overstiges av den langsiktige gjennomsnittlige 
oppsamling per år.
Grunnvannstanden er dermed ikke utsatt for menneskeskapte endringer som 
ville medføre

at miljømålene fastsatt i artikkel 4 ikke nås for tilknyttet overflatevann	

vesentlig forringelse av vannets tilstand,	

vesentlig skade på økosystemer på land som er direkte avhengige av 	
grunnvannsforekomsten,

og endringer i strømningsretningen som følge av nivåendringer kan 
forekomme midlertidig, eller kontinuerlig i et romlig avgrenset område, 
men slike endringer medfører ikke at saltvann eller annet trenger inn, og er 
ikke tegn på noen vedvarende og klart påviselig menneskeskapt tendens i 
strømningsretningen som kan medføre slike inntrengninger.

2.2. Overvåking av grunnvannets kvantitative tilstand

2.2.1. Nett for overvåking av grunnvannstand

Nettet for overvåking av grunnvann skal opprettes i samsvar med kravene i artikkel 7 og 8. Overvåkingsnettet 
skal utformes slik at det gir en pålitelig vurdering av alle grunnvannsforekomsters eller grupper av 
grunnvannsforekomsters kvantitative tilstand, herunder vurdering av tilgjengelige grunnvannsressurser. 
Medlemsstatene skal i forvaltningsplanen for nedbørfelt inkludere et kart som viser nettet for overvåking av 
grunnvann.

2.2.2. Overvåkingsstedenes tetthet

Nettet skal omfatte tilstrekkelig representative overvåkingssteder til at grunnvannstanden kan vurderes for hver 
grunnvannsforekomst eller gruppe av grunnvannsforekomster, idet det tas hensyn til kortsiktige og langsiktige 
variasjoner i gjenoppbyggingen; det skal særlig sikres

for grunnvannsforekomster som anses å stå i fare for ikke å nå miljømålene nevnt i artikkel 4, at 	
overvåkingsstedene ligger tilstrekkelig tett til at virkningene på grunnvannstanden av oppsamling og 
utslipp kan vurderes,

for grunnvannsforekomster der grunnvannet strekker seg over en medlemsstats grenser, at det 	
er tilstrekkelig mange overvåkingssteder til at grunnvannets strømningsretning og -hastighet over 
medlemsstatens grense kan vurderes.

2.2.3. Overvåkingsfrekvens

Observasjonsfrekvensen skal være tilstrekkelig høy til å muliggjøre vurdering av hver grunnvannsforekomsts 
eller gruppe av grunnvannsforekomsters kvantitative tilstand, idet det tas hensyn til kortsiktige og langsiktige 
variasjoner i gjenoppbyggingen. Det skal særlig sikres
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for grunnvannsforekomster som anses å stå i fare for ikke å nå miljømålene nevnt i artikkel 4, at det 	
gjøres målinger tilstrekkelig ofte til at virkningene på grunnvannstanden av oppsamling og utslipp kan 
vurderes,

for grunnvannsforekomster der grunnvannet strekker seg over en medlemsstats grenser, at det gjøres 	
målinger tilstrekkelig ofte til at grunnvannets strømningsretning og -hastighet over medlemsstatens grense 
kan vurderes.

2.2.4. Tolkning og presentasjon av grunnvannets kvantitative tilstand

Resultatene fra overvåkingsnettet for en grunnvannsforekomst eller gruppe av grunnvannsforekomster skal 
brukes til å vurdere vannforekomsten(e)s kvantitative tilstand. Med forbehold for nr. 2.5 nedenfor skal 
medlemsstatene utarbeide et kart over vurderingen av grunnvannets kvantitative tilstand som følger av dette, 
etter følgende fargekode:

God: grønn

Dårlig: rød

2.3. Grunnvannets kjemiske tilstand

2.3.1. Parametrer for bestemmelse av grunnvannets kjemiske tilstand

Ledningsevne

Konsentrasjon av forurensende stoffer

2.3.2. Definisjon av god kjemisk tilstand for grunnvann

Faktorer God tilstand

Generelt Den kjemiske sammensetningen til grunnvannsforekomsten er slik at 
konsentrasjonene av forurensende stoffer

som angitt nedenfor, ikke viser virkninger av inntrengning av saltvann 	
eller annet,

ikke overstiger gjeldende kvalitetsstandarder i henhold til andre relevante 	
fellesskapsregler i samsvar med artikkel 17,

ikke vil medføre at miljømålene fastsatt i henhold til artikkel 4 ikke nås 	
for tilknyttet overflatevann, eller innebærer annen betydelig forringelse 
av slike vannforekomsters økologiske eller kjemiske kvalitet eller 
betydelig skade på økosystemer på land som er direkte avhengige av 
grunnvannsforekomsten.

Ledningsevne Endringer i ledningsevne er ikke tegn på at saltvann eller annet trenger inn i 
grunnvannsforekomsten.

2.4. Overvåking av grunnvannets kjemiske tilstand

2.4.1. Nett for overvåking av grunnvann

Nettet for overvåking av grunnvann skal opprettes i samsvar med kravene i artikkel 7 og 8. Overvåkingsnettet 
skal utformes slik at det gir en sammenhengende og omfattende oversikt over grunnvannets kjemiske tilstand 
innenfor hvert nedbørfeltdistrikt, og slik at langsiktige menneskeskapte tendenser til stigning i forekomsten av 
forurensende stoffer oppdages.
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På grunnlag av beskrivelsen og virkningsvurderingen foretatt i samsvar med artikkel 5 og vedlegg II 
skal medlemsstatene, for hvert tidsrom som en forvaltningsplan for nedbørfelt gjelder for, opprette et 
basisovervåkingsprogram. Resultatene av dette programmet skal brukes til å opprette et tiltaksovervåkingsprogram 
som skal anvendes for det gjenværende tidsrom av planen.

I planen skal det skal gis vurderinger av påliteligheten av og nøyaktigheten til resultatene av 
overvåkingsprogrammene.

2.4.2. Basisovervåking

Mål

Basisovervåkingen skal utføres for å

supplere og validere framgangsmåten for virkningsvurdering,	

gi opplysninger til bruk ved vurderingen av langsiktige tendenser som følge av både endringer i naturlige 	
forhold og menneskelig virksomhet.

Valg av overvåkingssteder

Det skal velges tilstrekkelig mange overvåkingssteder for hver av følgende kategorier:

vannforekomster som på grunnlag av beskrivelsen foretatt i henhold til vedlegg II anses for å være i 	
fare,

vannforekomster som strekker seg over en medlemsstats grenser.	

Valg av parametrer

Følgende grunnleggende parametrer skal overvåkes i alle valgte grunnvannsforekomster:

oksygeninnhold,	

pH-verdi,	

ledningsevne,	

nitrat,	

ammonium.	

Vannforekomster som i henhold til vedlegg II anses å stå i fare for ikke å oppnå god tilstand, skal også 
overvåkes for de parametrene som viser tegn på virkninger av de aktuelle belastningene.

Vannforekomster som strekke seg over grenser, skal også overvåkes for parametrer som er relevante for 
beskyttelse av alle bruksformål forbundet med grunnvannsstrømmen.

2.4.3. Tiltaksovervåking

Mål

Tiltaksovervåkingen skal utføres i periodene mellom basisovervåkingsprogrammene for å fastslå

den kjemiske tilstanden til alle grunnvannsforekomster eller grupper av grunnvannsforekomster som anses 	
for å være i fare,

tilstedeværelsen av enhver langsiktig menneskeskapt stigende tendens i konsentrasjonen av et forurensende 	
stoff.
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Valg av overvåkingssteder

Tiltaksovervåkingen skal foretas for alle grunnvannsforekomster eller grupper av grunnvannsforekomster som 
på grunnlag av virkningsvurderingen foretatt i henhold til vedlegg II, og som ved basisovervåkingen anses å 
stå i fare for ikke å nå målene nevnt i artikkel 4. Valget av overvåkingssteder skal også gjenspeile en vurdering 
av hvor representative overvåkingsdataene fra stedet er for kvaliteten til den aktuelle grunnvannsforekomsten 
eller gruppen av grunnvannsforekomster.

Overvåkingsfrekvens

Tiltaksovervåkingen skal foretas for tidsrommene mellom basisovervåkingsprogrammene, med en frekvens 
som er tilstrekkelig til å oppdage virkningene av relevante belastninger, men minst én gang i året.

2.4.4. Påvisning av tendenser for forurensende stoffer

Medlemsstatene skal bruke data fra basis- og tiltaksovervåking til å påvise langsiktige menneskeskapte 
stigende tendenser i konsentrasjonen av forurensende stoffer, og til å snu slike tendenser. Det skal framgå 
hvilket utgangsår eller hvilken utgangsperiode påvisningen av tendensen beregnes ut fra. Beregningen av 
tendens skal utføres for en grunnvannsforekomst, eller eventuelt, grupper av grunnvannsforekomster. Snuing 
av tendensen skal påvises statistisk og pålitelighetsnivået for påvisningen angis.

2.4.5. Tolkning og presentasjon av grunnvannets kjemiske tilstand

Ved vurderingen av tilstanden samles resultatene fra individuelle overvåkingssteder for en grunnvannsforekomst 
for grunnvannsforekomsten som helhet. Uten at de berørte direktiver berøres, forutsetter oppnåelse 
av god tilstand for en grunnvannsforekomst følgende for kjemiske parametrer som det er fastsatt 
miljøkvalitetsstandarder for i Fellesskapets regelverk:

gjennomsnittsverdien av overvåkingsresultatene ved hvert punkt i grunnvannsforekomsten eller gruppen 	
av grunnvannsforekomster skal beregnes, og

disse gjennomsnittsverdiene skal, i samsvar med artikkel 17, brukes til å påvise samsvar med god kjemisk 	
tilstand for grunnvann.

Med forbehold for nr. 2.5 skal medlemsstatene utarbeide et kart som viser grunnvannets kjemiske tilstand, 
med følgende fargekoder:

God: grønn

Dårlig: rød

Medlemsstatene skal dessuten angi, med en svart prikk på kartet, de grunnvannsforekomster som er utsatt for 
en betydelig og vedvarende økende tendens i konsentrasjonen av forurensende stoffer som følge av virkningen 
av menneskelig virksomhet. Dersom tendensen snus, markeres det med en blå prikk på kartet.

Kartene skal inngå i forvaltningsplanen for nedbørfelt.

2.5. Presentasjon av grunnvannets tilstand

Medlemsstatene skal i forvaltningsplanen for nedbørfelt inkludere et kart som for hver grunnvannsforekomst 
eller gruppe av grunnvannsforekomster viser både kvantitativ tilstand og kjemisk tilstand, med fargekode 
i samsvar med kravene i nr. 2.2.4 og 2.2.5. Medlemsstatene kan velge ikke å framlegge separate kart i 
henhold til nr. 2.2.4 og 2.2.5, men skal i så fall på det kartet som kreves i henhold til dette nummer, også vise 
hvilke vannforekomster som er utsatt for en betydelig og vedvarende stigende tendens i konsentrasjonen av 
forurensende stoffer eller en snuing av en slik tendens, i samsvar med kravene i nr. 2.4.5.

___________
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VEDLEGG VI

LISTE OVER TILTAK SOM SKAL INKLUDERES I TILTAKSPROGRAMMENE

DEL A

Følgende er en liste over direktiver som danner grunnlaget for tiltak som skal inkluderes i tiltaksprogrammene i henhold 
til artikkel 11 nr. 3 bokstav a):

Badevanndirektivet (76/160/EØF),i) 

Fugledirektivet (79/409/EØF)(ii) 1),

Drikkevanndirektivet (80/778/EØF), endret ved direktiv 98/83/EF,iii) 

Direktivet om større ulykker (Seveso-direktivet) (96/82/EF)(iv) 2),

Miljøvirkningsdirektivet (85/337/EØF)(v) 3),

Direktivet om slam fra renseanlegg (86/278/EØF)(vi) 4),

Direktivet om rensing av avløpsvann fra byområder (91/271/EØF),vii) 

Direktivet om plantevernmidler (91/414/EØF),viii) 

Nitratdirektivet (91/676/EØF),ix) 

Habitatdirektivet (92/43/EØF)(x) 5),

Direktivet om integrert forebygging og begrensning av forurensning (96/61/EF).xi) 

DEL B

Følgende er en ikke-uttømmende liste over tilleggstiltak som medlemsstatene kan velge å inkludere, for hvert 
nedbørfeltdistrikt, i tiltaksprogrammene i henhold til artikkel 11 nr. 4:

juridiske virkemidler,i) 

administrative virkemidler,ii) 

økonomiske ordninger og skatte- og avgiftsregler,iii) 

forhandlede miljøavtaler,iv) 

utslippsbegrensninger,v) 

retningslinjer for god praksis,vi) 

gjenskaping og utbedring av våtmarksområder,vii) 

begrensninger på oppsamling,viii) 

tiltak for begrensning av etterspørselen, blant annet fremming av tilpasset landbruksproduksjon som vekster med ix) 
lavt vannbehov i områder rammet av tørke,

effektivitets- og gjenbrukstiltak, blant annet fremming av teknikker for høy vannutnyttingsgrad i industrien og x) 
vannbesparende vanningsteknikker,

(1)  EFT L 103 av 25.4.1979, s. 1.
(2)  EFT L 10 av 14.1.1997, s. 13.
(3)  EFT L 175 av 5.7.1985, s. 40. Direktivet endret ved direktiv 97/11/EF (EFT L 73 av 14.3.1997, s. 5).
(4)  EFT L 181 av 8.7.1986, s. 6.
(5)  EFT L 206 av 22.7.1992, s. 7.
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bygge- og anleggsprosjekter,xi) 

avsaltingsanlegg,xii) 

rehabiliteringsprosjekter,xiii) 

kunstig infiltrasjon av vannførende sjikt,xiv) 

utdanningsprosjekter,xv) 

forsknings-, utviklings- og demonstrasjonsprosjekter,xvi) 

andre relevante tiltak.xvii) 

____________
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VEDLEGG VII

FORVALTNINGSPLANER FOR NEDBØRFELT

Forvaltningsplanene for nedbørfelt skal omfatte følgende faktorer:A. 

1. En generell beskrivelse av egenskapene til nedbørfeltdistriktet som kreves i henhold til artikkel 5 og 
vedlegg II. Denne skal omfatte

1.1. for overflatevann:

kartlegging av vannforekomstenes beliggenhet og grenser,	

kartlegging av økoregioner og typer forekomst av overflatevann innenfor nedbørfeltdistriktet,	

påvisning av referanseforhold for typene forekomst av overflatevann,	

1.2. for grunnvann:

kartlegging av grunnvannsforekomstenes beliggenhet og grenser,	

2. et sammendrag av betydelige belastninger og virkninger av menneskelig virksomhet på overflatevannets 
og grunnvannets tilstand, herunder

vurdering av punktkildeforurensning,	

vurdering av forurensning fra diffuse kilder, herunder et sammendrag av arealbruken,	

vurdering av belastninger på vannets kvantitative tilstand, herunder oppsamling,	

analyse av andre virkninger av menneskelig virksomhet på vannets tilstand,	

3. påvisning og kartlegging av beskyttede områder som påkrevd i henhold til artikkel 6 og vedlegg IV,

4. et kart over overvåkingsnettene opprettet for formålene i artikkel 8 og vedlegg V, og en presentasjon 
i kartform av resultatene av overvåkingsprogrammene foretatt i henhold til nevnte bestemmelser om 
tilstanden til

4.1. overflatevann (økologisk og kjemisk),

4.2. grunnvann (kjemisk og kvantitativt),

4.3. beskyttede områder,

5. en liste over miljømål fastsatt i henhold til artikkel 4, for overflatevann, grunnvann og beskyttede områder, 
herunder særlig påvisning av tilfeller der artikkel 4 nr. 4, 5, 6 og 7 er kommet til anvendelse samt 
tilhørende opplysninger som kreves i henhold til nevnte artikkel,

6. et sammendrag av den økonomiske analysen av bruken av vann som kreves i henhold til artikkel 5 og 
vedlegg III,

7. et sammendrag av tiltaksprogrammet eller -programmene vedtatt i henhold til artikkel 11, herunder 
hvordan målene fastsatt i henhold til artikkel 4 skal nås,

7.1. et sammendrag av tiltakene som kreves for å gjennomføre Fellesskapets regelverk for vern av vann,

7.2. en rapport om de praktiske skritt og tiltak som er truffet for å anvende prinsippet om dekning av 
kostnadene ved bruk av vann i henhold til artikkel 9,

7.3. et sammendrag av tiltak truffet for å oppfylle kravene i artikkel 7,

7.4. et sammendrag av begrensningene på oppsamling og oppdemming av vann, herunder henvisning til 
registre og påvisning av tilfeller der det er gjort unntak i henhold til artikkel 11 nr. 3 bokstav e),

7.5. et sammendrag av begrensningene vedtatt for punktkildeutslipp og andre former for virksomhet som 
påvirker vannets tilstand, i samsvar med bestemmelsene i artikkel 11 nr. 3 bokstav g) og i),

7.6. påvisning av tilfeller der det er gitt tillatelse til direkte utslipp i grunnvann i samsvar med bestemmelsene 
i artikkel 11 nr. 3 bokstav j),
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7.7. et sammendrag av tiltakene truffet i samsvar med artikkel 16 med henblikk på prioriterte stoffer,

7.8. et sammendrag av tiltakene truffet for å forebygge eller redusere virkningen av utilsiktet forurensning,

7.9. et sammendrag av tiltakene truffet i henhold til artikkel 11 nr. 5 for vannforekomster som sannsynligvis 
ikke vil nå målene fastsatt i artikkel 4,

7.10. nærmere opplysninger om ytterligere tiltak som anses nødvendige for å nå de fastsatte miljømålene,

7.11. nærmere opplysninger om tiltak som er truffet for å unngå en økning i forurensningen av havområder i 
samsvar med artikkel 11 nr. 6,

8. et register over andre, mer detaljerte programmer og forvaltningsplaner for nedbørfelt som omhandler 
særlige delnedbørfelt, sektorer, problemer eller vanntyper samt et sammendrag av innholdet,

9. et sammendrag av informasjons- og konsultasjonstiltak overfor offentligheten som er truffet, resultatene 
av dem og endringer i planen som følge av dem,

10. en liste over vedkommende myndigheter i samsvar med vedlegg I,

11. kontaktpunktene og framgangsmåtene for å framskaffe bakgrunnsdokumentasjonen og -informasjonen 
nevnt i artikkel 14 nr. 1, særlig nærmere opplysninger om kontrolltiltakene vedtatt i henhold til artikkel 
11 nr. 3 bokstav g) og i) og de faktiske overvåkingsdataene som er innsamlet i henhold til artikkel 8 og 
vedlegg V.

Den første ajourføringen av forvaltningsplanen for nedbørfelt samt alle senere ajourføringer skal dessuten B. 
omfatte

et sammendrag av eventuelle endringer eller ajourføringer siden offentliggjøringen av forrige versjon av 1. 
forvaltningsplanen, herunder et sammendrag av de revisjoner som skal foretas i henhold til artikkel 4 nr. 4, 
5, 6 og 7,

en vurdering av de framskritt som er gjort når det gjelder å oppfylle miljømålene, herunder en presentasjon av 2. 
overvåkingsresultatene for perioden for forrige plan, i kartform, og en begrunnelse for at eventuelle miljømål 
ikke er nådd,

et sammendrag av og en begrunnelse for at eventuelle tiltak i den tidligere versjonen av forvaltningsplanen 3. 
ikke er iverksatt,

et sammendrag av eventuelle ytterligere midlertidige tiltak vedtatt i henhold til artikkel 11 nr. 5 etter 4. 
offentliggjøringen av forrige versjon av forvaltningsplanen.

_____________
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VEDLEGG VIII

VEILEDENDE LISTE OVER DE VIKTIGSTE FORURENSENDE STOFFER

Organiske halogenforbindelser og stoffer som kan danne slike forbindelser i vannmiljøet.1. 

Organiske fosforforbindelser.2. 

Organiske tinnforbindelser.3. 

Stoffer og stoffblandinger, eller deres nedbrytningsprodukter, som har vist seg å ha kreftframkallende eller 4. 
arvestoffskadelige egenskaper som kan påvirke steroidogene funksjoner, skjoldbruskkjertelens funksjoner, 
reproduksjonsfunksjoner eller andre endokrine funksjoner, i eller via vannmiljøet.

Persistente hydrokarboner og persistente og bioakkumulerbare organiske giftstoffer.5. 

Cyanider.6. 

Metaller og metallforbindelser.7. 

Arsen og arsenforbindelser.8. 

Biocidprodukter og plantefarmasøytiske produkter.9. 

Suspenderte stoffer.10. 

Stoffer som bidrar til eutrofiering (særlig nitrater og fosfater).11. 

Stoffer som har negativ innflytelse på oksygenforholdet (og kan måles ved hjelp av parametrer som BOD, COD 12. 
osv.).

____________



23.6.2011 Nr. 35/657EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG IX

UTSLIPPSGRENSEVERDIER OG MILJØKVALITETSSTANDARDER

Grenseverdiene og kvalitetsmålsettingene fastsatt innenfor rammen av direktiver vedtatt på grunnlag av direktiv 
76/464/EØF, skal anses som henholdsvis utslippsgrenseverdier og miljøkvalitetsstandarder i henhold til dette direktiv. 
De er fastsatt i følgende direktiver:

Direktivet om utslipp av kvikksølv (82/176/EØF)(i) 1),

Direktivet om utslipp av kadmium (83/513/EØF)(ii) 2),

Kvikksølvdirektivet (84/156/EØF)(iii) 3),

Direktivet om utslipp av heksaklorsykloheksan (84/491/EØF)(iv) 4),

Direktivet om utslipp av farlige stoffer (86/280/EØF)(v) 5).

__________

(1)  EFT L 81 av 27.3.1982, s. 29.
(2)  EFT L 291 av 24.10.1983, s. 1.
(3)  EFT L 74 av 17.3.1984, s. 49.
(4)  EFT L 274 av 17.10.1984, s. 11.
(5)  EFT L 181 av 4.7.1986, s. 16.
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VEDLEGG X

PRIORITERTE STOFFER

____________
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VEDLEGG XI

KART A

System A: Økoregioner for elver og innsjøer

1. Den iberisk-makaronesiske region 10. Karpatene 19. Island

2. Pyreneene 11. De ungarske lavland 20. De boreale høyland

3. Italia, Korsika og Malta 12. Den pontiske region 21. Tundra

4. Alpene 13. De vestlige sletter 22. Fennoskandia

5. Det dinariske Vest-Balkan 14. De sentrale sletter 23. Taiga

6. Det hellenske Vest-Balkan 15. Baltikum 24. Kaukasus

7. Øst-Balkan 16. De østlige sletter 25. Den kaspiske senkning 

8. De vestlige høyland 17. Irland og Nord-Irland  

9. De sentrale høyland 18. Storbritannia  
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KART B

System A: Økoregioner for brakkvann og kystvann

1. Atlanterhavet 4. Nordsjøen

2. Norskehavet 5. Østersjøen

3. Barentshavet 6. Middelhavet

______________
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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(1),

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

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Rådsdirektiv 76/464/EØF av 4. mai 1976 om forurensning 
forårsaket av utslipp av visse farlige stoffer i Fellesskapets 
akvatiske miljø(4) og direktivene vedtatt innenfor dets 
ramme er for tiden Fellesskapets viktigste midler til å 
kontrollere punktutslipp og diffuse utslipp av farlige 
stoffer.

2) Fellesskapskontroll i henhold til rådsdirektiv 76/464/
EØF er erstattet, harmonisert og videreutviklet ved 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF av 
23. oktober 2000 om fastsettelse av en ramme for 
fellesskapstiltak på området vannpolitikk(5).

3) I henhold til direktiv 2000/60/EF må det vedtas særlige 
tiltak på fellesskapsplan mot forurensning av vann fra 
enkelte forurensende stoffer eller grupper av forurensende 
stoffer som utgjør en vesentlig risiko for eller via 
vannmiljøet, herunder for vann som brukes til uttak av 
drikkevann. Slike tiltak tar sikte på gradvis reduksjon 
og, for prioriterte stoffer som definert i artikkel 2 
nr. 30 annet punktum i direktiv 2000/60/EF, på opphør 
eller utfasing av utslipp og tap innen 20 år etter at de 
vedtas på fellesskapsplan, med det endelige mål, som 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 331 av 15.12.2001, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 126/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 9, 21.2.2008, s. 43. 

(1) EFT C 177 E av 27.6.2000, s. 74 og EFT C 154 E av 29.5.2001, s. 117.
(2) EFT C 268 av 19.9.2000, s. 11.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 15. mai 2001 (ennå ikke offentliggjort i EFT) 

og rådsbeslutning av 8. oktober 2001.
(4) EFT L 129 av 18.5.1976, s. 23. Direktivet sist endret ved direktiv 2000/60/

EF (EFT L 327 av 22.12.2000, s. 1). 
(5) EFT L 327 av 22.12.2000, s. 1.

fastsatt innenfor rammene av de relevante internasjonale 
avtaler, å oppnå konsentrasjoner i havmiljøet som er nær 
bakgrunnsverdiene for naturlig forekommende stoffer 
og nær null for menneskeskapte syntetiske stoffer. For å 
kunne vedta disse tiltakene er det nødvendig å fastsette 
listen over prioriterte stoffer, herunder prioriterte farlige 
stoffer, som vedlegg X til direktiv 2000/60/EF. Ved 
utarbeiding av listen er det tatt hensyn til anbefalingene 
nevnt i artikkel 16 nr. 5 i direktiv 2000/60/EF.

4) For naturlig forekommende stoffer eller stoffer som 
oppstår gjennom naturlige prosesser, som kadmium, 
kvikksølv og polysykliske aromatiske hydrokarboner 
(PAH), er det umulig å oppnå fullstendig opphør av 
utslipp og tap fra alle potensielle kilder. Når de relevante 
enkeltdirektiver utarbeides, må det tas behørig hensyn til 
denne situasjonen, og tiltak må ta sikte på å stanse utslipp 
og tap i vann av disse prioriterte farlige stoffene som 
følge av menneskers virksomhet.

5) I artikkel 16 nr. 2 i direktiv 2000/60/EF fastsettes 
en vitenskapelig basert metode for å velge prioriterte 
stoffer på grunnlag av den risiko de utgjør for eller via 
vannmiljøet.

6) Metoden fastsatt i direktiv 2000/60/EF muliggjør 
som det mest praktiske alternativet å anvende en 
forenklet risikobasert vurderingsmetode som bygger på 
vitenskapelige prinsipper, idet det særlig tas hensyn til

dokumentasjon med hensyn til det aktuelle stoffets – 
iboende fare, særlig dets økotoksisitet i vann og 
toksisitet for mennesker via eksponeringsveier i 
vann,

dokumentasjon fra overvåking av utbredt – 
miljøforurensning, og

andre påviste faktorer som kan tyde på mulighet – 
for utbredt miljøforurensning, for eksempel 
produksjons- eller bruksvolum av det aktuelle stoffet 
og bruksmønsteret.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSVEDTAK 2455/2001/EF

av 20. november 2001

om utarbeiding av en liste over prioriterte stoffer på området vannpolitikk og om endring av direktiv 
2000/60/EF(*)

 2011/EØS/35/65
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7) Med utgangspunkt i dette har Kommisjonen utviklet 
en framgangsmåte for prioritering som kombinerer 
overvåking og modellberegning (COMMPS – combined 
monitoring-based and modelling-based priority setting), 
i samarbeid med sakkyndige fra berørte parter, herunder 
Vitenskapskomiteen for toksisitet, økotoksisitet og miljø, 
medlemsstatene, EFTA-statene, Det europeiske miljøbyrå, 
europeiske næringslivsorganisasjoner, herunder slike 
som representerer små og mellomstore bedrifter, og 
europeiske miljøorganisasjoner.

8) Kommisjonen bør engasjere søkerstater til Den europeiske 
union i COMMPS-framgangsmåten, og prioritere stater 
som har vannveier som også krysser eller har utløp på en 
medlemsstats territorium.

9) En første liste over 33 prioriterte stoffer eller stoffgrupper 
er utarbeidet på grunnlag av COMMPS-framgangsmåten 
etter en offentlig og åpen drøfting med de berørte parter.

10) Denne listen bør vedtas snarest mulig slik at Fellesskapets 
kontroller av farlige stoffer kan gjennomføres i rett 
tid og fortløpende i henhold til strategien fastsatt i 
artikkel 16 i direktiv 2000/60/EF, særlig forslagene til 
kontrolltiltak fastsatt i artikkel 16 nr. 6 og forslagene 
til kvalitetsstandarder fastsatt i artikkel 16 nr. 7 for å nå 
direktivets mål.

11) Listen over prioriterte stoffer som fastsettes ved dette 
vedtak, erstatter listen over stoffer i Kommisjonens 
melding til Rådet av 22. juni 1982 om farlige stoffer som 
kan oppføres i liste I i rådsdirektiv 76/464/EØF(1).

12) I henhold til artikkel 16 nr. 3 i direktiv 2000/60/EF skal det 
ved identifiseringen av de prioriterte farlige stoffene tas 
hensyn til valget av stoffer som gir grunn til bekymring, 
i relevant fellesskapsregelverk for farlige stoffer eller 
relevante internasjonale avtaler. Farlige stoffer defineres 
i nevnte direktiv som «stoffer eller stoffgrupper som 
er giftige, persistente og bioakkumulerbare, og andre 
stoffer eller stoffgrupper som gir grunn til tilsvarende 
bekymring».

13) Relevante internasjonale avtaler omfatter blant annet 
OSPAR-konvensjonen om vern av havmiljøet i Nordøst-
Atlanteren, Helcom-konvensjonen om vern av havmiljøet 
i Østersjø-området, Barcelona-konvensjonen om vern av 
Middelhavet mot forurensning, konvensjonene vedtatt 
innenfor Den internasjonale sjøfartsorganisasjon, UNEP-
konvensjonen om persistente organiske forurensende 

(1) EFT C 176 av 14.7.1982, s. 3.

stoffer og protokollen om persistente organiske 
forurensende stoffer til UN-ECE-konvensjonen om 
langtransportert grenseoverskridende luftforurensning.

14) Valget av prioriterte stoffer og identifiseringen av 
prioriterte farlige stoffer med sikte på å kontrollere 
utslipp og tap vil bidra til at Fellesskapet kan nå 
sine mål og overholde sine forpliktelser i henhold til 
internasjonale konvensjoner om vern av havområder, 
særlig når det gjelder gjennomføringen av strategien 
med hensyn til farlige stoffer som i samsvar med 
rådsbeslutning 98/249/EF(2) ble vedtatt på OSPARs 
ministermøte i 1998 innenfor rammen av Konvensjonen 
om vern av havmiljøet i Nordøst-Atlanteren.

15) Identifiseringen av de prioriterte farlige stoffene på listen 
over prioriterte stoffer bør skje idet det blant annet tas 
hensyn til farlige stoffer som det i internasjonale avtaler 
er avtalt opphør eller utfasing av utslipp og tap av, for 
eksempel farlige stoffer som det er avtalt utfasing av i 
internasjonale fora, herunder IMO, UNEP eller UN-ECE, 
farlige stoffer som det i OSPAR-konvensjonen er avtalt 
å prioritere opphør av utslipp og tap av, herunder 
farlige stoffer som identifiseres etter framgangsmåten 
OSPAR DYNAMEC I(3) eller III(4), farlige stoffer 
som gir grunn til «tilsvarende bekymring» som stoffer 
som er persistente, giftige og bioakkumulerbare, for 
eksempel hormonhermere identifisert som ledd i 
OSPAR-strategien, og tungmetaller som omfattes av 
protokollen om tungmetaller til UN-ECE-konvensjonen 
om langtransportert grenseoverskridende luftforurensning 
og som er valgt for prioriterte tiltak i forbindelse med 
OSPAR 1998 og 2000, og som gir grunn til «tilsvarende 
bekymring» som stoffer som er persistente, giftige og 
bioakkumulerbare.

16) For at tiltakene mot vannforurensning skal være effektive, 
må Kommisjonen fremme samordning av forskningen 
som skjer innenfor rammene av OSPAR-konvensjonen og 
COMMPS-framgangsmåten, og konklusjonene derfra.

17) COMMPS-framgangsmåten er utformet som et dynamisk 
middel til å prioritere farlige stoffer, og kan fortløpende 
forbedres og utvikles med sikte på revisjon og tilpasning 
av den første listen over prioriterte stoffer senest fire år 
etter ikrafttredelsen av direktiv 2000/60/EF, og deretter 
minst hvert fjerde år. For å sikre at alle potensielle 
prioriterte stoffer tas hensyn til ved neste utvelging er 
det viktig at ingen stoffer systematisk utelukkes, at den 
beste tilgjengelige kunnskap tas i betraktning, og at alle 
kjemikaler og alle plantevernmidler på markedet i Den 
europeiske union samt alle stoffer OSPAR har identifisert 
som «farlige», tas med i utvelgingen.

(2) EFT L 104 av 3.4.1998, s. 1.
(3) Ikke iboende biologisk nedbrytbare og log Kow (fordelingskoeffisient 

oktanol/vann > = 5 eller BCF (bioakkumuleringsfaktor) > = 5 000 og akutt 
toksisitet i vann < = 0,1 mg/l eller kreftframkallende, arvestoffskadelig eller 
reproduksjonstoksisk for pattedyr. 

(4) Ikke iboende biologisk nedbrytbare og log Kow > = 4 eller BCF > = 500 og 
akutt akvatisk toksisitet < = 1 mg/l eller kreftframkallende, arvestoffskadelig 
eller reproduksjonstoksisk for pattedyr.



23.6.2011 Nr. 35/663EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

18) COMMPS-framgangsmåtens effektivitet avhenger i høy 
grad av at relevante data er tilgjengelige. Fellesskapets 
gjeldende regelverk for kjemikalier har vist seg å 
ha store mangler når det gjelder data. Formålet for 
direktiv 2000/60/EF kan bare nås fullt ut dersom det ved 
revisjonen av Fellesskapets regelverk for kjemikalier 
sikres full tilgang til data.

19) Henvisningen til COMMPS-framgangsmåten utelukker 
ikke muligheten for at Kommisjonen kan anvende 
metoder for vurdering av skadepotensialet til visse stoffer 
som allerede er utviklet eller brukt i forbindelse med 
andre tiltak mot forurensning.

20) I samsvar med artikkel 1 bokstav c) i direktiv 2000/60/EF 
vil framtidige revisjoner av listen over prioriterte stoffer 
i henhold til direktivets artikkel 16 nr. 4 bidra til opphør 
av utslipp og tap av alle farlige stoffer innen 2020 ved at 
flere stoffer gradvis tilføyes på listen.

21) Ved revisjonen og tilpasningen av listen over prioriterte 
stoffer skal det i tillegg til den videreutviklede COMMPS-
framgangsmåten på egnet måte tas hensyn til resultatene av 
revisjonene innenfor rammen av rådsdirektiv 91/414/EØF 
av 15. juli 1991 om markedsføring av plantefarmasøytiske 
produkter(1), rådsforordning (EØF) nr. 793/93 av 23. 
mars 1993 om vurdering og kontroll av risikoer ved 
eksisterende stoffer(2), europaparlaments- og rådsdirektiv 
98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av 
biocidprodukter(3) og eventuelt andre vitenskapelige 
opplysninger fra revisjonen av eksisterende eller nye 
direktiver, særlig innenfor rammen av regelverk for 
kjemikalier. Av hensyn til kostnadene bør dobbeltkontroll 
av stoffene unngås. Ved tilpasning av listene skal det 
være mulig å gi et stoff lavere eller høyere prioritet —

(1) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 2001/49/
EF (EFT L 176 av 29.6.2001, s. 61).

(2) EFT L 84 av 5.4.1993, s. 1. 
(3) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1.

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Listen over prioriterte stoffer, herunder stoffer identifisert 
som prioriterte farlige stoffer i henhold til artikkel 16 nr. 2 og 
3 i direktiv 2000/60/EF, vedtas. Denne listen slik den vises i 
vedlegget til dette vedtak, skal tilføyes til direktiv 2000/60/EF 
som vedlegg X.

Artikkel 2

Listen over prioriterte stoffer som fastsettes ved dette vedtak, 
erstatter listen over stoffer i Kommisjonens melding av 22. 
juni 1982.

Artikkel 3

For å sikre at det tas hensyn til alle potensielle prioriterte 
stoffer skal Kommisjonen og medlemsstatene sikre at de 
opplysninger om stoffer og eksponering som er nødvendige 
for gjennomføringen av COMMPS-framgangsmåten, gjøres 
tilgjengelige.

Artikkel 4

Dette vedtak trer i kraft den dag det kunngjøres i De Europeiske 
Fellesskaps Tidende.

Artikkel 5

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 20. november 2001.

 For Europaparlamentet For Rådet

 N. FONTAINE A. NEYTS-UYTTEBROECK

 President Formann
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VEDLEGG

«VEDLEGG X

LISTE OVER PRIORITERTE STOFFER PÅ OMRÅDET VANNPOLITIKK(*)

CAS-nummer (1) EU-nummer (2) Navn på prioritert stoff Identifisert som prioritert 
farlig stoff

1 15972-60-8 240-110-8 Alaklor

2 120-12-7 204-371-1 Antrasen (X) (***)

3 1912-24-9 217-617-8 Atrazin (X) (***)

4 71-43-2 200-753-7 Benzen

5 Ikke relevant Ikke relevant Bromerte difenyletere (**) X (****)

6 7440-43-9 231-152-8 Kadmium og dets forbindelser X

7 85535-84-8 287-476-5 C10-13-kloralkaner (**) X

8 470-90-6 207-432-0 Klorfenvinfos

9 2921-88-2 220-864-4 Klorpyrifos (X)(***)

10 107-06-2 203-458-1 1,2-dikloretan

11 75-09-2 200-838-9 Diklormetan

12 117-81-7 204-211-0 Di(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) (X)(***)

13 330-54-1 206-354-4 Diuron (X)(***)

14 115-29-7 204-079-4 Endosulfan (X)(***)

959-98-8 ikke relevant (alfa-endosulfan)

15 206-44-0 205-912-4 Fluoranten (*****)

16 118-74-1 204-273-9 Heksaklorbenzen X

17 87-68-3 201-765-5 Heksaklorbutadien X

18 608-73-1 210-158-9 Heksaklorsykloheksan X

58-89-9 200-401-2 (gamma-isomer, lindan)

19 34123-59-6 251-835-4 Isoproturon (X)(***)

20 7439-92-1 231-100-4 Bly og dets forbindelser (X)(***)

21 7439-97-6 231-106-7 Kvikksølv og dets forbindelser X

22 91-20-3 202-049-5 Naftalen (X)(***)

23 7440-02-0 231-111-4 Nikkel og dets forbindelser
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CAS-nummer (1) EU-nummer (2) Navn på prioritert stoff Identifisert som prioritert 
farlig stoff

24 25154-52-3 246-672-0 Nonylfenoler X

104-40-5 203-199-4 (4-(para)-nonylfenol)

25 1806-26-4 217-302-5 Oktylfenoler (X)(***)

140-66-9 ikke relevant (para-tert-oktylfenol)

26 608-93-5 210-172-5 Pentaklorbenzen X

27 87-86-5 201-778-6 Pentaklorfenol (X)(***)

28 ikke relevant ikke relevant Polysykliske aromatiske hydrokarboner X

50-32-8 200-028-5 (Benzo(a)pyren)

205-99-2 205-911-9 (Benzo(b)fluoranten)

191-24-2 205-883-8 (Benzo(g,h,i)perylen)

207-08-9 205-916-6 (Benzo(k)fluoranten)

193-39-5 205-893-2 (Indeno(1,2,3-cd)pyren)

29 122-34-9 204-535-2 Simazin (X)(***)

30 688-73-3 211-704-4 Tributyltinnforbindelser X

36643-28-4 ikke relevant (Tributyltinnkation)

31 12002-48-1 234-413-4 Triklorbenzener (X)(***)

120-82-1 204-428-0 (1,2,4-triklorbenzen)

32 67-66-3 200-663-8 Triklormetan (kloroform)

33 1582-09-8 216-428-8 Trifluralin (X)(***)

(*) Dersom stoffgrupper er valgt, er typiske enkeltstoffer oppført som indikator (i parentes og uten nummer). Kontrollene vil være rettet mot 
disse enkeltstoffene, men det utelukker ikke at andre enkeltstoffer omfattes dersom det er hensiktsmessig.

(**) Disse stoffgruppene omfatter vanligvis et betraktelig antall forbindelser. Det er i øyeblikket ikke mulig å angi egnede indikatorer.
(***) Dette prioriterte stoffet skal undersøkes med sikte på identifisering som mulig «prioritert farlig stoff». Kommisjonen skal innen 12 måneder 

etter vedtakelsen av denne listen framlegge for Europaparlamentet og Rådet et forslag om stoffets endelige klassifisering. Tidsplanen fastsatt 
i artikkel 16 i direktiv 2000/60/EF for Kommisjonens forslag til kontroller påvirkes ikke av denne undersøkelsen.

(****) Bare pentabrombifenyleter (CAS-nummer 32534-81-9).
(*****) Fluoranten er oppført på listen som indikator for andre, farligere polysykliske aromatiske hydrokarboner.
(1) CAS: Chemical Abstract Services.
(2) EU-nummer: Europeisk liste over eksisterende markedsførte kjemiske stoffer (EINECS) eller europeisk liste over meldte kjemiske stoffer 

(ELINCS).»
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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(1),

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

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251, 
på grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 
20. desember 2000(3), og

ut fra følgende betraktninger:

I Kommisjonens rapport om revisjon av 1) 
rådsdirektiv 90/220/EØF av 23. april 1990 om utsetting 
i miljøet av genetisk modifiserte organismer(4), vedtatt 
10. desember 1996, nevnes en rekke områder der det er 
behov for forbedringer. 

Det er nødvendig å presisere virkeområdet for, og 2) 
definisjonene i, direktiv 90/220/EØF.

Direktiv 90/220/EØF er blitt endret. Ettersom det nå 3) 
skal gjøres nye endringer av direktivet, bør de berørte 
bestemmelsene omarbeides av klarhetshensyn og av 
praktiske årsaker.

Enten levende organismer settes ut i miljøet i små eller 4) 
store mengder til forsøksformål eller som kommersielle 
produkter, kan de formere seg i miljøet og krysse 
landegrensene slik at det kan få konsekvenser for andre 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 106 av 17.4.2001, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 127/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 9, 21.2.2008, s. 44. 

(1)  EFT C 139 av 4.5.1998, s. 1.
(2)  EFT C 407 av 28.12.1998. s. 1.
(3)  Europaparlamentsuttalelse av 11. februar 1999 (EFT C 150 av 28.5.1999,  

s. 363), Rådets felles holdning av 9. desember 1999 (EFT C 64 av 
6.3.2000, s. 1) og europaparlamentsbeslutning av 12. april 2000  
(EFT C 40 av 7.2.2001, s. 123). Europaparlamentsbeslutning av 14.2.2001 
og rådsbeslutning av 15.2.2001. 

(4)  EFT L 117 av 8.5.1990, s. 15. Direktivet sist endret ved 
kommisjonsdirektiv 97/35/EF (EFT L 169 av 27.6.1997, s. 72).

medlemsstater. Slik utsetting kan få uopprettelige 
miljøvirkninger.

For å verne menneskers helse og miljøet må behørig 5) 
oppmerksomhet vies kontroll av de risikoer som oppstår 
når genmodifiserte organismer (GMO-er) settes ut i 
miljøet.

Fellesskapets tiltak på miljøområdet skal i henhold til 6) 
traktaten bygge på prinsippet om forebyggende tiltak.

Det er nødvendig med en tilnærming av medlemsstatenes 7) 
lovgivning om utsetting i miljøet av GMO-er, samt å 
sikre at utviklingen av industriprodukter som medfører 
bruk av GMO-er, skjer på en sikker måte.

Det er tatt hensyn til føre-var-prinsippet ved utarbeidingen 8) 
av dette direktiv, og det må også tas hensyn til når det 
gjennomføres. 

Det er særlig viktig at de etiske prinsipper som anerkjennes 9) 
i en medlemsstat, overholdes. Medlemsstatene kan ta 
hensyn til etiske aspekter når GMO-er skal markedsføres 
som eller i et produkt.

For å oppnå en omfattende og oversiktlig rettslig ramme, 10) 
må det sikres at enten Kommisjonen eller medlemsstatene 
rådfører seg med allmennheten ved utarbeiding av tiltak, 
og at allmennheten underrettes om de tiltak som treffes 
ved gjennomføringen av dette direktiv.

Markedsføring omfatter også import. Produkter som 11) 
inneholder og/eller består av GMO-er som omfattes av 
dette direktiv, kan ikke importeres til Fellesskapet med 
mindre de oppfyller bestemmelsene i direktivet.

Det å gjøre GMO-er tilgjengelig for import eller håndtering 12) 
i bulkmengder, for eksempel landbruksråvarer, skal anses 
som markedsføring med hensyn til dette direktiv. 

I dette direktiv er det tatt behørig hensyn til internasjonal 13) 
erfaring på dette området og til internasjonale 

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/18/EF

av 12. mars 2001

om utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer og om oppheving av rådsdirektiv 90/220/EØF(*)

 2011/EØS/35/66
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handelsforpliktelser, og det bør tas hensyn til kravene i 
Cartagena-protokollen om genmodifiserte organismer 
til konvensjonen om biologisk mangfold. Kommisjonen 
bør så snart som mulig, og senest 31. juli 2001, i 
sammenheng med ratifisering av protokollen, framlegge 
passende forslag til gjennomføring av den.

Forskriftskomiteen bør gi veiledning om gjennomføringen 14) 
av bestemmelser som angår definisjonen av markedsføring 
i dette direktiv.

Når «genmodifiserte organismer» defineres i forbindelse 15) 
med dette direktiv, bør mennesker ikke betraktes som 
«organismer».

Bestemmelsene i dette direktiv berører ikke nasjonal 16) 
lovgivning på området miljøansvar, men fellesskapets 
regelverk bør imidlertid utfylles med regler for 
erstatningsansvar ved ulike typer miljøskader overalt i 
Den europeiske union. Derfor har Kommisjonen påtatt 
seg å framlegge et forslag til regelverk om miljøansvar 
som også skal dekke skade forårsaket av GMO-er, innen 
utgangen av 2001.

Dette direktiv bør ikke få anvendelse på organismer 17) 
framstilt ved visse teknikker for genmodifisering som 
tradisjonelt er blitt anvendt for ulike formål uten å 
medføre sikkerhetsproblemer.

Det må fastsettes harmoniserte framgangsmåter og 18) 
kriterier for vurdering av mulige risikoer i hvert enkelt 
tilfelle ved utsetting av GMO-er i miljøet.

Det bør alltid i hvert enkelt tilfelle foretas en 19) 
miljørisikovurdering før utsetting finner sted. Det 
bør også tas behørig hensyn til mulige kumulative 
langtidsvirkninger i forbindelse med vekselvirkninger 
med andre GMO-er og miljøet.

Det må fastsettes felles metoder for å foreta 20) 
miljørisikovurderinger basert på uavhengig vitenskapelig 
rådgivning. Det må også fastsettes felles målsettinger 
for overvåking av GMO-er etter utsetting i miljøet eller 
markedsføring i eller som produkter. Overvåking av 
mulige kumulative langtidsvirkninger bør betraktes som 
en obligatorisk del av overvåkningsplanen.

Medlemsstatene og Kommisjonen bør sikre at det utføres 21) 
systematisk og uavhengig forskning på potensielle 
risikoer forbundet med utsetting og markedsføring av 
GMO-er. Medlemsstatene og Kommisjonen bør stille til 
rådighet de ressurser som er nødvendige til slik forskning 
i samsvar med sine budsjettbehandlinger, og uavhengige 
forskere bør få tilgang til alt relevant materiale, samtidig 
som det tas hensyn til immaterialrettigheter.

Problemet med antibiotikaresistente gener bør gis særlig 22) 
oppmerksomhet ved risikovurdering av GMO-er som har 
slike gener.

Utsetting av GMO-er på forskningsstadiet er i mange 23) 
tilfeller et nødvendig trinn i utviklingen av nye produkter 
som utledes fra eller inneholder GMO-er.

Når GMO-er innføres i miljøet bør dette skje trinn for 24) 
trinn. Dette innebærer at inneslutningen reduseres, og 
at omfanget av utsettingen økes gradvis, trinn for trinn, 
men bare dersom en vurdering av menneskers helse og 
miljøet på de tidligere trinn viser at man kan gå videre 
til neste trinn.

Ingen produkter som består av eller inneholder GMO-er 25) 
og er beregnet på utsetting, kan markedsføres med mindre 
det på forsknings- og utviklingstrinnet først har vært 
gjenstand for tilfredsstillende feltforsøk i økosystemer 
som kan påvirkes av bruken av dem.

Dette direktiv bør gjennomføres i nær tilknytning til 26) 
gjennomføringen av andre relevante rettsakter, som for 
eksempel rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om 
markedsføring av plantefarmasøytiske produkter(1). I 
denne sammenheng bør vedkommende myndigheter 
innenfor Kommisjonen og på nasjonalt plan som er 
ansvarlige for gjennomføringen av dette direktiv og 
av disse rettsaktene, så langt som mulig samordne sitt 
arbeid.

Når det gjelder miljørisikovurdering i forbindelse 27) 
med del C, risikohåndtering, merking, overvåking, 
informasjon til allmennheten og beskyttelsesklausul, bør 
dette direktiv utgjøre et referansegrunnlag for GMO-
er som utgjør eller inngår i produkter som er godkjent 
ved annet fellesskapsregelverk, og slikt regelverk 
bør derfor inneholde bestemmelser om en bestemt 
miljørisikovurdering som skal utføres i samsvar med 
prinsippene nevnt i vedlegg II og på grunnlag av 
opplysningene i vedlegg III, uten at det berører øvrige 
krav fastsatt i Fellesskapets regelverk som tidligere nevnt, 
og regelverket bør dessuten inneholde krav med hensyn 
til risikohåndtering, merking, eventuell overvåking, 
informasjon til allmennheten og beskyttelsesklausul, som 
minst skal tilsvare kravene fastsatt i dette direktiv. Det 
er derfor nødvendig å sørge for samarbeid med de av 
Fellesskapets og medlemsstatenes organer som er nevnt i 
dette direktiv, når direktivet skal gjennomføres.

(1)  EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
1999/80/EF (EFT L 210 av 10.8.1999, s. 13).
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Det må opprettes en fellesskapsframgangsmåte for å gi 28) 
tillatelse til markedsføring av GMO-er som utgjør eller 
inngår i produkter, der den påtenkte bruken av produktet 
innebærer utsetting av organismene i miljøet.

Kommisjonen oppfordres til å foreta en undersøkelse 29) 
som bør omfatte en vurdering av ulike alternativer for 
ytterligere å forbedre disse rammereglene med hensyn 
til sammenheng og effektivitet, og med særlig fokus 
på en sentralisert framgangsmåte for å gi tillatelse til 
markedsføring av GMO-er i Fellesskapet.

Når det gjelder sektorlovgivning, må overvåkingskravene 30) 
eventuelt tilpasses det aktuelle produktet.

Del C i dette direktiv får ikke anvendelse på produkter 31) 
som omfattes av rådsforordning (EØF) nr. 2309/93 
av 22. juli 1993 om fastsettelse av framgangsmåter 
i Fellesskapet for godkjenning og overvåking av 
legemidler for mennesker og dyr og om opprettelse av et 
europeisk kontor for legemiddelvurdering(1), forutsatt at 
den inneholder en miljørisikovurdering tilsvarende den 
som er fastsatt i dette direktiv.

Enhver som vil sette ut en GMO i miljøet eller markedsføre 32) 
et produkt som består av eller inneholder GMO-er, når 
den planlagte bruk av produktet innebærer at GMO-er 
settes ut i miljøet, skal på forhånd inngi en melding til 
vedkommende nasjonale myndighet.

Denne meldingen bør omfatte teknisk dokumentasjon, 33) 
herunder en fullstendig miljørisikovurdering, egnede 
sikkerhets- og beredskapstiltak og når det gjelder 
produkter, nøyaktige bruksanvisninger og -vilkår samt 
forslag til merking og emballasje.

Etter at meldingen er inngitt, kan det bare settes ut GMO-34) 
er med tillatelse fra vedkommende myndighet.

En melder bør ha adgang til å trekke tilbake innsendt 35) 
dokumentasjon på et hvilket som helst trinn i de 
administrative framgangsmåtene som er fastsatt i dette 
direktiv. Den administrative framgangsmåten skal 
avsluttes når slik dokumentasjon trekkes tilbake. 

Dersom en vedkommende myndighet avviser en melding 36) 
om markedsføring av en GMO enten som eller i et produkt, 
berører dette ikke adgangen til å inngi melding om samme 
GMO til en annen vedkommende myndighet.

Det bør oppnås enighet innen utgangen av meklingsperioden 37) 
når det ikke gjenstår flere innvendinger.

(1)  EFT L 214 av 24.8.1993, s. 1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 649/98 (EFT L 88 av 24.3.1998, s. 7).

Dersom en melding blir avvist etter en bekreftet negativ 38) 
vurderingsrapport, berører det ikke framtidige vedtak 
som er basert på meldingen om samme GMO til en annen 
vedkommende myndighet.

For å sikre at dette direktiv virker etter hensikten, 39) 
bør medlemsstatene være i stand til å anvende de 
ulike bestemmelsene om utveksling av opplysninger og 
erfaring, før de gjør bruk av beskyttelsesklausulen i dette 
direktiv. 

For å sikre at forekomsten av GMO-er i produkter som 40) 
består av eller inneholder genmodifiserte organismer 
framgår på en hensiktsmessig måte, bør ordene «Dette 
produktet inneholder genmodifiserte organismer» være 
klart synlige enten på en etikett eller i et følgedokument.

Det bør ved hjelp av den hensiktsmessige 41) 
komitéframgangsmåte utarbeides et system for tildeling 
av entydige identifikatorer til GMO-er, og i denne 
sammenheng bør det tas hensyn til relevante utviklinger 
i internasjonale fora.

Det er nødvendig å sikre at GMO-er som utgjør eller inngår 42) 
i produkter som er godkjent i henhold til del C i dette 
direktiv, kan spores i alle faser av markedsføringen. 

I dette direktiv må det innføres en plikt til å gjennomføre 43) 
en overvåkingsplan for å spore og identifisere GMO-ers 
direkte eller indirekte, umiddelbare, forsinkede eller 
uforutsette virkninger på menneskers helse eller på 
miljøet etter at de er blitt markedsført som eller i 
produkter.

Medlemsstatene bør i samsvar med traktaten kunne treffe 44) 
ytterligere tiltak for overvåking og kontroll, utført for 
eksempel av offentlige myndigheter, av GMO-er etter at 
de er blitt markedsført som eller i produkter.

Det bør skapes muligheter for å gjøre det enklere å 45) 
kontrollere GMO-er samt å finne dem igjen ved alvorlig 
risiko.

Det bør tas hensyn til kommentarer fra allmennheten 46) 
ved utkast til tiltak som skal framlegges for 
forskriftskomiteen.

Vedkommende myndighet bør først gi sin tillatelse etter 47) 
at den har forsikret seg om at utsettingen ikke vil medføre 
fare for menneskers helse eller miljøet.

Den administrative framgangsmåten for å tillate 48) 
markedsføring av GMO-er som utgjør eller inngår i 
produkter, bør gjøres mer effektiv og oversiktlig, og 
førstegangstillatelser bør gjelde for et fast tidsrom. 

For produkter som allerede er tillatt i et begrenset 49) 
tidsrom, bør det opprettes en forenklet framgangsmåte 
for fornyelse av tillatelsen. 
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Eksisterende tillatelser som er gitt i henhold til 50) 
direktiv 90/220/EØF, må fornyes for å unngå ulikheter 
mellom tillatelser gitt i henhold til nevnte direktiv og 
tillatelser gitt i henhold til dette direktiv, og dessuten for 
fullt ut å ta hensyn til vilkårene for tillatelse i henhold til 
dette direktiv.

En slik fornyelse krever en overgangsperiode for 51) 
eksisterende tillatelser gitt i henhold til direktiv 90/220/
EØF, som i denne overgangsperioden forblir gyldige.

Når en tillatelse fornyes, bør det være mulig å revidere alle 52) 
vilkårene i den opprinnelige tillatelsen, herunder vilkår 
som gjelder overvåking og tillatelsens tidsbegrensning.

Det bør fastsettes bestemmelser om samråd med de relevante 53) 
vitenskapskomiteer nedsatt ved kommisjonsbeslutning 
97/579/EF(1), om saker som sannsynligvis vil virke inn 
på menneskers helse og/eller miljøet.

Systemet for utveksling av opplysninger fra meldingene, 54) 
fastsatt ved direktiv 90/220/EØF, har vært nyttig og bør 
opprettholdes.

Det er viktig å følge utviklingen og bruken av GMO-er 55) 
nøye.

Når et produkt som består av eller inneholder en GMO 56) 
markedsføres, og produktet er behørig godkjent i henhold 
til dette direktiv, kan en medlemsstat ikke forby, begrense 
eller forhindre markedsføring av GMO-er som utgjør 
eller inngår i produkter, såfremt de oppfyller kravene 
i dette direktiv. Det bør innføres en framgangsmåte 
ved beslutninger om vernetiltak i tilfelle risiko for 
menneskers helse eller miljøet.

Kommisjonens europeiske gruppe for etikk innen 57) 
vitenskap og ny teknologi bør rådspørres om alminnelige 
etiske spørsmål i forbindelse med utsetting eller 
markedsføring av GMO-er. Slike rådspørringer berører 
ikke medlemsstatenes kompetanse med hensyn til etiske 
spørsmål.

Medlemsstatene bør kunne rådspørre enhver komité 58) 
de har nedsatt, for å få råd om etiske aspekter ved 
bioteknologi. 

De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 59) 
dette direktiv, skal vedtas i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen(2).

(1)  EFT L 237 av 28.8.1997, s. 18.
(2)  EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.

Den utveksling av opplysninger som er fastsatt i dette 60) 
direktiv, bør også omfatte utveksling av erfaringer som 
er oppnådd i forbindelse med vurderingen av etiske 
aspekter. 

For å gjøre gjennomføringen av bestemmelsene som 61) 
er vedtatt i samsvar med dette direktiv mer effektiv, 
bør det fastsettes straffetiltak som kan anvendes av 
medlemsstatene, bl.a. ved tilfeller av utsetting eller 
markedsføring som strider mot bestemmelsene i dette 
direktiv, særlig som følge av uaktsomhet.

Rapporten som Kommisjonen utarbeider hvert tredje år, 62) 
der det tas hensyn til opplysninger fra medlemsstatene, 
bør ha et eget kapittel som omhandler de sosioøkonomiske 
fordeler og ulemper forbundet med hver kategori GMO-
er som er godkjent for markedsføring, der det tas behørig 
hensyn til bøndenes og forbrukernes interesser.

Rammereglene for bioteknologi bør revideres for å 63) 
fastslå om de kan gjøres mer enhetlige og effektive. Det 
kan være nødvendig å tilpasse framgangsmåtene for å 
oppnå optimal effektivitet, og alle muligheter for å oppnå 
dette, bør vurderes —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

DEL A

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Artikkel 1

Formål

Formålet med dette direktiv er, i samsvar med føre-var-
prinsippet, å oppnå en tilnærming av medlemsstatenes lover og 
forskrifter, samt å verne menneskers helse og miljøet når:

genmodifiserte organismer settes ut i miljøet til andre – 
formål enn markedsføring innenfor Fellesskapet,

genmodifiserte organismer markedsføres som eller i – 
produkter i Fellesskapet. 

Artikkel 2

Definisjoner

I dette direktiv menes med:

«organisme» enhver biologisk enhet som kan formere seg 1. 
eller overføre genmateriale, 

«genmodifisert organisme (GMO)» en organisme, unntatt 2. 
mennesker, der genmaterialet er endret på en måte som 
ikke forekommer ved naturlig formering og/eller naturlig 
rekombinasjon. 
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I henhold til denne definisjonen

forekommer genmodifisering i det minste ved bruk av a) 
de teknikker som er oppført i vedlegg I A del 1,

anses ikke teknikkene oppført i vedlegg I A del 2 å b) 
være årsak til genmodifisering,

«utsetting» enhver tilsiktet innføring i miljøet av en GMO 3. 
eller en kombinasjon av GMO-er, når ingen bestemte 
inneslutningstiltak anvendes for å begrense GMO-enes 
kontakt med mennesker og miljøet samt for å sørge for et 
høyt vernenivå for mennesker og miljøet, 

«markedsføring» å gjøre tilgjengelig for tredjemann, mot 4. 
betaling eller vederlagsfritt. 

 Følgende skal ikke betraktes som markedsføring: 

 å gjøre genmodifiserte mikroorganismer tilgjengelig – 
for virksomhet som omfattes av rådsdirektiv 90/219/
EØF av 23. april 1990 om innesluttet bruk av 
genetisk modifiserte mikroorganismer(1), herunder 
kultursamlinger, 

 å gjøre tilgjengelig andre GMO-er enn de som er nevnt – 
i første strekpunkt, til bruk utelukkende for virksomhet 
der det anvendes passende strenge inneslutningstiltak 
for å begrense organismenes kontakt med mennesker 
og miljøet, og for å sikre et høyt vernenivå for 
mennesker og miljøet; tiltakene skal bygge på samme 
inneslutningsprinsipper som i direktiv 90/219/EØF,

 å gjøre tilgjengelig GMO-er som skal brukes – 
utelukkende til utsetting som oppfyller kravene i del B 
i dette direktiv.

«melding» framlegging av opplysningene som kreves i 5. 
henhold til dette direktiv, for vedkommende myndighet i 
en medlemsstat, 

«melder» den som framlegger meldingen,6. 

«produkt» et preparat som består av eller inneholder 7. 
en GMO eller en kombinasjon av GMO-er, og som 
markedsføres,

«miljørisikovurdering» vurdering av de direkte eller 8. 
indirekte, umiddelbare eller forsinkede risikoer 
for menneskers helse og miljøet som utsetting eller 
markedsføring av GMO-er kan medføre, og som skal 
utføres i samsvar med vedlegg II. 

(1) EFT L 117 av 8.5.1990, s. 1. Direktivet endret ved direktiv 98/81/EF (EFT 
L 330 av 5.12.1998, s. 13).

Artikkel 3

Unntak

Dette direktiv får ikke anvendelse på organismer som er 1. 
fremstilt ved bruk av teknikkene for genmodifisering oppført 
i vedlegg I B.

Dette direktiv får ikke anvendelse på transport av 2. 
genmodifiserte organismer med jernbane, på vei, på innlands 
vannveier, til sjøs eller i luften.

Artikkel 4

Alminnelige forpliktelser

Medlemsstatene skal i samsvar med føre-var-prinsippet 1. 
påse at alle egnede tiltak treffes for å unngå at utsetting eller 
markedsføring av GMO-er medfører skadevirkninger for 
menneskers helse og miljøet. GMO-er skal bare utsettes i 
miljøet eller markedsføres i samsvar med henholdsvis del B 
eller del C. 

Enhver person som framlegger melding i henhold til 3. 
del B eller C, skal først utføre en miljørisikovurdering. 
I vedlegg III står det oppført hvilke opplysninger som 
kan være nødvendige for å utføre miljørisikovurderingen. 
Medlemsstatene og Kommisjonen skal sikre at GMO-er 
som inneholder gener som koder for antibiotikaresistens, til 
medisinsk eller veterinærmedisinsk behandling, tas i særlig 
betraktning ved miljørisikovurderinger, for å identifisere og 
fase ut antibiotikaresistensmarkører i GMO-er som kan ha 
skadevirkninger på menneskers helse og miljøet. Slik utfasing 
skal finne sted innen 31. desember 2004 for GMO-er som 
markedsføres i samsvar med del C, og innen 31. desember 2008 
for GMO-er godkjent i henhold til del B.

Medlemsstatene, og Kommisjonen når det er 4. 
hensiktsmessig, skal sikre at potensielle skadevirkninger på 
menneskers helse og på miljøet, som kan oppstå direkte eller 
indirekte ved genoverføring fra GMO-er til andre organismer, 
vurderes nøye i hvert enkelt tilfelle. Slike vurderinger skal 
utføres i samsvar med vedlegg II, samtidig som det tas hensyn 
til miljøvirkninger avhengig av den introduserte organismens 
og mottakermiljøets art.

Medlemsstatene skal utnevne vedkommende 5. 
myndighet(er) med ansvar for at kravene fastsatt i dette 
direktiv oppfylles. Vedkommende myndighet skal kontrollere 
at meldinger i henhold til del B og C oppfyller kravene i dette 
direktiv, samt om vurderingen nevnt i nr. 2 er tilfredsstillende. 
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Medlemsstatene skal påse at vedkommende myndighet 6. 
organiserer inspeksjon og eventuelt andre kontrolltiltak for å 
sikre at dette direktiv overholdes. Skulle det forekomme at 
GMO(-er) utsettes eller markedsføres uten tillatelse, skal den 
berørte medlemsstat sikre at de nødvendige tiltak treffes for å 
stanse utsettingen eller markedsføringen, for om nødvendig å 
iverksette utbedringstiltak og for å informere allmennheten, 
Kommisjonen og de øvrige medlemsstater. 

Medlemsstatene skal treffe tiltak for å sikre at GMO-er 7. 
som er godkjent i henhold til del C, kan spores under alle 
stadier i markedsføringen, i samsvar med kravene fastsatt i 
vedlegg IV. 

DEL B

UTSETTING AV GMO-ER I MILJØET FOR ANDRE 
FORMÅL ENN MARKEDSFØRING

Artikkel 5

Artikkel 6-11 får ikke anvendelse på stoffer og forbindelser 1. 
med legemiddelvirkning som brukes av mennesker, og som 
består av eller inneholder en GMO eller en kombinasjon 
av GMO-er, såfremt utsetting av disse for andre formål 
enn markedsføring er godkjent i henhold til Fellesskapets 
regelverk, som inneholder bestemmelser:

om en bestemt miljørisikovurdering i samsvar med a) 
vedlegg II og på grunnlag av den type opplysninger som 
er spesifisert i vedlegg III, uten at det berører øvrige krav 
fastsatt i nevnte regelverk,

om uttrykkelig tillatelse før utsetting, b) 

om en overvåkingsplan i samsvar med relevante deler c) 
av vedlegg III for å påvise GMO-en(e)s virkninger på 
menneskers helse og på miljøet,

på passende vis om håndtering av nye opplysninger, d) 
opplysninger til allmennheten, opplysninger om 
resultatene av utsettingen, samt med hensyn til utveksling 
av opplysninger, som minst skal tilsvare de krav som er 
fastsatt i dette direktiv og i tiltakene truffet i samsvar med 
det. 

2. Vurderinger av den miljørisiko som slike stoffer og 
forbindelser kan utgjøre, skal utføres i samarbeid med de 
myndigheter i medlemsstatene og Fellesskapet som er nevnt i 
dette direktiv.

3. I nevnte regelverk, der det skal vises til dette direktiv, 
skal det fastsettes framgangsmåter som sikrer at de bestemte 
miljørisikovurderingene er enhetlige og i samsvar med 
bestemmelsene i dette direktiv.

Artikkel 6

Standardisert framgangsmåte for å gi tillatelse

Uten at artikkel 5 berøres må enhver person som vil sette 1. 
ut en GMO eller en kombinasjon av GMO-er, før utsettingen 
inngi en melding til vedkommende myndighet i medlemsstaten 
der utsettingen skal finne sted. 

Meldingen nevnt i nr. 1 skal omfatte:2. 

teknisk dokumentasjon med de opplysninger som er a) 
angitt i vedlegg III, og som er nødvendige for å utføre 
miljørisikovurderingen ved utsetting av en GMO eller en 
kombinasjon av GMO-er, særlig:

 alminnelige opplysninger om personell og opplæring,i) 

opplysninger om GMO-en(e), ii) 

opplysninger om forholdene ved utsettingen og ved det iii) 
potensielle mottakermiljøet,

opplysninger om vekselvirkningen mellom GMO-iv) 
en(e) og miljøet, 

en overvåkingsplan i samsvar med de relevante delene v) 
i vedlegg III, for å kartlegge GMO-enes virkninger på 
menneskers helse og på miljøet, 

opplysninger om kontroll, utbedringsmetoder, vi) 
behandling av avfall, og beredskapsplaner,

et sammendrag av den tekniske dokumentasjonen.vii) 

b) miljørisikovurderingen og konklusjonene som kreves 
i vedlegg II del D, samt eventuelle bibliografiske 
henvisninger og opplysninger om de anvendte metodene.

3. Melderen kan vise til data eller resultater fra meldinger 
som tidligere er inngitt av andre meldere, under forutsetning 
av at disse opplysningene, dataene og resultatene ikke er 
fortrolige eller at disse melderne har gitt skriftlig tillatelse, 
eller framlegge ytterligere opplysninger som melderen finner 
relevante. 

4. Vedkommende myndighet kan godta at utsetting av 
samme GMO eller av en kombinasjon av GMO-er på samme 
sted eller på ulike steder, men for samme formål og innen et 
begrenset tidsrom, meldes i én og samme melding. 

5. Vedkommende myndighet skal bekrefte datoen for 
mottatt melding, og skal etter at den eventuelt har vurdert 
alle merknader gjort av andre medlemsstater i samsvar med 
artikkel 11, gi melderen skriftlig svar innen 90 dager etter at 
meldingen er mottatt, der det angis 
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at meldingen oppfyller kravene i dette direktiv og at a) 
utsettingen kan finne sted, eller

at utsettingen ikke oppfyller kravene i dette direktiv og at b) 
meldingen derfor avvises.

6. Ved beregning av de 90 dagene nevnt i nr. 5 skal ikke 
tidsrommene medregnes, der vedkommende myndighet:

a) venter på tilleggsopplysninger som den har anmodet 
melderen om, eller

b) foretar en rundspørring eller offentlig høring i samsvar 
med artikkel 9; denne rundspørringen eller offentlige 
høringen skal ikke forlenge tidsfristen på 90 dager omtalt i 
nr. 5 med mer enn 30 dager.

7. Dersom vedkommende myndighet anmoder om nye 
opplysninger, skal den samtidig begrunne dette.

8. Melderen kan bare foreta utsettingen etter å ha mottatt 
vedkommende myndighets skriftlige tillatelse, og i samsvar 
med de vilkår som er fastsatt i tillatelsen.

9. Medlemsstatene skal sikre at materiale utledet fra GMO-
er som er utsatt i samsvar med del B, ikke markedsføres, 
unntatt i samsvar med del C.

Artikkel 7

Differensierte framgangsmåter

1. Dersom det er oppnådd tilstrekkelig erfaring med 
utsetting av bestemte GMO-er i bestemte økosystemer, og 
de aktuelle GMO-ene oppfyller kriteriene i vedlegg V, kan 
en vedkommende myndighet framlegge for Kommisjonen et 
begrunnet forslag om å anvende differensierte framgangsmåter 
for slike typer GMO-er.

2. Kommisjonen skal på eget initiativ eller innen 30 dager 
etter at den har mottatt forslag fra vedkommende myndighet:

a) oversende forslaget til vedkommende myndigheter, som 
har en frist på 60 dager til å framlegge merknader, og 
samtidig

b) gjøre forslaget tilgjengelig for allmennheten, som har en 
frist på 60 dager til å komme med kommentarer og

c) rådspørre de relevante vitenskapskomiteer, som kan avgi 
en uttalelse innen 60 dager. 

3. Det skal treffes en beslutning om hvert forslag, etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 30 nr. 2. Ved denne 
beslutningen fastsettes hvilke tekniske opplysninger fra 
vedlegg III som minst behøves for å vurdere forutsigbare 
risikoer ved utsetting, særlig:

a) opplysninger om GMO-en(e), 

b) opplysninger om forholdene ved utsettingen og ved det 
potensielle mottakermiljøet,

c) opplysninger om vekselvirkningen mellom GMO-en(e) og 
miljøet, 

d) miljørisikovurderingen.

4. Denne beslutningen skal treffes innen 90 dager etter 
datoen for Kommisjonens forslag eller etter den dato da 
forslaget fra vedkommende myndighet ble mottatt. Ved 
beregning av de 90 dagene skal de tidsrom ikke medregnes, 
der Kommisjonen venter på merknader fra vedkommende 
myndigheter, på kommentarer fra allmennheten eller på 
uttalelser fra vitenskapskomiteer, som fastsatt i nr. 2. 

5. I beslutningen som treffes i henhold til nr. 3 og 4, skal 
det fastsettes at melderen bare kan foreta utsettingen etter å 
ha mottatt skriftlig tillatelse fra vedkommende myndighet. 
Melderen skal foreta utsettingen i samsvar med de vilkår som 
er fastsatt i tillatelsen. 

I beslutningen som treffes i henhold til nr. 3 og 4, kan det 
fastsettes at utsetting av en GMO eller en kombinasjon av 
GMO-er på samme sted eller på ulike steder, men for samme 
formål og innen et begrenset tidsrom, kan meldes i én og 
samme melding.

6. Kommisjonsvedtak 94/730/EF av 4. november 1994 om 
fastsettelse av forenklede framgangsmåter i forbindelse med 
utsetting i miljøet av genetisk modifiserte planter i henhold 
til artikkel 6 nr. 5 i rådsdirektiv 90/220/EØF(1) får fortsatt 
anvendelse, uten at nr. 1-5 berøres.

7. Dersom en medlemsstat med hensyn til utsetting av GMO-
er på sitt territorium, beslutter å anvende eller ikke anvende en 
framgangsmåte som er fastsatt i en beslutning truffet i samsvar 
med nr. 3 og 4, skal den underrette Kommisjonen om dette.

Artikkel 8

Håndtering av endringer og nye opplysninger

1. Ved tilsiktede eller utilsiktede endringer i forbindelse 
med utsetting av en GMO eller en kombinasjon av GMO-er 
etter at vedkommende myndighet har gitt skriftlig tillatelse, 
som kan ha konsekvenser når det gjelder risiko for menneskers 
helse og for miljøet, eller dersom nye opplysninger om slik 
risiko er blitt tilgjengelig, enten mens meldingen vurderes av 
vedkommende myndighet eller etter at denne myndigheten har 
gitt skriftlig tillatelse, skal melder umiddelbart:

(1)  EFT L 292 av 12.11.1994, s. 31.
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a) treffe de nødvendige tiltak for å verne menneskers helse og 
miljøet,

b) underrette vedkommende myndighet før eventuelle 
endringer eller så snart den utilsiktede endringen er kjent 
eller nye opplysninger er tilgjengelige,

c) revidere de tiltak som er angitt i meldingen.

2. Dersom vedkommende myndighet nevnt i nr. 1 får 
tilgang til opplysninger som kan ha betydelige konsekvenser 
når det gjelder risikoer for menneskers helse og for miljøet, 
eller dersom omstendighetene omtalt i nr. 1 foreligger, skal 
vedkommende myndighet vurdere disse opplysningene og 
gjøre dem tilgjengelige for allmennheten. Den kan da kreve at 
melderen endrer vilkårene for utsettingen, midlertidig innstiller 
utsettingen eller avslutter den, og myndigheten skal underrette 
allmennheten om dette.

Artikkel 9

Høring av og informasjon til allmennheten

1. Uten at bestemmelsene i artikkel 7 og 25 berøres skal 
medlemsstatene foreta høringer av allmennheten og, dersom 
det er hensiktsmessig, av grupper om den planlagte utsettingen. 
I den forbindelse skal medlemsstatene fastsette nærmere 
bestemmelser for slik høring, herunder en rimelig tidsfrist, for 
å gi allmennheten eller grupper en mulighet til å uttale seg.

2. Uten at det berører artikkel 25:

– skal medlemsstatene gjøre opplysninger om all utsetting av 
GMO-er på deres territorier i henhold til del B, tilgjengelig 
for allmennheten,

– skal Kommisjonen gjøre opplysningene i systemet for 
utveksling av opplysninger i henhold til artikkel 11, 
tilgjengelig for allmennheten.

Artikkel 10

Meldernes rapportering om utsetting

Når en utsetting er fullført, og deretter så ofte som det er fastsatt i 
tillatelsen på grunnlag av resultatene av miljørisikovurderingen, 
skal melderen oversende vedkommende myndighet resultatet 
av utsettingen med hensyn til risikoer for menneskers helse 
eller for miljøet, med særlig henvisning til eventuelle typer 
produkter melderen har til hensikt å melde på et senere 
tidspunkt. Det skal fastsettes et format for hvordan dette 
resultatet skal framlegges, etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 30 nr. 2.

Artikkel 11

Utveksling av opplysninger mellom vedkommende 
myndigheter og Kommisjonen

1. Kommisjonen skal utarbeide et system for utveksling 
av opplysningene i meldingene. Vedkommende myndigheter 

skal oversende Kommisjonen et sammendrag av hver melding 
som mottas i henhold til artikkel 6, innen 30 dager etter at 
meldingen er mottatt. Formatet for dette sammendraget skal 
fastsettes og eventuelt endres etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 30 nr. 2.

2. Kommisjonen skal innen 30 dager etter at den har 
mottatt disse sammendragene, oversende dem til de øvrige 
medlemsstatene, som innen 30 dager kan framlegge 
merknader, direkte eller via Kommisjonen. På anmodning skal 
en medlemsstat tillates å motta en kopi av hele meldingen fra 
vedkommende myndighet i den berørte medlemsstat.

3. Vedkommende myndigheter skal underrette Kommisjonen 
om de endelige vedtak som treffes i samsvar med artikkel 6 
nr. 5, herunder eventuelt årsakene til at en melding blir avvist, 
og om resultatene av utsettingen, mottatt i samsvar med 
artikkel 10.

4. Med hensyn til utsetting av GMO-er nevnt i artikkel 7, 
skal medlemsstatene en gang i året oversende Kommisjonen 
en liste over GMO-er som er blitt utsatt på deres territorium, 
og en liste over avviste meldinger, og Kommisjonen skal 
oversende dem til vedkommende myndigheter i de øvrige 
medlemsstatene. 

DEL C

MARKEDSFØRING AV GMO-ER SOM UTGJØR 
ELLER INNGÅR I PRODUKTER

Artikkel 12

Sektorlovgivning

1. Artikkel 13-24 får ikke anvendelse på GMO-er som 
utgjør eller inngår i produkter, dersom de er tillatt i henhold 
til fellesskapsregelverk som inneholder bestemmelser om en 
særskilt miljørisikovurdering utført i samsvar med prinsippene 
fastsatt i vedlegg II, og på grunnlag av opplysningene som 
er angitt i vedlegg III, uten at det berører øvrige krav fastsatt 
i nevnte fellesskapsregelverk, eller krav med hensyn til 
risikohåndtering, merking, eventuell overvåking, informasjon 
til allmennheten og beskyttelsesklausul, som minst skal tilsvare 
kravene fastsatt i dette direktiv. 

2. Når det gjelder rådsforordning (EØF) nr. 2309/93, 
får artikkel 13-24 ikke anvendelse på GMO-er som utgjør 
eller inngår i produkter dersom de er godkjent i henhold 
til nevnte forordning, under forutsetning av at en særskilt 
miljørisikovurdering utføres i samsvar med prinsippene 
fastsatt i vedlegg II til dette direktiv og på grunnlag av den 
type opplysninger som er angitt i vedlegg III, uten at det 
berører andre relevante krav med hensyn til risikovurdering, 
risikohåndtering, merking, eventuell overvåking, informasjon 
til allmennheten og beskyttelsesklausul som er fastsatt i 
Fellesskapets regelverk om legemidler for mennesker og dyr. 

3. De framgangsmåter som sikrer at risikovurderingen og 
kravene til risikohåndtering, merking, eventuell overvåking, 
informasjon til allmennheten og beskyttelsesklausul tilsvarer 
kravene i dette direktiv, skal fastsettes i en europaparlaments- 
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og rådsforordning. Framtidig sektorlovgivning basert 
på bestemmelsene i nevnte forordning, skal inneholde en 
henvisning til dette direktiv. Inntil forordningen trer i kraft 
skal GMO-er som utgjør eller inngår i produkter, dersom 
de er godkjent i henhold til annet fellesskapsregelverk, bare 
markedsføres etter at de er godkjent for markedsføring i 
samsvar med dette direktiv.

4. Under vurderingen av søknader om markedsføring av 
GMO-er omtalt i nr. 1, skal de organer som er opprettet av 
Fellesskapet og av medlemsstatene i henhold til dette direktiv 
for å gjennomføre det, rådspørres.

Artikkel 13

Framgangsmåte for melding

1. Før markedsføring av en GMO eller en kombinasjon av 
GMO-er som utgjør eller inngår i produkter, skal det inngis 
melding til vedkommende myndighet i den medlemsstat der 
GMO-en skal markedsføres for første gang. Vedkommende 
myndighet skal bekrefte dato for mottak av en slik melding, 
og umiddelbart oversende vedkommende myndigheter i de 
øvrige medlemsstatene og Kommisjonen sammendraget av 
den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 2 bokstav h).

Vedkommende myndighet skal umiddelbart undersøke om 
meldingen er i samsvar med nr. 2, og om nødvendig be 
melderen om ytterligere opplysninger. 

Når meldingen er i samsvar med nr. 2, og senest når 
vedkommende myndighet sender sin vurderingsrapport, i 
samsvar med artikkel 14 nr. 2, skal vedkommende myndighet 
oversende en kopi av meldingen til Kommisjonen, som innen 
30 dager etter mottakelse skal oversende den til vedkommende 
myndigheter i de øvrige medlemsstatene. 

2. Meldingen skal inneholde:

a) opplysningene som kreves i vedlegg III og IV. I disse 
opplysningene skal det tas hensyn til ulikheter mellom 
steder der GMO-er som utgjør eller inngår i produkter, 
anvendes, og de skal omfatte opplysninger om data og 
resultater oppnådd ved utsetting foretatt for forsknings- og 
utviklingsformål som gjelder utsettingens virkning på 
menneskers helse og miljøet, 

b) miljørisikovurderingen og konklusjonene som kreves i 
vedlegg II del D,

c) vilkårene for markedsføring av produktet, herunder 
særskilte vilkår for bruk og håndtering, 

d) under henvisning til artikkel 15 nr. 4, et forslag om en 
gyldighetsperiode for tillatelsen, som ikke bør overstige ti 
år, 

e) en overvåkingsplan i samsvar med vedlegg VII, herunder 
et forslag til overvåkingsplanens varighet, som kan være 
forskjellig fra den foreslåtte gyldighetstiden for tillatelsen,

f) et forslag til merking som skal oppfylle kravene fastsatt 
i vedlegg IV. Det skal framgå tydelig av merkingen at 
produktet inneholder en GMO. Ordene «dette produktet 
inneholder genmodifiserte organismer» skal stå enten på 
en etikett eller i et følgedokument,

g) et forslag til emballasje, som skal oppfylle kravene i 
vedlegg IV,

h) et sammendrag av den tekniske dokumentasjonen. Formatet 
for sammendraget skal fastsettes etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 30 nr. 2.

Dersom en melder på grunnlag av resultatene fra en utsetting 
meldt i henhold til del B, eller av andre vesentlige, vitenskapelig 
begrunnede årsaker mener at markedsføringen og bruken av en 
GMO som utgjør eller inngår i produkter, ikke utgjør noen 
risiko for menneskers helse eller for miljøet, kan melderen 
foreslå for vedkommende myndighet å fritas fra å framlegge 
deler av eller alle opplysningene som kreves i vedlegg IV 
del B.

3. Melderen skal i meldingen angi data eller resultater fra 
utsettinger av de samme GMO-er eller av samme kombinasjon 
av GMO-er som melderen har meldt tidligere eller er i ferd 
med å melde, og/eller som melderen har utført eller er i ferd 
med å utføre, i eller utenfor Fellesskapet.

4. Melderen kan også vise til data eller resultater fra 
meldinger som tidligere er inngitt av andre meldere, eller 
framlegge ytterligere opplysninger som melderen finner 
relevante, under forutsetning av at disse opplysningene, 
dataene og resultatene ikke er fortrolige eller at disse melderne 
har gitt skriftlig tillatelse til dette. 

5. Dersom en GMO eller en kombinasjon av GMO-er skal 
brukes til et annet formål enn de som allerede er spesifisert i 
en melding, skal det inngis en egen melding. 

6. Dersom det framkommer nye opplysninger om risikoer 
som GMO-en medfører for menneskers helse og miljøet, før 
skriftlig tillatelse er gitt, skal melderen umiddelbart treffe de 
nødvendige tiltak for å verne menneskers helse og miljøet, 
og underrette vedkommende myndighet om dette. I tillegg 
skal melderen revidere opplysningene og vilkårene angitt i 
meldingen. 

Artikkel 14

Vurderingsrapport

1. Etter at vedkommende myndighet har mottatt og bekreftet 
mottak av meldingen i samsvar med artikkel 13 nr. 2, skal den 
kontrollere at meldingen er i samsvar med dette direktiv.
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2. Innen 90 dager etter at den har mottatt meldingen skal 
vedkommende myndighet:

– utarbeide en vurderingsrapport og sende den til melderen. 
Dersom melderen deretter trekker meldingen tilbake, skal 
det ikke forhindre at meldingen senere inngis til en annen 
vedkommende myndighet, 

– i de tilfeller som er nevnt i nr. 3 bokstav a), oversende 
rapporten sammen med opplysningene omtalt i nr. 4 
og alle andre opplysninger som rapporten er basert på, 
til Kommisjonen, som innen 30 dager etter at den har 
mottatt rapporten, skal oversende den til vedkommende 
myndigheter i de øvrige medlemsstatene.

I tilfellet som er nevnt i nr. 3 bokstav b), skal vedkommende 
myndighet oversende rapporten sammen med opplysningene 
nevnt i nr. 4 og alle andre opplysninger som rapporten 
er basert på, til Kommisjonen tidligst 15 dager etter at 
vurderingsrapporten er sendt til melderen, og senest 105 
dager etter at meldingen ble mottatt. Kommisjonen skal innen 
30 dager etter at den har mottatt rapporten, oversende den til 
vedkommende myndigheter i de øvrige medlemsstatene. 

3. Av vurderingsrapporten skal det framgå om:

a) den eller de berørte GMO-ene bør markedsføres, og på 
hvilke vilkår, eller

i) den eller de berørte GMO-ene ikke bør markedsføres.

Vurderingsrapportene skal utarbeides i samsvar med 
retningslinjene fastsatt i vedlegg VI. 

4. Ved beregning av de 90 dagene nevnt i nr. 2, skal 
de tidsrom der vedkommende myndighet venter på 
tilleggsopplysninger som den har bedt melderen om, ikke 
medregnes. Vedkommende myndighet skal begrunne eventuelle 
anmodninger om ytterligere opplysninger.

Artikkel 15

Standardisert framgangsmåte

1. I tilfellene omtalt i artikkel 14 nr. 3 kan en vedkommende 
myndighet eller Kommisjonen be om ytterligere opplysninger, 
komme med kommentarer til eller reise begrunnede innvendinger 
mot markedsføring av den eller de berørte GMO-ene innen 
et tidsrom på 60 dager fra den dato vurderingsrapporten 
videresendes. 

Kommentarer eller begrunnede innvendinger og svar skal 
oversendes Kommisjonen, som umiddelbart skal videresende 
dem til alle vedkommende myndigheter. 

Vedkommende myndigheter og Kommisjonen kan diskutere 
eventuelle uløste problemer med sikte på å komme til enighet 
innen 105 dager regnet fra den dato vurderingsrapporten 
videresendes.

Den tid vedkommende myndighet venter på tilleggsopplysninger 
fra melderen, skal ikke medregnes i beregningen av de siste 
45 dagene for å oppnå enighet. Eventuelle anmodninger om 
tilleggsopplysninger skal begrunnes.

2. I tilfellene nevnt i artikkel 14 nr. 3 bokstav b) skal 
meldingen avvises dersom vedkommende myndighet 
som utarbeidet rapporten, vedtar at GMO-en(e) ikke bør 
markedsføres. Vedtaket skal begrunnes.

3. Dersom vedkommende myndighet som utarbeidet 
rapporten, vedtar at produktet kan markedsføres, og det 
ikke kommer begrunnede innvendinger fra en medlemsstat 
eller Kommisjonen innen 60 dager etter videresending av 
vurderingsrapporten nevnt i artikkel 14 nr. 3 bokstav a), eller 
dersom uløste problemer løses innen tidsfristen på 105 dager 
nevnt i nr. 1, skal vedkommende myndighet som utarbeidet 
rapporten, gi skriftlig tillatelse til markedsføring, sende denne 
til melderen og underrette de øvrige medlemsstatene og 
Kommisjonen om dette innen 30 dager.

4. Tillatelsen skal gis for et tidsrom på inntil ti år, regnet fra 
den dato da tillatelsen ble utstedt. 

Når det gjelder godkjenning av en GMO eller dens avkom 
utelukkende for markedsføring av disse GMO-enes frø i 
henhold til de relevante fellesskapsbestemmelser, skal den 
første tillatelsen utløpe senest ti år etter den dato da den første 
plantesorten som inneholdt GMO-en ble oppført i en offisiell 
nasjonal sortsliste i samsvar med rådsdirektiv 70/457/EØF(1) 
og 70/458/EØF(2).

Når det gjelder foryngelsesmateriale for skog, skal den første 
tillatelsen utløpe senest ti år etter den dato da basismaterialet 
som inneholdt GMO-en første gang ble oppført i et offisielt 
nasjonalt register over basismaterialer i samsvar med 
rådsdirektiv 1999/105/EF(3).

Artikkel 16

Kriterier og opplysninger for bestemte typer GMO-er

1. En vedkommende myndighet, eller Kommisjonen på eget 
initiativ, kan framlegge forslag til kriterier og opplysningskrav 
som må oppfylles, som unntak fra artikkel 13, ved melding om 
markedsføring av visse typer GMO-er som utgjør eller inngår 
i produkter. 

(1)  Rådsdirektiv 70/457/EØF av 29. september 1970 om den felles sortsliste for 
plantearter til jordbruksformål (EFT L 225 av 12.10.1970, s. 1). Direktivet 
sist endret ved direktiv 98/96/EF (EFT L 25 av 1.2.1999, s. 27).

(2)  Rådsdirektiv 70/458/EØF av 29. september 1970 om markedsføring av 
grønnsakfrø (EFT L 225 av 12.10.1970, s. 7). Direktivet sist endret ved 
direktiv 98/96/EF.

(3)  Rådsdirektiv 1999/105/EF av 22. desember 1999 om markedsføring av 
foryngelsesmateriale for skog (EFT L 11 av 15.1.2000, s. 17).
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3. Slike kriterier og opplysningskrav, og alle hensiktsmessige 
krav om sammendrag, skal vedtas etter samråd med de 
relevante vitenskapskomiteer, etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 30 nr. 2. Kriteriene og opplysningskravene skal være 
av en slik art at de sikrer et høyt sikkerhetsnivå for menneskers 
helse og for miljøet, og bygge på de vitenskapelige bevis som 
finnes om slik sikkerhet, og på erfaringer fra utsetting av 
sammenlignbare GMO-er.

Kravene fastsatt i artikkel 13 nr. 2 skal erstattes av kravene som 
vedtas ovenfor, og framgangsmåten fastsatt i artikkel 13 nr. 3, 
4, 5 og 6 samt i artikkel 14 og 15 får anvendelse. 

4. Før framgangsmåten fastsatt i artikkel 30 nr. 2 innledes med 
hensyn til en beslutning om kriteriene og opplysningskravene 
nevnt i nr. 1, skal Kommisjonen gjøre forslaget tilgjengelig for 
allmennheten. Allmennheten kan innen 60 dager komme med 
kommentarer til Kommisjonen. Kommisjonen skal oversende 
alle slike kommentarer, sammen med en analyse, til komiteen 
nedsatt i henhold til artikkel 30. 

Artikkel 17

Fornyelse av tillatelsen

1. Som unntak fra artikkel 13, 14 og 15 får framgangsmåten 
fastsatt i nr. 2-9 anvendelse ved fornyelse av tillatelser:

a) når det gjelder tillatelser gitt i henhold til del C, og

b) før 17. oktober 2006, når det gjelder tillatelser gitt i 
henhold til direktiv 90/220/EØF for markedsføring før 
17. oktober 2002 av GMO-er som utgjør eller inngår i 
produkter.

2. Senest ni måneder før utløpet av tillatelsene nevnt i nr. 1 
bokstav a), og før 17. oktober 2006 for tillatelsene nevnt i 
nr. 1 bokstav b), skal melderen i henhold til denne artikkel 
framlegge en melding for vedkommende myndighet som 
mottok den opprinnelige meldingen, som skal inneholde:

a) en kopi av tillatelsen til markedsføring av GMO-ene,

b) en rapport om resultatene av overvåkingen utført i samsvar 
med artikkel 20. Når det gjelder tillatelsene omtalt i 
nr. 1 bokstav b), skal denne rapporten framlegges når 
overvåkingen er gjennomført,

c) alle andre nye tilgjengelige opplysninger om risikoer 
for menneskers helse og/eller for miljøet som produktet 
medfører og

d) når det er hensiktsmessig, et forslag til endring eller utfylling 
av vilkårene for den opprinnelige tillatelsen, herunder 
vilkårene for framtidig overvåking og tidsbegrensninger 
for tillatelsen.

Vedkommende myndighet skal bekrefte datoen for mottak av 
meldingen, og når meldingen er i samsvar med dette nummer, 
skal myndigheten straks videresende kopien av meldingen 
samt sin vurderingsrapport til Kommisjonen, som innen 30 
dager etter at meldingen og vurderingsrapporten er mottatt, 
skal sende dem videre til vedkommende myndigheter i de 
øvrige medlemsstatene. Vedkommende myndighet skal også 
sende sin vurderingsrapport til melderen. 

3. Av vurderingsrapporten skal det framgå om:

a) GMO-en(e) fortsatt bør kunne markedsføres, og på hvilke 
vilkår, eller

b) GMO-en(e) ikke lenger bør kunne markedsføres.

4. De andre vedkommende myndigheter eller Kommisjonen 
kan be om ytterligere opplysninger, komme med kommentarer 
eller reise begrunnede innvendinger innen en frist på 60 dager 
fra den dato da vurderingsrapporten ble videresendt. 

5. Alle kommentarer, begrunnede innvendinger og svar 
skal videresendes til Kommisjonen, som umiddelbart skal 
videresende dem til alle vedkommende myndigheter.

6. I tilfellene omtalt i nr. 3 bokstav a), og dersom verken en 
annen medlemsstat eller Kommisjonen framsetter begrunnede 
innvendinger innen 60 dager etter at vurderingsrapporten ble 
videresendt, skal vedkommende myndighet som utarbeidet 
rapporten, sende melderen sitt endelige skriftlige vedtak og 
underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om 
dette innen 30 dager. Tillatelsens gyldighetstid skal vanligvis 
ikke overstige ti år, og kan begrenses eller utvides dersom det 
foreligger bestemte grunner til det.

7. Vedkommende myndigheter og Kommisjonen kan 
diskutere eventuelle uløste problemer med sikte på å komme 
til enighet innen 75 dager fra den dato da vurderingsrapporten 
ble videresendt.

8. Dersom uløste problemer løses innen de 75 dagene 
nevnt i nr. 7, skal vedkommende myndighet som utarbeidet 
rapporten, sende melderen sitt endelige skriftlige vedtak, og 
underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om 
dette innen 30 dager. Tillatelsens gyldighet kan eventuelt være 
begrenset.

9. Etter at melding om fornyelse av tillatelsen er inngitt i 
samsvar med nr. 2, kan melderen fortsatt markedsføre GMO-
ene i henhold til vilkårene fastsatt i tillatelsen, inntil det er gjort 
et endelig vedtak om meldingen. 
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Artikkel 18

Fellesskapsframgangsmåte ved innvendinger

1. Dersom en vedkommende myndighet eller Kommisjonen 
i samsvar med artikkel 15, 17 og 20 framsetter og opprettholder 
en innvending, skal det gjøres et vedtak, som skal kunngjøres 
innen 120 dager, etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 30 
nr. 2. Dette vedtaket skal inneholde de samme opplysninger 
som i artikkel 19 nr. 3.

Ved beregning av de 120 dagene skal de tidsrom ikke medregnes, 
der Kommisjonen venter på tilleggsopplysninger som den har 
bedt melderen om, eller på uttalelser fra vitenskapskomiteen som 
er blitt rådspurt i samsvar med artikkel 28. Kommisjonen skal 
begrunne eventuelle anmodninger om ytterligere opplysninger, 
og den skal underrette vedkommende myndigheter om sine 
anmodninger til melderen. Det tidsrom der Kommisjonen 
avventer vitenskapskomiteens uttalelse, skal ikke overstige 
90 dager.

Det tidsrom skal ikke medregnes, der Rådet treffer sin 
beslutning etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 30 nr. 2.

2. Dersom det er gjort et positivt vedtak, skal vedkommende 
myndighet som utarbeidet rapporten, gi sin skriftlige tillatelse 
til markedsføring eller til fornyelse av tillatelsen, oversende 
denne til melderen og underrette de øvrige medlemsstatene 
om dette innen 30 dager etter at vedtaket ble kunngjort eller 
meddelt.

Artikkel 19

Tillatelse

1. Bare når det er gitt skriftlig tillatelse til markedsføring 
av en GMO som utgjør eller inngår i et produkt, kan 
dette produktet anvendes uten ytterligere melding i hele 
Fellesskapet, med forbehold for krav i henhold til andre deler 
av Fellesskapets regelverk, forutsatt at de særlige vilkårene for 
bruken og for miljøene og/eller de geografiske områdene som 
angis i disse vilkårene, overholdes strengt. 

2. Melderen kan bare begynne markedsføringen etter å 
ha mottatt skriftlig tillatelse fra vedkommende myndighet i 
samsvar med artikkel 15, 17 og 18, og i samsvar med de vilkår 
som angis i tillatelsen.

3. Den skriftlige tillatelsen nevnt i artikkel 15, 17 og 18 skal 
i alle tilfeller uttrykkelig angi:

a) tillatelsens virkeområde, herunder hvilke GMO-er som 
skal markedsføres som eller i produkter, og deres entydige 
identifikatorer,

b) tillatelsens gyldighetsperiode,

c) vilkårene for markedsføring av produktet, herunder 
eventuelle særskilte vilkår for bruk, håndtering og 
emballering av GMO-er som utgjør eller inngår i produkter, 
og vilkårene for vern av særskilte økosystemer/miljøer og/
eller geografiske områder,

d) at melderen, uten at artikkel 25 berøres, skal sørge for at 
vedkommende myndighet får tilgang til kontrollprøver 
dersom den anmoder om det, 

e) krav til merking, i samsvar med kravene fastsatt i 
vedlegg IV. Av merkingen skal det tydelig framgå at 
produktet inneholder en GMO. Ordene «Dette produktet 
inneholder genmodifiserte organismer» skal være synlige 
enten på en etikett eller i et dokument som følger med 
produktet eller produktene som inneholder en eller flere 
GMO-er,

f) overvåkingskrav i samsvar med vedlegg VII, herunder 
forpliktelser til å rapportere til Kommisjonen og 
vedkommende myndigheter, overvåkingsplanens tidsrom 
og eventuelle forpliktelser som påhviler personer som selger 
eller bruker produktet, herunder, når det gjelder dyrkede 
GMO-er, om deres plassering, på et informasjonsnivå som 
anses som passende. 

4. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å 
sikre at den skriftlige tillatelsen, og eventuelt beslutningen 
nevnt i artikkel 18, gjøres tilgjengelig for allmennheten, samt 
at vilkårene angitt i den skriftlige tillatelsen og eventuelt i 
beslutningen, oppfylles. 

Artikkel 20

Overvåking og håndtering av nye opplysninger

1. Etter markedsføring av en GMO som utgjør eller 
inngår i et produkt, skal melderen sikre at overvåking av og 
rapportering om GMO-en utføres i samsvar med vilkårene 
i tillatelsen. Rapportene om denne overvåkingen skal 
framlegges for Kommisjonen og vedkommende myndigheter 
i medlemsstatene. Vedkommende myndighet som mottok 
den opprinnelige meldingen, kan i samsvar med tillatelsen og 
innenfor rammen av overvåkingsplanen beskrevet i tillatelsen, 
tilpasse overvåkingsplanen etter den første overvåkingsperioden 
på grunnlag av disse rapportene.

2. Dersom det er framkommet nye opplysninger etter at den 
skriftlige tillatelsen er gitt, enten fra brukerne eller fra andre 
kilder, om de farer GMO-ene utgjør for menneskers helse og 
for miljøet, skal melderen umiddelbart treffe de tiltak som 
er nødvendige for å verne menneskers helse og miljøet, og 
underrette vedkommende myndighet om dette. 

I tillegg skal melderen revidere opplysningene og vilkårene i 
meldingen. 
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3. Dersom vedkommende myndighet får tilgang til 
opplysninger som kan ha konsekvenser når det gjelder 
eventuelle risikoer GMO-ene utgjør for menneskers helse 
og for miljøet, eller dersom omstendighetene omtalt i nr. 2 
foreligger, skal vedkommende myndighet umiddelbart 
oversende opplysningene til Kommisjonen og til vedkommende 
myndigheter i de øvrige medlemsstatene, og den kan også 
påberope seg bestemmelsene i artikkel 15 nr. 1 og artikkel 17 
nr. 7 når det er hensiktsmessig, dersom opplysningene er blitt 
tilgjengelige før den skriftlige tillatelsen er gitt. 

Dersom opplysningene er framkommet etter at tillatelsen 
er gitt, skal vedkommende myndighet innen 60 dager etter 
at den har mottatt de nye opplysningene, videresende sin 
vurderingsrapport der det skal framgå hvorvidt og hvordan 
vilkårene i tillatelsen bør endres eller hvorvidt tillatelsen bør 
tilbakekalles, til Kommisjonen, som innen 30 dager etter at den 
har mottatt rapporten, skal videresende den til vedkommende 
myndigheter i de øvrige medlemsstatene. 

Kommentarer eller begrunnede innvendinger til videre 
markedsføring av GMO-en eller til forslaget til endring 
av vilkårene for tillatelsen, skal innen 60 dager etter at 
vurderingsrapporten ble videresendt, oversendes Kommisjonen, 
som umiddelbart skal videresende dem til alle vedkommende 
myndigheter. 

Vedkommende myndigheter og Kommisjonen kan drøfte 
eventuelle uløste problemer, med sikte på å komme til 
enighet innen 75 dager fra den dato vurderingsrapporten ble 
videresendt.

Dersom verken en medlemsstat eller Kommisjonen har 
framsatt begrunnede innvendinger innen 60 dager etter at 
de nye opplysningene ble videresendt, eller dersom uløste 
problemer løses innen 75 dager, skal vedkommende myndighet 
som utarbeidet rapporten, foreta de foreslåtte endringene av 
tillatelsen, oversende den endrede tillatelsen til melderen og 
underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om 
dette innen 30 dager.

4. For å sikre innsyn, skal resultatene av overvåkingen som 
utføres i henhold til del C i dette direktiv, gjøres tilgjengelig for 
allmennheten.

Artikkel 21

Merking

1. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å 
sikre at merking og emballering av GMO-er som markedsføres 
som eller i produkter, på alle stadier i markedsføringen 
oppfyller de relevante kravene angitt i den skriftlige tillatelsen 
nevnt i artikkel 15 nr. 3, artikkel 17 nr. 5 og 8, artikkel 18 nr. 2 
og artikkel 19 nr. 3.

2. For produkter der tilfeldige eller teknisk uunngåelige 
rester av godkjente GMO-er ikke kan utelukkes, kan det 
fastsettes en nedre grense, der det ikke kreves merking i 
henhold til bestemmelsen i nr. 1 for produkter med verdier 
under denne grensen. Grenseverdiene skal fastsettes for det 
aktuelle produkt etter framgangsmåten i artikkel 30 nr. 2.

Artikkel 22

Fri omsetning

1. Med forbehold for artikkel 23 kan medlemsstatene ikke 
forby, begrense eller forhindre markedsføring av GMO-er som 
utgjør eller inngår i produkter, og som oppfyller kravene i dette 
direktiv.

Artikkel 23

Beskyttelsesklausul

1. Dersom en medlemsstat på grunnlag av nye eller 
supplerende opplysninger som er blitt tilgjengelige etter datoen 
for tillatelsen, og som vil berøre miljørisikovurderingen, 
eller som gir grunnlag for en revurdering av foreliggende 
opplysninger som følge av nye eller supplerende vitenskapelige 
opplysninger, har grunner til å anta at en GMO som utgjør eller 
inngår i et produkt som er blitt korrekt meldt og som det er gitt 
skriftlig tillatelse for i henhold til dette direktiv, utgjør en risiko 
for menneskers helse eller for miljøet, kan medlemsstaten 
midlertidig begrense eller forby bruk og/eller salg på sitt 
territorium av den aktuelle GMO-en som eller i et produkt.

Dersom det foreligger alvorlig risiko, skal medlemsstaten 
sikre at det iverksettes nødtiltak, for eksempel utsettelse eller 
stans av markedsføringen, herunder også informasjon til 
allmennheten.

Medlemsstaten skal umiddelbart underrette Kommisjonen 
og de øvrige medlemsstatene om tiltak som treffes i henhold 
til denne artikkel, og angi grunnene for sin beslutning og 
vedlegge den reviderte miljørisikovurderingen, der det skal 
framgå om, og i så fall hvordan, vilkårene i tillatelsen bør 
endres, eller om tillatelsen bør tilbakekalles, og eventuelt de 
nye eller supplerende opplysningene som ligger til grunn for 
beslutningen. 

2. Det skal gjøres et vedtak om saken innen 60 dager, etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 30 nr. 2. Ved beregning 
av de 60 dagene skal de tidsrom ikke medregnes, der 
Kommisjonen venter på tilleggsopplysninger som den har bedt 
melderen om, eller på uttalelser fra vitenskapskomiteen(e) 
som er blitt rådspurt. Det tidsrom der Kommisjonen avventer 
vitenskapskomiteen(e)s uttalelse, skal ikke overstige 60 dager.

Det tidsrom Rådet trenger for å treffe sin beslutning etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 30 nr. 2, skal heller ikke 
medregnes.
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Artikkel 24

Informasjon til allmennheten

1. Med forbehold for artikkel 25 skal Kommisjonen, etter å 
ha mottatt melding i samsvar med artikkel 13 nr. 1, umiddelbart 
gjøre sammendraget omtalt i artikkel 13 nr. 2 bokstav h) 
tilgjengelig for allmennheten. I tilfellene nevnt i artikkel 14 nr. 3 
bokstav a) skal Kommisjonen også gjøre vurderingsrapporter 
tilgjengelige for allmennheten. Allmennheten kan komme 
med kommentarer til Kommisjonen innen en frist på 30 dager. 
Kommisjonen skal umiddelbart oversende kommentarene til 
vedkommende myndigheter.

2. Med forbehold for artikkel 25, når det gjelder GMO-er 
som er godkjent med skriftlig tillatelse for markedsføring, eller 
som det i henhold til dette direktiv ikke er tillatt å markedsføre 
som eller i produkter, skal vurderingsrapportene for disse 
GMO-ene og de rådspurte vitenskapskomiteenes uttalelser 
gjøres tilgjengelige for allmennheten. For hvert produkt skal 
det tydelig opplyses hvilken eller hvilke GMO-er som finnes i 
produktet, samt hvordan produktet skal brukes. 

DEL D

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 25

Fortrolighet

1. Kommisjonen og vedkommende myndigheter skal ikke 
formidle til tredjeparter fortrolige opplysninger som er meldt 
eller utvekslet i henhold til dette direktiv, og de skal verne 
immaterialrettigheter knyttet til de mottatte data. 

2. Melderen kan angi hvilke opplysninger i en melding 
innsendt i henholdt dette direktiv, hvis offentliggjøring vil 
kunne skade melderens konkurransemessige stilling og som 
derfor bør behandles fortrolig. I slike tilfeller skal det oppgis 
en etterprøvbar begrunnelse. 

3. Vedkommende myndighet skal etter samråd med melderen 
avgjøre hvilke opplysninger som skal behandles fortrolig, og 
underrette melderen om sine avgjørelser. 

4. Følgende opplysninger skal under ingen omstendigheter 
holdes fortrolige når de er framlagt i samsvar med artikkel 6, 
7, 8, 13, 20 eller 23: 

−	 alminnelige beskrivelser av GMO-en(e), melderens navn 
og adresse, formålet med utsettingen, stedet der utsettingen 
skal foregå og planlagt bruk,

−	 metoder og planer for overvåking av GMO-en(e), samt for 
nødtiltak,

−	 miljørisikovurderingen.

5. Dersom melderen trekker meldingen tilbake, skal 
vedkommende myndigheter og Kommisjonen, uavhengig av 
årsakene, behandle de framlagte opplysningene fortrolig. 

Artikkel 26

Merking av GMO-er nevnt i artikkel 2 nr. 4 annet ledd

1. GMO-er som skal stilles til rådighet for de handlinger 
som omtales i artikkel 2 nr. 4 annet ledd, skal underlegges 
passende merkingskrav i samsvar med de relevante deler av 
vedlegg IV, for å gi tydelig informasjon, på en etikett eller i et 
følgedokument, om forekomsten av GMO-er. Ordene «Dette 
produktet inneholder genmodifiserte organismer» skal derfor 
stå enten på en etikett eller i et følgedokument.

2. Vilkårene for gjennomføring av nr. 1 skal bestemmes 
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 30 nr. 2, men 
uten at det oppstår overlapping eller manglende samsvar 
med eksisterende bestemmelser om merking i gjeldende 
fellesskapsregelverk. I den forbindelse skal det eventuelt 
tas hensyn til merkingsbestemmelser som er fastsatt av 
medlemsstatene i samsvar med Fellesskapets regelverk. 

Artikkel 27

Tilpasning av vedleggene til den tekniske utvikling

Del C og D i vedlegg II, vedlegg III-VI og del C i vedlegg VII 
skal tilpasses den tekniske utvikling, etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 30 nr. 2.

Artikkel 28

Samråd med vitenskapskomiteer

1. Dersom en vedkommende myndighet eller Kommisjonen 
framsetter innvendinger med hensyn til de risikoer GMO-
er utgjør for menneskers helse og for miljøet, og disse 
innvendingene opprettholdes i samsvar med artikkel 15 nr. 1, 
artikkel 17 nr. 4, artikkel 20 nr. 3 eller artikkel 23, eller dersom 
det framgår av vurderingsrapporten omtalt i artikkel 14 at 
GMO-en ikke bør markedsføres, skal Kommisjonen på eget 
initiativ eller på anmodning fra en medlemsstat holde samråd 
med de relevante vitenskapskomiteer om innvendingene. 

2. Kommisjonen kan også på eget initiativ eller på 
anmodning fra en medlemsstat holde samråd med de relevante 
vitenskapskomiteene om alle forhold som omfattes av dette 
direktiv og som kan ha skadevirkninger på menneskers helse 
og på miljøet.
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3. Nr. 2 berører ikke de administrative framgangsmåtene 
fastsatt i dette direktiv.

Artikkel 29

Samråd med komiteer for etiske spørsmål

1. Med forbehold for medlemsstatenes myndighet i 
etiske spørsmål, skal Kommisjonen på eget initiativ eller på 
anmodning fra Europaparlamentet eller Rådet, holde samråd 
med eventuelle komiteer den har nedsatt med sikte på å 
innhente råd om etiske aspekter ved bioteknologi, for eksempel 
Den europeiske gruppe for etikk innen vitenskap og ny 
teknologi, om etiske spørsmål av allmenn karakter. 

Slikt samråd kan også finne sted på anmodning fra en 
medlemsstat.

2. Slikt samråd skal gjennomføres etter klare regler 
om åpenhet, innsyn og offentlighet. Resultatet skal gjøres 
tilgjengelig for allmennheten.

3. Nr. 1 berører ikke de administrative framgangsmåtene 
fastsatt i dette direktiv.

Artikkel 30

Komitéframgangsmåte

1. Kommisjonen skal bistås av en komité.

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

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

3. Komiteen fastsetter sin egen forretningsorden.

Artikkel 31

Utveksling av opplysninger og rapportering

1. Medlemsstatene og Kommisjonen skal møtes regelmessig 
og utveksle opplysninger om de erfaringer som er gjort i 
forbindelse med forebygging av risikoene knyttet til utsetting 
og markedsføring av GMO-er. Slik informasjonsutveksling 
skal også omfatte erfaringer fra gjennomføringen av artikkel 2 
nr. 4 annet ledd, miljørisikovurdering, overvåking, og aspekter 
i tilknytning til høring av og informasjon til allmennheten. 

Om nødvendig kan komiteen nedsatt ved artikkel 30 nr. 1 gi 
veiledning om gjennomføring av artikkel 2 nr. 4 annet ledd.

2. Kommisjonen skal opprette et eller flere registre med 
sikte på å registrere opplysninger om genetiske endringer i 
GMO-ene nevnt i punkt A nr. 7 i vedlegg IV. Med forbehold for 
artikkel 25 skal registeret eller registrene omfatte en del som 

er tilgjengelig for allmennheten. Nærmere bestemmelser om 
hvordan registrene skal fungere, fastsettes etter framgangsmåten 
i artikkel 30 nr. 2.

3. Med forbehold for nr. 2 og punkt A nr. 7 i vedlegg IV,

a) skal medlemsstatene opprette offentlige registre der 
stedet for utsettingen av GMO-ene i henhold til  
del B registreres,

b) skal medlemsstatene også opprette registre for registrering 
av områder med GMO-er som dyrkes i henhold til del C, 
blant annet slik at disse GMO-enes mulige miljøvirkninger 
kan overvåkes i samsvar med bestemmelsene i artikkel 19 
nr. 3 bokstav f) og artikkel 20 nr. 1. Med forbehold for slike 
bestemmelser i artikkel 19 og 20 skal slike områder

−	meldes til vedkommende myndighet og

−	gjøres kjent for allmennheten

på en måte vedkommende myndighet finner passende og i 
samsvar med nasjonale bestemmelser.

4. Hvert tredje år skal medlemsstatene oversende 
Kommisjonen en rapport om de tiltak som er truffet for å 
gjennomføre bestemmelsene i dette direktiv. Denne rapporten 
skal omfatte en kort, faktabasert rapport om medlemsstanes 
erfaringer med GMO-er som er markedsført som eller i 
produkter i henhold til dette direktiv.

5. Hvert tredje år skal Kommisjonen offentliggjøre et 
sammendrag basert på rapportene nevnt i nr. 4.

6. Kommisjonen skal i 2003 og deretter hvert tredje 
år oversende Europaparlamentet og Rådet en rapport om 
medlemsstatenes erfaringer med GMO-er som markedsføres i 
henhold til dette direktiv.

7. Når Kommisjonen framlegger denne rapporten i 2003, skal 
den også framlegge en særskilt rapport om gjennomføringen av 
del B og C, herunder en vurdering av:

a) alle følger av den, der det tas særlig hensyn til de 
europeiske økosystemenes store mangfold og til behovet 
for å utfylle rammereglene på dette området,

b) gjennomførbarheten av de ulike mulighetene til ytterligere 
å forbedre disse rammereglene, herunder en sentralisert 
fellesskapsframgangsmåte for å gi tillatelse, og ordninger 
for Kommisjonens endelige beslutningstaking, 

c) hvorvidt det er innhentet tilstrekkelige erfaringer med 
gjennomføringen av de differensierte framgangsmåtene 
i del B, til å berettige en bestemmelse om underforstått 
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tillatelse i forbindelse med disse framgangsmåtene, 
og hvorvidt det er innhentet tilstrekkelige erfaringer 
med del C til å berettige anvendelsen av differensierte 
framgangsmåter, og

d) de sosioøkonomiske følgene av utsetting og markedsføring 
av GMO-er.

8. Kommisjonen skal hvert år oversende Europaparlamentet 
og Rådet en rapport om de etiske spørsmål nevnt i artikkel 29 
nr. 1; denne rapporten kan eventuelt ledsages av et forslag til 
endring av dette direktiv.

Artikkel 32

Gjennomføring av Cartagena-protokollen om 
genmodifiserte organismer

1. Kommisjonen oppfordres til så snart som mulig, og 
uansett innen juli 2001, å framlegge forslag til nytt regelverk 
med sikte på detaljert gjennomføring av Cartagena-protokollen 
om genmodifiserte organismer. Forslaget skal utfylle og om 
nødvendig endre bestemmelsene i dette direktiv.

2. Nevnte forslag skal særlig omfatte hensiktsmessige tiltak 
til gjennomføring av framgangsmåtene fastsatt i Cartagena-
protokollen og, i samsvar med protokollen, pålegge eksportører 
i Fellesskapet å sikre at alle kravene i framgangsmåten for 
informert forhåndssamtykke (Advance Informed Agreement 
Procedure), som fastsatt i artikkel 7-10 samt i artikkel 12 og 14 
i Cartagena-protokollen, oppfylles.

Artikkel 33

Sanksjoner

Medlemsstatene skal fastsette sanksjoner som får anvendelse 
ved overtredelse av de nasjonale bestemmelser som vedtas 
i henhold til dette direktiv. De fastsatte sanksjonene skal 
være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke 
avskrekkende.

Artikkel 34

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal innen 17. oktober 2002 sette i kraft 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen 
om dette.

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

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

Artikkel 35

Meldinger under behandling

1. Meldinger om markedsføring av GMO-er som utgjør eller 
inngår i produkter, som er mottatt i henhold til direktiv 90/220/
EØF, og som framgangsmåtene i nevnte direktiv ikke er avsluttet 
for innen 17. oktober 2002, skal omfattes av bestemmelsene i 
dette direktiv.

2. Senest 17. oktober 2003 skal meldere ha komplettert sin 
melding i samsvar med dette direktiv.

Artikkel 36

Oppheving

1. Direktiv 90/220/EØF oppheves 17. oktober 2002.

55. Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås 
som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i 
sammenligningstabellen i vedlegg VIII.

Artikkel 37

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De 
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 38

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 12. mars 2001.

 For Europaparlamentet For Rådet

 N. FONTAINE L. PAGROTSKY

 President Formann
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VEDLEGG I A

TEKNIKKER NEVNT I ARTIKKEL 2 NR. 2

DEL 1

Genmodifiseringsteknikkene nevnt i artikkel 2 nr. 2 bokstav a) omfatter bl.a.

1. teknikker med rekombinasjon av nukleinsyre, som omfatter dannelse av nye kombinasjoner av genmateriale 
ved at nukleinsyremolekyler produsert på en hvilken som helst måte utenfor en organisme, settes inn i et virus, 
bakterieplasmid eller annet vektorsystem, samt at de innføres i en vertsorganisme som de ikke naturlig forekommer 
i, men der de er i stand til å fortsette å formere seg,

1. teknikker som innebærer direkte innføring i en organisme av arvestoffer som er tilberedt utenfor organismen, 
herunder mikroinjeksjon, makroinjeksjon og mikroinnkapsling,

2. cellefusjonsteknikker (herunder protoplastfusjon) eller hybridiseringsteknikker der levende celler med nye 
kombinasjoner av genetiske arvestoffer, dannes ved fusjon av to eller flere celler ved hjelp av metoder som ikke 
forekommer naturlig.

DEL 2

Teknikker nevnt i artikkel 2 nr. 2 bokstav b) som ikke anses å medføre genmodifisering, forutsatt at de ikke innebærer 
bruk av rekombinasjon av nukleinsyremolekyler eller genmodifiserte organismer framstilt med andre teknikker/
metoder enn dem som unntas ved vedlegg I B:

1. befruktning in vitro,

2. naturlige prosesser som konjugasjon, transduksjon, transformasjon,

3. polyploid induksjon.

_____________
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VEDLEGG I B

TEKNIKKER NEVNT I ARTIKKEL 3

Teknikker/metoder for genmodifisering som gir opphav til organismer som skal utelukkes fra direktivets virkeområde, 
forutsatt at de ikke innebærer bruk av rekombinasjon av nukleinsyremolekyler eller genmodifiserte organismer unntatt 
dem som er produsert med en eller flere av teknikkene/metodene oppført nedenfor, er:

mutagenese,1. 

cellefusjon (herunder protoplastfusjon) av planteceller fra organismer som kan utveksle genmateriale ved 2. 
tradisjonelle foredlingsmetoder.

_____________
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VEDLEGG II

PRINSIPPER FOR MILJØRISIKOVURDERINGEN

Dette vedlegg gir en alminnelig beskrivelse av de mål som skal oppnås, de elementer som det skal tas hensyn til og de 
alminnelige prinsipper og metoder som skal anvendes for å utføre miljørisikovurderingen nevnt i artikkel 4 og 13. Det 
vil bli utfylt med rettledninger som skal utarbeides etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 30 nr. 2. Disse rettledningene 
skal foreligge senest 17. oktober 2002.

For å bidra til en felles forståelse av begrepene «direkte, indirekte, umiddelbare og forsinkede» ved gjennomføringen 
av dette direktiv, skal disse termene defineres på følgende måte, uten at det berører øvrig veiledning i dette henseende 
og særlig med hensyn til i hvilket omfang det kan og skal tas hensyn til direkte virkninger:

«direkte virkninger» er primærvirkninger på menneskers helse eller på miljøet som følger av selve GMO-en og som −	
ikke oppstår gjennom en kausal årsaksrekkefølge,

«indirekte virkninger» er virkninger på menneskers helse eller på miljøet som oppstår gjennom en kausal −	
årsaksrekkefølge, som for eksempel gjennom vekselvirkninger med andre organismer, overføring av genmateriale 
eller endringer i bruk eller håndtering.

Indirekte virkninger vil sannsynligvis først kunne observeres etter en viss tid,

«umiddelbare virkninger» er virkninger på menneskers helse eller på miljøet som vil kunne observeres i løpet av −	
den tiden utsettingen av GMO-en pågår. Umiddelbare virkninger kan være direkte eller indirekte,

«forsinkede virkninger» er virkninger på menneskers helse eller på miljøet som ofte ikke vil kunne observeres −	
i løpet av den tiden utsettingen av GMO-en pågår, men som vil kunne vise seg som en direkte eller indirekte 
virkning, enten på et senere tidspunkt eller etter at utsettingen er avsluttet.

Videre er det et alminnelig prinsipp for miljørisikovurdering at det skal utføres en analyse av «kumulative 
langtidsvirkninger» i tilknytning til utsetting og markedsføring. «Kumulative langtidsvirkninger» er de akkumulerte 
virkninger tillatelsene vil medføre for menneskers helse og for miljøet, herunder bl.a. plante- og dyreliv, jordas 
fruktbarhet, nedbrytning av organisk materiale i jorda, fôr- og næringsmiddelkjeden, biologisk mangfold, dyrehelse og 
resistensproblemer i tilknytning til antibiotika.

A. Mål

Formålet med en miljørisikovurdering er å identifisere og vurdere i hvert enkelt tilfelle GMO-ens mulige 
skadevirkninger, enten direkte eller indirekte, umiddelbare eller forsinkede, på menneskers helse og på 
miljøet, som utsetting eller markedsføring av GMO-er kan medføre. Miljørisikovurderingen bør utføres med 
sikte på å fastslå hvorvidt det er behov for risikohåndtering, og i så fall, hvilke metoder som vil være mest 
hensiktsmessige.

B. Alminnelige prinsipper

I samsvar med føre-var-prinsippet skal følgende alminnelige prinsipper følges når miljørisikovurderingen 
foretas:

kjente egenskaper ved GMO-en, og ved bruken av den, som vil kunne gi skadevirkninger, bør −	
sammenlignes med egenskapene til den ikke-modifiserte organismen som GMO-en er avledet fra, og 
bruken av den under tilsvarende forhold,

miljørisikovurderingen bør foretas på en vitenskapelig forsvarlig og åpen måte, på grunnlag av −	
tilgjengelige vitenskapelige og tekniske data,

det bør foretas en miljørisikovurdering i hvert enkelt tilfelle, da det kan være store ulikheter med hensyn −	
til hvilke opplysninger som kreves, avhengig av hvilken type GMO-er det dreier seg om, hvilken bruk 
de er tiltenkt samt de mulige mottakermiljøene, der det bl.a. tas hensyn til GMO-er som allerede finnes 
i dette miljøet, 

dersom nye opplysninger om GMO-en og dens virkninger på menneskers helse og på miljøet blir −	
tilgjengelige, kan det bli nødvendig å gjenta miljørisikovurderingen, for å:
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fastslå om risikoen har endret seg,−	

fastslå om det er behov for å endre risikohåndteringen tilsvarende.−	

C. Metodikk

C.1.  Egenskaper  ved GMO-er  og utset t inger

Avhengig av det enkelte tilfelle må det i miljørisikovurderingen tas hensyn til de relevante tekniske og 
vitenskapelige enkeltheter når det gjelder egenskaper ved:

mottaker- eller foreldreorganismene,−	

genmodifiseringen(e), både tilført og fjernet genmateriale, og relevante opplysninger om vektor og −	
donor,

GMO-en,−	

planlagt utsetting eller bruk, herunder omfanget,−	

det potensielle mottakermiljøet og−	

vekselvirkninger mellom disse.−	

Opplysninger fra utsettinger av lignende organismer med lignende trekk, og om deres vekselvirkninger med 
lignende miljøer, kan være til hjelp ved miljørisikovurderingen.

C.2. Trinn i  mil jør is ikovurderingen

Konklusjonene fra miljørisikovurderingen nevnt i artikkel 4, 6, 7 og 13 bør inneholde følgende punkter:

1. Identifisering av egenskaper som kan forårsake skadevirkninger:

Alle egenskaper ved GMO-er som er knyttet til genmodifiseringen og som kan medføre skadevirkninger 
på menneskers helse eller på miljøet, skal identifiseres. En sammenligning av GMO-en(e)s egenskaper 
med egenskapene til ikke-modifiserte organismer under tilsvarende forhold ved utsetting og bruk, vil bidra 
til identifisering av de enkelte potensielle skadevirkninger genmodifisering kan medføre. Det er viktig 
ikke å avvise potensielle skadevirkninger med den begrunnelse at de sannsynligvis ikke vil oppstå. 

GMO-ers potensielle skadevirkninger vil variere fra tilfelle til tilfelle, og kan omfatte:

sykdom hos mennesker, herunder allergiframkallende virkninger eller giftvirkninger (se f.eks. −	
avsnitt II punkt A nr. 11 og avsnitt II punkt C. nr 2 bokstav i) i vedlegg III A, og punkt B nr. 7 i 
vedlegg III B),

sykdom hos dyr og planter, herunder giftvirkninger, og eventuelt allergiframkallende virkninger (se −	
f.eks. avsnitt II punkt A nr. 11. og avsnitt II punkt C nr. 2 bokstav i) i vedlegg III A, og punkt B nr. 7 
og punkt D nr. 8 i vedlegg III B),

virkninger på populasjonsdynamikken hos artene i mottakermiljøet, og på det genetiske mangfoldet i −	
de enkelte populasjoner (se f.eks. avsnitt IV punkt B nr. 8, 9 og 12 i vedlegg III A),

endret mottakelighet for sykdomsframkallende stoffer, noe som fremmer spredning av smittsomme −	
sykdommer og/eller skaper nye reservoarer eller vektorer,

en forringelse av forebyggende eller terapeutisk medisinsk behandling, veterinærmedisinsk behandling −	
eller plantevernbehandling, f.eks. ved overføring av gener som gir resistens mot antibiotika som 
brukes i legemidler eller veterinærpreparater (se f.eks. avsnitt II punkt A nr. 11 bokstav e) og avsnitt II 
punkt C nr. 2 bokstav i) og iv) i vedlegg III A),

virkninger på bio-geokjemi (bio-geokjemiske kretsløp), særlig gjenvinning av karbon og nitrogen, −	
gjennom endringer i nedbrytningen av organisk materiale i jorda (se f.eks. avsnitt II punkt A nr. 11 
bokstav f) og avsnitt IV punkt B nr. 15 i vedlegg III A og punkt D nr. 11 i vedlegg III B).



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 35/686 23.6.2011

Skadevirkninger kan oppstå direkte eller indirekte gjennom mekanismer som kan omfatte:

spredning av GMO(-er) i miljøet,−	

overføring av innsatt genmateriale til andre organismer, eller den samme organismen, uavhengig av −	
hvorvidt den er genmodifisert eller ikke,

fenotypisk og genetisk ustabilitet,−	

vekselvirkninger med andre organismer,−	

endringer i håndteringen, herunder eventuelt i landbrukspraksis.−	

2. Vurdering av eventuelle konsekvenser av hver skadevirkning, dersom den oppstår

For hver potensielle skadevirkning bør omfanget av dens konsekvenser vurderes. Ved slik vurdering 
bør det forutsettes at en slik skadevirkning vil oppstå. Konsekvensenes omfang vil sannsynligvis være 
avhengig av miljøet som GMO-en(e) skal settes ut i, samt av hvordan utsettingen foregår.

3. Vurdering av sannsynligheten for forekomst av hver mulige skadevirkning som er identifisert

Ved vurderingen av sannsynligheten eller muligheten for at skadevirkninger skal oppstå, vil egenskapene 
til det miljøet som GMO-en(e) skal settes ut i, og hvordan utsettingen foregår, utgjøre en vesentlig 
faktor. 

4. Vurdering av den risiko hver av GMO-ens identifiserte egenskaper utgjør

En vurdering av hvilken risiko hver identifiserte egenskap ved GMO-en som kan forårsake skadevirkninger 
utgjør for menneskers helse eller miljøet, bør foretas i den grad det er mulig med tanke på det nåværende 
utviklingstrinn i teknikken, ved å kombinere sannsynligheten for at skadevirkningen oppstår med 
omfanget av dens konsekvenser dersom den oppstår. 

5. Anvendelse av risikohåndteringsstrategier ved utsetting eller markedsføring av GMO-er

Risikovurderingen kan identifisere eventuelle risikoer som krever håndtering samt hvordan disse best kan 
håndteres, og det bør fastsettes en risikohåndteringsstrategi. 

6. Bestemmelse av GMO-en(e)s samlede risiko

Det bør foretas en vurdering av den samlede risikoen GMO-en(e) utgjør, der det tas hensyn til eventuelle 
foreslåtte risikohåndteringsstrategier.

D. Konklusjoner om potensielle miljøvirkninger som følge av utsetting eller markedsføring av GMO-er

På grunnlag av en miljørisikovurdering utført i samsvar med prinsippene og metodikken beskrevet i del B og 
C, bør opplysninger om punktene som er oppført i del D1 eller D2 inngå i meldinger når det er hensiktsmessig, 
for å gjøre det lettere å trekke konklusjoner om potensielle miljøvirkninger som følge av utsetting eller 
markedsføring av GMO-er.

D.1. For  GMO-er  som ikke er  høyerestående planter

1. Sannsynligheten for at GMO-en vil bli persistent og spre seg i habitater under betingelsene for den eller 
de foreslåtte utsettingene.

2. Enhver selektiv fordel eller ulempe overført til GMO-en, og sannsynligheten for at denne vil gjøre seg 
gjeldende under betingelsene for den eller de foreslåtte utsettingene.

3. Muligheten for genoverføring til andre arter under betingelsene for den foreslåtte utsettingen av GMO-en, 
og enhver selektiv fordel eller ulempe overført til disse artene.

4. Potensielle umiddelbare og/eller forsinkede miljøvirkninger som følge av direkte og indirekte 
vekselvirkninger mellom GMO-en og organismene i målgruppen (eventuelt).

5. Potensielle umiddelbare og/eller forsinkede miljøvirkninger av direkte eller indirekte vekselvirkninger 
mellom GMO-en og organismer utenfor målgruppen, herunder virkning på populasjonsstørrelsen til 
konkurrerende organismer, byttedyr, verter, symbionter, predatorer, parasitter og sykdomsframkallende 
stoffer.
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6. Mulige umiddelbare og/eller forsinkede virkninger på menneskers helse som følge av potensielle direkte 
og indirekte vekselvirkninger mellom GMO-en og personer som arbeider med, kommer i kontakt med 
eller kommer i nærheten av GMO-utsetting(er).

7. Mulige umiddelbare og/eller forsinkede virkninger på dyrs helse og konsekvenser for fôr- og 
næringsmiddelkjeden som følge av konsum av GMO-en eller produkter som er framstilt av den, dersom 
disse er beregnet på å brukes som fôrvarer.

8. Mulige umiddelbare og/eller forsinkede virkninger på bio-geokjemiske prosesser som følge av potensielle 
direkte og indirekte vekselvirkninger mellom GMO-en og organismer i eller utenfor målgruppen i 
nærheten av GMO-utsettingen(e).

9. Mulige umiddelbare og/eller forsinkede, direkte og indirekte miljøvirkninger som skyldes de bestemte 
metoder som benyttes for å håndtere GMO-ene, når disse er forskjellige fra dem som benyttes for 
organismer som ikke er genmodifiserte.

D.2. For  genmodif iser te  høyerestående planter  (GMHP)

Sannsynligheten for at GMHP-ene blir mer persistente enn foreldre- eller mottakerplanten i 1. 
landbrukshabitater eller sprer seg hurtigere i naturlige habitater.

Enhver selektiv fordel eller ulempe overført til GMHP-en.2. 

Muligheten for genoverføring til planter av samme art eller til andre formeringskompatible plantearter 3. 
i forbindelse med planting av GMHP-en, og enhver selektiv fordel eller ulempe overført til disse 
planteartene.

Potensielle umiddelbare og/eller forsinkede miljøvirkninger som følger av direkte og indirekte 4. 
vekselvirkninger mellom GMHP-en og organismer i målgruppen, som for eksempel predatorer, 
parasittoider og sykdomsframkallende stoffer (eventuelt).

Mulige umiddelbare og/eller forsinkede miljøvirkninger som følge av direkte og indirekte vekselvirkninger 5. 
mellom GMHP-en og organismer utenfor målgruppen (som også omfatter organismer som inngår 
i vekselvirkninger med organismer i målgruppen), herunder virkning på populasjonsstørrelsen til 
konkurrerende organismer, planteetere, symbionter (når det er relevant), parasitter og sykdomsframkallende 
stoffer.

Mulige umiddelbare og/eller forsinkede virkninger på menneskers helse som følge av potensielle direkte 6. 
og indirekte vekselvirkninger mellom GMHP-ene og personer som arbeider med, kommer i kontakt med 
eller kommer i nærheten av GMHP-utsetting(er).

Mulige umiddelbare og/eller forsinkede virkninger på dyrs helse og konsekvenser for fôr- og 7. 
næringsmiddelkjeden som følge av konsum av GMO-en eller produkter som er framstilt av den, dersom 
disse er beregnet på å brukes som fôrvarer.

Mulige umiddelbare og/eller forsinkede virkninger på bio-geokjemiske prosesser som følge av potensielle 8. 
direkte og indirekte vekselvirkninger mellom GMO-en og organismer i eller utenfor målgruppen, som 
befinner seg i nærheten av GMO-utsettingen(e).

Mulige umiddelbare og/eller forsinkede, direkte og indirekte miljøvirkninger som skyldes de bestemte 9. 
kultiverings-, håndterings- og innhøstingsmetoder som benyttes for GMHP-ene, når disse er forskjellige 
fra dem som benyttes for høyerestående planter som ikke er genmodifiserte.

__________________
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VEDLEGG III

OPPLYSNINGER SOM SKAL GIS I MELDINGEN

En melding som henvist til i del B eller C i dette direktiv skal, alt etter omstendighetene, inneholde opplysningene 
angitt nedenfor i undervedleggene.

Ikke alle de oppførte punktene gjelder i hvert enkelt tilfelle. Det kan forventes at meldingene bare vil omhandle de 
punkter som er relevante i den aktuelle situasjon.

Graden av nøyaktighet som kreves i hvert enkelt punkt, vil også trolig variere avhengig av typen og omfanget av den 
planlagte utsettingen.

Ytterligere utvikling innenfor genmodifisering kan gjøre det nødvendig å tilpasse dette vedlegg til den tekniske 
utvikling eller å utarbeide rettledninger til dette vedlegg. En ytterligere differensiering av opplysningskrav for ulike 
typer GMO-er, f.eks. encellede organismer, fisk eller insekter, eller for bestemte anvendelser av GMO-er, f.eks. 
utvikling av vaksiner, kan bli mulig når det innenfor Fellesskapet er innhentet tilstrekkelig erfaring med meldinger for 
utsetting av visse GMO-er.

Dokumentasjonen skal også omfatte beskrivelsen av de anvendte metodene eller henvisningen til standardiserte 
eller internasjonalt anerkjente metoder, samt navnet på det organ eller de organer som har ansvar for å gjennomføre 
undersøkelsene.

Vedlegg III A får anvendelse på utsetting av alle andre typer genmodifiserte organismer enn høyerestående planter. 
Vedlegg III B får anvendelse på utsetting av genmodifiserte høyerestående planter.

Med «høyerestående planter» menes planter som tilhører den taksonomiske gruppen Spermatophytae (Gymnospermae 
og Angiospermae).

______________
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VEDLEGG III A

OPPLYSNINGER SOM SKAL GIS I MELDINGEN OM UTSETTING AV ANDRE GENMODIFISERTE 
ORGANISMER ENN HØYERESTÅENDE PLANTER

ALMINNELIGE OPPLYSNINGERI. 

Melderens navn og adresse (foretak eller institutt)A. 

Den eller de ansvarlige forskeres navn, kvalifikasjoner og erfaringB. 

Prosjektets tittelC. 

OPPLYSNINGER OM GMO-ENII. 

A. Egenskaper hos a) donor-, b) mottaker- eller c) (eventuelle) foreldreorganismer:

Vitenskapelig navn.1. 

Taksonomi.2. 

Andre navn (vanlig navn, stammenavn, osv.).3. 

Fenotypiske og genetiske markører.4. 

Grad av slektskap mellom donor- og mottakerorganismene eller mellom foreldreorganismene.5. 

Beskrivelse av identifiserings- og påvisningsteknikker.6. 

Påvisnings- og identifiseringsteknikkenes følsomhet, pålitelighet (kvantitativt) og spesifisitet.7. 

Beskrivelse av organismens geografiske utbredelse og habitat, herunder opplysninger om naturlige 8. 
predatorer, byttedyr, parasitter, konkurrenter, symbionter og verter.

Organismer som man vet kan overføre genmateriale under naturlige betingelser.9. 

Verifikasjon av organismenes genetiske stabilitet og faktorer som påvirker denne.10. 

Patologiske, økologiske og fysiologiske egenskaper:11. 

fareklassifisering i henhold til gjeldende fellesskapsbestemmelser om vern av menneskers helse og/a) 
eller miljøet,

generasjonstid i naturlige økosystemer, kjønnet og ukjønnet formeringssyklus,b) 

opplysninger om overlevelse, herunder årstidsrytme og evne til å danne overlevelsesstrukturer,c) 

sykdomsframkallende evne: smittsomhet, giftighet, virulens, allergiframkallende evne, bærere d) 
(vektorer) for sykdomsframkallende stoffer, mulige vektorer, vertsområde, herunder organismer 
utenfor målgruppen. Mulig aktivering av latente virus (provirus). Evne til å kolonisere andre 
organismer,

antibiotikaresistens og mulig bruk av disse antibiotika hos mennesker og domestiserte organismer for e) 
forebyggende og terapeutiske formål,

medvirkning i miljøprosesser: primærproduksjon, omsetning av næringsstoffer, nedbrytning av f) 
organiske stoffer, respirasjon osv.

12. Naturlig forekommende vektorers beskaffenhet:

a) sekvens,

b) mobiliseringshyppighet,

c) spesifisitet,

d) forekomst av gener som gir resistens.

13. Beskrivelse av tidligere genmodifiseringer.
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B. Vektorens egenskaper

1. Vektorens art og opprinnelse.

2. Sekvens av transposoner, vektorer og andre ikke-kodende genetiske segmenter som brukes til å bygge opp 
GMO-er og til å få de innførte vektorer og geninnlegg til å fungere i dem.

3. Den innførte vektors mobiliseringshyppighet og/eller genetisk overføringsevne samt 
bestemmelsesmetoder.

4. Opplysninger om i hvilken utstrekning vektoren er begrenset til det DNA som kreves for å utføre den 
planlagte funksjonen.

C. Den modifiserte organismens egenskaper

1. Opplysninger om genmodifiseringen:

a) metoder som anvendes ved modifiseringen,

b) metoder som anvendes ved oppbygging av geninnleggene og innføring av dem i mottakeren eller til 
å fjerne en sekvens,

c) beskrivelse av geninnleggets og/eller vektorens oppbygning,

d) geninnleggets renhet med hensyn til enhver ukjent sekvens samt opplysninger om i hvilken 
utstrekning den innførte sekvensen er begrenset til det DNA som kreves for å utføre den planlagte 
funksjonen,

e) utvelgingsmetoder og –kriterier,

f) sekvens, funksjonell identitet og plassering av det eller de berørte endrede/innførte/fjernede 
nukleinsyresegmenter, med særlig henvisning til enhver kjent skadelig sekvens.

2. Opplysninger om den endelige GMO-en:

a) beskrivelse av genetisk(e) egenskap(er) eller fenotypiske egenskaper, særlig av nye egenskaper og 
egenskaper som kan være uttrykt eller ikke lenger være uttrykt,

b) struktur i og mengde av enhver vektor- og/eller donornukleinsyre som er igjen i den endelige 
oppbygningen av den modifiserte organismen,

c) organismens stabilitet når det gjelder genetiske egenskaper,

d) uttrykksrate og -nivå for det nye genmaterialet. Målemetoder og målefølsomhet,

e) de uttrykte proteinenes aktivitet,

f) beskrivelse av identifiserings- og påvisningsteknikker, herunder identifiserings- og påvisningsteknikker 
for den innførte sekvensen og vektoren,

g) påvisnings- og identifiseringsteknikkenes følsomhet, pålitelighet (kvantitativt) og spesifisitet,

h) beskrivelse av tidligere utsetting eller bruk av GMO-en,

i)  hensyn til menneskers og dyrs helse samt plantehelse:

i) giftvirkninger eller allergiframkallende virkninger av GMO-ene og/eller deres 
stoffskifteprodukter,

ii) sammenligning av den modifiserte organismens og donor-, mottaker- eller (eventuelt) 
foreldreorganismens sykdomsframkallende evne,

iii) koloniseringsevne,
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iv) dersom organismen er sykdomsframkallende for immunkompetente mennesker:

−	 framkalte sykdommer og sykdomsframkallende mekanismer, herunder spredningsmåte og 
virulens,

−	 overføringsevne,

−	 infeksiøs dose,

−	 vertsområde, mulighet for endring,

−	 mulighet for overlevelse utenfor menneskelig vert,

−	 forekomst av vektorer eller spredningsmidler,

−	 biologisk stabilitet,

−	 mønstre for antibiotikaresistens,

−	 allergiframkallende evne,

−	 tilgang til egnet sykdomsbehandling.

v) andre farer forbundet med produktene.

III. OPPLYSNINGER OM UTSETTINGSFORHOLD OG MOTTAKERMILJØ

A. Opplysninger om utsettingen

1. Beskrivelse av den planlagte utsettingen, herunder formålet eller formålene samt planlagte produkter.

2. Planlagte tidspunkter for utsettingen, framdriftsplan for forsøket, herunder utsettingenes hyppighet og 
varighet.

3. Forberedelse av stedet før utsettingen.

4. Stedets størrelse.

5. Planlagt(e) utsettingsmetode(r).

6. Mengder GMO-er som skal settes ut.

7. Forstyrrelser på stedet (dyrkingstype og -metode, gruvedrift, vanning eller annen virksomhet).

8. Vernetiltak for arbeidstakere under utsettingen.

9. Behandling av stedet etter utsettingen.

10. Planlagte teknikker for disponering eller inaktivering av GMO-ene når forsøket er avsluttet.

11. Opplysninger om og resultater av tidligere utsetting av GMO-ene, særlig i ulikt omfang og i forskjellige 
økosystemer.

B. Opplysninger om miljøet (både om selve stedet og om miljøet omkring)

1. Stedets eller stedenes geografiske beliggenhet samt nærmere angivelse av denne (ved meldinger i henhold 
til del C vil utsettingsstedet eller -stedene være produktets planlagte bruksområder).

2. Fysisk eller biologisk nærhet til mennesker eller andre viktige biota.

3. Nærhet til viktige biotoper, verneområder eller drikkevannsforsyninger.

4. Klimatiske forhold i den eller de regioner som kan bli berørt.

5. Geografiske, geologiske og pedologiske egenskaper.

6. Plante- og dyreliv, herunder avlinger, husdyr og trekkende arter.

7. Beskrivelse av måløkosystemer og ikke-måløkosystemer som kan bli berørt.
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8. Sammenligning av mottakerorganismens habitat og planlagt(e) utsettingssted(er).

9. All planlagt utvikling av eller endring i arealbruken i området som kan ha innflytelse på utsettingens 
miljøvirkninger.

IV. OPPLYSNINGER OM VEKSELVIRKNINGER MELLOM GMO-ENE OG MILJØET

A. Egenskaper som påvirker overlevelse, formering og spredning

1. Biologiske egenskaper som har innvirkning på overlevelse, formering og spredning.

2. Kjente eller forventede miljøforhold som kan ha innflytelse på overlevelse, formering og spredning (vind, 
vann, jord, temperatur, pH osv.).

3. Følsomhet overfor bestemte agenser.

B. Vekselvirkninger med miljøet

1. GMO-enes antatte habitat.

2. Undersøkelser av GMO-enes atferd og egenskaper samt deres økologiske betydning utført i simulerte, 
naturlige miljøer som mikrokosmos, vekstkamre eller veksthus.

3. Genetisk overføringsevne:

a) overføring, etter utsetting, av genmateriale fra GMO-ene til organismer i de berørte økosystemer,

b) overføring, etter utsetting, av genmateriale fra naturlig forekommende organismer til GMO-ene.

4. Sannsynlighet for at seleksjon etter utsetting kan føre til uttrykk av uventede eller uønskede egenskaper i 
den modifiserte organismen.

5. Tiltak som benyttes til å sikre og verifisere genetisk stabilitet. Beskrivelse av genetiske egenskaper 
som kan forhindre eller redusere til et minimum spredning av genmateriale. Metoder for verifisering av 
genetisk stabilitet.

6. Biologiske spredningsveier, kjente eller mulige former for vekselvirkning med den spredende agensen, 
herunder innånding, inntak, overflatekontakt, nedgraving osv.

7. Beskrivelse av økosystemer der GMO-ene vil kunne spre seg.

8. Potensial for uforholdsmessig stor populasjonsøkning i miljøet.

9. GMO-enes konkurransefortrinn i forhold til ikke-modifiserte mottaker- eller foreldreorganismer.

10. Identifisering og beskrivelse av organismene i målgruppen, dersom det er relevant.

11. Antatt mekanisme for og resultat av vekselvirkning mellom de utsatte GMO-ene og organismene i 
målgruppen, dersom det er relevant.

12. Identifisering og beskrivelse av organismer utenfor målgruppen som kan bli påført skadevirkninger ved 
utsetting av GMO-en, og de antatte mekanismene ved alle kjente skadelige vekselvirkninger.

13. Sannsynlighet for endring i biologiske vekselvirkninger eller i vertsområdet etter utsettingen.

14. Kjente eller antatte virkninger på organismer utenfor målgruppen i miljøet, herunder på konkurrerende 
organismer, byttedyr, verter, symbionter, predatorer, parasitter og sykdomsframkallende stoffer.

15. Kjent eller antatt medvirkning i bio-geokjemiske prosesser.

16. Andre potensielle vekselvirkninger med miljøet.
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V. OPPLYSNINGER OM PLANER FOR OVERVÅKING, KONTROLL OG AVFALLSBEHANDLING, SAMT 
OM BEREDSKAPSPLANER

A. Overvåkingsteknikker

1. Metoder for sporing av GMO-ene og overvåking av virkningene.

2. Kontrollteknikkenes spesifisitet (for å identifisere GMO-ene og for å skjelne dem fra donor-, mottaker- og 
eventuelt foreldreorganismene), følsomhet og pålitelighet.

3. Teknikker for å påvise overføring av det innførte genmaterialet til andre organismer.

4. Overvåkingens varighet og hyppighet.

B. Kontroll av utsettingen

1. Metoder og framgangsmåter for å unngå og/eller redusere til et minimum spredningen av GMO-ene utover 
utsettingsstedet eller det planlagte bruksområdet.

2. Metoder og framgangsmåter for å verne stedet mot uvedkommende personers inntrenging.

3. Metoder og framgangsmåter for å forhindre andre organismer i å trenge inn på stedet.

C. Avfallsbehandling

1. Type produsert avfall.

2. Antatt mengde avfall.

3. Beskrivelse av den planlagte behandlingen.

D. Beredskapsplaner

1. Metoder og framgangsmåter for kontroll av GMO-ene ved uventet spredning.

2. Metoder for dekontaminering av de berørte områder, f.eks. utryddelse av GMO-ene.

3. Metoder for disponering eller rengjøring av planter, dyr, jord osv. som er blitt eksponert under eller etter 
spredningen.

4. Metoder for isolering av stedet som berøres av spredningen.

5. Planer for vern av menneskers helse og miljøet ved uønskede virkninger.

_____________
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VEDlEGG III B

OPPLYSNINGER SOM SKAL GIS I MELDINGER OM UTSETTING AV GENMODIFISERTE 
HØYERESTÅENDE PLANTER (GMHP) (GYMNOSPERMAE OG ANGIOSPERMAE)

A. ALMINNELIGE OPPLYSNINGER

1. Melderens navn og adresse (foretak eller institutt).

2. Den eller de ansvarlige forskeres navn, kvalifikasjoner og erfaring.

3. Prosjektets tittel.

B. OPPLYSNINGER OM A) MOTTAKERPLANTER ELLER B) (EVENTUELLE) FORELDREPLANTER

1. Fullstendig navn:

a) familie,

b) slekt,

c) art,

d) underart,

e) foredlingslinje,

f) vanlig navn.

2. a) Opplysninger om formering:

i) formeringsmåte(r),

ii) eventuelt særlige faktorer som innvirker på formeringen,

iii) generasjonstid.

b) Formeringskompatibilitet med andre dyrkede eller ville plantearter, herunder kompatible arters utbredelse 
i Europa.

3. Overlevelsesevne:

a) evne til å danne strukturer som fremmer overlevelse og dvale,

b) eventuelt særlige faktorer som innvirker på overlevelsesevnen.

4. Spredning:

a) spredningsmåte og -omfang (f.eks. et overslag over hvordan mengden levedyktig pollen og/eller 
spiredyktige frø avtar med avstanden),

b) eventuelt særlige faktorer som innvirker på spredningen. 

5. Plantens geografiske utbredelse. 

6. For plantearter som vanligvis ikke vokser i medlemsstatene, beskrivelse av plantens habitat, herunder 
opplysninger om naturlige predatorer, parasitter, konkurrenter og symbionter.

7. Andre mulige vekselvirkninger som er relevante for GMO-en, mellom planten og organismer i plantens vanlige 
økosystem eller andre steder, herunder opplysninger om giftighet for mennesker, dyr og andre organismer.

C. OPPLYSNINGER OM GENMODIFISERINGEN

1. Beskrivelse av de metoder som anvendes ved genmodifiseringen.

2. Den benyttede vektors art og opprinnelse.

3. Størrelse, opprinnelse (donororganismen(e)s navn) og ønsket funksjon for hver bestanddel av den region 
som skal innføres.
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D. OPPLYSNINGER OM DEN GENMODIFISERTE PLANTEN

1. Beskrivelse av de trekk og egenskaper som er innført eller modifisert.

2. Opplysninger om de sekvenser som faktisk er innført eller fjernet:

a) innleggets størrelse og struktur og de metoder som er anvendt for å karakterisere det, herunder 
opplysninger om enhver del av vektoren som er innført i GMHP-en, eller om enhver bærer av fremmed 
DNA som er igjen i GMHP-en,

b) ved fjerning, de fjernede regioners størrelse og funksjon,

c) innleggets kopinummer,

d) innleggets plassering i plantecellene (integrert i kromosomet, kloroplaster, mitokondrier eller i en ikke-
integrert form), samt metoder for bestemmelse av det.

3. Opplysninger om innleggets uttrykk:

a) opplysninger om innleggets utviklingsmessige uttrykk i løpet av plantens livssyklus og om metoder som 
er anvendt for å karakterisere det,

b) deler av planten der innlegget er uttrykt (f.eks. røtter, stilk, pollen osv.).

4. Beskrivelse av ulikhetene mellom den genmodifiserte planten og mottakerplanten med hensyn til:

a) formeringsmåte og/eller -hastighet,

b) spredning,

c) overlevelsesevne.

5. Innleggets genetiske stabilitet og GMHP-ens fenotypiske stabilitet.

6. Enhver endring i GMHP-ens evne til å overføre genmateriale til andre organismer.

7. Opplysninger om alle giftige, allergiframkallende eller andre skadelige virkninger på menneskers helse som 
følge av genmodifiseringen.

8. Opplysninger om GMHP-ens sikkerhet med hensyn til dyrs helse, særlig med hensyn til giftige, 
allergiframkallende eller andre skadelige virkninger som følge av genmodifiseringen, dersom GMHP-en skal 
brukes i fôrvarer.

9. Eventuell vekselvirkning mellom den genmodifiserte planten og organismene i målgruppen.

10. Potensielle endringer i vekselvirkningene mellom GMHP-en og organismer utenfor målgruppen som følge av 
genmodifiseringen.

11. Potensielle vekselvirkninger med det abiotiske miljøet.

12. Beskrivelse av identifiserings- og påvisningsteknikker for genmodifiserte planter.

13. Opplysninger om eventuelle tidligere utsettinger av den genmodifiserte planten. 

E. OPPLYSNINGER OM UTSETTINGSSTEDET (BARE FOR MELDINGER I HENHOLD TIL ARTIKKEL  
6 OG 7) 

1. Utsettingsstedenes beliggenhet og størrelse.

2. Beskrivelse av utsettingsstedets økosystem, herunder klima, plante- og dyreliv.

3. Forekomst av formeringskompatible, beslektede, ville eller dyrkede plantearter.

4. Avstand til offisielt anerkjente biotoper eller vernede områder som vil kunne påvirkes.
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F. OPPLYSNINGER OM UTSETTINGEN (BARE FOR MELDINGER I HENHOLD TIL ARTIKKEL 6 OG 7)

1. Formålet med utsettingen.

2. Utsettingens dato og varighet.

3. Planlagt utsettingsmetode

4. Forberedelse og behandling av utsettingsstedet før, under og etter utsettingen, herunder dyrkings- og 
innhøstingsmetoder.

5. Omtrentlig antall planter (eller planter per kvadratmeter)

G. OPPLYSNINGER OM PLANER FOR OVERVÅKING, KONTROLL, BEHANDLING ETTER UTSETTINGEN 
OG AVFALLSBEHANDLING (BARE FOR MELDINGER SOM INNGIS I HENHOLD TIL ARTIKKEL  
6 OG 7)

1. Sikkerhetstiltak som treffes:

a) avstand fra andre formeringskompatible plantearter, både beslektede ville arter og beslektede 
kulturplanter,

b) tiltak for å redusere eller hindre spredning av GMHP-ens forplantningsorganer, (f.eks. pollen, frø, 
rotknoll).

2. Beskrivelse av metoder for behandling av stedet etter utsetting.

3. Beskrivelse av metoder for behandling av materiale, herunder avfall, fra genmodifiserte planter etter 
utsetting.

4. Beskrivelse av overvåkingsplaner og -teknikker.

5. Beskrivelse av beredskapsplaner.

6. Metoder og framgangsmåter for å beskytte stedet.

__________
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VEDLEGG IV

TILLEGGSOPPLYSNINGER

Dette vedlegg gir en alminnelig beskrivelse av de tilleggsopplysninger som skal framlegges ved melding om 
markedsføring, og opplysninger om merkingskrav, med hensyn til GMO-er som utgjør eller inngår i et produkt som 
skal markedsføres, samt om GMO-er som er unntatt i henhold til artikkel 2 nr. 4 annet ledd. Det vil bli utfylt med 
rettledninger om bl.a. beskrivelsen av forventet bruk av produktet, som vil bli utarbeidet i samsvar med framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 30 nr. 2. Kravet om merking av unntatte organismer, som fastsatt i artikkel 26, skal oppfylles ved at 
det gis hensiktsmessige anbefalinger og begrensninger med hensyn til bruken.

A. I tillegg til opplysningene i vedlegg III skal følgende opplysninger oppgis i meldingen om markedsføring av GMO-
er som utgjør eller inngår i produkter:

1. Foreslåtte handelsbetegnelser på produktene og betegnelser på GMO-ene de inneholder, samt eventuelle 
særlige kjennetegn, betegnelser eller koder som melderen benytter for å identifisere GMO-en. Etter at tillatelse 
er gitt, skal alle nye handelsbetegnelser framlegges for vedkommende myndighet.

2. Navn og fullstendig adresse til den person som er etablert i Fellesskapet og som er ansvarlig for 
markedsføringen, enten dette er produsenten, importøren eller distributøren.

3. Navn og fullstendig adresse til kontrollprøveleverandøren(e).

4. Beskrivelse av hvordan produktet og GMO-en som utgjør eller inngår i produktet, skal brukes. Bruk 
og håndtering av GMO-en som skiller seg fra bruk og håndtering av lignende produkter som ikke er 
genmodifiserte, bør framheves.

5. Beskrivelse av det eller de geografiske områder og miljøtyper i Fellesskapet hvor produktene er beregnet på å 
anvendes, herunder om mulig det anslåtte omfanget av bruken i hvert område.

6. Forventede kategorier av brukere av produktet, f.eks. industri, landbruk og yrkesfag, alminnelig forbruk i 
befolkningen.

7. Opplysninger om genmodifiseringen for å oppføre modifiseringer av organismer i ett eller flere registre, 
som kan brukes til å oppdage og identifisere bestemte GMO-produkter for å forenkle kontroll og inspeksjon 
etter markedsføring. Disse opplysningene bør eventuelt omfatte deponering av prøver av GMO-en eller dens 
genmateriale hos vedkommende myndighet, samt opplysninger om nukleotidsekvenser og øvrige opplysninger 
som er nødvendige for å identifisere GMO-produktet og dets avkom, f.eks. metoden for å oppdage og 
identifisere GMO-produktet, herunder forsøksdata som viser metodens spesifisitet. Opplysninger som av 
fortrolighetshensyn ikke kan oppføres i den offentlig tilgjengelige delen av registeret, skal identifiseres.

8. Forslag til merking på en etikett eller i et følgedokument. Dette skal omfatte, i det minste i form av en 
oppsummering, en handelsbetegnelse for produktet, setningen «Dette produktet inneholder genmodifiserte 
organismer», betegnelsen på GMO-en og opplysningene nevnt i nr. 2. Det skal framgå av merkingen hvordan 
opplysningene kan skaffes i den offentlig tilgjengelige delen av registeret.

B. I tillegg til opplysningene i punkt A skal følgende opplysninger, dersom de er relevante, oppgis i meldingen, i 
samsvar med artikkel 13 i dette direktiv:

1. Tiltak som skal treffes ved utilsiktet utslipp eller feilaktig bruk.

2. Særskilte instrukser eller anbefalinger for lagring og håndtering.

3. Særskilte instrukser for utføringen av overvåking og rapportering til melder og, dersom det kreves, 
vedkommende myndighet, slik at vedkommende myndigheter effektivt kan informeres om eventuelle 
skadevirkninger. Slike instrukser skal være i samsvar med vedlegg VII del C.

4. Foreslåtte begrensninger av den godkjente bruken av GMO-en, f.eks. hvor produktet kan brukes og til hvilket 
formål.
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5. Forslag til emballasje.

6. Forventet produksjon i og/eller import til Fellesskapet. 

7. Forslag til tilleggsmerking. Dette kan, i det minste i form av et sammendrag, omfatte opplysningene nevnt i 
punkt A nr. 4 og 5 og punkt B nr. 1, 2, 3 og 4.

___________
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VEDLEGG V

KRITERIER FOR ANVENDELSE AV DIFFERENSIERTE FRAMGANGSMÅTER (ARTIKKEL 7)

Kriteriene nevnt i artikkel 7 nr. 1, er angitt nedenfor.

1. Den ikke-modifiserte organismens (mottakerorganismens) taksonomiske status og biologi (f.eks. reproduksjons- og 
bestøvningsmetode, evne til krysning med beslektede arter, sykdomsframkallende evne) skal være velkjent.

2. Det skal foreligge tilstrekkelig kunnskap om foreldreorganismenes, når det er relevant, og mottakerorganismenes 
sikkerhet i utsettingsmiljøet for menneskers helse og for miljøet.

3. Det skal foreligge opplysninger om enhver vekselvirkning som er særlig relevant for risikovurderingen og 
som vedkommer foreldreorganismene, dersom det er relevant, mottakerorganismene og andre organismer i det 
økosystem der forsøksutsettingen finner sted.

4. Det skal foreligge opplysninger som viser at alt innsatt genmateriale er tilstrekkelig beskrevet. Opplysninger om 
eventuelle vektorsystemers konstruksjon eller sekvenser av genmateriale som anvendes med bærer-DNA-et, skal 
være tilgjengelige. Dersom en genmodifisering innebærer fjerning av genmateriale, skal omfanget av fjerningen 
angis. Det skal også foreligge tilstrekkelige opplysninger om genmodifiseringen til at det er mulig å identifisere 
GMO-en og dens avkom under en utsetting.

5. GMO-en skal under betingelsene for forsøksutsettingen ikke utgjøre noen ytterligere eller økt risiko for 
menneskers helse eller for miljøet, enn den risiko de tilsvarende foreldreorganismer, dersom det er relevant, eller 
mottakerorganismer utgjør ved utsetting. Evnen til å spre seg i miljøet og invadere andre, ubeslektede økosystemer, 
og evnen til å overføre genmateriale til andre organismer i miljøet, skal ikke føre til skadevirkninger.

_________
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VEDLEGG VI

RETNINGSLINJER FOR VURDERINGSRAPPORTEN

Vurderingsrapporten som nevnes i artikkel 13, 17, 19 og 20, skal særlig omfatte følgende:

1. Angivelse av mottakerorganismens egenskaper som er relevante for vurderingen av de berørte GMO-ene. 
Angivelse av enhver kjent risiko for menneskers helse og for miljøet som følger av utsetting av den ikke-
modifiserte mottakerorganismen i miljøet.

2. Beskrivelse av resultatet av genmodifiseringen i den modifiserte organismen.

3. Vurdering av hvorvidt genmodifiseringen er blitt tilstrekkelig beskrevet til at det er mulig å vurdere risikoer for 
menneskers helse og for miljøet.

4. Angivelse av enhver ny risiko for menneskers helse og for miljøet som kan oppstå som følge av utsetting av den 
eller de berørte GMO-en(e) i forhold til utsetting av den eller de tilsvarende ikke-modifiserte organismen(e), basert 
på miljørisikovurderingen utført i samsvar med vedlegg II.

5. En konklusjon om hvorvidt den eller de berørte GMO-ene bør markedsføres som eller i produkter, samt på hvilke 
vilkår, hvorvidt de berørte GMO-ene ikke bør markedsføres eller hvorvidt andre vedkommende myndigheters 
og Kommisjonens synspunkter skal innhentes angående særskilte punkter i miljørisikovurderingen. Disse 
aspektene skal spesifiseres. Konklusjonen skal tydelig angi foreslått anvendelse, risikohåndtering og foreslått 
overvåkingsplan. Dersom konklusjonen innebærer at GMO-en(e) ikke bør markedsføres, skal vedkommende 
myndighet begrunne sin konklusjon.

_____________
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VEDLEGG VII

OVERVÅKINGSPLAN

Dette vedlegg gir en alminnelig beskrivelse av målene som skal nås og av de alminnelige prinsipper som skal følges 
ved utarbeidingen av overvåkingsplanen nevnt i artikkel 13 nr. 2, artikkel 19 nr. 3 og artikkel 20. Det vil bli utfylt med 
rettledninger som skal utarbeides etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 30 nr. 2.

Rettledningene skal være utarbeidet senest 17. oktober 2002.

A. Formål

Formålet med overvåkingsplanen er å:

−	 bekrefte at alle antakelser i miljørisikovurderingen som gjelder forekomst og omfang av potensielle skadevirkninger 
av GMO-en eller bruken av den, er korrekte, og

−	 identifisere forekomsten av skadevirkninger på menneskers helse eller miljøet som skyldes GMO-en eller bruken 
av den, og som ikke ble forutsett i miljørisikovurderingen. 

B. Alminnelige prinsipper

Overvåking, som nevnt i artikkel 13, 19 og 20, finner sted etter at det er gitt tillatelse til markedsføring av en GMO.

Dataene som innhentes under overvåkingen, bør tolkes på bakgrunn av andre eksisterende miljøforhold og annen 
virksomhet. Dersom det registreres endringer i miljøet, bør det overveies å foreta ytterligere vurderinger for å fastslå 
om de er en følge av GMO-en eller bruken av den, ettersom slike endringer kan oppstå som følge av andre miljøfaktorer 
enn markedsføringen av GMO-en.

Erfaringer og data fra overvåkingen av forsøksutsettinger av GMO-er kan være til hjelp i utarbeidingen av 
overvåkingsplanene for tiden etter markedsføringen, som kreves for å markedsføre GMO-er som eller i produkter. 

C. Utforming av overvåkingsplanen

Overvåkingsplanen bør: 

1. være detaljert på grunnlag av hvert enkelt tilfelle med hensyn til miljørisikovurderingen,

2. ta hensyn til GMO-ens egenskaper, egenskaper ved og omfanget av forventet bruk og omfanget av de relevante 
miljøforholdene der GMO-en forventes utsatt,

3. omfatte generell overvåking av uforutsette skadevirkninger og, om nødvendig, særskilt overvåking (i hvert enkelt 
tilfelle) med fokus på skadevirkninger som er påvist i miljørisikovurderingen:

3.1. særskilt overvåking av et enkelttilfelle skal utføres over et tidsrom som er langt nok til å oppdage 
så vel umiddelbare og direkte virkninger som eventuelle forsinkede og indirekte virkninger påvist i 
miljørisikovurderingen,

3.2. i overvåkingen kan det om nødvendig tas i bruk allerede etablert, rutinemessig overvåkingspraksis, som 
f.eks. overvåking av landbrukskultivarer, plantevern eller veterinærpreparater og legemidler. Det bør gis en 
forklaring på hvordan relevante opplysninger innsamlet ved etablert, rutinemessig overvåkingspraksis skal 
gjøres tilgjengelig for innehaveren av tillatelsen.

4. på systematisk vis gjøre det enklere å observere utsettingen av en GMO i mottakermiljøet, og å tolke disse 
observasjonene med hensyn til sikkerhet for menneskers helse og for miljøet,

5. oppgi hvem (melder, brukere) som skal utføre de ulike oppgavene som kreves i overvåkingsplanen, og hvem som er 
ansvarlig for å sikre at overvåkingsplanen iverksettes og gjennomføres korrekt, samt sikre at det finnes en kanal for 
å underrette innehaveren av tillatelsen og vedkommende myndighet om observerte skadevirkninger på menneskers 
helse og på miljøet. (Tidspunkter og regelmessighet for rapporter om resultatene av overvåkingen skal oppgis.)
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6. ta hensyn til mekanismene for påvisning og bekreftelse av observerte skadevirkninger på menneskers helse og på 
miljøet, og gi innehaveren av tillatelsen eller, når det er hensiktsmessig, vedkommende myndighet, mulighet til å 
treffe de tiltak som er nødvendige for å verne menneskers helse og miljøet.

____________
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VEDLEGG VIII

SAMMENLIGNINGSTABELL

Direktiv 90/220/EØF Dette direktiv

Artikkel 1 nr. 1
Artikkel 1 nr. 2
Artikkel 2 
Artikkel 3
Artikkel 4
–
Artikkel 5
Artikkel 6 nr. 1-4
Artikkel 6 nr. 5
Artikkel 6 nr. 6
Artikkel 7
Artikkel 8
Artikkel 9
Artikkel 10 nr. 2
Artikkel 11
Artikkel 12 nr. 1-3 og nr. 5
Artikkel 13 nr. 2
–
–
–
Artikkel 13 nr. 3 og 4
Artikkel 13 nr. 5 og 6
Artikkel 12 nr. 4
Artikkel 14
Artikkel 15
Artikkel 16
–
Artikkel 17
Artikkel 19
–
Artikkel 20
–
–
Artikkel 21
Artikkel 22
Artikkel 18 nr. 2
Artikkel 18 nr. 3
–
–
Artikkel 23
–
–
–
Artikkel 24
Vedlegg I A
Vedlegg I B
–
Vedlegg II
Vedlegg II A
Vedlegg II B
Vedlegg III
–
–
–

Artikkel 1
Artikkel 3 nr. 2
Artikkel 2
Artikkel 3 nr. 1
Artikkel 4
Artikkel 5

Artikkel 6

Artikkel 7
Artikkel 8
Artikkel 9
Artikkel 10
Artikkel 11
Artikkel 12
Artikkel 13
Artikkel 14
Artikkel 15 nr. 3
Artikkel 15 nr 1, 2 og 4
Artikkel 16
Artikkel 17
Artikkel 18
Artikkel 19 nr. 1 og 4
Artikkel 20 nr. 3
Artikkel 21
Artikkel 22
Artikkel 23
Artikkel 24 nr. 1
Artikkel 24 nr. 2
Artikkel 25
Artikkel 26
Artikkel 27
Artikkel 28
Artikkel 29
Artikkel 30
Artikkel 31 nr. 1, 4 og 5
Artikkel 31 nr. 6
Artikkel 31 nr. 7
Artikkel 32
Artikkel 33
Artikkel 34
Artikkel 35
Artikkel 36
Artikkel 37
Artikkel 38
Vedlegg I A
Vedlegg I B
Vedlegg II
Vedlegg III
Vedlegg III A
Vedlegg III B
Vedlegg IV
Vedlegg V
Vedlegg VI
Vedlegg VII

}



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 35/704 23.6.2011

Erklæring fra Kommisjonen

Artikkel 32 (endring 28)

Kommisjonen konstaterer at medlovgiverne er enige med hensyn til betraktning 13 og artikkel 30 bokstav a) om 
grunnlaget for endring 1 og 28, særlig med hensyn til fristen for å framlegge forslag til gjennomføring av Cartagena-
protokollen og innholdet i et slikt forslag.

Kommisjonen erklærer, i samsvar med sin initiativrett, at den ikke kan akseptere å være bundet av bestemmelsene i 
denne artikkel, verken med hensyn til fristen for eller innholdet i et framtidig forslag.

Kommisjonen bekrefter imidlertid sin forpliktelse, etter en utfyllende analyse av alle potensielle implikasjoner, til å 
framlegge et forslag med tanke på fullstendig gjennomføring av Cartagena-protokollen.

Erklæring fra Kommisjonen med hensyn til endring 35

For å gjøre det lettere for medlemsstatene å oppfylle sin forpliktelse til å treffe de nødvendige tiltak for å sikre 
sporbarhet og merking under alle stadier i markedsføringen av GMO-er godkjent i samsvar med del C i det reviderte 
direktiv 90/220/EØF, bekrefter Kommisjonen på nytt sin intensjon om i løpet av år 2001 å framlegge hensiktsmessige 
forslag for dette formål.

Kommisjonen bekrefter også, idet den tar hensyn til resultatene fra møtet med medlemsstatenes eksperter 
29. november 2000, sin intensjon om å framlegge forslag for å sikre nødvendig sporbarhet for produkter framstilt av 
GMO-er, samt om å supplere merkingsordningen i samsvar med hvitboken om næringsmiddeltrygghet.

___________
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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 2001/18/
EF av 12. mars 2001 om utsetting i miljøet av genmodifiserte 
organismer og om oppheving av rådsdirektiv 90/220/EØF(1), 
særlig vedlegg II første ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til direktiv 2001/18/EF skal medlemsstatene, og 
Kommisjonen når det er hensiktsmessig, sikre at mulige 
skadevirkninger på menneskers helse og på miljøet, som 
kan oppstå direkte eller indirekte ved genoverføring fra 
genmodifiserte organismer (heretter kalt «GMO-er») til 
andre organismer, vurderes nøye i hvert enkelt tilfelle i 
samsvar med vedlegg II til nevnte direktiv.

2) I henhold til artikkel 6 nr. 2 bokstav b) og artikkel 13 
nr. 2 bokstav b) i direktiv 2001/18/EF skal meldinger 
om utsetting eller markedsføring av GMO-er inneholde 
en miljørisikovurdering og konklusjoner om potensielle 
miljøvirkninger som følge av utsetting eller markedsføring 
av disse GMO-ene i samsvar med vedlegg II til nevnte 
direktiv.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 200 av 30.7.2002, s. 22, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 127/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 9, 21.2.2008, s. 44. 

(1)  EFT L 106 av 17.4 2001, s. 1.

3) Vedlegg II til direktiv 2001/18/EF bør utfylles med 
merknader som gir utførlig rettledning om hvilke mål 
som skal oppnås, hvilke elementer det skal tas hensyn 
til, og hvilke alminnelige prinsipper og metoder som skal 
gjelde ved miljørisikovurderingen omhandlet i nevnte 
vedlegg.

4) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra komiteen nedsatt ved artikkel 30 nr. 1 i direktiv 
2001/18/EF —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Rettledningene fastsatt i vedlegget til dette vedtak skal utfylle 
vedlegg II til direktiv 2001/18/EF.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 24. juli 2002.

 For Kommisjonen

 Margot WALLSTRÖM

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 24. juli 2002

om fastsettelse av rettledninger som skal utfylle vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF om utsetting i 
miljøet av genmodifiserte organismer og om oppheving av rådsdirektiv 90/220/EØF(*)

[meddelt under nummer K(2002) 2715]

(2002/623/EF)

 2011/EØS/35/67
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VEDLEGG

RETTLEDNINGER OM HVILKE MÅL SOM SKAL OPPNÅS, HVILKE ELEMENTER DET SKAL TAS 
HENSYN TIL, OG HVILKE ALMINNELIGE PRINSIPPER OG METODER SOM SKAL GJELDE VED 

MILJØRISIKOVURDERINGEN OMHANDLET I VEDLEGG II TIL DIREKTIV 2001/18/EF

1. INNLEDNING

I artikkel 2 nr. 8 i direktiv 2001/18/EF er miljørisikovurdering definert som en «vurdering av de direkte eller indirekte, 
umiddelbare eller forsinkede risikoer for menneskers helse og miljøet som utsetting eller markedsføring av GMO-er 
kan medføre». Som en alminnelig forpliktelse i henhold til direktivet, heter det i artikkel 4 nr. 3 at medlemsstatene, 
og Kommisjonen når det er hensiktsmessig, skal sikre at potensielle skadevirkninger på menneskers helse og på 
miljøet, som kan oppstå direkte eller indirekte, vurderes nøye i hvert enkelt tilfelle, samtidig som det tas hensyn til 
miljøvirkninger avhengig av den introduserte organismens og mottakermiljøets art. Miljørisikovurderingen utføres i 
samsvar med vedlegg II til direktivet og omhandles dessuten i direktivets del B og C. I vedlegg II gis en alminnelig 
beskrivelse av målene som skal oppnås, av elementene som det skal tas hensyn til, og av de alminnelige prinsippene 
og metodene som skal anvendes ved gjennomføringen av miljørisikovurderingen, der det tas hensyn til virkninger på 
menneskers helse og på miljøet avhengig av den introduserte organismens og mottakermiljøets art.

Meldere skal framlegge en melding som inneholder en miljørisikovurdering når det gjelder utsetting i miljøet i henhold 
til artikkel 6 nr. 2, eller markedsføring i henhold til artikkel 13 nr. 2.

Denne rettledningen utfyller vedlegg II til direktiv 2001/18/EF og beskriver miljørisikovurderingens mål og 
prinsipper samt metoder slik at meldere og vedkommende myndigheter lettere skal kunne gjennomføre en omfattende 
og hensiktsmessig miljørisikovurdering i samsvar med direktiv 2001/18/EF, og slik at offentligheten får innsyn i 
framgangsmåten for miljørisikovurderingen.

Miljørisikovurderingens seks trinn er fastsatt i avsnitt 4.2.

2. FORMÅL

I vedlegg II til direktiv 2001/18/EF er det fastsatt at formålet med en miljørisikovurdering er å identifisere og vurdere 
i hvert enkelt tilfelle GMO-ens mulige skadevirkninger, enten direkte eller indirekte, umiddelbare eller forsinkede, på 
menneskers helse og på miljøet, som utsetting eller markedsføring av GMO-er kan medføre. Miljørisikovurderingen 
bør utføres med sikte på å fastslå hvorvidt det er behov for risikohåndtering, og i så fall, hvilke metoder som vil være 
mest hensiktsmessige(1).

Miljørisikovurderingen omfatter derfor utsetting (del B) og markedsføring (del C) som fastsatt i direktiv 2001/18/EF. 
Markedsføring innebærer svært ofte, men ikke alltid, utsetting i miljøet, men det innebærer alltid en tilsiktet innføring på 
markedet (for eksempel av landbruksvarer som inneholder eller består av GMO-er og som brukes bare i næringsmidler, 
fôr eller bearbeiding). Også i disse tilfellene skal meldingen inneholde en miljørisikovurdering. I alminnelighet kan en 
miljørisikovurdering for utsetting skille seg fra en miljørisikovurdering for markedsføring, for eksempel på grunn av 
forskjeller i eksisterende opplysninger, tidsrammer og berørt område.

I tillegg omfatter rettledningene alle GMO-er, herunder mikroorganismer, planter og dyr. Hittil har de fleste utsatte eller 
markedsførte GMO-er vært høyerestående planter, men dette kan endre seg i framtiden.

Miljørisikovurderingen skal være grunnlaget når det skal fastslås om det er behov for risikohåndtering, og i så fall, 
hvilke metoder som vil være mest hensiktsmessige, og for målrettet overvåking (se avsnitt 3).

Den alminnelige vurderingen i hvert enkelt tilfelle omfatter alle berørte GMO-er (vurdering av hver enkelt GMO) og 
miljøet som den enkelte GMO-en skal settes ut i (for eksempel vurdering av hvert sted og hvert område, dersom det 
er relevant).

Framtidig utvikling innen genmodifisering kan gjøre det nødvendig å tilpasse vedlegg II og disse rettledningene til den 
tekniske utvikling. En ytterligere differensiering med hensyn til opplysningskrav for ulike typer GMO-er, for eksempel 
encellede organismer, fisk eller insekter, eller for visse anvendelser av GMO-er, for eksempel utvikling av vaksiner, 
kan bli mulig når det innenfor Fellesskapet er innhentet tilstrekkelig erfaring med meldinger med sikte på utsetting av 
bestemte GMO-er (vedlegg III fjerde ledd samt avsnitt 6).

Risikovurdering av bruken av markørgener for antibiotikaresistens er et særtilfelle, og ytterligere rettledning om dette 
spørsmålet kan bli nødvendig.

(1)  Teksten i kursiv er et hentet direkte fra vedlegg II til direktiv 2001/18/EF.
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Ulike kategorier av GMO-ers virkninger på menneskers helse og på miljøet beskrives i vedlegg II til direktiv 2001/18/
EF. For å sikre en felles fortolkning blir definisjonene i direktivet utdypet nærmere her:

«direkte virkninger» er primærvirkninger på menneskers helse eller på miljøet som følger av selve GMO-en og – 
som ikke oppstår gjennom en årsaksrekkefølge (for eksempel den direkte virkningen av Bt-toksin på organismer i 
målgruppen, eller en genmodifisert mikroorganismes sykdomsframkallende virkning på menneskers helse),

«indirekte virkninger» er virkninger på menneskers helse eller på miljøet som oppstår gjennom en kausal – 
årsaksrekkefølge, som for eksempel gjennom vekselvirkninger med andre organismer, overføring av genmateriale 
eller endringer i bruk eller håndtering. Indirekte virkninger vil sannsynligvis først kunne observeres etter en viss 
tid (for eksempel dersom en reduksjon av insekter i målgruppens populasjon påvirker størrelsen på populasjonen av 
andre insekter, eller dersom utviklingen av multiresistens eller systemiske virkninger gjør det nødvendig å vurdere 
vekselvirkningene på lang sikt; visse indirekte virkninger, for eksempel redusert bruk av plantevernmidler, kan 
imidlertid være umiddelbare),

«umiddelbare virkninger» er virkninger på menneskers helse eller på miljøet som vil kunne observeres i løpet av – 
den tiden utsettingen av GMO-en pågår. Umiddelbare virkninger kan være direkte eller indirekte (for eksempel 
insekter som dør etter å ha fortært transgene planter med resistens mot skadeinsekter, eller mottakelige personer 
som blir allergiske etter eksponering for en bestemt GMO),

«forsinkede virkninger» er virkninger på menneskers helse eller på miljøet som ofte ikke vil kunne observeres – 
i løpet av den tiden utsettingen av GMO-en pågår, men som vil kunne vise seg som en direkte eller indirekte 
virkning, enten på et senere tidspunkt eller etter at utsettingen er avsluttet (for eksempel en GMO som etablerer 
seg eller sprer seg flere generasjoner etter utsettingen, noe som er svært viktig dersom GMO-en lever lenge, som 
for eksempel genmodifiserte tresorter eller krysninger av arter som er nært beslektet med en transgen vekst som 
sprer seg i naturlige økosystemer).

Det kan være vanskelig å fastslå de forsinkede virkningene, særlig dersom de viser seg bare på lang sikt. Hensiktsmessige 
tiltak, for eksempel overvåking (se nedenfor), kan bidra til å påvise slike virkninger.

3. ALMINNELIGE PRINSIPPER

I samsvar med føre-var-prinsippet skal følgende alminnelige prinsipper følges når miljørisikovurderingen foretas:

Kjente egenskaper ved GMO-en, og ved bruken av den, som vil kunne gi skadevirkninger, bør sammenlignes med – 
egenskapene til den ikke-modifiserte organismen som GMO-en er avledet fra, og bruken av den under tilsvarende 
forhold.

Det bør fastsettes en utgangstilstand for mottakermiljøet, herunder de organismer som inngår i miljøet, deres 
vekselvirkninger og kjente varianter av dem, før en GMOs eventuelle (skadelige) egenskaper kan fastslås. 
Utgangstilstanden er et referansepunkt som framtidige endringer kan sammenlignes med. For vekster som formerer 
seg vegetativt, bør en sammenlignende analyse for eksempel omfatte foreldrearten som ble brukt til å utvikle de 
transgene linjene. For vekster med kjønnet formering bør en sammenlignende analyse omfatte egnede isogene 
linjer. For vekster som utvikles gjennom tilbakekrysning, er det viktig at omfattende ekvivalensprøving består av 
de mest egnede kontrollene og ikke baseres bare på sammenligninger med opprinnelig foreldremateriale.

Dersom de eksisterende opplysningene ikke er tilstrekkelige, må utgangstilstanden fastsettes på grunnlag av andre 
kriterier slik at det blir mulig å sammenligne. Utgangstilstanden vil i stor grad være avhengig av mottakermiljøet, 
herunder biotiske og abiotiske faktorer (for eksempel bevarte habitater, landbruksmark eller forurensede 
jordområder) eller en kombinasjon av ulike miljøer.

Miljørisikovurderingen bør foretas på en vitenskapelig forsvarlig og åpen måte, og på grunnlag av tilgjengelige – 
vitenskapelige og tekniske data.

Vurderingen av mulige skadevirkninger bør baseres på vitenskapelige og tekniske opplysninger og på felles 
metoder for identifisering, innsamling og tolkning av relevante opplysninger. Opplysninger, målinger og prøvinger 
må beskrives tydelig. Bruk av vitenskapelig underbygde modellberegninger kan dessuten frambringe manglende 
opplysninger som kan være til nytte i miljørisikovurderingen.

I miljørisikovurderingen må det tas hensyn til usikkerhetsmomenter på ulike nivåer. Usikkerhet innen vitenskapen 
er som regel et resultat av fem egenskaper ved den vitenskapelige metoden: variabelen som er valgt, målingene som 
er utført, prøvene som er tatt, de anvendte modeller og årsakssammenhenger. I tillegg kan det oppstå usikkerhet 
på grunn av uenighet om de foreliggende opplysninger eller mangel på enkelte relevante opplysninger. Usikkerhet 
kan gjelde både kvalitative og kvantitative sider ved analysen. Kunnskapsnivået eller mengden av tilgjengelige 
opplysninger om en utgangstilstand gjenspeiles av usikkerhetsnivået, som melderen skal opplyse om (vurdering 
av usikkerhet, herunder manglende opplysninger, kunnskapshull, standardavvik, kompleksitet osv.), i forhold til 
usikkerheten i gjeldende vitenskapelig praksis.
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På grunn av manglende opplysninger kan miljørisikovurderingen ikke alltid gi entydige svar på alle spørsmål som 
tas opp. Særlig for mulige langtidsvirkninger kan tilgangen til opplysninger være svært begrenset. Særlig i slike 
tilfeller må egnet risikohåndtering (beskyttelsestiltak) overveies, i samsvar med føre-var-prinsippet, for unngå 
skadevirkninger på menneskers helse og på miljøet.

Som et alminnelig prinsipp bør miljørisikovurderingen omfatte resultatene av relevant forskning på mulige risikoer 
ved utsetting eller markedsføring av GMO-er, samt eventuelle veldokumenterte sammenlignbare erfaringer.

Det kan være nyttig å bruke en trinnvis metode (dvs. at man begynner med eksperimenter i systemer for innesluttet 
bruk, går videre til utsetting og avslutter med markedsføring). Opplysninger fra hvert trinn bør innsamles så tidlig 
som mulig. Simulerte miljøforhold i et innesluttet system kan gi resultater som er relevante for utsetting (for 
eksempel kan mikroorganismers atferd simuleres i mikrokosmos, eller planters atferd kan til en viss grad simuleres 
i drivhus).

For GMO-er som skal markedsføres, skal relevante og tilgjengelige opplysninger fra utsettinger hentes fra 
miljøtyper som GMO-en skal markedsføres i.

Det bør foretas en miljørisikovurdering i hvert enkelt tilfelle, da det kan være store ulikheter med hensyn til hvilke – 
opplysninger som kreves, avhengig av hvilken type GMO-er det dreier seg om, hvilken bruk de er tiltenkt samt de 
mulige mottakermiljøene, der det bl.a. tas hensyn til GMO-er som allerede finnes i dette miljøet.

Miljørisikovurderingen bør gjøres for hvert enkelt tilfelle, ettersom det er så stor variasjon i de ulike organismenes 
individuelle egenskaper (fra GMO til GMO) og i de ulike miljøene (fra sted til sted og område til område).

Det kan være stor variasjon i miljøvirkningene av genmodifiserte mikroorganismer (fordi de er små og fordi 
vekselvirkningene ofte er ukjente), planter (for eksempel høyerestående planter som brukes i næringsmidler og fôr, 
eller trær, som kan ha svært lang levetid), og dyr (for eksempel insekter, fordi de er små og lett overvinner hindre, 
eller saltvannsfisk, fordi de har store spredningsmuligheter).

I tillegg kan det være nødvendig å ta hensyn til et bredt spekter av miljøegenskaper (som er særegne for stedet 
eller området). Som støtte for en vurdering av hvert enkelt tilfelle kan det være nyttig å klassifisere regionale 
opplysninger etter habitater for å speile ulike sider ved mottakermiljøet som er relevante for GMO-ene (for 
eksempel botaniske opplysninger om forekomsten av viltvoksende arter som er beslektet med GMO-planter i ulike 
landbrukshabitater eller naturlige habitater i Europa).

Melderen må også ta hensyn til mulige skadelige vekselvirkninger mellom GMO-en og andre relevante GMO-er 
som tidligere kan ha blitt utsatt eller markedsført, herunder gjentatte utsettinger av samme GMO, for eksempel i 
forbindelse med bruk av plantevernmidler. I motsetning til enkeltstående utsettinger kan gjentatte utsettinger over 
tid føre til at en GMOs høye bakgrunnsnivå i miljøet forblir høyt.

Dersom nye opplysninger om GMO-en og dens virkninger på menneskers helse og på miljøet blir tilgjengelige, 
kan det bli nødvendig å gjenta miljørisikovurderingen for å:

fastslå om risikoen er endret,– 

fastslå om det er behov for å endre risikohåndteringen som følge av dette.– 

Dersom det foreligger nye opplysninger, uavhengig av om de fordrer umiddelbare tiltak, kan det bli nødvendig med 
en ny miljørisikovurdering for å vurdere om vilkårene for tillatelse til utsetting eller markedsføring av GMO-en 
må endres, eller om risikohåndteringstiltakene må tilpasses (se også avsnitt 6). Nye opplysninger kan komme fra 
forskning eller overvåkingsplaner, eller fra relevant erfaring på annet hold.

Miljørisikovurdering og overvåking henger nøye sammen. Miljørisikovurderingen utgjør grunnlaget for 
overvåkingsplanene, som retter seg mot skadevirkninger på menneskers helse og på miljøet. Kravene til 
overvåkingsplaner for utsetting av GMO-er (del B i samsvar med relevante deler av vedlegg III) skiller 
seg fra kravene til overvåkingsplaner for markedsføring av GMO-er (del C i samsvar med vedlegg VII). 
Overvåking i henhold til del C, herunder alminnelig overvåking, kan også spille en viktig rolle når det gjelder 
opplysninger om langsiktige, mulige skadevirkninger av GMO-er. Overvåkingsresultater kan bekrefte resultatene 
av miljørisikovurderingen eller føre til en ny vurdering av den.
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Videre er det et alminnelig prinsipp for miljørisikovurdering at det skal utføres en analyse av «kumulative – 
langtidsvirkninger» i tilknytning til utsetting og markedsføring. «Kumulative langtidsvirkninger» er de akkumulerte 
virkninger tillatelsene vil medføre for menneskers helse og for miljøet, herunder bl.a. plante- og dyreliv, jordas 
fruktbarhet, nedbrytning av organisk materiale i jorda, fôr- og næringsmiddelkjeden, biologisk mangfold, dyrehelse 
og resistensproblemer i tilknytning til antibiotika.

Når mulige kumulative langtidsvirkninger skal vurderes, bør det i miljørisikovurderingen bl.a. tas hensyn til:

langsiktige vekselvirkninger mellom GMO-ene og mottakermiljøet,– 

egenskaper hos en GMO som får betydning på lang sikt,– 

gjentatte utsettinger eller markedsføringer over et langt tidsrom,– 

GMO-er som tidligere er utsatt eller markedsført.– 

Det kan kreves ytterligere opplysninger særlig om langtidsvirkninger (for eksempel multiresistens mot 
ugressmidler), og det skal foreligge tilstrekkelig forskning, dels innenfor rammen av overvåkingsplanene, som kan 
frambringe viktige opplysninger for vurderingen av kumulative langtidsvirkninger. Ytterligere rettledning om dette 
spørsmålet kan bli nødvendig.

4. METODIKK

4.1. Egenskaper ved GMO-er og utsettinger

I miljørisikovurderingen må det tas hensyn til de relevante tekniske og vitenskapelige enkeltheter når det gjelder 
egenskaper ved:

mottaker- eller foreldreorganismene,– 

genmodifiseringen(e), både tilført og fjernet genmateriale, og relevante opplysninger om vektor og donor,– 

GMO-en,– 

planlagt utsetting eller bruk, herunder omfanget,– 

det potensielle mottakermiljøet og– 

vekselvirkninger mellom disse.– 

Opplysninger fra utsettinger av lignende organismer med lignende trekk, og om deres vekselvirkninger med lignende 
miljøer, kan være til hjelp ved miljørisikovurderingen.

Før en GMO eller en kombinasjon av GMO-er settes ut i henhold til del B eller markedsføres i henhold til del C i 
direktivet, skal det inngis en melding med opplysningene angitt i vedlegg III A og B til direktivet (opplysninger om 
GMO-en, donoren, mottakeren, vektoren, utsettingsvilkårene og miljøforholdene, vekselvirkningene mellom GMO-ene 
og miljøet samt om overvåkingen av GMO-er) til vedkommende myndighet i den medlemsstat der en slik GMO skal 
settes ut eller markedsføres for første gang.

Disse meldingene skal inneholde teknisk dokumentasjon, herunder en fullstendig miljørisikovurdering i samsvar med 
artikkel 6 nr. 2 og artikkel 13 nr. 2 i direktivet; hvor detaljerte opplysningene trenger å være for å kunne dokumentere 
et spørsmål avhenger av hvilken betydning det har for miljørisikovurderingen. Meldere skal framlegge bibliografiske 
henvisninger og oppgi hvilke metoder som er benyttet.

Opplysningene om mottaker, donor, vektor, genmodifisering og GMO-en, som kreves i henhold til vedlegg III A og B 
til direktivet, er ikke avhengige av miljøet der forsøksutsettingen eller markedsføringen av GMO-en skal finne sted, 
eller av vilkårene for forsøksutsettingen eller markedsføringen av den. Disse opplysningene utgjør grunnlaget for å 
identifisere eventuelle skadelige egenskaper (mulige farer) ved GMO-en. Kunnskap og erfaring som innhentes ved 
utsetting av samme eller lignende GMO-er, kan gi viktige opplysninger om mulige farer ved den aktuelle utsettingen.

Opplysningene om planlagt utsetting, mottakermiljø og vekselvirkninger mellom disse, som kreves i henhold til 
direktivets vedlegg III A og B, gjelder det bestemte miljøet som GMO-en skal settes ut i, samt vilkårene for dette, 
herunder utsettingens omfang. Ved hjelp av disse opplysningene avgjøres omfanget av GMO-ens eventuelle skadelige 
egenskaper.
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4.2. Trinn i analysen av miljørisikovurderingen

Konklusjonene fra miljørisikovurderingen nevnt i artikkel 4, 6, 7 og 13 i direktiv 2001/18/EF bør inneholde følgende 
punkter:

 
 
 Tabell 1: De seks trinnene i miljørisikovurderingen 

Trinn 6: Bestemmelse av GMO-en(e)s samlede risiko 

Trinn 5: Anvendelse av risikohåndteringsstrategier 
ved utsetting eller markedsføring av GMO-er 

Trinn 4: Vurdering av den risiko hver av GMO-ens 
identifiserte egenskaper utgjør 

Trinn 2: Vurdering av eventuelle 
konsekvenser av hver skadevirkning, 
dersom den oppstår 

Trinn 1: Identifisering av egenskaper som kan 
forårsake skadevirkninger 

Trinn 3: Vurdering av sannsynligheten for 
forekomst av hver mulige 
skadevirkning som er identifisert 

Med «fare» (skadelig egenskap) menes en organismes mulighet til å forårsake skade eller skadevirkninger på 
menneskers helse og/eller på miljøet.

Med «risiko» menes det samlede omfanget av de konsekvenser en fare kan få dersom den oppstår, og sannsynligheten 
for at konsekvensene inntreffer.

4.2.1. Trinn 1: Identifisering av egenskaper som kan forårsake skadevirkninger

Alle egenskaper ved GMO-er som er knyttet til genmodifiseringen og som kan medføre skadevirkninger på menneskers 
helse eller på miljøet, skal identifiseres. En sammenligning av GMO-en(e)s egenskaper med egenskapene til 
ikke-modifiserte organismer under tilsvarende forhold ved utsetting og bruk, vil bidra til identifisering av de enkelte 
potensielle skadevirkninger genmodifisering kan medføre. Det er viktig ikke å avvise potensielle skadevirkninger med 
den begrunnelse at de sannsynligvis ikke vil oppstå.

GMO-ers potensielle skadevirkninger vil variere fra tilfelle til tilfelle, og kan omfatte

sykdom hos mennesker, herunder allergiframkallende virkninger eller giftvirkninger,– 

sykdom hos dyr og planter, herunder giftvirkninger, og eventuelt allergiframkallende virkninger,– 

virkninger på populasjonsdynamikken hos artene i mottakermiljøet, og på det genetiske mangfoldet i de enkelte – 
populasjoner,

endret mottakelighet for sykdomsframkallende stoffer, noe som fremmer spredning av smittsomme sykdommer og/– 
eller skaper nye reservoarer eller vektorer,

en forringelse av forebyggende eller terapeutisk medisinsk behandling, veterinærmedisinsk behandling eller – 
plantevernbehandling, f.eks. ved overføring av gener som gir resistens mot antibiotika som brukes i legemidler 
eller veterinærpreparater,

virkninger på bio-geokjemi (bio-geokjemiske kretsløp), særlig gjenvinning av karbon og nitrogen, gjennom – 
endringer i nedbrytningen av organisk materiale i jorda.

Eksempler på de mulige skadevirkningene nevnt ovenfor er gitt i vedlegg III A og B til direktiv 2001/18/EF.

De fleste farer (skadelige egenskaper) som lar seg identifisere og som kan forårsake skadevirkninger, skyldes genet 
eller genene som er innsatt i GMO-en, og proteinet eller proteinene som uttrykkes av disse genene. Ytterligere 
skadevirkninger, for eksempel pleiotropiske virkninger, kan ha oppstått som følge av metoden som er benyttet for 
å skape transgenene, og konstruksjonens plassering i GMO-ens genom der transgenene ble innsatt. Dersom det 
overføres mer enn ett transgen til en mottaker eller når et transgen overføres til en GMO, skal det tas hensyn til mulige 
vekselvirkninger mellom de ulike transgenene med hensyn til mulige epigenetiske eller regulerende virkninger.
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Det er viktig å definere farene så nøyaktig som mulig, men i mange tilfeller kan det være nyttig å vurdere dem etter 
punktene nedenfor, for deretter å presisere den bestemte faren som er identifisert med hensyn til miljørisikovurderingen 
(for eksempel dersom det i et gitt tilfelle er blitt identifisert mulige skadevirkninger på menneskers helse — 
allergiframkallende virkninger og giftvirkninger — skal disse behandles hver for seg i miljørisikovurderingen).

Dersom GMO-en medfører en fare, vil faren alltid være til stede og derfor måtte anses som en iboende egenskap. Farer 
kan — med en viss sannsynlighet (trinn 3) — medføre (negative) konsekvenser, og disse konsekvensene kan igjen være 
av ulikt omfang (trinn 2). Til slutt må de enkelte farene sammenfattes for GMO-en.

På dette stadiet i miljørisikovurderingen er det nødvendig å undersøke bare farer som skyldes genmodifisering, 
og som kan forårsake skadevirkninger. Trinn 1 utgjør det vitenskapelige grunnlaget for de påfølgende trinnene i 
miljørisikovurderingen. Allerede på dette stadiet er det avgjørende å fastslå den nøyaktige graden av vitenskapelig 
usikkerhet for hver mulig fare, slik at dette kan tas hensyn til senere.

Skadevirkninger kan oppstå direkte eller indirekte gjennom mekanismer som kan omfatte:

spredning av GMO(-er) i miljøet,– 

Spredningsveier viser hvordan GMO-en eller den mulige faren kan spres inn i eller innenfor miljøet (for eksempel 
giftvirkninger for mennesker: innånding av giftige mikroorganismer eller giftige proteiner).

En GMOs spredningsmulighet i miljøet er blant annet avhengig av:

dens biologiske tilpasningsevne (GMO-er som er utviklet for å fungere bedre i det berørte miljøet ved at de – 
uttrykker egenskaper som gir dem konkurransefortrinn i naturlige miljøer, eller kvalitative og kvantitative 
endringer i bestanddelenes sammensetning, eller GMO-er med resistens mot naturlig utvelging som 
sykdommer, eller mot abiotisk stress som varme, kulde, salt, eller produksjon av antimikrobielle stoffer i 
mikroorganismer),

vilkårene for utsettingen eller markedsføringen (særlig utsettingsområdet og omfanget, dvs. antallet utsatte – 
GMO-er),

sannsynligheten for utsetting eller markedsføring, eller utilsiktede utsettinger i miljøet (for eksempel GMO-er – 
beregnet på bearbeiding),

spredningsveier for levedyktig materiale (for eksempel frø, sporer osv.) med vind, vann, dyr osv.,– 

særlige miljøhensyn (for et bestemt sted eller område): som støtte for en vurdering av et bestemt sted eller – 
område kan det være nyttig å ordne opplysninger i kategorier etter habitater, for å vise ulike sider ved 
mottakermiljøet som er relevante for GMO-en (for eksempel botaniske opplysninger om forekomsten av 
viltvoksende arter som er beslektet og kan krysses med GMO-planter i ulike landbrukshabitater eller naturlige 
habitater i Europa).

Det er også viktig å vurdere hvor lenge en enkelt GMO eller et bestemt antall GMO-er av en viss art i alminnelighet 
kan forventes å overleve, og hvor lett den kan spre seg og etablere seg i ulike habitater. Det må tas hensyn til former 
som er formeringsdyktige, former med overlevingsevne samt former i dvale, herunder for eksempel:

for planter: levedyktigheten til pollen, frø og vegetative strukturer,– 

for mikroorganismer: levedyktigheten til sporer som overlevingsformer, samt mikroorganismenes mulighet til – 
å nå en tilstand der den kan overleve, men ikke dyrkes.

Den samlede spredningsevnen kan variere betydelig (avhengig av art, genmodifisering og mottakermiljø, for 
eksempel plantedyrking i ørkenen eller fiskeoppdrett i havet).

overføring av innsatt genmateriale til andre organismer, eller den samme organismen, uavhengig av hvorvidt den – 
er genmodifisert eller ikke,

En fare kan medføre skadevirkninger gjennom genoverføring innenfor samme art eller til andre arter (vertikal og 
horisontal genoverføring). Hvor raskt gener overføres til andre arter (for høyere organismer vil det som regel dreie 
seg om formeringskompatible arter) og i hvilket omfang det skjer, er blant annet avhengig av:

GMO-ens formeringsegenskaper, herunder dens modifiserte sekvenser,– 

utsettingsvilkårene, og særlige miljøhensyn som klima (for eksempel vind),– 

formeringsbiologiske forskjeller,– 

landbrukspraksis,– 

tilgangen til mulige krysningspartnere,– 

transport- og bestøvingsvektorer (for eksempel insekter eller fugler, og dyr i alminnelighet),– 

tilgangen til parasittverter.– 

Forekomsten av bestemte skadevirkninger på grunn av genoverføring kan ses i sammenheng med antallet utsatte 
GMO-er. Store områder med transgene planter kan ha en helt annen mulighet for genoverføring sammenlignet med 
små områder enn det forholdet mellom dem skulle tilsi. Kvalitative og kvantitative opplysninger om forekomsten 
av mulige krysningspartnere eller mottakere (for planter innenfor relevante avstander) er også svært viktig.
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For høyerestående planter og dyr bør det også skilles mellom mulig genoverføring til samme art, til nært 
beslektede arter, til fjernt beslektede arter og til ubeslektede arter.

For mikroorganismer spiller horisontal genoverføring en større rolle. Visse former for genmateriale kan lett 
overføres mellom nært beslektede organismer, for eksempel via plasmider eller fager. Mikroorganismenes 
mulighet for rask vekst gjør at genoverføring kan skje i et relativt stort omfang sammenlignet med 
høyerestående organismer.

Overføring av transgener kan over tid føre til en blandet populasjon av GMO-er eller til andre gen- og 
plantekombinasjoner, som kan føre til komplekse skademønstre med særlig lang virkning. Kompleksiteten 
øker jo mer transgent materiale som overføres til en populasjon (for eksempel genstabling).

I noen tilfeller kan genmodifiseringsmetoden påvirke muligheten for genoverføring, for eksempel for ikke-
integrerende plasmider eller virusvektorer. Genmodifiseringsmetoden kan også redusere muligheten for 
genoverføring, for eksempel ved kloroplastomdanning.

Genoverføring kan føre til at det innførte genmaterialet blir persistent i naturlige populasjoner. En GMOs 
mulighet for genoverføring er ikke ensbetydende med en iboende risiko, eller en endring i dens overlevingsevne, 
eller dens evne til å etablere seg eller forårsake skadevirkninger. Det vil avhenge av det innsatte genmaterialet, 
arten og mottakermiljøet, herunder de mulige mottakerne.

fenotypisk og genetisk ustabilitet,– 

Det bør tas hensyn til i hvilken grad genetisk (u)stabilitet kan føre til fenotypisk (u)stabilitet og utgjøre en fare. 
En ustabil genmodifisering kan i visse tilfeller gjenopprette den ville fenotypen. Det bør tas hensyn også til andre 
tilfeller, for eksempel:

dersom transgener i en transgen plantelinje som inneholder mer en ett transgen, i den etterfølgende – 
spaltingsprosessen deles opp hos avkommet, kan det oppstå planter med færre transgener, men med nye 
fenotyper,

dersom svekkede mutanter som følge av ustabilitet (på grunn av den enkelte mutasjonens konstruksjon) blir – 
virulente på nytt,

dersom duplisering av transgener fører til geninaktivering,– 

dersom antallet kopier er svært høyt,– 

dersom gjeninnsetting av overførbare elementer fører til nye fenotyper fordi transgenet har blitt inaktivert – 
gjennom innsetting av flyttbare genelementer,

dersom transgenets uttrykksnivå er viktig (for eksempel et veldig lavt uttrykksnivå for et giftig stoff), kan det – 
regulerende elementets genetiske ustabilitet føre til et høyere uttrykksnivå for transgenet.

Fenotypisk ustabilitet kan skyldes vekselvirkninger med miljøet under dyrking, og det bør derfor i 
miljørisikovurderingen tas hensyn til virkningene av miljø- og landbruksfaktorer på transgenenes uttrykk.

Dersom transgenets uttrykk er begrenset til en bestemt del av GMO-en (for eksempel et bestemt plantevev), kan 
reguleringens ustabilitet føre til at transgenet uttrykkes i hele organismen. I den forbindelse spiller regulerende 
signaler (for eksempel promotorer) en viktig rolle og bør tas i betraktning.

Det bør også tas hensyn til transgenets uttrykk på bestemte tidspunkter i organismens livssyklus, eller ved bestemte 
miljøforhold.

Særskilte transgener for ufruktbarhet kan ha blitt innsatt i GMO-en for å gjøre den ufruktbar (for eksempel for 
å hindre overføring og spredning av visse transgener). Dersom transgenene for ufruktbarhet er ustabile, kan 
det føre til en reaktivering av plantens fruktbarhet og påfølgende spredning av transgener, som kan forårsake 
skadevirkninger.

De ulike transgenenes stabilitet, ikke bare i den opprinnelige GMO-en, men også i dens avkom, er viktig særlig 
med hensyn til langtidsvirkninger.

vekselvirkninger med andre organismer (bortsett fra utveksling av genmateriale/pollen),– 

Mulige vekselvirkninger med andre organismer, herunder andre GMO-er, må vurderes nøye, samtidig som det 
tas hensyn til de komplekse sidene ved flertrofiske vekselvirkninger. Direkte farlige vekselvirkninger som kan 
forårsake skadevirkninger omfatter blant annet:

eksponering for mennesker (for eksempel gårdbrukere, forbrukere),– 

eksponering for dyr,– 

konkurranse om naturressurser som jord, areal, vann, lys,– 

fortrengning av naturlige populasjoner av andre organismer,– 

avgiving av giftige stoffer og– 

ulike vekstmønstre.– 

Dersom genmodifiseringen bedrer den biologiske tilpasningsevnen, vil GMO-en i alminnelighet kunne trenge inn i nye 
miljøer og fortrenge eksisterende arter. Forekomsten av bestemte skadevirkninger står ofte i forhold til utsettingens 
omfang.
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endringer i håndteringen, herunder eventuelt i landbrukspraksis.– 

Betydningen av endringer i framgangsmåtene for håndtering som en uunngåelig følge av GMO-ens utsetting, skal 
vurderes på grunnlag av eksisterende framgangsmåter. Endringene kan for eksempel omfatte:

såing, planting, dyrking, høsting eller transport av vekster (for eksempel planting i små eller store parseller) – 
og tidsplanlegging,

vekselbruk (for eksempel dyrking av samme plantearter hvert år eller hvert fjerde år),– 

bekjempelse av sykdom og skadedyr (for eksempel type og dosering av insektmidler til planter, eller – 
antibiotika til dyr, eller andre tiltak),

resistenshåndtering (for eksempel type og dosering av ugressmiddel til planter som er tolerante for – 
ugressmiddelet, eller endringer i bruk av biologisk bekjempelse ved hjelp av Bt-proteiner, eller virkninger av 
virus),

isolering i jord- eller vannbaserte landbrukssystemer (for eksempel isolasjonsavstander i plantedyrking eller – 
isolasjonens kvalitet i fiskeoppdrettsanlegg),

landbrukspraksis (dyrking av GMO-er og landbruk uten bruk av transgener, herunder økologisk landbruk), – 
og

håndtering i systemer som ikke er landbruksbaserte (for eksempel habitaters isolasjonsavstand fra områder – 
der GMO-er vokser).

4.2.2. Trinn 2: Vurdering av eventuelle konsekvenser av hver skadevirkning, dersom den oppstår

For hver potensiell skadevirkning bør omfanget av dens konsekvenser vurderes.

Foruten sannsynligheten for at mulige skadevirkninger vil oppstå (se avsnitt 4.2.3, trinn 3), er vurderinger av 
konsekvensenes omfang en viktig del av risikovurderingen. Med omfang menes i hvilken grad konsekvensene av 
mulige skadevirkninger ved GMO-en som skal utsettes eller markedsføres, vil inntreffe.

Omfanget må ses i forhold til utgangstilstanden og vil sannsynligvis påvirkes av:

den genetiske konstruksjonen,– 

hver identifisert skadevirkning,– 

antallet utsatte GMO-er (omfang),– 

miljøet som GMO-en(e) skal settes ut i,– 

utsettingsvilkårene, herunder kontrolltiltak,– 

kombinasjoner av ovennevnte punkter.– 

For hver identifisert skadevirkning skal konsekvensene for andre organismer, populasjoner, arter eller økosystemer 
som eksponeres for GMO-en, vurderes. Dette forutsetter omfattende kunnskap om miljøet som GMO-en skal settes ut i 
(sted, område), samt om utsettingsmetoden. Konsekvensene går fra «ubetydelige» eller uvesentlige og selvbegrensende 
til «betydelige» eller vesentlige, med enten umiddelbare og alvorlige skadevirkninger, eller med mulige varige 
skadevirkninger på lang sikt.

Omfanget bør så langt det er mulig uttrykkes kvantitativt som «betydelig», «moderat», «på lavt nivå» eller 
«ubetydelig». I noen tilfeller er det ikke mulig å identifisere skadevirkninger i et bestemt miljø. Risikoen knyttet til 
denne skadevirkningen vil da kunne vurderes som «ubetydelig» eller uvesentlig.

Nedenfor følger noen anskueliggjørende eksempler som kan belyse den kvalitative inndelingen. De er ikke ment å være 
utømmende eller endelige, men antyder noe om hva det bør tas hensyn til ved vurderingen av konsekvensene:

«Betydelige konsekvenser» kan være vesentlige endringer i antallet av en eller flere arter av andre organismer, – 
herunder arter som er truet av utryddelse og nyttearter, på kort eller lang sikt. Slike endringer kan for eksempel 
være en nedgang i eller en fullstendig utryddelse av en art, med påfølgende negative virkninger på økosystemets 
og/eller andre tilknyttede økosystemers virkemåte. Slike endringer vil sannsynligvis ikke være reversible, og en 
eventuell gjenetablering av økosystemet vil sannsynligvis ta lang tid.

«Moderate konsekvenser» kan være vesentlige endringer i andre organismers populasjonstetthet, men ikke en – 
endring som kan føre til fullstendig utryddelse av en art eller til vesentlige virkninger på arter som er truet av 
utryddelse eller på nyttearter. Midlertidige og omfattende endringer i populasjoner kan tas med dersom de antas 
å være reversible. Langtidsvirkninger kan tas med dersom det ikke dreier seg om alvorlige skadevirkninger på 
økosystemets virkemåte.

«Konsekvenser på lavt nivå» kan være ubetydelige endringer i andre organismers populasjonstetthet som ikke kan – 
føre til fullstendig utryddelse av en populasjon eller art av andre organismer, og som ikke har negative virkninger 
på økosystemets virkemåte. De eneste organismer som muligens kan bli påvirket på kort eller lang sikt, er arter 
som ikke er truet av utryddelse og som ikke er nyttearter.

«Ubetydelige konsekvenser» betyr at det ikke har inntruffet betydelige endringer i noen populasjoner i miljøet eller – 
i noen økosystemer.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 35/714 23.6.2011

Eksemplene over viser GMO-enes mulige skadevirkninger på populasjoner, men i noen tilfeller vil det være mer 
hensiktsmessig å vurdere sannsynlige virkninger på hver enkelt organisme. En enkelt fare kan ha flere skadevirkninger, 
og omfanget av de enkelte skadevirkningene kan variere. En enkelt fares skadevirkning på menneskers helse og på 
landbrukshabitater og naturlige habitater kan variere.

De mulige konsekvensene kan oppsummeres på en måte som omfatter alle økologiske elementer som kan bli påvirket 
(for eksempel arter, populasjoner, trofiske nivåer og økosystemer), herunder mulige virkninger samt graden av 
usikkerhet.

4.2.3. Trinn 3: Vurdering av sannsynligheten for forekomst av hver mulig skadevirkning som er identifisert

Ved vurderingen av sannsynligheten eller muligheten for at skadevirkninger skal oppstå, vil egenskapene til det miljøet 
som GMO-en(e) skal settes ut i, og hvordan utsettingen foregår, utgjøre en vesentlig faktor.

Foruten omfanget av farenes konsekvenser (se avsnitt 4.2.2, trinn 2) er det å vurdere sannsynligheten for at 
skadevirkninger oppstår en annen viktig del av risikovurderingen. I dette trinnet vurderes sannsynligheten for at det 
faktisk vil oppstå skadevirkninger. I noen tilfeller bør både sannsynligheten og hyppigheten tas i betraktning. I likhet 
med trinn 2 (vurdering av eventuelle konsekvenser av hver skadevirkning, dersom den oppstår) er viktige faktorer 
ved fastsettelse av sannsynligheten, utover selve faren, antallet GMO-er, mottakermiljøet og utsettingsvilkårene. 
Klimatiske og geografiske forhold, jordbunnsforhold, demografiske forhold samt plante- og dyreartene i det mulige 
mottakermiljøet er blant punktene det er viktig å ta hensyn til.

I forbindelse med overlevingsevnen er det derfor hensiktsmessig å vurdere hvor stor andel av GMO-ene som 
sannsynligvis vil overleve, uten at det tas hensyn til risikohåndteringstiltakene som er foreslått for utsettingen eller 
markedsføringen. Dersom genoverføring er sannsynlig, skal det tas hensyn til den sannsynlige hyppigheten eller det 
sannsynlige omfanget. Dersom GMO-en har sykdomsframkallende eller giftige egenskaper, bør det vurderes hvor stor 
andel organismer i målgruppen i miljøet som sannsynligvis vil bli påvirket.

Sannsynligheten for at en virkning oppstår vil også avhenge av de særskilte risikohåndteringstiltakene som kan hindre 
virkningen i å oppstå (for eksempel dersom pollenspredning blir umulig fordi blomsterstandene er ødelagt).

Det vil trolig ikke være mulig å vurdere kvantitativt konsekvensenes relative sannsynlighet for hver identifisert 
skadevirkning, men den kan uttrykkes med ordene «betydelig», «moderat», «på lavt nivå» eller «ubetydelig».

Eksemplene ovenfor viser GMO-ens mulige skadevirkninger på populasjoner, men i noen tilfeller vil det være mer 
hensiktsmessig å vurdere sannsynlige virkninger på hver enkelt organisme. En enkelt fare kan ha flere skadevirkninger, 
og sannsynligheten for de enkelte skadevirkningene kan derfor variere. En enkelt fares skadevirkning på menneskers 
helse og på landbrukshabitater og naturlige habitater kan variere.

Sannsynlighet kan oppsummeres på en måte som omfatter alle økologiske elementer som kan bli påvirket (for eksempel 
arter, populasjoner, trofiske nivåer og økosystemer), herunder tiltak for å begrense mulige virkninger samt graden av 
usikkerhet.

4.2.4. Trinn 4: Vurdering av den risiko hver av GMO-ens identifiserte egenskaper utgjør

En vurdering av hvilken risiko hver identifisert egenskap ved GMO-en som kan forårsake skadevirkninger utgjør 
for menneskers helse eller miljøet, bør foretas i den grad det er mulig med tanke på det nåværende utviklingstrinn i 
teknikken, ved å kombinere sannsynligheten for at skadevirkningen oppstår med omfanget av dens konsekvenser dersom 
den oppstår.

På grunnlag av konklusjonene fra trinn 2 og 3 bør det gjøres en vurdering av risikoen for skadevirkninger for hver 
fare som er identifisert i trinn 1. Også her er det lite sannsynlig at det er mulig å foreta en kvantitativ vurdering. Ved 
vurderingen av de enkelte farene bør det tas hensyn til:

omfanget av konsekvensene («betydelig», «moderat», «på lavt nivå» eller «ubetydelig»),– 

sannsynligheten for at skadevirkningen inntreffer («betydelig», «moderat», «på lavt nivå» eller «ubetydelig»),– 

dersom en fare har flere skadevirkninger, omfanget og sannsynligheten for hver enkelt skadevirkning.– 

Alle GMO-er skal vurderes enkeltvis. Ethvert forsøk på en allmenn kvantifisering av det som er beskrevet ovenfor må 
gjøres med stor forsiktighet. For eksempel kan et stort omfang av en skadevirknings konsekvenser i noen tilfeller være 
kombinert med en ubetydelig sannsynlighet for at de vil oppstå, som gir alt fra betydelig til ubetydelig risiko. Resultatet 
er avhengig av omstendighetene i hvert tilfelle og av melderens vekting av ulike faktorer, og alt dette skal beskrives 
nøye og begrunnes i miljørisikovurderingen.
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For hver identifisert risiko skal den samlede risikoen beskrives, eventuelt med dokumentasjon om:

antakelser og ekstrapoleringer på ulike nivåer i miljørisikovurderingen,– 

ulike vitenskapelige vurderinger og synspunkter,– 

usikkerhetsmomenter,– 

kjente begrensninger for risikoreduserende tiltak, og– 

konklusjoner som kan trekkes ut fra de tilgjengelige opplysninger.– 

Selv om grunnlaget for miljørisikovurderingen skal være kvantifiserbare resultater, vil mange av vurderingens resultater 
sannsynligvis være kvalitative. Så langt det er mulig bør resultatene av miljørisikovurderingen være relative (f.eks. i 
forhold til en referanse som ikke er genmodifisert), selv om de er kvalitative.

4.2.5. Trinn 5: Anvendelse av risikohåndteringsstrategier ved utsetting eller markedsføring av GMO-er

Risikovurderingen kan identifisere eventuelle risikoer som krever håndtering samt hvordan disse best kan håndteres, og 
det bør fastsettes en risikohåndteringsstrategi.

Før risikohåndtering anvendes, bør det ut fra forebyggende hensyn vurderes å endre utsettingen, helst slik at risikoen 
blir ubetydelig. For eksempel bør genelementer som kan forårsake skadevirkninger eller som ikke er definert, unngås 
i genkonstruksjonen. Dersom dette ikke er mulig, bør genelementene fjernes fra GMO-en på et senere tidspunkt, men 
før utsettingen eller markedsføringen.

Det bør tas hensyn til dette i trinn 1-4. Risikohåndteringen skal bidra til å kontrollere en identifisert risiko og ta høyde 
for usikkerhetene. Beskyttelsestiltakene skal stå i forhold til risikonivået og usikkerhetsgraden. Når det på et senere 
tidspunkt framkommer relevante opplysninger, skal risikohåndteringen tilpasses de nye opplysningene.

For å redusere en risiko ved hjelp av risikohåndtering må tiltakene være entydig utformet for å redusere risikoen. 
Dersom det for eksempel er en risiko for at et gen som er giftig for insekter og innsatt i en vekst, overføres til beslektede 
plantearter, kan passende kontrolltiltak være å isolere dem fra de beslektede artene i rom eller tid, eller muligens å endre 
utsettingsstedet til et sted der en bestemt risiko (for eksempel plantearter) ikke er til stede.

Håndteringsstrategier kan omfatte isoleringstiltak på alle relevante trinn i håndteringen og bruken av GMO-er. De kan 
også omfatte en lang rekke tiltak, for eksempel ulike metoder for reproduktiv isolasjon, fysiske eller biologiske hindre 
samt rengjøring av maskiner eller beholdere som har vært i kontakt med GMO-er osv.

Den nærmere utformingen av framgangsmåtene for risikohåndtering vil avhenge av:

bruken av GMO-en (utsettingens eller markedsføringens type og omfang),– 

GMO-typen (for eksempel genmodifiserte mikroorganismer, høyerestående ettårige planter, høyerestående – 
flerårige planter og dyr, GMO med én eller flere modifiseringer, én eller flere forskjellige GMO-typer),

allment habitat (for eksempel bio-geokjemisk tilstand, klima, tilgang til krysningspartnere av samme eller annen – 
art, opprinnelsessted, forbindelse mellom ulike habitater),

type landbrukshabitat (for eksempel landbruk, skogbruk, akvakultur, landdistrikter, områdenes størrelse, antall – 
forskjellige GMO-er),

type naturlig habitat (for eksempel tilstanden til bevarte områder).– 

Det bør tydelig angis hva risikohåndteringen innebærer i form av nødvendige tilpasninger av eksperimenter, 
markedsføringsvilkår osv., samt i hvilken grad risikoen forventes å bli redusert.

4.2.6. Trinn 6: Bestemmelse av GMO-en(e)s samlede risiko

Det bør foretas en vurdering av den samlede risikoen GMO-en(e) utgjør, der det tas hensyn til eventuelle foreslåtte 
risikohåndteringsstrategier.

På grunnlag av trinn 4, og eventuelt trinn 5, bør det foretas en endelig vurdering av den samlede risikoen, herunder 
omfanget av og sannsynligheten for skadevirkninger av GMO-en, basert på kombinasjonen av risikoer for hver enkelt 
skadevirkning, herunder kumulative virkninger av andre GMO-er. Den endelige vurderingen skal presenteres som 
et sammendrag av de samlede risikoene som oppstår i forbindelse med utsetting eller markedsføring, herunder den 
samlede usikkerheten.
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5. KONKLUSJONER OM POTENSIELLE MILJØVIRKNINGER SOM FØLGE AV UTSETTING ELLER 
MARKEDSFØRING AV GMO-ER

På grunnlag av en miljørisikovurdering utført i samsvar med prinsippene og metodikken beskrevet i avsnitt 3 og 4, bør 
opplysninger om punktene  som er oppført i del D1 eller D2 i vedlegg II til direktiv 2001/18/EF inngå i meldinger når 
det er hensiktsmessig, for å gjøre det lettere å trekke konklusjoner om potensielle miljøvirkninger som følge av utsetting 
eller markedsføring av GMO-er.

Framtidig utvikling, særlig for andre GMO-er enn planter, kan føre til nye rettledninger for hvilke opplysninger som 
skal tas med i meldingene.

6. REVISJON OG TILPASNING

6.1. Revisjon og tilpasning av en miljørisikovurdering

En miljørisikovurdering skal ikke anses som endelig. Den skal revideres regelmessig og ajourføres eller muligens 
endres for å ta hensyn til nye relevante opplysninger (i samsvar med artikkel 8 eller 20 i direktiv 2001/18/EF). Ved 
enhver revisjon skal det undersøkes hvor effektiv og nøyaktig miljørisikovurderingen og risikohåndteringen er, 
samtidig som det tas hensyn til opplysninger fra forskning, andre utsettinger og overvåking. Dette vil også avhenge av 
graden av usikkerhet som er fastsatt i miljørisikovurderingen.

Etter en slik revisjon bør miljørisikovurderingen og risikohåndteringen eventuelt tilpasses eller forbedres.

6.2. Revisjon og tilpasning av rettledningen for miljørisikovurderinger

Framtidig utvikling innen genmodifisering kan gjøre det nødvendig å tilpasse vedlegg II og disse rettledningene til den 
tekniske utvikling. En ytterligere differensiering av opplysningskrav for ulike typer GMO-er, for eksempel encellede 
organismer, fisk eller insekter, eller for bestemte anvendelser av GMO-er, for eksempel utvikling av vaksiner, kan være 
mulig når det innenfor Fellesskapet er innhentet tilstrekkelig erfaring med meldinger om utsetting av visse GMO-er 
(vedlegg III fjerde ledd).

Ved revisjon og tilpasning av rettledningen for miljørisikovurderinger bør det også, når det er hensiktsmessig, tas hensyn 
til behovet for tilpasning til den tekniske utvikling og til behovet for å utvikle ytterligere retningslinjer på grunnlag av 
erfaringene — dersom de er tilstrekkelige — med utsetting av bestemte GMO-er i bestemte økosystemer, i samsvar 
med kriteriene fastsatt i vedlegg V (artikkel 7 nr. 1) til direktivet, samt erfaringer og vitenskapelige bevis som gjelder 
sikkerheten for menneskers helse og miljøet i forbindelse med markedsføring av visse GMO-er (artikkel 16 nr. 2).

_____________
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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2001/18/EF(1), særlig første ledd i vedlegg VII,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til direktiv 2001/18/EF skal det før markedsføring 
av en genmodifisert organisme (heretter kalt «GMO») 
som utgjør eller inngår i produkter, inngis en melding til 
vedkommende myndighet i den medlemsstat der denne 
GMO-en skal markedsføres for første gang.

2) I henhold til direktiv 2001/18/EF skal melderen sikre 
at overvåking og rapportering om utsetting av en GMO 
utføres i samsvar med vilkårene som er fastsatt i GMO-ens 
markedsføringstillatelse i samsvar med artikkel 13 nr. 2, 
artikkel 19 nr. 3 og artikkel 20 i nevnte direktiv. 
Meldingen må derfor inneholde en overvåkingsplan, 
herunder et forslag til overvåkingsplanens varighet, i 
samsvar med vedlegg VII til direktiv 2001/18/EF.

3) Vedlegg VII til direktiv 2001/18/EF bør utfylles med 
rettledninger som gir utførlig veiledning om hvilke 
mål og alminnelige prinsipper som skal gjelde for 
overvåkingsplanen omhandlet i nevnte vedlegg, og 
hvordan den skal utformes.

4) Komiteen nedsatt i henhold til artikkel 30 nr. 2 i direktiv 
2001/18/EF ble rådspurt 12. juni 2002, og har ikke avgitt 
uttalelse om Kommisjonens forslag til vedtak —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Rettledningene fastsatt i vedlegget til dette vedtak skal utfylle 
vedlegg VII til direktiv 2001/18/EF.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Luxembourg, 3. oktober 2002.

 For Rådet

 F. HANSEN

 Formann

RÅDSVEDTAK

av 3. oktober 2002

om fastsettelse av rettledninger som skal utfylle vedlegg VII til europaparlaments- og  
rådsdirektiv 2001/18/EF om utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer og  

om oppheving av rådsdirektiv 90/220/EØF(*)

(2002/811/EF)

 2011/EØS/35/68

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 280 av 18.10.2002, s. 27, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 127/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 9, 21.2.2008, s. 44. 

(1) EFT L 106 av 17.4 2001, s. 1. 
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VEDLEGG

INNLEDNING

Ved direktiv 2001/18/EF er meldere pålagt å gjennomføre overvåkingsplaner for å påvise og identifisere eventuelle 
direkte eller indirekte, umiddelbare, forsinkede eller uforutsette virkninger av GMO-er på menneskers helse eller på 
miljøet etter at de er blitt markedsført som eller i produkter.

I henhold til direktivets artikkel 13 nr. 2 bokstav e) skal meldere som en del av meldingen om markedsføring av 
en GMO, framlegge en overvåkingsplan i samsvar med direktivets vedlegg VII. Planen skal omfatte et forslag til 
overvåkingsplanens varighet, som kan avvike fra den foreslåtte gyldighetstiden for tillatelsen. Vedlegg VII gir en 
alminnelig beskrivelse av målene som skal nås og de alminnelige prinsipper som skal følges ved utarbeidingen av 
overvåkingsplanen nevnt i artikkel 13 nr. 2, artikkel 19 nr. 3 og artikkel 20.

Denne rettledningen utfyller opplysningene i vedlegg VII og, innenfor rammen av direktivet,

beskriver nærmere målene for overvåkingen,– 

beskriver nærmere de alminnelige prinsippene for overvåkingen,– 

skisserer en ramme for utviklingen av hensiktsmessige overvåkingsplaner for tidsrommet etter markedsføringen.– 

Etter markedsføringen av en GMO er melderen i henhold til direktivets artikkel 20 nr. 1 rettslig forpliktet til å sikre 
at overvåking og rapportering utføres i henhold til vilkårene fastsatt i tillatelsen. I artikkel 19 nr. 3 bokstav f) er det 
fastsatt at den skriftlige tillatelsen alltid uttrykkelig skal angi overvåkingskravene i samsvar med vedlegg VII, herunder 
forpliktelser til å rapportere til Kommisjonen og vedkommende myndigheter. For å sikre innsyn i samsvar med 
artikkel 20 nr. 4 skal resultatene av overvåkingen gjøres tilgjengelig for allmennheten.

Overvåkingsplanene for GMO-er som skal markedsføres, må åpenbart utarbeides i hvert enkelt tilfelle idet det tas 
hensyn til miljørisikovurderingen, de endrede egenskapene som kjennetegner den berørte GMO-en, hvilken bruk 
GMO-ene er tiltenkt og mottakermiljøet. Denne rettledningen skal utgjøre en allmenn ramme, men er ikke ment å 
fastsette nærmere retningslinjer for utforming av overvåkingsplaner for alle GMO-er.

Det kan bli nødvendig å utfylle denne rammen med en mer spesifikk og utfyllende rettledning om overvåkingsplaner 
eller med sjekklister som gjelder bestemte egenskaper, vekster eller GMO-grupper.

Overvåking kan i alminnelighet defineres som systematisk måling over tid av variabler og prosesser, og forutsetter at 
det finnes særlige grunner til å innsamle slike opplysninger, for eksempel for å sikre at visse standarder er overholdt 
eller at visse vilkår er oppfylt, eller for å undersøke mulige endringer i forhold til visse utgangstilstander. I den 
forbindelse er det viktig å identifisere hvilken type virkninger eller variabler som skal overvåkes, og særlig verktøyene 
og systemene for å måle dem samt en passende varighet for målingene. Overvåkingsresultatene kan imidlertid være 
viktige for utviklingen av videre forskning.

Virkningsfull og generell overvåking forutsetter at det er utviklet egnede metoder som er tilgjengelige før 
overvåkingsprogrammene iverksettes. Overvåking bør ikke anses som forskning i seg selv, men som et middel for å 
vurdere eller kontrollere resultater og antakelser som bygger på tidligere forskning og vurderinger av mulige risikoer 
og forskning.

A.  FORMÅL

Før markedsføring av en GMO eller en kombinasjon av GMO-er som utgjør eller inngår i produkter, skal det 
inngis melding til vedkommende myndighet i den medlemsstat der GMO-en skal markedsføres for første gang. 
Denne meldingen skal i samsvar med artikkel 13 nr. 2 omfatte teknisk dokumentasjon, herunder en fullstendig 
miljørisikovurdering.

Formålet med en miljørisikovurdering er å identifisere og vurdere i hvert enkelt tilfelle GMO-ens mulige skadevirkninger, 
enten direkte eller indirekte, umiddelbare eller forsinkede, på menneskers helse og på miljøet, som markedsføring 
av GMO-en kan medføre. Ved vurderingen kan det også være behov for å ta hensyn til mulige langtidsvirkninger 
i forbindelse med vekselvirkninger med andre organismer og miljøet. Vurderingen av mulige skadevirkninger bør 
baseres på felles metoder som bygger på vitenskapelige bevis som kan kontrolleres på en uavhengig måte.

Det kan være store ulikheter mellom de enkelte GMO-ene med hensyn til de modifiserte artenes iboende egenskaper, 
selve modifiseringen og egenskapene som følger av den. Disse egenskapene vil i høy grad avgjøre hvilken type mulig 
virkning som vil kunne oppstå ved markedsføring av en GMO.
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Etter markedsføringen er det dessuten nødvendig å kontrollere at risikovurderingen av GMO-en som ble foretatt før 
markedsføringen, var riktig. Det kan heller ikke utelukkes at det kan oppstå mulige skadevirkninger som det ikke 
var tatt høyde for i vurderingen. Dette er formålet med overvåking etter markedsføring, som fastsatt i artikkel 20 i 
direktivet.

Formålet med overvåking etter markedsføring, som beskrevet i vedlegg VII, er derfor å:

bekrefte at alle antakelser i miljørisikovurderingen om forekomst og konsekvenser av mulige skadevirkninger av – 
GMO-en eller bruken av den, er korrekte, og

identifisere forekomsten av skadevirkninger på menneskers helse eller på miljøet som skyldes GMO-en eller – 
bruken av den, og som ikke ble forutsett i miljørisikovurderingen.

B.  ALMINNELIGE PRINSIPPER

Med overvåking i henhold til artikkel 13, 19 og 20 i direktiv 2001/18/EF og innenfor rammen av denne rettledningen 
menes overvåking etter markedsføring, som skjer etter at det er gitt tillatelse til markedsføring for en GMO.

I henhold til artikkel 13 nr. 2 bokstav e) skal meldere som en del av sine meldinger framlegge en overvåkingsplan i 
samsvar med vedlegg VII.

Tillatelsen skal i henhold til artikkel 19 nr. 3 bokstav f) uttrykkelig angi overvåkingsplanens tidsrom og eventuelle 
forpliktelser som påhviler personer som selger eller bruker produktet, herunder, når det gjelder dyrkede GMO-er, om 
deres plassering, på et informasjonsnivå som anses som passende.

På grunnlag av rapporter fra melderne bør vedkommende myndighet som mottok den opprinnelige meldingen, i 
samsvar med tillatelsen og innenfor rammen av overvåkingsplanen angitt i tillatelsen, underrette Kommisjonen og 
vedkommende myndigheter om resultatene og eventuelt, som beskrevet i artikkel 20 nr. 1, og om nødvendig etter 
samråd med de øvrige medlemsstatene, tilpasse overvåkingsplanen etter den første overvåkingsperioden.

Planlegging er nødvendig for alle former for overvåking, og det bør tas hensyn til både særskilt og generell overvåking 
ved utarbeiding av overvåkingsplaner. Dessuten bør overvåking av mulige skadelige, kumulative langtidsvirkninger 
betraktes som en obligatorisk del av overvåkingsplanen.

Dersom særskilt overvåking inngår i en overvåkingsplan, bør det legges vekt på mulige virkninger som følge av 
markedsføringen av en GMO som er identifisert gjennom konklusjonene og antakelsene i miljørisikovurderingen. 
Risikovurderinger og tilgjengelige vitenskapelige opplysninger gjør det mulig å anta at visse virkninger vil inntreffe, 
men det er langt vanskeligere å gjøre antakelser om mulige virkninger eller variabler som ikke kan forutses eller 
beregnes. Gjennom hensiktsmessig planlegging av overvåkingen kan det likevel være mulig å øke sannsynligheten 
for at slike virkninger oppdages tidlig. Utformingen av overvåkingsplanen bør derfor omfatte generell overvåking av 
uventede eller uforutsette skadevirkninger.

I den forbindelse bør det tas hensyn til kostnadseffektiviteten ved særskilt og generell overvåking. Dessuten bør 
overvåkingsplanen være i samsvar med den nyeste vitenskapelige viten og praksis.

Medlemsstatene kan selv bistå med overvåking etter den alminnelige forpliktelsen fastsatt i artikkel 4 nr. 5 som 
pålegger vedkommende myndighet å organisere inspeksjoner og eventuelt andre kontrolltiltak for å sikre at direktivet 
overholdes. Medlemsstatene har i samsvar med traktaten rett til å treffe ytterligere tiltak for overvåking og kontroll, 
utført for eksempel av nasjonale myndigheter, av markedsførte GMO-er som utgjør eller inngår i produkter. Det må 
likevel presiseres at slike tiltak ikke kan erstatte overvåkingsplanen som melderne har ansvaret for (men de kan inngå 
i planen dersom alle berørte parter samtykker i det).

Opplysningene som innhentes under overvåkingen, bør tolkes på bakgrunn av eksisterende miljøforhold og virksomhet 
for å fastsette en hensiktsmessig utgangstilstand. Generell overvåking og miljøovervåkingsprogrammer i alminnelighet 
kan også være til hjelp i denne sammenheng. Dersom det oppdages uventede endringer i miljøet, bør det overveies 
å foreta ytterligere risikovurderinger for å fastslå om endringene skyldes markedsføringen av GMO-en eller andre 
faktorer. På grunnlag av dette kan det også bli nødvendig å vurdere tiltak for å verne menneskers helse og miljøet.

C.  UTFORMING AV OVERVÅKINGSPLANEN

Overvåkingsplanen skal utformes på grunnlag av følgende tre hoveddeler:

1. overvåkingsstrategi,

2. overvåkingsmetode,

3. analyse, rapportering, revisjon.
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1.  Overvåkingsstrategi

En viktig del av overvåkingsstrategien er å identifisere mulige virkninger som følger av markedsføringen av en GMO, 
i hvilken utstrekning de trenger å bli overvåket samt egnede framgangsmåter og tidsrom for overvåkingen.

I første omgang bør det tas hensyn til sannsynligheten for mulige skadevirkninger, enten direkte, indirekte, umiddelbare 
eller forsinkede, som GMO-en kan forårsake, på bakgrunn av planlagt bruk og mottakermiljøet.

Direkte virkninger er primærvirkninger på menneskers helse eller på miljøet som følger av selve GMO-en og som ikke 
oppstår gjennom en kausal årsaksrekkefølge. For eksempel kan direkte virkninger av en vekst som er modifisert for å 
bli resistent mot et bestemt insekt, omfatte at insekter både i og utenfor målgruppen dør eller at populasjonen endres, 
som følge av toksinet som GMO-en produserer.

Indirekte virkninger er virkninger på menneskers helse eller på miljøet som oppstår gjennom en kausal årsaksrekkefølge. 
I eksemplet ovenfor kan for eksempel indirekte virkninger oppstå dersom en nedgang i populasjonen av insekter i 
målgruppen påvirker populasjoner av andre organismer som vanligvis livnærer seg av disse insektene.

Indirekte virkninger kan omfatte vekselvirkninger mellom flere organismer og miljøet, noe som gjør det vanskelig å 
forutse eventuelle mulige virkninger. Indirekte virkninger vil sannsynligvis først kunne observeres etter en viss tid. 
Disse faktorene må imidlertid anses som en del av strategien.

Umiddelbare virkninger er virkninger på menneskers helse eller på miljøet som vil kunne observeres i løpet av den tiden 
utsettingen av GMO-en pågår. Umiddelbare virkninger kan være direkte eller indirekte.

Forsinkede virkninger er virkninger på menneskers helse eller på miljøet som ikke vil kunne observeres i løpet av den 
tiden utsettingen av GMO-en pågår, men som vil kunne vise seg som en direkte eller indirekte virkning, enten på et 
senere tidspunkt eller etter at utsettingen er avsluttet. Et eksempel på en forsinket virkning er insekter som utvikler 
resistens mot Bt-toksin som følge av langvarig eksponering.

Umiddelbare og forsinkede virkninger kan i seg selv være direkte eller indirekte, men tidsforløpet er ikke det samme. 
Direkte virkninger inntreffer med størst sannsynlighet umiddelbart eller på kort sikt i et merkbart omfang. Det kan ta 
lengre tid før indirekte virkninger viser seg, men det kan likevel være nødvendig å ta dem i betraktning.

Det er svært vanskelig, om ikke umulig, å forutse mulige uforutsette eller uventede virkninger som ikke er belyst 
i risikovurderingen. Generell overvåking av mulige uforutsette eller uventede virkninger bør derfor inngå i 
overvåkingsstrategien.

1.1.  Ris ikovurdering

Av overvåkingsstrategien bør det framgå på hvilken måte vurderinger i risikovurderingen skal bekreftes med hensyn 
til bruken av GMO-en og mottakermiljøet. I den forbindelse bør det tas hensyn til konklusjonene og antakelsene i 
risikovurderingen, basert på vitenskapelige vurderinger og anbefalinger fra ekspertgrupper. I overvåkingsstrategien 
kan det også bli nødvendig å ta stilling til spørsmål som har oppstått i forbindelse med risikovurderingen og som 
til dels er uavklarte, for eksempel spørsmålet om mulige virkninger som først viser seg ved utsetting i stort omfang. 
Her kan en henvisning til rettledningene som skal utfylle vedlegg II til direktiv 2001/18/EF, om prinsippene for 
miljørisikovurderingen, være nyttig.

1.2.  Bakgrunnsopplysninger

Bakgrunnsopplysninger om den berørte GMO-en, herunder opplysninger fra forsøksutsettinger, vitenskapelige 
publikasjoner og relevante sammenlignbare opplysninger fra andre utsettinger, kan brukes i forbindelse med 
planleggingen og utformingen av overvåkingsplanen. Særlig opplysninger fra risikoforskning og overvåking av 
forsøksutsettinger vil være til stor nytte i denne sammenheng.

1.3.  Metode

Overvåkingsstrategiens metode bør beskrives. Hovedvekten vil i mange tilfeller bli lagt på primære spørsmål 
(nødvendig å vite) og på opprettelsen av en syklisk overvåkingsprosess slik at kvaliteten på programmet kan forbedres 
kontinuerlig.

Metoden skal gjøre det mulig å oppdage mulige skadevirkninger på et tidlig stadium. Tidlig påvisning av en GMOs 
eventuelle skadevirkninger gjør det mulig å revurdere og iverksette tiltak raskt for å begrense konsekvensene for 
miljøet.
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Overvåkingsplaner for GMO-er bør utformes trinnvis, samtidig som det tas hensyn til eksisterende opplysninger og 
overvåkingsmetoder. Ved en trinnvis framgangsmåte vil det i mange tilfeller være nødvendig å ta hensyn til utsettingens 
omfang. Det første trinnet kan baseres på resultater fra forsøksutsettinger, de påfølgende trinnene på omfattende 
frilandsforsøk og til slutt på undersøkelser av kommersielle arealer. Erfaringer og opplysninger fra overvåkingen av 
forsøksutsettinger av GMO-er vil derfor kunne være til nytte ved utformingen av de overvåkingsordninger som skal 
gjennomføres etter markedsføringen, og som kreves for å markedsføre GMO-er.

Eksisterende observasjonsprogrammer kan også tilpasses behovet for overvåking av GMO-er for å 
sikre sammenlignbarhet og begrense de ressurser som kreves for å utvikle metoden. Det kan dreie seg om 
eksisterende miljøobservasjonsprogrammer innen landbruk, næringsmiddelundersøkelser, naturvern, langsiktige 
miljøovervåkingsprogrammer, jordbunnsobservasjon og veterinærundersøkelser. En forutsetning for å ta med 
slike programmer i overvåkingsplanen er at melderne først inngår en hensiktsmessig avtale med de personer eller 
organisasjoner, herunder nasjonale myndigheter, som gjennomfører slike undersøkelser.

Dette avsnitt omhandler særlig særskilt overvåking og generell overvåking i samsvar med de to allmenne målene 
fastsatt i vedlegg VII, men andre former for overvåkingsordninger kan også komme i betraktning.

1.3.1.  Særskilt overvåking

Særskilt overvåking kan brukes til å bekrefte at vitenskapelig underbygde antakelser i miljørisikovurderingen om 
mulige skadevirkninger av en GMO og bruken av den, er korrekte.

Metoden skal:

vektlegge alle mulige virkninger på menneskers helse og på miljøet som er identifisert i miljørisikovurderingen, – 
samtidig som det tas hensyn til for eksempel ulike steder, jordbunnstyper og klimaforhold, og

angi at resultatene skal oppnås innenfor et bestemt tidsrom.– 

Første trinn i utviklingen av en overvåkingsplan for særskilt overvåking er å fastsette de særskilte målene for 
overvåkingsstrategien. Det skal blant annet fastsettes hvilke antakelser som er gjort i miljørisikovurderingen om 
forekomsten og konsekvensene av mulige skadevirkninger av GMO-en eller bruken av den, som skal bekreftes 
gjennom den særskilte overvåkingen. Dersom konklusjonene i risikovurderingen viser at det ikke er noen risiko eller at 
den bare er ubetydelig, vil det muligens ikke være behov for særskilt overvåking.

Mulige skadevirkninger som er identifisert i miljørisikovurderingen skal inngå i overvåkingsplanen bare dersom det er 
grunn til å tro at overvåking kan bidra til å bekrefte eller avkrefte antakelsene forbundet med disse virkningene.

Dersom den planlagte bruken av en GMO omfatter dyrking, kan det være nødvendig å overvåke mulige risikoer 
i forbindelse med GMO-enes pollenoverføring, spredning og persistens. I hvilken utstrekning dette vil kunne 
inntreffe avhenger også av omfanget av bruken og av mottakermiljøet, herunder nærheten til og forekomsten av 
formeringskompatible konvensjonelle vekster og viltvoksende beslektede arter.

Derimot vurderes ofte mulige miljørisikoer som følge av GMO-er som er godkjent bare for import og bearbeiding, som 
svært begrenset, ettersom disse ikke skal settes ut i miljøet og sannsynligvis ikke vil spre seg.

Mulige virkninger på menneskers helse og på miljøet som følge av utsetting eller markedsføring av en GMO, avhenger 
først og fremst av GMO-ens iboende egenskaper og dens særskilte genmodifisering. For eksempel vil mulige virkninger 
som følge av pollenoverføring fra genmodifiserte vekster til vekster som ikke er genmodifiserte eller til viltvoksende 
beslektede planter, i første omgang for en stor del avhenge av hvorvidt den genmodifiserte veksten formerer seg 
via utkrysning eller selvbestøving. I denne sammenheng kan det også være nødvendig å ta hensyn til viltvoksende 
beslektede arter.

Eventuelle påfølgende virkninger, for eksempel mulig utvikling av insekters resistens mot Bt-toksin, vil imidlertid være 
knyttet bare til GMO-er som er modifisert for å uttrykke dette toksinet. Dette gjelder ikke for GMO-er som er modifisert 
bare for toleranse for ugressmidler, ettersom disse GMO-ene ikke inneholder et gen for Bt-toksin.

På samme måte er overvåking av mulig overføring av gener for antibiotikaresistens og mulige konsekvenser av dette 
bare relevant for GMO-er som inneholder markørgener for antibiotikaresistens som en del av sin modifisering.

Når målene er fastsatt, på grunnlag av mulige skadevirkninger, er neste trinn å identifisere parametrene som må måles 
for å kunne nå disse målene. Parametrene og metodene som benyttes for å måle og vurdere dem, må være gyldige og 
formålstjenlige.
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1.3.2.  Generell overvåking

Generell overvåking bygger for en stor del på rutinemessig observasjon og bør brukes til å påvise forekomsten av 
uforutsette skadevirkninger på menneskers helse og på miljøet som ikke ble forutsett i risikovurderingen og som 
skyldes en GMO eller bruken av den. Dette vil sannsynligvis omfatte observasjon av fenotypiske egenskaper, men det 
kan også bli behov for mer detaljerte analyser.

I motsetning til særskilt overvåking skal generell overvåking:

ha som mål å påvise og registrere indirekte, forsinkede og/eller kumulative skadevirkninger som ikke ble – 
forutsett i risikovurderingen,

gjennomføres over lengre tid og om mulig innenfor et større område.– 

Hvilken type generell overvåking som skal gjennomføres, herunder steder, områder og eventuelle parametrer som 
skal måles, vil i stor grad avhenge av hvilken type uventet skadevirkning som overvåkes. For eksempel kan uventede 
skadevirkninger på det dyrkede økosystemet, som endringer i biologisk mangfold, kumulative miljøvirkninger som 
skyldes gjentatte utsettinger og vekselvirkninger, kreve en annen framgangsmåte enn generell overvåking av andre 
virkninger som følge av genoverføring.

Om mulig kan man i den generelle overvåkingen følge den etablerte praksis for rutinemessig overvåking, slik den 
følges for eksempel for landbruksvekster, plantevernmidler, veterinærpreparater og legemidler samt i programmer 
for overvåking av økosystemer, miljøobservasjon og naturvern. Overvåkingsplanen kan også inneholde nærmere 
opplysninger om hvordan innehaveren av tillatelsen kan innhente eller få tilgang til relevante opplysninger innsamlet 
av tredjemann på grunnlag av dennes etablerte praksis for rutinemessig overvåking.

Dersom den generelle overvåkingen følger den etablerte praksis for rutinemessig overvåking, bør praksisen samt 
nødvendige endringer som kreves for å gjennomføre en generell overvåking, beskrives.

1.4.  Utgangst i ls tander

Fastsettelse av mottakermiljøets utgangstilstand er en forutsetning for å kunne identifisere og vurdere endringene som 
observeres i forbindelse med overvåkingen. Kort sagt er utgangstilstanden et referansepunkt som endringer som følge 
av markedsføring av en GMO kan sammenlignes med. Utgangstilstanden skal derfor fastsettes før det forsøkes å påvise 
og overvåke slike virkninger. Parallellovervåking av «GMO-områder» og sammenlignbare «referanseområder uten 
GMO-er» kan være et alternativ og en nyttig framgangsmåte dersom miljøene er svært dynamiske.

Pålitelige opplysninger om mottakermiljøets tilstand, basert på egnede ordninger for miljøobservasjon, kan derfor være 
nødvendig før det gjennomføres overvåkingsprogrammer og miljøpolitiske tiltak. Programmer for miljøobservasjon er 
utformet for å ta hensyn til påviste, antatte og sannsynlige sammenhenger mellom økosystemer, og de kan bidra til å 
fastslå:

miljøets tilstand og endringer i miljøet,– 

årsakene til endringene og– 

forventet utvikling i miljøet.– 

Indikatorer på mottakermiljøets tilstand kan for eksempel være dyr, planter og mikroorganismer fra ulike 
organismegrupper og økosystemer. Relevante indikatorer kan velges ut på grunnlag av den berørte GMO-ens 
egenskaper og parametrene som skal overvåkes. Formeringskompatibilitet mellom andre organismer og GMO-en kan 
også være relevant. For hver indikatorart vil det finnes flere mulige parametrer for måling eller variabler for skikkethet, 
for eksempel antall, vekstrate, biomasse, formering, oppgang eller nedgang i populasjonen samt genetisk mangfold.

Det kan også være hensiktsmessig å vurdere utgangstilstanden med hensyn til endringer i driftspraksis som bruken av 
GMO-ene medfører. Dette kan omfatte endringer i bruk av plantevernmidler ved dyrking av vekster som er modifisert 
med tanke på toleranse for ugressmidler og resistens mot insekter. For overvåkingsplaner for genmodifiserte vekster 
med toleranse for ugressmidler kan det også være hensiktsmessig å vurdere bruken av ugressmidler på konvensjonelle 
vekster som en del av en hensiktsmessig utgangstilstand.

1.5.  Tidsrom

Tidsrommet for overvåkingen bør være så langt at det er mulig å påvise ikke bare mulige umiddelbare virkninger, 
men også forsinkede virkninger som er identifisert i miljørisikovurderingen. Det bør også tas hensyn til samspillet 
mellom risikoens antatte nivå og utsettingens varighet. En lengre utsettingsperiode kan gi økt risiko for kumulative 
virkninger. Dersom ingen umiddelbare virkninger oppstår over lengre tid kan fokuset for overvåkingen derimot rettes 
mot forsinkede og indirekte virkninger. Det bør også vurderes om det er nødvendig å forlenge overvåkingsplanens 
varighet utover tillatelsens gyldighetsperiode. Dette kan for eksempel være tilfelle dersom GMO-enes persistens i 
miljøet vil kunne være betydelig.
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Det foreslåtte tidsrommet for overvåkingsplanen bør angis, sammen med en oversikt over den sannsynlige hyppigheten 
av besøk/inspeksjoner samt eventuelt hvor ofte overvåkingsplanen skal revideres. I den forbindelse bør det tas hensyn 
til sannsynligheten for mulige virkninger som er omhandlet i risikovurderingen. Det bør for eksempel tas hensyn til 
skadevirkninger som kan oppstå som følge av en GMOs spredning, formering og persistens/overleving i miljøet etter 
markedsføring. For genmodifiserte mikrober som utsettes i forbindelse med programmer for biologisk sanering, kan 
dette ta dager eller måneder, men for visse vekster kan det ta flere år. Det bør også tas hensyn til sannsynligheten for 
spredning og persistens av de modifiserte sekvensene ved krysning med formeringskompatible arter.

Planleggingen av inspeksjoner vil i stor grad avhenge av hvilken type virkning som skal overvåkes. For eksempel 
vil virkninger av pollenoverføring bli synlige først etter blomstringen, men det kan være nyttig å besøke området før 
blomstringen for å kartlegge forekomsten av formeringskompatible arter i nærheten. På samme måte vil overvåking 
av forekomsten av selvsående arter i senere vekstperioder være knyttet til tidspunktet for frøfallet og den påfølgende 
frøbankens persistens og spiring.

Det kan også eventuelt behøves inspeksjoner før overvåkingen innledes for å fastslå relevante utgangstilstander.

Overvåkingsplaner og tidsrom bør ikke fastsettes en gang for alle, men revideres og tilpasses på grunnlag av resultater 
som innhentes mens overvåkingsprogrammet pågår.

1.6.  Ansvarsfordel ing

I henhold til direktivet er det melderen/innehaveren av tillatelsen som i siste instans er ansvarlig for å sikre at meldingen 
inneholder en overvåkingsplan, og at den iverksettes og gjennomføres på riktig måte.

I første omgang skal melderne i henhold til direktivets artikkel 13 nr. 2 bokstav e) som en del av meldingen framlegge 
en overvåkingsplan i samsvar med vedlegg VII. Den foreslåtte overvåkingsplanens egnethet er et av kriteriene som 
enhver søknad om markedsføring av en GMO bør vurderes etter. Planen skal vurderes bare på grunnlag av om den er 
egnet eller ikke, noe som krever at den oppfyller kravene i direktivet, men ikke nødvendigvis denne rettledningen.

I artikkel 20 nr. 1 heter det videre at etter markedsføring av en GMO som utgjør eller inngår i et produkt, skal melderen 
sikre at overvåking av og rapportering om GMO-en utføres i samsvar med vilkårene i tillatelsen. Dette skal oppnås 
gjennom korrekt gjennomføring av overvåkingsplanen.

Det bør derfor gå klart fram av meldingen hvordan ansvaret for de ulike trinnene i overvåkingsplanen er fordelt. Dette 
gjelder både særskilt overvåking og generell overvåking innenfor rammen av overvåkingsplanen. Selv om det er 
melderen som er ansvarlig for å sikre at overvåkingen gjennomføres, utelukker ikke det at tredjemann, som konsulenter 
og brukere, kan delta i overvåkingen og utføre noen av oppgavene som inngår i overvåkingsplanen. Ved generell 
overvåking kan dette omfatte Kommisjonen, medlemsstatene og/eller vedkommende myndigheter. Når tredjemann 
er ansatt eller innleid for å gjennomføre overvåkingsundersøkelser, skal det redegjøres nærmere for hva deres 
deltaking består i. Melderen/innehaveren av tillatelsen er ansvarlig for innsamling av opplysninger og resultater fra 
overvåkingen, og skal sørge for at opplysningene oversendes Kommisjonen og vedkommende myndigheter i samsvar 
med overvåkingsplanen, særlig med hensyn til påvisning av eventuelle skadevirkninger.

Det bør også påpekes at ingenting hindrer medlemsstatene i å gjennomføre ytterligere overvåking i form av særskilt 
overvåking eller generell overvåking. Overvåking av denne typen skal sette den risikohåndterende instans i stand 
til å treffe egnede tiltak umiddelbart dersom det oppstår uønskede og uidentifiserte virkninger innenfor rammen av 
tidligere risikovurderinger. Dette skal imidlertid ikke anses som en erstatning for overvåkingsplanen, som melderne 
fremdeles har ansvaret for å gjennomføre (selv om det kan utgjøre en del av overvåkingsplanen dersom alle berørte 
parter samtykker i det).

1.7.  Eksis terende ordninger

Det kan være mulig å utvide eksisterende eller generelle overvåkingsordninger til å omfatte mulige skadevirkninger 
som følge av markedsføring av GMO-er. Slike ordninger kan omfatte observasjonsprogrammer innen landbruk, 
næringsmiddelundersøkelser, naturvern, langsiktige miljøovervåkingsordninger, miljøobservasjonsprogrammer og 
veterinærundersøkelser.

Frøproduksjonsordninger som overholder OECDs klassifiseringsregler, og derfor omfatter rutinemessige inspeksjoner 
av felt og områdene omkring, kan for eksempel tilpasses overvåking på feltet av bestemte parametrer.

I medlemsstatene gjennomføres det allerede rutinemessig overvåking av konvensjonelle kommersielle vekster for 
å beregne gjødselsmengden og bekjempe skadedyr, sykdommer og ugress. Denne formen for overvåking utføres 
regelmessig i hele vekstsesongen av konsulenter som selger relevante landbruksprodukter, og av dyrkerne selv.
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Det kan derfor være mulig å knytte salget av genmodifiserte frø til en lignende tjeneste slik at representanter for 
selskapet eller innleide konsulenter i det minste kan bidra med en eller annen form for generell overvåking. Veiledning 
om overvåking og rapportering vil kunne distribueres til dyrkere som kjøper genmodifiserte grunnstammer, og det vil 
kunne være et vilkår for salg eller bruk at det inngås kontraktsmessige avtaler.

Dyrkere eller landbrukskonsulenter vil utvilsomt kunne gjennomføre undersøkelser av større uforutsette endringer eller 
virkninger, som spredning og etablering av selvsående planter i tilgrensende områder, dersom de får tydelig veiledning. 
Under slike forhold er det påregnet at overvåking av skadevirkninger kan innarbeides i de rutinemessige kontrollene 
for å fastsette innsatsfaktorene med hensyn til skadedyr- og ugressbekjempelse.

2.  Overvåkingsmetode

Dette avsnitt beskriver de ulike parametrene og elementene som muligens må identifiseres og overvåkes innenfor 
rammen av et overvåkingsprogram, samt overvåkingsmetodene, særlig med hensyn til områdene som skal overvåkes 
og overvåkingens hyppighet.

2.1.  Overvåkingsparametrer / -e lementer

De relevante parametrene/elementene som skal overvåkes må først identifiseres, og valget begrunnes. Dette vil i stor 
grad avhenge av konklusjonene i miljørisikovurderingen. Avgjørelser om hvilke parametrer eller elementer som skal 
overvåkes, må tas i hvert enkelt tilfelle på grunnlag av den berørte GMO-ens modifiserte egenskaper. Overvåkingen 
kan derfor omfatte tilsiktede virkninger av genmodifiseringen på organismer i målgruppen, for eksempel overvåking 
av maisengmottpopulasjoner i forbindelse med dyrking av Bt-maissorter.

Det kan imidlertid også være behov for at overvåkingsplanen tar i betraktning elementer som ikke er spesifikke, det 
kan blant annet dreie seg om:

virkninger som modifiseringen medfører for organismer utenfor målgruppen, herunder utvikling av resistens i – 
viltvoksende beslektede arter eller parasitter, endringer i vertsområdet eller i spredning av skadeorganismer og 
virus, utvikling av nye virus, 

spredning, etablering og persistens i miljøer eller økosystemer utenfor målgruppen,– 

utkrysning/formering (for eksempel forekomst, metode og hyppighet) med formeringskompatible viltvoksende – 
beslektede arter i naturlige populasjoner,

utilsiktede endringer i organismens grunnleggende atferd, for eksempel endringer i formering, antall avkom, – 
vekstatferd og frøenes overlevingsevne,

endringer i det biologiske mangfoldet (for eksempel artsantallet eller artssammensetningen).– 

2.2.  Områder/prøver

Overvåkingsplanen kan angi hvor overvåkingen skal gjennomføres og størrelsen på overvåkingsområdet. Det kan dreie 
seg om en medlemsstats territorium, geografiske regioner, steder, arealer eller andre egnede områder.

Områdene og/eller prøvene som skal overvåkes med hensyn til mulige virkninger av markedsføring av GMO-en, 
bør identifiseres, herunder dem som skal tjene som referanse- eller kontrollområder. Eventuelle referanse- eller 
kontrollområder og/eller -prøver må være tilstrekkelig representative med hensyn til miljø og bruksvilkår til at det kan 
trekkes meningsfylte konklusjoner. Dessuten skal prøvetakingsmetodene være vitenskapelig og statistisk underbygd. 
På grunnlag av dette kan slike opplysninger gi viktig informasjon om indikatorenes variasjon, og dermed bidra til at 
virkninger påvises mer effektivt.

Ved valget av de områder som skal overvåkes, f.eks. med hensyn til en genmodifisert dyrket art, kan det ved valget 
av habitater for overvåking tas i betraktning både vekstens egenskaper (iboende og modifiserte) og dens formering 
og spredning samt de typer økosystemer som kan påvirkes. Relevante overvåkingsområder omfatter utvalgte 
landbruksarealer der veksten dyrkes kommersielt, og omkringliggende habitater.

Det kan også bli nødvendig å utvide overvåkingen til å dekke tilgrensende områder eller naboområder, dyrkede eller 
udyrkede, områder der selvsående planter kan forekomme etter høsting samt vernede områder. Visse typer habitater, 
som forstyrrede områder og artsrike plantesamfunn, er mer utsatt for invasjon enn andre. Forstyrrede områder med lite 
vegetasjon og høy forekomst av urter og gress er særlig egnet for overvåking. For det første finnes de mange steder og 
ligger ofte i nærheten av landbruksområder som dyrkes intensivt. For det andre finnes disse områdene ofte langs veier, 
grøfter og jorder der sannsynligheten er størst for utilsiktet tap og spredning av frø.
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Overvåking av muligheten for overføring av genmateriale til formeringskompatible økologiske og konvensjonelle 
vekster kan også tas i betraktning. I så fall må det vurderes i hvilken grad slike vekster dyrkes i tilgrensende områder 
eller naboområder.

2.3.  Inspeksjoner

Den sannsynlige inspeksjonshyppigheten bør angis i overvåkingsplanen. Det kan for eksempel gjøres med en tidsplan 
som viser tidspunktene for og antallet planlagte inspeksjoner for et bestemt område. Som angitt i avsnitt 1.5 og 2.2 bør 
det i den forbindelse tas særlig hensyn til når det er mest sannsynlig at mulige skadevirkninger oppstår samt hvilke 
område(r) som skal overvåkes.

2.4.  Prøvetaking og analyse

Metoden for senere overvåking av disse parametrene/elementene bør også tydelig angis og beskrives, og det bør 
redegjøres for prøvetakings- og analysemetodene. Når det er hensiktsmessig skal standardmetoder anvendes, for 
eksempel europeiske CEN-standarder og OECD-metoder for overvåking av organismer i miljøet, og det skal henvises til 
metodens kilde. Overvåkingsmetodene skal være vitenskapelig underbygde og gyldige under de aktuelle forsøksvilkår; 
det bør derfor tas hensyn til metodens egenskaper, for eksempel selektivitet, spesifisitet, reproduseringsevne, eventuelle 
begrensninger, påvisningsgrenser og tilgangen til egnede kontroller.

I overvåkingsplanen skal det også angis hvordan metoden ved behov kan ajourføres i henhold til framgangsmåten/
strategien som er valgt for overvåkingen.

I utformingen av egnede prøvetakings- og prøvingsmetoder kan det anvendes statistisk analyse for å fastsette den 
optimale størrelsen på prøvene og de korteste overvåkingsperiodene som skal til for å sikre det statistiske nivået som 
kreves for å påvise virkninger.

2.5.  Innsamling og sammenst i l l ing av opplysninger

I overvåkingsplanen skal det både for særskilt og generell overvåking angis hvordan, av hvem og hvor ofte 
opplysningene skal innsamles og sammenstilles. Dette kan særlig være viktig dersom innsamlingen skal utføres av 
ansatt eller innleid tredjemann. Det kan hende at meldere må utarbeide standardiserte framgangsmåter, formater og 
protokoller for innsamling og registrering av opplysninger for å sikre ensartethet. Et eksempel på dette kan være 
standardiserte registreringsskjemaer eller direkte loggføring eller registrering av opplysninger i standardiserte regneark 
via bærbare datamaskiner. Det kan også være nødvendig at melderen oppgir hvordan opplysningene skal sammenstilles, 
og særlig hvordan opplysninger skal innhentes fra tredjemann, som f.eks. konsulenter eller brukere.

Det bør også oppgis frister for når, og hvor ofte, rapporter om resultatene av overvåkingen skal foreligge.

3.  Analyse, rapportering, revisjon

I overvåkingsplanen skal det angis hvor ofte opplysningene revideres og diskuteres i en samlet analyse.

3.1.  Vurdering

Vurderingen av opplysninger skal, når det er hensiktsmessig, omfatte statistisk analyse med egnede verdier for 
standardavvik slik at påfølgende beslutninger kan tas på riktige premisser. Det kan for eksempel gjelde beslutninger 
om hvorvidt vurderinger som belyses i risikovurderingen, er korrekte. I den forbindelse er korrekte utgangstilstander 
og/eller kontroller med hensyn til mottakermiljøets tilstand også av avgjørende betydning for korrekte vurderinger. 
Statistisk analyse bør dessuten vise om den valgte metoden, herunder prøvetaking og prøving, er hensiktsmessig.

Vurderingen av overvåkings- og undersøkelsesresultater kan vise om andre parametrer bør overvåkes. Det kan også bli 
nødvendig å overveie hensiktsmessige reaksjoner på eventuelle foreløpige resultater, særlig dersom de tyder på mulige 
skadevirkninger på sårbare habitater og organismegrupper.

Opplysningene som innhentes under overvåkingen, må kanskje tolkes på grunnlag av andre eksisterende miljøforhold 
og annen virksomhet. Dersom det observeres endringer i miljøet, kan det være nødvendig å foreta ytterligere vurderinger 
for å fastslå om endringene følger av GMO-en eller bruken av den, eller om slike endringer kan oppstå som følge av 
andre miljøfaktorer enn markedsføringen av GMO-en. Det kan da bli nødvendig å revurdere utgangstilstandene som 
brukes som sammenligningsgrunnlag.

Overvåkingsplanen skal struktureres slik at resultatene av både den særskilte og den generelle overvåkingen, men også 
all ytterligere forskning, klart kan brukes som grunnlag for beslutninger om fornyelse av tillatelser av produkter.
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3.2.  Rapporter ing

Etter markedsføring av en GMO er melderen i henhold til direktivets artikkel 20 nr. 1 rettslig forpliktet til å sikre at 
overvåking og rapportering utføres i samsvar med vilkårene fastsatt i tillatelsen. Rapporter om denne overvåkingen 
skal framlegges for Kommisjonen og vedkommende myndigheter i medlemsstatene, men det er ikke fastsatt noen 
frist for framleggingen. Opplysningene skal dessuten gjøres offentlig tilgjengelig i samsvar med kravene i direktivets 
artikkel 20 nr. 4. Melderne bør derfor redegjøre for rapporteringsvilkårene i overvåkingsplanen.

Dessuten bør det i overvåkingsplanen redegjøres for hvordan relevante opplysninger som er innsamlet gjennom 
etablert eller rutinemessig overvåkingspraksis, vil bli gjort tilgjengelig for innehaveren av tillatelsen og vedkommende 
myndigheter.

Meldere/innehavere av tillatelser skal sikre innsynsmuligheter i resultater og tiltak innenfor rammen av 
overvåkingsprogrammene, og det bør framgå av overvåkingsplanen hvordan innsamlede opplysninger skal rapporteres/
offentliggjøres. Det kan for eksempel gjøres via

informasjonsblader til brukere og andre berørte parter,– 

arbeidsgrupper med presentasjon og utveksling av opplysninger med berørte parter,– 

dokumenter arkivert hos foretakene,– 

informasjon på foretakenes nettsteder og– 

offentliggjøring av opplysninger i faglige og vitenskapelige publikasjoner.– 

Bestemmelsene i direktivets artikkel 20 gjelder også rapportering. I samsvar med artikkel 20 nr. 2 skal melderen, 
dersom det kommer nye opplysninger om risikoer fra brukere eller andre kilder, umiddelbart treffe de tiltak som er 
nødvendige for å verne menneskers helse og miljøet, og underrette vedkommende myndighet om dette.

I tillegg skal melderen revidere opplysningene og vilkårene oppført i meldingen.

3.3.  Revis jon og t i lpasning

Overvåkingsplaner skal ikke anses som endelige. Det er viktig at overvåkingsplanen og tilhørende metoder revideres 
med jevne mellomrom og ajourføres eller tilpasses ved behov.

I henhold til direktivets artikkel 20 nr. 1 kan vedkommende myndighet som mottar den opprinnelige meldingen, på 
grunnlag av rapporter framlagt av meldere og i samsvar med tillatelsen og rammen for den angitte overvåkingsplanen, 
tilpasse overvåkingsplanen etter den første overvåkingsperioden. Det er imidlertid melderen som har ansvaret for å 
gjennomføre den reviderte overvåkingsplanen.

Ved revisjon skal det undersøkes om måling og innsamling av opplysninger, herunder prøvetaking og analyse, foregår 
effektivt og nøyaktig. Det skal også undersøkes om overvåkingstiltakene effektivt følger opp risikovurderingene og 
eventuelle spørsmål som har oppstått i forbindelse med dem.

Dersom det for eksempel anvendes særskilte modeller for prognoser, kan disse valideres på grunnlag av de innsamlede 
opplysningene og senere vurderinger. På samme måte kan det ved behov tas hensyn til nye utviklinger og framskritt 
innen prøvetakings- og analyseteknikk.

Etter en revisjon kan det være nødvendig å endre metodene, overvåkingsmålene og overvåkingsprogrammet, som da 
bør tilpasses eller forbedres etter behov.

____________



23.6.2011 Nr. 35/727EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det 
europeiske fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/
EF av 12. mars 2001 om utsetting i miljøet av genmodifiserte 
organismer og om oppheving av rådsdirektiv 90/220/EØF(1), 
særlig artikkel 13 nr. 2 bokstav h),

under henvisning til forslag fra Kommisjonen og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til del C i direktiv 2001/18/EF skal det før en 
planlagt markedsføring av en genmodifisert organisme 
(heretter kalt «GMO») eller en kombinasjon av slike 
organismer, inngis en forhåndsmelding til vedkommende 
nasjonale myndighet.

2) Meldingen omfatter blant annet et sammendrag av 
relevant dokumentasjon, som vedkommende myndighet 
skal sende til vedkommende myndigheter i de 
øvrige medlemsstatene og til Kommisjonen, og som 
Kommisjonen umiddelbart skal gjøre tilgjengelig for 
allmennheten. Sammendraget skal utarbeides etter en 
bestemt mal.

3) Malen bør gjøre det mulig å sikre størst mulig utveksling 
av relevante opplysninger på en standardisert og lett 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 280 av 18.10.2002, s. 37, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 127/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 9, 21.2.2008, s. 44. 

(1) EFT L 106 av 17.4 2001, s. 1.

 forståelig måte, med forbehold for at opplysningene ikke 
kan brukes som grunnlag for en miljørisikovurdering.

4) Komiteen nedsatt ved artikkel 30 nr. 2 i direktiv 2001/18/
EF ble rådspurt 12. juni 2002 og har ikke avgitt uttalelse 
om Kommisjonens forslag til vedtak —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Ved utarbeidingen av sammendraget av dokumentasjonen som 
skal sendes til vedkommende nasjonale myndighet i henhold 
til artikkel 13 nr. 2 bokstav h) i direktiv 2001/18/EF, skal 
melderen benytte malen for sammendrag av opplysninger 
vedlagt dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Luxembourg, 3. oktober 2002.

 For Rådet

 F. HANSEN

 Formann

RÅDSVEDTAK

av 3. oktober 2002

om fastsettelse av en mal for sammendrag av opplysninger om markedsføring av genmodifiserte organismer som utgjør 
eller inngår i produkter, i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF(*)

(2002/812/EF)

 2011/EØS/35/69
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VEDLEGG

MAL for sammendrag av opplysninger om markedsføring av en GMO eller en KOMBINASJON AV GMO-er 
som UTGJØR ELLER inngår i produkter

INNLEDNING

Følgende mal skal benyttes ved sammendrag av dokumentasjonen som skal ledsage en melding til vedkommende 
nasjonale myndighet om markedsføring av en GMO eller en kombinasjon av GMO-er som utgjør eller inngår i 
produkter.

I utfylt stand er dette dokument et sammendrag av opplysningene som er gitt under tilsvarende punkter i den fullstendige 
dokumentasjonen. Risikovurderingen som kreves i henhold til direktiv 2001/18/EF, kan derfor ikke gjennomføres 
utelukkende på grunnlag av dette dokument.

Plassen avsatt til hvert svar er ikke et uttrykk for hvor nøyaktige opplysningene i sammendraget må være.

Malen for sammendrag av opplysninger består av del 1 og del 2.

Del 1 gjelder produkter som består av eller inneholder andre genmodifiserte organismer enn høyerestående planter, og 
omfatter følgende avsnitt:

A Alminnelige opplysninger

B Arten av GMO-er som inngår i produktet

C Produktets forventede atferd

D Opplysninger om tidligere utsettinger

E Opplysninger om overvåkingsplanen

Del 2 gjelder produkter som består av eller inneholder genmodifiserte høyerestående planter. Med «høyerestående 
planter» menes planter som tilhører den taksonomiske gruppen Gymnospermae og Angiospermae. Del 2 inneholder 
følgende avsnitt:

A Alminnelige opplysninger

B Arten av GMHP-er som inngår i produktet

C Opplysninger om tidligere utsettinger

D Opplysninger om overvåkingsplanen
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DEL 1

MAL FOR SAMMENDRAG AV OPPLYSNINGER OM PRODUKTER SOM INNEHOLDER ANDRE 
GENMODIFISERTE ORGANISMER ENN HØYERESTÅENDE PLANTER

A. Alminnelige opplysninger

1. Nærmere opplysninger om meldingen

a) Den medlemsstat meldingen gjelder

b) Meldingsnummer

c) Produktets navn (handelsbetegnelse og andre betegnelser)

d) Dato for bekreftelse av mottak av meldingen

2. Melder/produsent/importør

a) Melderens navn

b) Melderens adresse

c) Melderen er innenlands produsent □
 importør □

d) Ved import

Produsentens navni) 

Produsentens adresseii) 

3. Beskrivelse av GMO-er som inngår i produktet

Oppgi navn og egenskaper for hver type GMO som inngår i produktet

4. Generell beskrivelse av produktet

a) Produkttype

b) Produktets sammensetning

c) Produktets spesifisitet

d) Brukertyper
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e) Eventuelle særlige vilkår for bruk og håndtering som foreslås som forutsetning for tillatelsen det søkes om

f) Dersom det er relevant, de geografiske områder i EU som produktet skal begrenses til i henhold til vilkårene i 
tillatelsen det søkes om

g) Miljøtyper som produktet er uegnet for

h) Beregnet årlig etterspørselspotensial

i) i Fellesskapet

ii) i markeder som EU eksporterer til

i) Unik identifikasjonskode for GMO-en(e)

5. Har samme melder inngitt melding om kombinasjonen av GMO-er som inngår i produktet, i henhold til del B 
i direktiv 2001/18/EF?

Ja  □ Nei  □

i) Om ja, oppgi stat og meldingsnummer

ii) Om nei, vis til opplysninger fra risikoanalyser på grunnlag av elementene nevnt i del B i direktiv 2001/18/EF

6. Meldes produktet samtidig av samme melder i en annen medlemsstat?

Ja  □ Nei  □

Om ja, gi nærmere opplysninger

7. Er et annet produkt med samme kombinasjon av GMO-er blitt markedsført i EU av en annen melder?

Ja  □ Nei  □ Vet ikke  □

Om ja, gi nærmere opplysninger
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8. Sammendrag av opplysninger om tidligere eller nåværende utsettinger av samme GMO-er eller samme 
kombinasjon av GMO-er under forhold som er representative for ulike miljøer der det er mulig å bruke 
GMO-er

9. Redegjør for instrukser og/eller anbefalinger for lagring og håndtering, herunder obligatoriske begrensninger 
som foreslås som et vilkår for tillatelsen det søkes om

10. Forslag til emballasje

11. Eventuelle foreslåtte krav til merking, i tillegg til de lovpålagte

12. Melderens forslag til tiltak som skal treffes ved utilsiktet utslipp eller feilaktig bruk

13. Tiltak for disponering og behandling av avfall (dersom det er relevant)
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B. Arten av GMO-er som inngår i produktet

OPPLYSNINGER OM MOTTAKER- ELLER FORELDREORGANISMEN(E) SOM GMO-EN STAMMER 
FRA

14. Vitenskapelig navn og vanlige navn

15. Fenotypiske og genetiske egenskaper

16. Organismens geografiske utbredelse og habitat

17. Organismens genetiske stabilitet og faktorer som påvirker den

18. Mulighet for genoverføring og genutveksling med andre organismer og sannsynlige virkninger av 
genoverføring

19. Opplysninger om formering og faktorer som påvirker den
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20. Opplysninger om overleving og faktorer som påvirker den

21. Spredningsmåter og faktorer som påvirker dem

22. Vekselvirkninger med miljøet

23. a) Påvisningsmetoder

23. b) Ident i f ikasjonsmetoder

24. Klassifisering i henhold til gjeldende fellesskapsregler for vern av menneskers helse og/eller miljøet
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25. a) Sykdomsframkal lende egenskaper

25. b) Andre skadel ige egenskaper  ved organismen,  herunder  dens ekstracel lulære produkter,  i 
levende el ler  død t i ls tand

26. Arten og beskrivelse av kjente ekstrakromosomale genetiske elementer

27. Sammendrag av kjente, tidligere genmodifiseringer

OPPLYSNINGER OM GENMODIFISERINGEN
28. Metoder som er anvendt ved genmodifiseringen

29. Vektorens egenskaper

a) Vektorens art og opprinnelse
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b) Beskrivelse av vektorens oppbygning

c) Vektorens genkart og/eller restriksjonskart

d) Sekvensdata

e) Opplysninger om i hvilken utstrekning vektoren inneholder sekvenser hvis produkt eller funksjon er ukjent

f) Vektorens genoverføringsevne

g) Vektorens mobiliseringshyppighet

h) Del av vektoren som forblir i GMO-en

30. Opplysninger om geninnlegget

a) Metoder anvendt ved framstilling av geninnlegget
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b) Steder med restriksjoner

c) Geninnleggets sekvens

d) Opprinnelse og funksjon for hver bestanddel av geninnlegget i GMO-en

e) Opplysninger om i hvilken utstrekning geninnlegget er begrenset til den funksjon som kreves

f) Geninnleggets plassering i GMO-en

OPPLYSNINGER OM ORGANISMEN(E) SOM GENINNLEGGET STAMMER FRA 
(DONORORGANISMER)

31. Vitenskapelig navn og andre navn

32. Oppgi om donororganismen har sykdomsframkallende eller skadelige egenskaper; dersom den har det, oppgi 
egenskapenes art
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33. Dersom donororganismen har sykdomsframkallende eller skadelige egenskaper, oppgi om de innførte 
sekvensene på noen måte er medvirkende

34. Klassifisering i henhold til gjeldende fellesskapsregler for vern av menneskers helse og miljøet

35. Oppgi om naturlig utveksling av genmateriale mellom donor- og mottakerorganisme er mulig eller er 
observert

OPPLYSNINGER OM GMO-EN(E) SOM INNGÅR I PRODUKTET
36. Beskrivelse av genetiske trekk eller fenotypiske egenskaper, dersom de skiller seg fra mottaker- eller 

foreldreorganismens

37. GMO-ens genetiske stabilitet, dersom den skiller seg fra mottaker- eller foreldreorganismens

38. Uttrykksrate og -nivå for det nye genmaterialet
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39. De uttrykte proteinenes aktivitet

40. a) Beskrivelse  av påvisningsmetoder  for  GMO-en i  mil jøet ,  dersom de ski l ler  seg fra  det 
som gjelder  for  mottaker-  e l ler  foreldreorganismen

40. b) Beskr ive l se  av  iden t i f ikas jonsmetoder  fo r  å  sk i l l e  GMO-en  f ra  mot taker-  e l l e r 
foreldreorganismen

41. Helsevurderinger

a) Giftvirkninger eller allergiframkallende virkninger av GMO-ene og/eller deres stoffskifteprodukter, 
dersom de skiller seg vesentlig fra mottaker- eller foreldreorganismens

b) Farer knyttet til produktet, dersom de er av betydning

c) Sammenligning mellom GMO-en og donor-, mottaker- eller foreldreorganismen med hensyn til 
sykdomsframkallende evne, dersom forskjellene er vesentlige

d) Koloniseringsevne, dersom den skiller seg vesentlig fra mottaker- eller foreldreorganismens

e) Dersom organismen er mer sykdomsframkallende for immunkompetente mennesker enn mottaker- eller 
foreldreorganismen(e), oppgis opplysningene nevnt i vedlegg III A del II avsnitt C nr. 2 bokstav i) 
punkt iv)
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VEKSELVIRKNINGER MELLOM GMO-EN OG MILJØET

42. GMO-en(e)s overleving, formering og spredning i miljøet, dersom dette skiller seg fra det som gjelder for 
mottaker- eller foreldreorganismen

43. GMO-en(e)s miljøvirkninger, dersom de skiller seg fra mottaker- eller foreldreorganismens

C. Produktets forventede atferd, dersom den skiller seg fra mottaker- eller foreldreorganismens

PRODUKTETS MILJØVIRKNINGER

PRODUKTETS VIRKNINGER PÅ MENNESKERS HELSE, DERSOM DE SKILLER SEG FRA 
MOTTAKER- ELLER FORELDREORGANISMENS

D. Opplysninger om tidligere utsettinger

OVERSIKT OVER TIDLIGERE UTSETTINGER MELDT I HENHOLD TIL DIREKTIVETS DEL B 
(DERSOM DET ER RELEVANT)

1. Meldingsnummer

2. Utsettingssted

3. Formålet med utsettingen



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 35/740 23.6.2011

4. Utsettingens varighet

5. Overvåkingens varighet etter utsettingen

6. Formålet med overvåkingen etter utsettingen

7. Konklusjoner av overvåkingen etter utsettingen

8. Resultater av utsettingen med hensyn til eventuelle risikoer for menneskers helse og miljøet i henhold til 
artikkel 8 i direktiv 90/220/EØF eller artikkel 10 i direktiv 2001/18/EF

OVERSIKT OVER TIDLIGERE UTSETTINGER I ELLER UTENFOR FELLESSKAPET
1. Utsettingsstat

2. Myndighet som har tilsyn med utsettingen

3. Utsettingssted

4. Formålet med utsettingen

5. Overvåkingens varighet etter utsettingen
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6. Formålet med overvåkingen etter utsettingen

7. Konklusjoner av overvåkingen etter utsettingen

8. Resultater av utsettingen med hensyn til eventuelle risikoer for menneskers helse og miljøet

OVERSIKT OVER TIDLIGERE ARBEID MED HENSYN TIL RISIKOVURDERING FØR MARKEDS-
FØRING

E. Opplysinger om overvåkingsplanen — påviste trekk, egenskaper og usikkerhetsmomenter ved 
GMO-en eller dens vekselvirkninger med miljøet som bør behandles i planen for overvåking etter 
markedsføring
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DEL 2

MAL FOR SAMMENDRAG AV OPPLYSNINGER OM PRODUKTER SOM INNEHOLDER 
GENMODIFISERTE HØYERESTÅENDE PLANTER (GMHP)

A. Alminnelige opplysninger

1. Nærmere opplysninger om meldingen

a) Den medlemsstat meldingen gjelder

b) Meldingsnummer

c) Produktets navn (handelsbetegnelse og andre betegnelser)

d) Dato for bekreftelse av mottak av meldingen

2. Melder

a) Melderens navn

b) Melderens adresse

c) Melderen er innenlands produsent  □ importør  □

d) Ved import skal produsentens navn og adresse angis

3. Generell beskrivelse av produktet

a) Mottaker- eller foreldreplantens navn og genmodifiseringens tiltenkte funksjon

b) Særlige former som produktet ikke må markedsføres som (frø, snittblomster, plantedeler osv.), som et foreslått 
vilkår for tillatelsen som søknaden gjelder

c) Planlagt bruk av produktet og brukertyper

d) Eventuelle særlige instrukser og/eller anbefalinger for bruk, lagring og håndtering, herunder obligatoriske 
begrensninger som foreslås som et vilkår for tillatelsen som det søkes om

e) Dersom det er relevant, geografiske områder i EU som produktet skal begrenses til i henhold til vilkårene i 
tillatelsen som det søkes om

f) Miljøtyper som produktet er uegnet for

g) Foreslåtte krav til emballasje
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h) Eventuelle foreslåtte krav til merking, i tillegg til de lovpålagte

i) Beregnet årlig etterspørselspotensial

i Fellesskapeti) 

i markeder som EU eksporterer tilii) 

j) Unik identifikasjonskode for GMO-en(e)

4. Er GMHP-en som inngår i dette produktet, meldt i henhold til del B i direktiv 2001/18/EF og/eller direktiv 
90/220/EF?

Ja  □ Nei  □

i) Om nei, vis til opplysninger fra risikoanalyser på grunnlag av elementene nevnt i del B i direktiv 2001/18/EF

5. Meldes produktet samtidig i en annen medlemsstat?

Ja  □ Nei  □

i) Om nei, vis til opplysninger fra risikoanalyser på grunnlag av elementene nevnt i del B i direktiv 2001/18/EF

eller

Er produktet blitt meldt i en tredjestat, enten tidligere eller samtidig?

Ja  □ Nei  □

Om ja, gi nærmere opplysninger

6. Er samme GMHP tidligere blitt meldt for markedsføring i Fellesskapet?

Ja  □ Nei  □

Om ja, oppgi meldingsnummer og medlemsstat
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7. Melderens forslag til tiltak som skal treffes ved utilsiktet utslipp eller feilaktig bruk, samt tiltak for 
disponering og behandling

B. Arten av GMHP-er som inngår i produktet

 OPPLYSNINGER OM MOTTAKERPLANTER ELLER (EVENTUELT) FORELDREPLANTER

8. Fullstendig navn

a) Familie

b) Slekt

c) Art

d) Underart

e) Kultivar/foredlingslinje

f) Vanlig navn

9. a) Opplysninger  om formering

i) Formeringsmåte(r)

ii) Eventuelt særlige faktorer som påvirker formeringen

iii) Generasjonstid
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9. b) Formeringskompatibi l i te t  med andre dyrkede el ler  vi l le  plantear ter

10. Overlevingsevne

a) Evne til å danne strukturer som fremmer overleving og dvale

b) Eventuelt særlige faktorer som påvirker overlevingsevnen

11. Spredning

a) Spredningsmåter og -omfang

b) Eventuelt særlige faktorer som påvirker spredningen

12. Plantens geografiske utbredelse

13. For plantearter som vanligvis ikke dyrkes i medlemsstaten(e), beskrivelse av plantens habitat, herunder 
opplysninger om naturlige predatorer, parasitter, konkurrenter og symbionter

14. Mulige betydelige vekselvirkninger mellom planten og andre organismer i økosystemet der planten vanligvis 
dyrkes, herunder opplysninger om giftvirkninger på mennesker, dyr og andre organismer
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15. Fenotypiske og genetiske egenskaper

OPPLYSNINGER OM GENMODIFISERINGEN
16. Beskrivelse av metoder som er anvendt ved genmodifiseringen

17. Den anvendte vektorens art og opprinnelse

18. Størrelse, opprinnelse (donororganismen(e)s navn) og planlagt funksjon for hver bestanddel av regionen som 
skal innføres

OPPLYSNINGER OM GMHP-EN
19. Beskrivelse av de trekk og egenskaper som er innført eller modifisert

20. Opplysninger om de sekvenser som faktisk er innført/fjernet/modifisert

a) Innleggets størrelse og struktur og de metoder som er anvendt for å karakterisere det, herunder opplysninger 
om enhver del av vektoren som er innført i GMHP-en, eller om enhver bærer av fremmed DNA som er igjen i 
GMHP-en

b) Ved fjerning, de fjernede regioners størrelse og funksjon
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c) Innleggets plassering i plantecellene (integrert i kromosomet, kloroplast, mitokondrier eller i en ikke-integrert 
form), samt metoder for bestemmelse av det

d) Antall kopier av geninnlegget og dets genetiske stabilitet

e) Ved andre modifiseringer enn innlegg eller fjerning, beskriv det modifiserte genmaterialets funksjon før og etter 
modifiseringen, samt direkte endringer i genuttrykk som følge av modifiseringen

21. Opplysninger om geninnleggets uttrykk

a) Opplysninger om geninnleggets uttrykk og de metoder som er anvendt for å karakterisere det

b) Deler av planten der geninnlegget er uttrykt (f.eks. røtter, stilk, pollen osv.)

22. Beskrivelse av ulikhetene mellom GMHP-en og mottakerplanten med hensyn til

a) Formeringsmåte og/eller –hastighet

b) Spredning

c) Overlevingsevne

d) Andre ulikheter



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 35/748 23.6.2011

23. Mulighet for overføring av genmateriale fra GMHP-en til andre organismer

24. Opplysninger om eventuelle skadevirkninger på menneskers helse og miljøet som følge av genmodifiseringen

25. Opplysninger om GMHP-ens sikkerhet med hensyn til dyrs helse, når GMHP-en skal brukes i fôr, dersom den 
skiller seg fra det som gjelder for mottaker- eller foreldreorganismen(e)

26. Eventuelle vekselvirkninger mellom GMHP-en og målorganismer, dersom de skiller seg fra det som gjelder for 
mottaker- eller foreldreorganismen(e)

27. Potensielt betydelige vekselvirkninger med organismer utenfor målgruppen, dersom de skiller seg fra det som 
gjelder for mottaker- eller foreldreorganismen(e)
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28. Beskrivelse av påvisnings- og identifikasjonsmetoder for GMHP-en, for å skille den fra mottaker- eller 
foreldreorganismen(e)

OPPLYSNINGER OM MULIGE MILJØVIRKNINGER SOM FØLGE AV UTSETTING AV GMHP-EN
29. Mulige miljøvirkninger av utsettingen eller markedsføringen av GMO-er (vedlegg II avsnitt D.2 i direktiv 

2001/18/EF), dersom de skiller seg fra en lignende utsetting eller markedsføring av mottaker- eller 
foreldreorganismen(e)

30. Eventuelt mulige miljøvirkninger av vekselvirkningen mellom GMHP-en og målorganismer, dersom de skiller 
seg fra det som gjelder for mottaker- eller foreldreorganismen(e)

31. Eventuelle miljøvirkninger av mulige vekselvirkninger med organismer utenfor målgruppen, dersom de skiller 
seg fra det som gjelder for mottaker- eller foreldreorganismen(e)

a) Virkninger på det biologiske mangfoldet i dyrkingsområdet

b) Virkninger på det biologiske mangfoldet i andre habitater

c) Virkninger på bestøvere

d) Virkninger på arter som er truet av utryddelse
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C. Opplysninger om tidligere utsettinger

32. Oversikt over tidligere utsettinger meldt i henhold til del B i direktiv 2001/18/EF og i henhold til del B i direktiv 
90/220/EØF av samme melder

a) Meldingsnummer

b) Konklusjoner av overvåkingen etter utsettingen

c) Resultater av utsettingen med hensyn til eventuelle risikoer for menneskers helse og miljøet (framlagt for 
vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 10 i direktiv 2001/18/EF)

33. Oversikt over tidligere utsettinger som er foretatt i eller utenfor Fellesskapet av samme melder

a) Utsettingsstat

b) Myndighet som har tilsyn med utsettingen

c) Utsettingssted

d) Formålet med utsettingen

e) Utsettingens varighet

f) Formålet med overvåkingen etter utsettingen

g) Overvåkingens varighet etter utsettingen
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h) Konklusjoner av overvåkingen etter utsettingen

i) Resultater av utsettingen med hensyn til eventuelle risikoer for menneskers helse og miljøet

D. Opplysinger om overvåkingsplanen — påviste trekk, egenskaper og usikkerhetsmomenter ved 
GMO-en eller dens vekselvirkninger med miljøet som bør behandles i planen for overvåking etter 
markedsføring
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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/
EF av 12. mars 2001 om utsetting i miljøet av genmodifiserte 
organismer og om oppheving av rådsdirektiv 90/220/EØF(1), 
særlig artikkel 11 nr. 1,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til del B i direktiv 2001/18/EF skal det før en 
planlagt utsetting av en genmodifisert organisme (heretter 
kalt «GMO») eller en kombinasjon av slike organismer, 
for andre formål enn markedsføring, gis forhåndsmelding 
til vedkommende myndighet.

2) Innenfor rammen for utveksling av opplysninger mellom 
vedkommende myndigheter og Kommisjonen fastsatt 
ved direktiv 2001/18/EF skal myndigheten deretter sende 
Kommisjonen et sammendrag av meldingen etter en 
bestemt mal, og Kommisjonen skal videresende kopier 
av sammendraget til de andre medlemsstatene.

3) Malen bør gjøre det mulig å sikre størst mulig utveksling 
av relevante opplysninger på en standardisert og lett 
forståelig måte, med forbehold for at opplysningene ikke 

kan brukes som grunnlag for en miljørisikovurdering.

4) Komiteen nedsatt ved artikkel 30 nr. 2 i direktiv 2001/18/
EF ble rådspurt 12. juni 2002 og har ikke avgitt uttalelse 
om Kommisjonens forslag til vedtak —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedkommende myndigheter utpekt av medlemsstatene i 
henhold til direktiv 2001/18/EF skal anvende den malen for 
sammendrag av melding som er vedlagt dette vedtak, når 
de oversender Kommisjonen sammendraget av en melding 
mottatt i henhold til artikkel 6 i nevnte direktiv.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Luxembourg, 3. oktober 2002.

 For Rådet

 F. HANSEN

 Formann

RÅDSVEDTAK

av 3. oktober 2002

om fastsettelse av malen for sammendrag av melding om utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer for andre formål 
enn markedsføring i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF(*)

(2002/813/EF)

 2011/EØS/35/70

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 280 av 18.10.2002, s. 62, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 127/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 9, 21.2.2008, s. 44.

(1) EFT L 106 av 17.4.2001, s. 1.
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VEDLEGG

MAL FOR SAMMENDRAG AV MELDING OM UTSETTING AV EN GMO ELLER EN KOMBINASJON 
AV GMO-ER FOR ANDRE FORMÅL ENN MARKEDSFØRING

INNLEDNING

Malen for sammendrag av melding om utsetting av en GMO eller en kombinasjon av GMO-er er utarbeidet med 
henblikk på og i samsvar med framgangsmåtene fastsatt i artikkel 11 i direktiv 2001/18/EF.

Denne malen for sammendrag av melding er ikke utformet for å omfatte alle opplysninger som kreves for å gjennomføre 
en miljørisikovurdering.

Plassen avsatt til hvert svar er ikke et uttrykk for hvor nøyaktige opplysningene i sammendraget av melding må være.

Malen for sammendrag av melding består av del 1 og del 2.

Del 1 gjelder produkter som består av eller inneholder andre genmodifiserte organismer enn høyerestående planter, og 
omfatter følgende avsnitt:

A Alminnelige opplysninger

B Opplysninger om mottaker- eller foreldreorganismene som GMO-en stammer fra

C Opplysninger om genmodifiseringen

D Opplysninger om organismen(e) som geninnlegget stammer fra (donor)

E Opplysninger om den genmodifiserte organismen

F Opplysninger om utsettingen

G Vekselvirkninger mellom GMO-en og miljøet og mulige miljøvirkninger

H Opplysninger om overvåking

I Opplysninger om tiltak etter utsetting og avfallsbehandling

J Opplysninger om beredskapsplaner

I del 1 bør opplysningene i sammenfattet form korrekt gjengi de opplysninger som er framlagt for vedkommende 
myndighet i samsvar med artikkel 6 og 7 i direktiv 2001/18/EF på de vilkår som er fastsatt i innledningen til 
vedlegg III A.

Del 2 gjelder produkter som består av eller inneholder genmodifiserte høyerestående planter. Med «høyerestående 
planter» menes planter som tilhører den taksonomiske gruppen Gymnospermae og Angiospermae. Del 2 inneholder 
følgende avsnitt:

A Alminnelige opplysninger

B Opplysninger om den genmodifiserte planten

C Opplysninger om forsøksutsettingen

D Sammendrag av mulige miljøvirkninger av utsettingen av de genmodifiserte høyerestående plantene

E Kort beskrivelse av eventuelle risikohåndteringstiltak truffet av melderen

F Sammendrag av planlagte frilandsforsøk som er utformet for å frambringe nye opplysninger om utsettingens 
virkninger på menneskers helse og på miljøet

I del 2 bør opplysningene i sammenfattet form korrekt gjengi de opplysninger som er framlagt for vedkommende 
myndighet i samsvar med artikkel 6 og 7 i direktiv 2001/18/EF på de vilkår som er fastsatt i innledningen til 
vedlegg III B.
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DEL 1

MAL FOR SAMMENDRAG AV MELDING OM UTSETTING AV ANDRE GENMODIFISERTE ORGANISMER 
ENN HØYERESTÅENDE PLANTER I SAMSVAR MED ARTIKKEL 11 I DIREKTIV 2001/18/EF

A. Alminnelige opplysninger

1. Nærmere opplysninger om meldingen

a) Den medlemsstat meldingen gjelder

b) Meldingsnummer

c) Dato for bekreftelse av mottak av meldingen

d) Prosjektets tittel

e) Planlagt tidsrom for utsettingen

2. Melder

Navn på institusjon eller selskap

3. Beskrivelse av GMO-en

a) Angi om GMO-en er en/et: viroid  □ 
  RNA-virus  □ 
  DNA-virus  □ 
  bakterie  □ 
  sopp  □ 
  dyr   □ 
   — pattedyr □ 
   — insekt □ 
   — fisk □ 
   — annet dyr □  angi rekke, klasse 

 annet, gi nærmere opplysninger (rike, rekke, klasse)

b) GMO-ens identitet (slekt og art)

c) Genetisk stabilitet i henhold til vedlegg III A avsnitt II A nr. 10

4. Har samme melder planlagt samme GMO-utsetting andre steder i Fellesskapet (i samsvar med artikkel 6 nr. 1)?

Ja □ Nei □

Om ja, angi landkode(r)



23.6.2011 Nr. 35/755EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

5. Har samme melder gitt melding om utsetting av samme GMO andre steder i Fellesskapet?

Ja □ Nei □

Om ja:

—  Den medlemsstat meldingen gjelder

—  Meldingsnummer

6. Har samme eller en annen melder gitt melding om utsetting eller markedsføring av samme GMO utenfor 
Fellesskapet?

Ja □ Nei □

Om ja:

—  Den medlemsstat meldingen gjelder

—  Meldingsnummer

7. Sammendrag av mulige miljøvirkninger av utsettingen av GMO-ene

B. Opplysninger om mottaker- eller foreldreorganismene som GMO-en stammer fra

1. Beskrivelse av mottaker- eller foreldreorganismen

 Angi om mottaker- eller foreldreorganismen er en/eta) 

viroid □ 
RNA-virus □ 
DNA-virus □ 
bakterie □ 
sopp □ 
dyr □

—  pattedyr □

—  insekt □

—  fisk □

—  annet dyr □ angi rekke, klasse

annet, gi nærmere opplysninger
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2. Navn

i) Orden og/eller høyere takson (gjelder dyr)

ii) Slekt

iii) Art

iv) Underart

v) Stamme

vi) Patovar (biotype, økotype, rase osv.)

vii) Vanlig navn

3. Organismens geografiske utbredelse

a) Naturlig forekommende eller på annen måte etablert i staten der meldingen er innsendt

Ja □ Nei □ Vet ikke □

Naturlig forekommende eller på annen måte etablert i andre stater i Fellesskapetb) 

i) Ja  □

Om ja, angi type økosystem der den finnes:

atlantisk □

middelhavsområdet □

borealt □

alpint □

kontinentalt □

makaronesisk □

ii) Nei  □

iii) Vet ikke  □ 

c) Brukes den ofte i staten der meldingen er innsendt?

Ja □ Nei □

d) Oppbevares den ofte i staten der meldingen er innsendt?

Ja □ Nei □
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4. Organismens naturlige habitat

a) Dersom organismen er en mikroorganisme

Vann □

Jord, frittlevende □

Jord, i symbiose med planters rotsystemer □

I symbiose med planters blad- eller stilksystemer □

I symbiose med dyr □

Annet (gi nærmere opplysninger)

b) Dersom organismen er et dyr: naturlig habitat eller vanlig landbruksøkosystem

5. a) Påvisningsmetoder

5. b) Ident i f iser ingsmetoder

6. Er mottakerorganismen klassifisert etter gjeldende fellesskapsregler for vern av menneskers helse og/eller 
miljøet?

Ja □ Nei □

Om ja, gi nærmere opplysninger

7. Er mottakerorganismen (herunder dens ekstracellulære produkter) sykdomsframkallende eller skadelig på 
annen måte, i levende eller død tilstand?

Ja □ Nei □ Vet ikke □

Om ja,

a) for hvilke av følgende organismer? mennesker □

dyr □

planter □

annet □

b) angi relevante opplysninger nevnt i vedlegg III A avsnitt II punkt A nr. 11 bokstav d) i direktiv 2001/18/EF
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8. Opplysninger om formering

a) Generasjonstid i naturlige økosystemer

b) Generasjonstid i økosystemet der utsettingen vil finne sted

c) Formeringsmåte kjønnet  □ ukjønnet  □

d) Faktorer som påvirker formeringen

9. Overlevingsevne

a) Evne til å danne strukturer som fremmer overleving eller dvale

i) endosporer □

ii) cyster □

iii) sklerotier □

iv) ukjønnede sporer (sopp) □

v) kjønnede sporer (sopp) □

vi) egg □

vii) pupper □

viii) larver □

ix) annet (gi nærmere opplysninger)

b) Faktorer som påvirker overlevingsevnen

10. a) Spredningsmåter

10. b) Faktorer  som påvirker  spredningen
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11. Tidligere genmodifiseringer av mottaker- eller foreldreorganismen hvis utsetting allerede er meldt i staten der 
meldingen er innsendt (angi meldingsnumre)

C. Opplysninger om genmodifiseringen

1. Type genmodifisering

i) Innføring av genmateriale □

ii) Fjerning av genmateriale □

iii) Basesubstitusjon □

iv) Cellefusjon □

v) Annet (gi nærmere opplysninger)

2. Forventet resultat av genmodifiseringen

3. a) Er  det  benyt te t  en vektor  i  endringsprosessen?

Ja □ Nei □

Om nei, gå rett til spørsmål 5.

3. b) Om ja ,  er  vektoren hel t  e l ler  delvis  t i l  s tede i  den modif iser te  organismen?

Ja □ Nei □

Om nei, gå rett til spørsmål 5.

4. Dersom svaret på 3 b) er ja, gi følgende opplysninger:

a) Vektortype

plasmid □

bakteriofag □

virus □

cosmid □

transposon □

annet (gi nærmere opplysninger)
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b) Vektorens identitet

c) Vektorens vertsområde

d) Forekomst i vektoren av sekvenser som gir en fenotype som kan selekteres eller identifiseres

Ja □ Nei □

Antibiotikaresistens □

Annet (gi nærmere opplysninger)

Angi hvilket gen for antibiotikaresistens som er innført

e) Vektorens bestanddeler

f) Metode for å innføre vektoren i mottakerorganismen

i) transformasjon □

ii) elektroporering □

iii) makroinjeksjon □

iv) mikroinjeksjon □

v) infisering □

vi) annet (gi nærmere opplysninger)

5. Dersom svaret på spørsmål C.3 a) og b) er nei, hvilken metode ble anvendt i genmodifiseringen?

i) transformasjon □

ii) mikroinjeksjon □

iii) mikroinnkapsling □

iv) makroinjeksjon □

v) annet (gi nærmere opplysninger)

6. Opplysninger om geninnlegget

a) Geninnleggets sammensetning

b) Opphav til hver enkelt bestanddel av geninnlegget

c) Planlagt funksjon for hver enkelt bestanddel av geninnlegget i GMO-en
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d) Geninnleggets plassering i vertsorganismen

— i et fritt plasmid □
— integrert i kromosomet □

— annet (gi nærmere opplysninger)

e) Inneholder geninnlegget deler hvis produkt eller funksjon er ukjent?

Ja □ Nei □

Om ja, gi nærmere opplysninger

D. Opplysninger om organismen(e) som geninnlegget stammer fra

1. Angi om det er en/et:

viroid □

RNA-virus □

DNA-virus □

bakterie □

sopp □

dyr  □

— pattedyr □

— insekt □

— fisk □

— annet dyr □ (angi fylum, klasse)
annet (gi nærmere opplysninger)

2. Fullstendig navn

i) Orden og/eller høyere takson (gjelder dyr)

ii) Familie (gjelder planter)

iii) Slekt

iv) Art

v) Underart

vi) Stamme

vii) Kultivar/foredlingslinje
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vii) Patovar

ix) Vanlig navn

3. Er organismen (herunder dens ekstracellulære produkter) sykdomsframkallende eller skadelig på annen måte, 
i levende eller død tilstand?

Ja □ Nei □ Vet ikke □

Om ja,

a) for hvilke av følgende organismer? mennesker □

dyr □

planter □

annet □

b) er de innførte sekvensene på noen måte delaktige i organismens sykdomsframkallende eller skadelige 
egenskaper?

Ja □ Nei □ Vet ikke □

Om ja, angi relevante opplysninger nevnt i vedlegg III A avsnitt II punkt A nr. 11 bokstav d)

4. Er donororganismen klassifisert etter gjeldende fellesskapsregler for vern av menneskers helse og/eller 
miljøet, som for eksempel direktiv 90/679/EØF om vern av arbeidstakere mot fare ved å være utsatt for 
biologiske agenser på arbeidsplassen?

Ja □ Nei □

Om ja, gi nærmere opplysninger

5. Forekommer det naturlig utveksling av genmateriale mellom donor- og mottakerorganismen?

Ja □ Nei □ Vet ikke □

E. Opplysninger om den genmodifiserte organismen

1. Genetiske trekk eller fenotypiske egenskaper ved mottaker- eller foreldreorganismen som er endret som følge 
av genmodifiseringen

a) Skiller GMO-en seg fra mottakerorganismen med hensyn til overlevingsevne?

Ja □ Nei □ Vet ikke □

Gi nærmere opplysninger

b) Skiller GMO-en seg på noen måte fra mottakerorganismen med hensyn til formeringsmåte og/eller -hyppighet?

Ja □ Nei □ Vet ikke □

Gi nærmere opplysninger
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c) Skiller GMO-en seg fra mottakerorganismen med hensyn til spredning?

Ja □ Nei □ Vet ikke □

Gi nærmere opplysninger

d) Skiller GMO-en seg fra mottakerorganismen med hensyn til sykdomsframkallende evne?

Ja □ Nei □ Vet ikke □

Gi nærmere opplysninger

2. Den genmodifiserte organismens genetiske stabilitet

3. Er GMO-en (herunder dens ekstracellulære produkter) i vesentlig grad sykdomsframkallende eller skadelig, i 
levende eller død tilstand?

Ja □ Nei □ Vet ikke □

Om ja,

a) for hvilke av følgende organismer? mennesker □
dyr □
planter □
annet □

b) angi relevante opplysninger nevnt i vedlegg III A avsnitt II punkt A nr. 11 bokstav d) og avsnitt II punkt C nr. 2 
bokstav i)

4. Beskrivelse av identifiserings- og påvisningsmetoder

a) Metoder som benyttes for å påvise GMO-en i miljøet

b) Metoder som benyttes for å identifisere GMO-en

F. Opplysninger om utsettingen

1. Formålet med utsettingen (herunder eventuelle betydelige miljøfordeler som kan forventes)
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2. Skiller utsettingsstedet seg fra mottaker- eller foreldreorganismens naturlige habitat eller fra det økosystem 
der den vanligvis benyttes, oppbevares eller finnes?

Ja □ Nei □

Om ja, gi nærmere opplysninger

3. Opplysninger om utsettingsområdet og området omkring

a) Geografisk beliggenhet (administrativt område, eventuelt med angivelse av kartreferanse)

b) Stedets størrelse (m2)
i) selve utsettingsstedet (m2)
ii) område berørt av utsettingen (m2)

c) Nærhet til internasjonalt anerkjente biotoper eller verneområder (herunder drikkevannsreservoarer) som kan bli 
berørt

d) Plante- og dyreliv, herunder vekster, husdyr og trekkende arter, som kan vekselvirke med GMO-en

4. Utsettingsmetode og -mengde

a) Mengder av GMO-er som skal settes ut

b) Utsettingens varighet

c) Metoder og framgangsmåter for å unngå og/eller redusere til et minimum spredning av GMO-er utover 
utsettingsstedet

5. Kort beskrivelse av gjennomsnittlige miljøvilkår (vær, temperatur, osv.)

6. Relevante opplysninger om eventuelle tidligere utsettinger av samme GMO, særlig med hensyn til mulige 
virkninger på miljøet og på menneskers helse
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G. Vekselvirkninger mellom GMO-en og miljøet samt mulige miljøvirkninger, dersom det er store 
forskjeller fra mottaker- eller foreldreorganismen

1. Navn på organismer i målgruppen (om relevant)

i) Orden og/eller høyere takson (gjelder dyr)

ii) Familie (gjelder planter)

iii) Slekt

iv) Art

v) Underart

vi) Stamme

vii) Kultivar/foredlingslinje

vii) Patovar

ix) Vanlig navn

2. Forventet forløp for og resultat av vekselvirkningen mellom de utsatte GMO-ene og organismen i målgruppen 
(om relevant)

3. Annen vekselvirkning av mulig betydning med andre organismer i miljøet
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4. Er det sannsynlig at det kan inntreffe seleksjon etter utsetting, for eksempel økt konkurranseevne eller større 
spredningsevne for GMO-en?

Ja □ Nei □ Vet ikke □

Gi nærmere opplysninger

5. Typer av økosystemtyper som GMO-en kan spre seg til fra utsettingsstedet, og der den vil kunne etablere seg

6. Fullstendig navn på organismer utenfor målgruppen som (idet det tas hensyn til mottakermiljøets egenskaper) 
utilsiktet kan få betydelige skader som følge av utsettingen av GMO-en

i) Orden og/eller høyere takson (gjelder dyr)

ii) Familie (gjelder planter)

iii) Slekt

iv) Art

v) Underart

vi) Stamme

vii) Kultivar/foredlingslinje

vii) Patovar

ix) Vanlig navn
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7. Sannsynlighet for utveksling av genmateriale in vivo

a) fra GMO-en til andre organismer i økosystemet der utsettingen finner sted

b) fra andre organismer til GMO-en

c) sannsynlige virkninger av genoverføring

8. Angi relevante resultater (dersom de finnes) fra undersøkelser utført i simulerte naturlige miljøer (for 
eksempel mikrokosmos osv.) av GMO-ens atferd, egenskaper og virkninger på økosystemet

9. Eventuelle vekselvirkninger med biokjemiske prosesser av betydning for miljøet (dersom de skiller seg fra 
mottaker- eller foreldreorganismens vekselvirkninger)

H. Opplysninger om overvåking

1. Metoder for overvåking av GMO-ene

2. Metoder for overvåking av GMO-ens virkninger på økosystemet

3. Metoder for å påvise overføring av det innførte genmaterialet fra GMO-en til andre organismer
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4. Det overvåkede områdets størrelse (m2)

5. Overvåkingens varighet

6. Overvåkingens hyppighet

I. Opplysninger om tiltak etter utsetting og avfallsbehandling

1. Behandling av stedet etter utsetting

2. Behandling av GMO-ene etter utsetting

3. a) Type og mengde av avfall som oppstår

3. b) Avfallsbehandling
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J. Opplysninger om beredskapsplaner

1. Metoder og framgangsmåter for kontroll av GMO-en(e)s utbredelse ved uventet spredning

2. Metoder for å fjerne GMO-en(e) fra områder som kan være berørt av spredningen

3. Metoder for disponering eller rengjøring av planter, dyr, jord osv. som er blitt eksponert under eller etter 
spredningen

4. Planer for vern av menneskers helse og miljøet ved uønskede virkninger
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DEL 2

Mal FOR SAMMENDRAG AV MELDING OM UTSETTING AV GENMODIFISERTE HØYERESTÅENDE 
PLANTER

(ANGIOSPERMAE OG GYMNOSPERMAE)

A. Alminnelige opplysninger

1. Nærmere opplysninger om meldingen

a) Meldingsnummer

b) Dato for bekreftelse av mottak av meldingen

c) Prosjektets tittel

d) Planlagt tidsrom for utsettingen

2. Melder

a) Navn på institusjon eller selskap

3. Har samme melder planlagt samme utsetting av genmodifiserte planter andre steder i eller utenfor Fellesskapet 
(i samsvar med artikkel 6 nr. 1)?

Ja □ Nei □

Om ja, angi landkode(r)

4. Har samme melder gitt melding om utsetting av samme genmodifiserte plante andre steder i eller utenfor 
Fellesskapet?

Ja □ Nei □

Om ja, angi meldingsnummer

B. Opplysninger om den genmodifiserte planten

1. Mottaker- eller foreldreplantens fullstendige navn

a) Familie

b) Slekt

c) Art

d) Underart (om relevant)

e) Kultivar/foredlingslinje (om relevant)

f) Vanlig navn
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2. Beskrivelse av de trekk og egenskaper som er innført eller modifisert, herunder markørgener og tidligere 
modifiseringer

3. Type genmodifisering

a) Innføring av genmateriale

b) Fjerning av genmateriale

c) Basesubstitusjon

d) Cellefusjon

e) Annet (gi nærmere opplysninger)

4. Ved innføring av genmateriale, angi opprinnelse og planlagt funksjon for hver enkelt bestanddel av den region 
som skal innføres

5. Ved fjerning eller modifisering av genmateriale, gi opplysninger om de fjernede eller modifiserte sekvensenes 
funksjon

6. Kort beskrivelse av metoden som er anvendt ved genmodifiseringen
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7. Dersom mottaker- eller foreldreplanten er en skogstreart, beskriv spredningsmåter og spredningsomfang samt 
særlige faktorer som påvirker spredningen

C. Opplysninger om forsøksutsettingen

1. Formålet med utsettingen (herunder alle tilgjengelige, relevante opplysninger), for eksempel landbruksformål, 
hybridiseringsforsøk, endret overlevings- eller spredningsevne, forsøk med hensyn til virkninger på organismer 
i eller utenfor målgruppen

2. Utsettingsstedets geografiske beliggenhet

3. Stedets størrelse (m2)

4. Relevante opplysninger om eventuelle tidligere utsettinger av samme genmodifiserte plante, særlig med hensyn 
til mulige virkninger på miljøet og på menneskers helse
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D. Sammendrag av mulige virkninger på miljøet som følge av utsettingen av genmodifiserte planter i 
samsvar med vedlegg II del D.2 til direktiv 2001/18/EF

Angi særlig dersom de innførte trekkene direkte eller indirekte kan medføre selektive fordeler i naturlige 
miljøer og redegjør for eventuelle betydelige forventede fordeler

E. Kort beskrivelse av eventuelle risikohåndteringstiltak som er truffet av melderen, herunder isolering for 
å begrense spredning, for eksempel forslag om overvåking, også etter høsting

F. Sammendrag av planlagte frilandsforsøk som er utformet for å frambringe nye opplysninger om 
utsettingens virkninger på menneskers helse og på miljøet (om relevant)
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/
EF av 12. mars 2001 om utsetting i miljøet av genmodifiserte 
organismer og om oppheving av rådsdirektiv 90/220/EØF(1), 
særlig artikkel 10 annet punktum, og

ut fra følgende betraktninger:

I forbindelse med utsetting av genmodifiserte organismer 1) 
(GMO) for andre formål enn markedsføring skal melderen 
i henhold til artikkel 10 i direktiv 2001/18/EF, etter at 
utsettingen er fullført og deretter med den hyppighet 
som er fastsatt i tillatelsen på grunnlag av resultatene 
av miljørisikovurderingen, oversende vedkommende 
myndighet resultatene av utsettingen med hensyn til 
eventuelle risikoer for menneskers helse eller for miljøet, 
med særlig henvisning til eventuelle typer produkter som 
melderen har til hensikt å melde på et senere tidspunkt.

2) De fleste GMO-er som er utsatt i Fellesskapet i samsvar 
med del B i direktiv 2001/18/EF, har til nå vært 
genmodifiserte høyerestående planter (GMHP). Det er 
derfor nødvendig å fastsette en mal som melderen skal 
følge når resultatene av utsettingen skal framlegges for 
vedkommende myndighet. Malen bør gjøre det mulig å 
sikre størst mulig utveksling av relevante opplysninger på 
en standardisert og lett forståelig måte. Malen bør være så 
allmenn som mulig slik at én rapport om nødvendig kan 
omfatte utsettinger på flere steder, over flere år eller med 
flere GMO-er.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 254 av 8.10.2003, s. 21, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 127/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 9, 21.2.2008, s. 44. 

(1) EFT L 106 av 17.4.2001, s. 1.

3) Ettersom genteknologi ikke er begrenset til høyerestående 
planter, må det utarbeides maler for andre GMO-typer, for 
eksempel genmodifiserte dyr (herunder genmodifiserte 
insekter), veterinærpreparater og legemidler (som 
inneholder eller består av GMO-er) eller genmodifiserte 
planter som kan brukes ved framstilling av legemidler. 
Utviklingen videre kan dessuten gjøre det nødvendig å 
tilpasse rapporteringsmaler som allerede er utarbeidet.

4) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra komiteen nedsatt ved artikkel 30 i direktiv 2001/18/
EF —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Når resultatene av utsetting av genmodifiserte høyerestående 
planter (GMHP) i miljøet i samsvar med artikkel 10 i direktiv 
2001/18/EF skal framlegges for vedkommende myndighet, 
skal melderen følge malen i vedlegget til dette vedtak (heretter 
kalt «rapporteringsmal»).

Artikkel 2

En rapporteringsmal kan være knyttet til bare én tillatelse gitt 
av vedkommende myndighet, og den skal være identifisert 
med ett meldingsnummer.

KOMMISJONSVEDTAK

av 29. september 2003

om fastsettelse av en mal for framlegging av resultater av utsetting i miljøet av genmodifiserte 
høyerestående planter for andre formål enn markedsføring, i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2001/18/EF(*)

[meddelt under nummer K(2003) 3405]

(2003/701/EF)

 2011/EØS/35/71
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Artikkel 3

Melderen skal for hvert meldingsnummer levere en 1. 
sluttrapport samt om nødvendig en sluttrapport og en delrapport 
om overvåkingen etter utsetting. Begge rapporttypene skal 
utarbeides i henhold til rapporteringsmalen.

Sluttrapporten skal leveres etter siste høsting av 2. 
GMHP-ene. Dersom meldingen ikke krever overvåking etter 
utsetting, er det ikke behov for ytterligere rapporter.

Sluttrapporten om overvåkingen etter utsetting skal 3. 
leveres når overvåkingen etter utsetting er avsluttet.

Vedkommende myndighet skal om nødvendig i tillatelsen angi 
nærmere varigheten av overvåkingen etter utsetting samt et 
tidsskjema for innlevering av delrapporter om overvåkingen 
etter utsetting.

Vedkommende myndighet skal oppmuntre melderne til å 4. 
levere rapporten elektronisk.

Artikkel 4

Vedkommende myndighet kan be om ytterligere opplysninger 
fra melderen, særlig i form av en dagbok eller delrapporter, 
som skal leveres mens forskningsprogrammet pågår, før 
utsettingen er avsluttet.

Artikkel 5

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 29. september 2003.

 For Kommisjonen

 Margot WALLSTRÖM

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

MAL FOR FRAMLEGGING AV RESULTATER AV UTSETTING I MILJØET AV GENMODIFISERTE 
HØYERESTÅENDE PLANTER I SAMSVAR MED ARTIKKEL 10 I DIREKTIV 2001/18/EF

VIRKSOMHETENS ELLER FORSKNINGSINSTITUTTETS LOGO (VALGFRITT)

Rapporteringsmalen skal fylles ut av melderen.

Melderen skal fylle ut rapporteringsmalen på angitt måte (krysse av i ruter og/eller så langt det er mulig angi 
stikkord i tekstfelt).

Melderen skal så langt det er mulig illustrere de gitte opplysningene med diagrammer, figurer og tabeller. Det kan 
også framlegges statistiske opplysninger, dersom det er relevant.

Ved utsetting(er) på flere steder, av flere organismer og/eller over flere år, skal melderen gi en allmenn oversikt over 
tiltak som er truffet og virkninger som er observert i løpet av tillatelsens gyldighetstid.

Plassen avsatt til hvert svar er ikke et uttrykk for hvor nøyaktige opplysningene i rapporteringsmalen skal være.

1. Allmenne opplysninger

1.1. Europeisk meldingsnummer: B/XX/YY/ZZ

1.2. Den medlemsstat meldingen gjelder: ................................................................................................................

1.3. Tillatelsens dato og nummer: ............................................................................................................................

2. Rapportstatus

2.1 Angi om denne rapporten, i henhold til artikkel 3 i dette vedtak, er en

— sluttrapport

— rapport om overvåking etter utsetting

— □ sluttrapport □ delrapport

3. Beskrivelse av utsettingen

3.1. Mottakerorganismens vitenskapelige navn: ....................................................................................................

3.2. Hendelse(r) i genmodifiseringsprosessen (akronym(er)) eller anvendte vektorer(1) (dersom hendelsens 
identitet ikke er tilgjengelig): ............................................................................................................................

3.3. Entydig identifikator, dersom den finnes: ........................................................................................................

3.4. Angi følgende opplysninger samt en skisse over arealets eller arealenes utforming:

Geografisk beliggenhet (administrativt 
område, eventuelt med angivelse av 

kartreferanse)

Stedets eller stedenes 
størrelse (m2)

Identitet(2) og omtrentlig 
antall genmodifiserte 

høyerestående planter per 
hendelse som faktisk er 
utsatt (antall frø/planter 

per m2)

Utsettingen(e)s varighet 
(fra...(dag/måned/år)....

til.....(d/m/å))

(1)  Angi størrelsen på området der de genmodifiserte høyerestående plantene dyrkes og eventuelt størrelsen på området der de ikke 
dyrkes (f.eks. grensen til områder med ikke-modifiserte planter)

(2)  Anvendte vektorer.

(1) Ved frilandsforsøk i liten skala der flere linjer kan prøves, bør de anvendte vektorene nevnes, ettersom det gir et innblikk i hvilke 
trekk og/eller genetiske elementer som er innført. Ved større frilandsforsøk er antall meldte hendelser begrenset til én eller noen få 
hendelser.
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4. Alle typer produkter som melderen har til hensikt å melde på et senere tidspunkt

4.1. Har melderen til hensikt å melde de utsatte hendelsene i genmodifiseringsprosessen som produkter for 
markedsføring i henhold til Fellesskapets regelverk på et senere tidspunkt?

□ Ja □ Nei □ Vet ikke ennå

Om ja, angi hvilke(n) stat(er) meldingen gjelder:  .............................................................................................................

Om ja, angi for hvilken bruk:

— Import

— Dyrking (f.eks. produksjon av frø eller annet plantemateriale)

— Næringsmidler

— Fôr

— Legemidler (eller bearbeiding til bruk i legemidler)

— Bearbeiding

til bruk i næringsmidler— 

til bruk i fôr— 

til industriell bruk— 

— Annet (gi nærmere opplysninger):

5. Type(r) utsetting

Velg hovedtype(r) (i rutene) samt undertype(r) av utsetting. Ved utsettinger på flere områder, av flere organismer og/
eller over flere år, skal det gis en allmenn oversikt over den eller de typer utsetting som er gjennomført i løpet av 
tillatelsens gyldighetstid. Kryss av for riktig(e) type(r):

5.1. Utsetting(er) med henblikk på forskning □

5.2. Utsetting(er) med henblikk på utvikling □

— Screening av hendelser

— Validering(2)1

— Agronomiske egenskaper (f.eks. virkning/selektivitet av plantevernmidler, avlingsevne, spireevne, avlingens 
etableringsevne, plantens livskvalitet, plantens høyde, mottakelighet for klimaendringer/sykdommer osv.) (gi 
nærmere opplysninger)

— Endrede agronomiske egenskaper (f.eks. resistens mot sykdom/skadedyr/tørke/frost osv.) (gi nærmere 
opplysninger)

— Endrede kvalitative egenskaper (lengre holdbarhet, bedre næringsverdi, endret sammensetning osv.) (gi nærmere 
opplysninger)

— Genuttrykkets stabilitet

— Oppformering av linjer

— Undersøkelse av hybriders livskvalitet

— Molekyldyrking(3)2

— Fytoremediering

— Annet:  ................................................................ (beskriv) .........................................................................................

5.3. Offisiell prøving □

— Registrering av sorten i en nasjonal sortsliste

SES (= — Selvstendighet, Ensartethet og Stabilitet)

VDB (= — Verdi av Dyrking og Bruk)

— Annet: (gi nærmere opplysninger) ..............................................................................................................................

(2) For eksempel prøving av den nye egenskapen under naturlige forhold.
(3) Med «molekyldyrking» menes framstilling av stoffer som proteiner og legemidler ved hjelp av planter som er blitt genmodifisert 

for å få en bestemt egenskap. «Molekyldyrking» kan også defineres som produksjon av legemidler som er syntetisert eller framstilt 
av planter eller som plantebasert produksjon av proteiner osv.
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5.4. Tillatelse for ugressmiddel □

5.5. Utsetting(er) med henblikk på demonstrasjon □

5.6. Formering av frø □

5.7. Utsetting(er) med henblikk på forskning i biosikkerhet/risikovurdering □

— Undersøkelser av vertikal genoverføring

Utkryssing med konvensjonelle avlinger— 

Utkryssing med viltvoksende beslektede arter— 

— Undersøkelser av horisontal genoverføring (genoverføring til mikroorganismer)

— Håndtering av selvsående planter

— Mulige endringer i persistens eller spredning

— Mulig invasjonsevne

— Mulige virkninger på organismer i målgruppen

— Mulige virkninger på organismer utenfor målgruppen

— Observasjon av resistente beslektede arter

— Observasjon av resistente insekter

— Annet: (beskriv)  ..........................................................................................................................................................

5.8. Andre typer utsetting: □

(Beskriv):  ...........................................................................................................................................................................

6. Metode(r), resultat(er) av utsettingen, håndterings- og overvåkingstiltak med hensyn til eventuelle risikoer 
for menneskers helse eller miljøet

6.1. Risikohåndteringstiltak

Angi hvilke risikohåndteringstiltak som er brukt for å unngå eller begrense spredningen av GMO-en(e) utenfor 
utsettingsstedet, særlig tiltak

— som ikke er meldt i den opprinnelige søknaden,

— som er anvendt i tillegg til vilkårene fastsatt i tillatelsen,

— som ifølge tillatelsen er påkrevd bare under særlige forhold (for eksempel i tørkeperioder eller ved 
oversvømmelse),

— som melderen ifølge tillatelsen har kunnet velge ut blant ulike alternative tiltak.

Kryss av der det er relevant:

6.1.1. Før såing/planting

— Tydelig merking av partiene med genmodifiserte frø/annet plantemateriale (forskjellig fra andre frø/knoller osv.) 
(beskriv)

— Atskilt bearbeiding og transport av frø/plantemateriale (beskriv den anvendte metoden og gi ett eller flere 
eksempler på inneslutning som skal hindre spill under bearbeiding og transport)

— Destruering av overflødig(e) frø/plantemateriale (beskriv den anvendte metoden)

— Tidsbestemt isolering (gi nærmere opplysninger)

— Vekselbruk (gi nærmere opplysninger om tidligere avling(er))

— Andre tiltak: (gi nærmere opplysninger)  ....................................................................................................................

6.1.2. Ved såing/planting

— Så-/plantemetode

— Tømming og rengjøring av så-/plantemaskiner på utsettingsstedet

— Atskilt såing/planting (gi ett eller flere eksempler på inneslutning for å hindre spill ved såing/planting)

— Andre tiltak: (gi nærmere opplysninger)  ....................................................................................................................
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6.1.3. I utsettingstidsrommet:

— Isoleringsavstand(er) (x meter)

fra formeringskompatible kommersielt dyrkede plantearter,— 

fra formeringskompatible viltvoksende beslektede arter.— 

— Grenseområde(r) (til samme eller annen avling, til en avling uten bruk av transgener, x meter osv.)

— Bur/nett/gjerde/skilt (gi nærmere opplysninger)

— Pollenfelle (gi nærmere opplysninger)

— Fjerning av genmodifiserte planters blomsterstander før blomstring (angi hyppighet)

— Fjerning av stokkløpere/beslektede arter/hybridpartnere (angi hyppighet, x meter rundt utsettingsområdet osv.)

— Andre tiltak: (gi nærmere opplysninger)  ....................................................................................................................

6.1.4. Etter avsluttet utsetting:

— Metoder for høsting/destruering (av avlingen eller deler av den)/andre metoder (f.eks. prøvetaking og analyse av 
sukkerbetepulp) (beskriv)

— Høsting/destruering før frøene modner

— Effektiv fjerning av plantedeler

— Atskilt lagring og transport av avling/avfall (gi ett eller flere eksempler på inneslutning for å hindre spill av frø/
avlinger/avfall som er samlet inn)

— Rengjøring av maskiner på utsettingsstedet

— Avfallets bestemmelsessted, behandling av avfall/avlingsoverskudd/planterester (beskriv)

— Behandling etter høsting og dyrkingstiltak på utsettingsstedet (beskriv anvendt(e) metode(r) for å forberede og 
forvalte utsettingsstedet etter avsluttet utsetting, herunder dyrkingspraksis)

— Andre tiltak: (beskriv)  ................................................................................................................................................

Tiltak etter høsting1.1.5. 

Angi hvilke tiltak som ble truffet på utsettingsstedet etter høstingen:

Besøkshyppighet (gjennomsnitt):  ......................................................................................................................................

— Påfølgende avling (gi nærmere opplysninger)

— Vekselbruk (gi nærmere opplysninger)

— Brakkmark/ingen avling (gi nærmere opplysninger)

— Overflatisk jordbehandling/ingen dyppløying

— Falske såbed

— Bekjempelse av selvsående planter (angi hyppighet og varighet)

— Hensiktsmessige kjemiske behandlinger (gi nærmere opplysninger)

— Hensiktsmessig jordbehandling (gi nærmere opplysninger)

— Andre tiltak (gi nærmere opplysninger)

Andre tiltak (beskriv)1.1.6. 

Beredskapsplan(er)1.1.7. 

Angi

a) om utsettingen forløp som planlagt:

— Ja

— Nei (beskriv hvorfor ikke, f.eks. hærverk, klimaforhold osv.):

b) om det var nødvendig å treffe tiltak i samsvar med beredskapsplanene (artikkel 6 nr. 2 bokstav a) iv) og vedlegg III 
B i direktiv 2001/18/EF):

— Nei

— Ja (beskriv):  .........................................................................................................................................................
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6.2. Overvåkingstiltak etter utsetting

Ettersom gjeldende rapporteringsmal kan anvendes både for sluttrapporten(e) og for rapporten(e) om overvåking etter 
utsetting, bes melderen om klart å skille mellom de to rapporteringstypene i dette punkt 6.2. Angi om

— planen for overvåking etter utsetting skal innledes (ved sluttrapport, etter siste høsting av de genmodifiserte 
høyerestående plantene),

— planen for overvåking etter utsetting pågår (ved delrapport om overvåking etter utsetting),

— planen for overvåking etter utsetting er avsluttet (ved sluttrapport om overvåking etter utsetting),

— det ikke finnes noen plan for overvåking etter utsetting.

Målet er at resultatene av overvåkingen skal bekrefte eller avkrefte tidligere antakelser i risikovurderingen.

Angi i henhold til ovenstående alternativer hvilke(t) overvåkingstiltak som skal treffes, som treffes eller er blitt truffet, 
og på hvilket sted (på utsettingsstedet/i nærheten av utsettingsstedet (f.eks. i kantene av utsettingsområdet)). Vær 
oppmerksom på at alle overvåkingstiltak som er truffet i hele perioden etter utsettingen, skal angis her.

Angi:

— Overvåkingstiltak på utsettingsstedet

Varighet:

Besøkshyppighet (gjennomsnitt):

— Observasjon av resistente beslektede arter

— Observasjon av resistente insekter

— Bekjempelse av selvsående planter (angi hyppighet og varighet)

— Overvåking av genflyt (gi nærmere opplysninger)

— Hensiktsmessige kjemiske behandlinger og/eller jordbehandlinger

— Andre tiltak (gi nærmere opplysninger)

— Overvåkingstiltak i tilgrensende områder

Varighet:

Besøkshyppighet (gjennomsnitt):

Overvåket område:

— Observasjon av resistente beslektede arter

— Observasjon av resistente insekter

— Bekjempelse av selvsående planter og/eller overvåking av viltlevende bestander (angi hyppighet og varighet)

— Overvåking av genflyt (gi nærmere opplysninger)

— Hensiktsmessige kjemiske behandlinger og/eller jordbehandlinger

— Andre tiltak (gi nærmere opplysninger)

6.3. Overvåkingsplan/anvendte metoder

I dette punktet skal overvåkingsplanen og de metoder som er anvendt for å undersøke virkningene, som skal rapporteres 
i neste punkt (punkt 6.4), angis nærmere. Eventuelle tilføyelser eller endringer i den planen som foreslås i meldingen 
og i SNIF(4)1 del B, skal beskrives nøye.

I tidsrommet mellom meldingen og framleggingen av sluttrapporten kan det ha framkommet ny vitenskapelig viten 
eller nye vitenskapelige metoder som medfører en endring i de anvendte metodene. Det er særlig slike endringer som 
skal angis i dette punkt.

6.4. Observerte virkninger

6.4.1. Merknad

Alle resultater av utsettingen(e) med hensyn til eventuelle risikoer for menneskers helse eller miljøet skal angis, 
uavhengig av om resultatene tyder på at en risiko er større, mindre eller uendret.

Hovedmålene med opplysningene i dette punkt er

— å bekrefte eller avkrefte antakelser i miljørisikovurderingen med hensyn til forekomst og konsekvenser av mulige 
virkninger av GMO-en(e),

— å identifisere virkninger av GMO-en(e) som ikke ble forutsett i miljørisikovurderingen.

(4) Mal for sammendrag av melding (SNIF = Summary Information Notification Format)
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GMO-en(e)s observerte virkning(er)/vekselvirkning(er)

— med hensyn til risikoer for menneskers helse og

— med hensyn til risikoer for miljøet

skal rapporteres i dette punkt.

Det skal legges særlig vekt på uventede og utilsiktede virkninger.

Nedenfor redegjøres det for virkninger som melderen i gitte tilfeller må rapportere om. Virkningene må naturligvis 
vurderes på grunnlag av avlingen, den nye egenskapen, resipientmiljøet og konklusjonene i miljørisikovurderingen, 
som gjøres i hvert enkelt tilfelle.

For å strukturere opplysningene og gjøre det lettere å søke i dem skal melderen så langt det er mulig bruke bestemte 
stikkord for å fylle ut tekstfeltene i punkt 6, særlig punkt 6.4.2, 6.4.3 og 6.4.4. Stikkordene finnes på en oppdatert liste 
på følgende Internett-adresse: http://gmoinfo.jrc.it.

6.4.2. Forventede virkninger

Dette punkt omfatter «forventede virkninger», det vil si mulige virkninger som allerede er identifisert i 
miljørisikovurderingen og som derfor kan forventes.

Meldere bør gi opplysninger om utsettingen(e) som bekrefter antakelsene som er gjort i miljørisikovurderingen.

6.4.3. Uventede virkninger(5)1

«Uventede virkninger» er virkninger på menneskers helse eller miljøet som ikke ble forutsett eller identifisert 
i miljørisikovurderingen som inngikk i meldingen. Denne delen av rapporten bør inneholde opplysninger om 
uventede virkninger eller observasjoner av betydning for den opprinnelige miljørisikovurderingen. Dersom det er 
observert uventede virkninger, bør opplysningene i dette punkt være så utførlige som mulig for å muliggjøre en korrekt 
fortolkning av dem.

6.4.4. Andre opplysninger

Melderne oppfordres til å gi opplysninger som ikke omfattes av meldingen, men som kan være av betydning for de 
berørte frilandsforsøkene. Det kan også omfatte observasjoner av positive virkninger.

7. Konklusjon

I dette punkt skal melderen angi hvilke konklusjoner som er trukket og hvilke tiltak som er truffet, eller som, på 
grunnlag av resultatene av utsettingen, vil bli truffet ved senere utsettinger, og eventuelt angi ethvert produkt som 
vedkommende har til hensikt å melde på et senere tidspunkt.

Opplysningene i denne rapporten anses ikke som fortrolige i henhold til artikkel 25 i direktiv 2001/18/EF.

Dette hindrer ikke vedkommende myndighet i å kreve ytterligere opplysninger, fortrolige og ikke fortrolige, av 
melderen.

Fortrolige opplysninger bør framlegges i et vedlegg til rapporteringsmalen, sammen med et sammendrag eller en 
allmenn beskrivelse som ikke er fortrolig og som kan gjøres tilgjengelig for allmennheten.

DATO:

_____________

(5) Uten at det berører artikkel 8 i direktiv 2001/18//EF med hensyn til håndtering av endringer eller nye opplysninger.
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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 2001/18/
EF av 12. mars 2001 om utsetting i miljøet av genmodifiserte 
organismer og om oppheving av rådsdirektiv 90/220/EØF(1), 
særlig artikkel 31 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til direktiv 2001/18/EF skal det ved melding av 
genmodifiserte organismer gis ulike typer opplysninger. 
Opplysningene som kreves, omhandler selve GMO-en, 
miljøet som GMO-en settes ut i og vekselvirkningene 
mellom GMO-en og mottakermiljøet, herunder eventuelle 
virkninger på menneskers helse.

2) Opplysningene som skal gis i meldinger om utsetting av 
GMO-er, er oppført i vedlegg III til direktiv 2001/18/
EF. I vedlegg IV til nevnte direktiv gis det en alminnelig 
beskrivelse av de tilleggsopplysninger som skal 
framlegges i meldinger om markedsføring av GMO-er. 
Kravene til merking av GMO-er som utgjør eller inngår i 
produkter som skal markedsføres, er også oppført. Noen 
av tilleggsopplysningene bør registreres i et eller flere 
registre, særlig opplysninger om genmodifiseringer som 
kan brukes til å påvise og identifisere bestemte GMO-
produkter, herunder påvisningsmetoder i forbindelse med 
grenseverdier fastsatt i henhold til direktiv 2001/18/EF, for 
å forenkle kontroll og inspeksjon etter markedsføring.

3) I henhold til artikkel 31 nr. 2 i direktiv 2001/18/EF skal 
Kommisjonen opprette et eller flere registre, heretter kalt 
«registrene», med sikte på å registrere opplysninger om 
genetiske endringer i GMO-ene nevnt i punkt A nr. 7 i 
vedlegg IV til nevnte direktiv.

4) Disse opplysningene bør eventuelt omfatte opplysninger 
om deponeringen av prøver av GMO-en, som utgjør 
eller inngår i produkter, eller dens genmateriale, hos 
vedkommende myndighet samt om nukleotidsekvenser 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 65 av 3.3.2004, s. 20, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 127/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 9, 21.2.2008, s. 44. 

(1) EFT L 106 av 17.4.2001, s. 1. Direktivet sist endret ved forordning (EF) 
nr. 1830/2003 (EUT L 268 av 18.6.2003, s. 24).

eller øvrige opplysninger som er nødvendige for å 
identifisere GMO-produktet og dets avkom, herunder 
metoden for å påvise og identifisere GMO-produktet, 
samt forsøksdata som styrker den anvendte metodens 
valideringsparametrer.

5) Ved opprettelsen av fortegnelsen over de opplysninger 
som skal registreres i registrene, er det tatt hensyn til at 
også andre opplysninger, som miljørisikovurderingen, 
vitenskapelige undersøkelser, herunder undersøkelser 
som viser et produkts sikkerhet og, når det er mulig, 
henvisninger til uavhengige, fagfellevurderte 
undersøkelser og til metoder for påvisning og 
identifisering, samt andre opplysninger som melderen 
har framlagt, metoder og planer for overvåking av 
GMO-en(e) og for beredskapstiltak, samt resultatene 
av overvåkingen etter markedsføring, i prinsippet er 
tilgjengelige i henhold til bestemmelsene i direktiv 
2001/18/EF, europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 1946/2003 av 15. juli 2003 om overføring av 
genmodifiserte organismer over landegrensene(2) og 
europarlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1049/2001 av 
30. mai 2001 om offentlig tilgang til Europaparlamentets, 
Rådets og Kommisjonens dokumenter(3), og derfor ikke 
behøver å registreres i registrene.

6) Av klarhetshensyn og i samsvar med forordning 
nr. 1049/2001 bør registrene være tilgjengelige for 
allmennheten samt for medlemsstatene og Kommisjonen. 
Registrene bør derfor inneholde to datasett, ett 
som er tilgjengelig for allmennheten, og ett som er 
tilgjengelig bare for medlemsstatene, Kommisjonen og 
Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet. 
Det første datasettet bør inneholde samtlige data i 
registrene, unntatt data som er fortrolige i henhold til 
artikkel 25 i direktiv 2001/18/EF, særlig med sikte på 
vern av forretningsinteresser, og det andre datasettet bør 
i tillegg inneholde disse fortrolige dataene. Individuelle 
forespørsler om tilgang vil måtte behandles i henhold til 
forordning (EF) nr. 1049/2001, som imidlertid inneholder 
unntak for å verne de samme interessene som er nevnt i 
artikkel 25 i direktiv 2001/18/EF.

(2) EUT L 287 av 5.11.2003, s. 1.
(3) EFT L 145 av 31.5. 2001, s. 43.

KOMMISJONSVEDTAK

av 23. februar 2004

om fastsettelse av nærmere bestemmelser om hvordan de registrene med opplysninger om genetiske endringer i 
genmodifiserte organismer som er omhandlet i europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF, skal fungere(*)

[meddelt under nummer K(2004) 540]

(2004/204/EF)

 2011/EØS/35/72
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7) Vedkommende myndigheter, kontrollmyndigheter, 
kontrollaboratorier i medlemsstatene samt Kommisjonen 
bør i tillatelsens gyldighetstid og i et passende tidsrom 
etter at den er utløpt, ha tilgang til opplysninger om 
metodene for påvisning og identifisering, herunder 
påvisningsmetoder i forbindelse med grenseverdier 
fastsatt i henhold til direktiv 2001/18/EF.

8) Når vedkommende myndighet framlegger dataene for 
Kommisjonen med sikte på registrering i registrene, er det 
mulig at noen opplysninger mangler, for eksempel datoen 
for utstedelsen av tillatelsen eller valideringsparametrene 
for identifiserings- og påvisningsmetoden. I tillatelsens 
gyldighetstid og også i et visst tidsrom etter at 
den er utløpt kan det være nødvendig å ajourføre 
opplysninger om identifiserings- og påvisningsmetoder, 
handelsbetegnelser eller ansvarlige personer. Det bør 
derfor fastsettes bestemmelser om at registrene skal 
ajourføres.

9) Framtidig utvikling av genmodifiseringsmetoder eller 
tilsvarende påvisnings- og identifiseringsmetoder, 
herunder påvisningsmetoder i forbindelse med 
grenseverdier fastsatt i henhold til direktiv 2001/18/EF, 
kan gjøre det nødvendig å tilpasse dette vedtak til den 
tekniske utvikling. På samme måte kan utviklingen i 
Fellesskapets regelverk gjøre det nødvendig å tilpasse 
dette vedtak av hensyn til sammenheng og effektivitet.

10) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 30 nr. 1 i 
direktiv 2001/18/EF —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I dette vedtak fastsettes det nærmere bestemmelser om bruk 
av registre (heretter kalt «registrene») som skal opprettes 
av Kommisjonen i henhold til artikkel 31 nr. 2 i direktiv 
2001/18/EF, med sikte på å registrere opplysninger om 
genetiske endringer i genmodifiserte organismer (heretter kalt 
«GMO-er»).

Artikkel 2

Opplysningene nevnt i artikkel 1 skal i samsvar med 
bestemmelsene i artikkel 3 omfatte opplysninger om 
nukleotidsekvenser eller andre typer opplysninger som 
kreves for å identifisere GMO-produktet og dets avkom, bl.a. 
metoden for å påvise og identifisere GMO-produktet, herunder 
påvisningsmetoder i forbindelse med grenseverdier fastsatt 
ved direktiv 2001/18/EF, samt forsøksdata som styrker den 
anvendte metodens gyldighet.

Registrene skal være ensartede og forenlige med de registre som 
er opprettet i henhold til annet relevant fellesskapsregelverk.

Artikkel 3

Følgende opplysninger skal registreres i registrene:

a) opplysninger om melderen og ansvarlige personer:

i) melderens navn og fullstendige adresse,

ii) navn og fullstendig adresse til den person etablert i 
Fellesskapet som har ansvar for markedsføringen, 
enten produsenten, importøren eller distributøren, 
dersom det er en annen person enn melderen,

b) allmenne opplysninger om GMO-en(e):

i) GMO-produktenes handelsbetegnelser og 
navn på GMO-ene som inngår i dem, herunder 
mottakerorganismens og eventuelt foreldreorganismens 
vitenskapelige navn og vanlige navn,

ii) entydige identifikatorer for den eller de GMO-er som 
inngår i produktet eller produktene,

iii) den medlemsstat meldingen gjelder,

iv) meldingsnummer,

v) vedtaket om godkjenning av GMO-en(e),

c) opplysninger om geninnlegget:

i) opplysninger om den nukleotidsekvensen i geninnlegget 
som er anvendt for å utvikle påvisningsmetoden, 
herunder eventuelt geninnleggets fullstendige sekvens 
samt det antall basepar hos de flankerende sekvenser 
som kreves for å fastsette en påvisningsmetode for 
bestemte hendelser og påvisningsmetoder i forbindelse 
med grenseverdier fastsatt i henhold til direktiv 
2001/18/EF samt tilgangsnumre i offentlige databaser 
og referanser som inneholder sekvensopplysninger om 
geninnlegget eller deler av det,

ii) et detaljert kart over den innførte DNA, herunder alle 
genetiske elementer, kodende og ikke-kodende regioner 
samt opplysninger om deres rekkefølge og plassering,

d) opplysninger om påvisnings- og identifiseringsmetodene:

i) beskrivelse av identifiserings- og påvisningsteknikker 
for påvisning av bestemte hendelser, herunder 
eventuelt påvisningsmetoder i forbindelse med 
grenseverdier fastsatt i henhold til direktiv 2001/18/EF,

ii) opplysninger om påvisnings- og identifiseringsverktøy 
som PCR-primere og antistoffer,

iii) eventuelt opplysninger om valideringsparametrer, 
i samsvar med internasjonale retningslinjer,

e) opplysninger om deponering, lagring og levering av 
prøver:

i) navn og adresse til personen(e) som har ansvar 
for å deponere, lagre og levere kontrollprøver,

ii) opplysninger om de lagrede prøvene, som f.eks. 
materialtype, genetisk karakterisering, mengde lagret 
materiale, stabilitet, egnede lagringsvilkår og holdbarhet.
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Artikkel 4

Registrene skal være tilgjengelige for allmennheten i samsvar 
med artikkel 25 i direktiv 2001/18/EF og forordning (EF) 
nr. 1049/2001.

De registrerte opplysningene skal inndeles på følgende måte:

a) et datasett som er tilgjengelig for allmennheten,

b) et datasett som i tillegg inneholder fortrolige opplysninger, 
som er tilgjengelig bare for medlemsstatene, Kommisjonen 
og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet.

Artikkel 5

Vedkommende myndigheter skal på grunnlag av de meldinger 
de mottar i henhold til artikkel 13 nr. 1 i direktiv 2001/18/EF 
sammenstille alle opplysninger som berører punktene angitt 
i artikkel 3 i dette vedtak. De skal framlegge opplysningene 
for Kommisjonen på et opplysningsskjema stilt til rådighet 
av Kommisjonen for det formålet, enten samtidig med 
framleggingen av vurderingsrapporten eller senest to uker 
deretter, slik at Kommisjonen kan registrere dem i registrene. 
Skjemaet kan fylles ut av melderen, under forutsetning av at 
innholdet kontrolleres av vedkommende myndighet.

For å unngå at opplysninger registreres flere ganger kan det 
oppgis lenker til andre registre eller databaser, f.eks. malene for 
sammendrag av melding (SNIF), uttalelsen fra Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet, vedkommende 
myndighets vurderingsrapport, Formidlingssenteret for 
biosikkerhet opprettet ved Cartagena-protokollen om 
biosikkerhet og Det felles forskningssenters molekylregister.

Artikkel 6

Senest to uker etter at den har mottatt opplysninger om 
ajourføring av registrene, skal vedkommende myndighet 
oversende dem til Kommisjonen. Opplysningene skal 
registreres i registrene senest to uker etter at de er mottatt.

Artikkel 7

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 23. februar 2004.

 For Kommisjonen

 Margot WALLSTRÖM

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 91/2003 av 16. desember 2002 om statistikk over 
jernbanetransport(1), særlig artikkel 6 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Det er nødvendig å fastsette et tilstrekkelig detaljert 
format for overføring av data om jernbanetransport til 
Kommisjonen (Eurostat), for å sikre at de behandles raskt 
og kostnadseffektivt.

2) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for statistikkprogrammet, nedsatt 
ved rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom(2) —

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 88 av 29.3.2007, s. 16, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 128/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 9, 21.2.2008, s. 46. 

(1) EFT L 14 av 21.1.2003, s. 1. Forordningen endret ved kommisjonsforordning 
(EF) nr. 1192/2003 (EUT L 167 av 4.7.2003, s. 13).

(2) EFT L 181 av 28.6.1989, s. 47.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Det tekniske formatet for dataoverføring til Kommisjonen 
(Eurostat) er fastsatt i vedlegget.

Medlemsstatene skal anvende dette formatet for data som 
gjelder referanseåret 2007 og påfølgende år.

Artikkel 2

De data og metadata som framskaffes i henhold til forordning 
(EF) nr. 91/2003, skal overføres elektronisk til Kommisjonens 
(Eurostat) sentrale dataportal av de organisasjoner som de 
nasjonale myndigheter har utpekt. Overføringen skal være i 
samsvar med en hensiktsmessig utvekslingsstandard fastsatt 
av Eurostat.

Artikkel 3

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

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 332/2007

av 27. mars 2007

om tekniske bestemmelser om overføring av statistikk over jernbanetransport(*)

 2011/EØS/35/73

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

Utferdiget i Brussel, 27. mars 2007.

 For Kommisjonen

 Joaquín ALMUNIA

 Medlem av Kommisjonen
__________
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VEDLEGG

TEKNISK FORMAT FOR DATAOVERFØRING

1. DATASTRUKTUR

De enkelte dataposter som skal sendes til Eurostat for hvert kvartal, hvert år eller hver femårsperiode, omfatter 
ni datasett, der hvert sett tilsvarer et vedlegg til forordning (EF) nr. 91/2003. Disse datasettene omfatter dermed 
følgende data:

årlig statistikk over godstransport — detaljert innberetning (vedlegg A),– 

årlig statistikk over godstransport — forenklet innberetning (vedlegg B),– 

årlig statistikk over persontransport — detaljert innberetning (vedlegg C),– 

årlig statistikk over persontransport — forenklet innberetning (vedlegg D),– 

kvartalsvis statistikk over gods- og persontransport (vedlegg E),– 

femårig regional statistikk over gods- og persontransport (vedlegg F),– 

femårig statistikk over trafikkstrømmer på jernbanenettet (vedlegg G),– 

statistikk over ulykker (vedlegg H),– 

en liste over jernbaneforetak som omfattes av statistikk (vedlegg I).– 

I vedlegg B og D er det fastsatt krav til en forenklet innberetning som medlemsstatene kan bruke som alternativ 
til den normale detaljerte innberetningen fastsatt i vedlegg A og C, for foretak under terskelverdiene fastsatt i 
artikkel 4 nr. 2 i forordning (EF) nr. 91/2003.

2. LISTE OVER FELTER

I henhold til forordning (EF) nr. 91/2003 skal det leveres ett datasett for hvert vedlegg i form av en flat fil med 
semikolon «;» som feltskilletegn. Hvert datasett unntatt datasett C skal inneholde data for alle tabeller som i 
henhold til vedlegget er obligatoriske. Hvert datasett har et fast antall felter i hver post. Alle felter må altså være 
med selv om de er tomme (to feltskilletegn etter hverandre angir et tomt felt).

Hvert enkelt felt beskrives på følgende måte:

 feltnummer: angir feltets plassering i posten,– 

 feltnavn: viser til enten en variabel i forordning (EF) nr. 91/2003 eller til en intern identifikator som brukes – 
til å identifisere posten,

 beskrivelse: kort beskrivelse av innholdet i feltet,– 

 koding: i tabell A2 og A4 skal visse felter kodes i henhold til vedlegg J-K til forordning (EF) nr. 91/2003. – 
Ytterligere kodingsregler angis her. Utfyllende forklaringer og anbefalinger om koding finnes i Eurostats 
retningslinjer for gjennomføringen av forordning (EF) nr. 91/2003,
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 felttype: angir om feltet inneholder en tallverdi eller en tekststreng. Alle tallverdier skal angis som hele tall,– 

 største lengde: største forventede lengde for dataene i et bestemt felt. For lange data kan ikke lastes inn,– 

 fortrolighetsmarkering (FlagC) angir om medlemsstaten anser posten som fortrolig (artikkel 13 nr. 1 i – 
rådsforordning (EF) nr. 322/97(1) og artikkel 2 i rådsforordning (Euratom, EØF) nr. 1588/90(2)),

 markering av tillatelse til videreformidling av fortrolige opplysninger (FlagD) angir om fortrolige – 
opplysninger fra medlemsstatene kan videreformidles (artikkel 13 nr. 2 i rådsforordning (EF) nr. 322/97 og 
artikkel 5 nr. 4 i rådsforordning (Euratom, EØF) nr. 1588/90). Kommisjonen har altså i særskilte tilfeller rett 
til å endre medlemsstatenes vurdering. Dette gjøres ved at FlagD=1 endres til FlagD=0 når FlagC=1.

Datasett for vedlegg A: årlig statistikk over godstransport — detaljert innberetning

Felt-
nummer Feltnavn Beskrivelse Koding Felttype Største 

lengde

Særskilte 
koder for 

manglende 
verdier

1 RCount Innberettende stat ISO 3166 alfa-2-standarden, 
unntatt «UK» for Det forente 
kongerike

Tekst 2

2 DsetID Datasettidentifikator A1-A9 Tekst 2

3 Year Årstall for datasettet Firesifret Tekst 4

4 Period Referanseperiode A0 Tekst 2

5 TransID Transporttype 0: transport i alt
1: nasjonal transport
2: internasjonal transport – i 

alt
3: utgående internasjonal 

transport
4: innkommende internasjonal 

transport
5: transittransport

Tekst 1

6 Goods Godstype vedlegg J til forordningen Tekst 2

7 DGoods Type farlig gods vedlegg K til forordningen Tekst 3

8 LDG Lastestat ISO 3166 alfa-2-standarden, 
unntatt «UK» for Det forente 
kongerike

Tekst 2 XX

9 UNL Lossestat ISO 3166 alfa-2-standarden, 
unntatt «UK» for Det forente 
kongerike

Tekst 2 XX

10 Consgmt Type forsendelse 1: hele toglaster
2: hele vognlaster
3: annet
9: ukjent

Tekst 1

11 TTU Transportenhetstype 1: containere og flak
2: semitrailere (uten 

trekkvogn)
3: veigående kjøretøyer (med 

trekkvogn)
9: ukjent

Tekst 1

(1) EFT L 52 av 22.2.1997, s. 1.
(2) EFT L 151 av 15.6.1990, s. 1.
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12 Tonnes Godstransport i alt Tonn Tall 10

13 Tkm Godstransport i alt i 
1 000 tonnkilometer

1 000 tonn-km Tall 10

14 NbrITU Antall intermodale 
transportenheter

Antall ITU Tall 8

15 TeuITU Intermodale 
transportenheter i TEU

TEU Tall 8

16 TrainKM Godstogtrafikk i 
1 000 km

1 000 tog-km Tall 8

17 FlagC Fortrolighetsmarkering 1: fortrolig
0: ikke fortrolig

Tekst 1

18 FlagD Markering av tillatelse 
til videreformidling

1: videreformidling ikke 
tillatt

0: videreformidling tillatt

Tekst 1

I den flate filen som inneholder dataene i vedlegg A, består hver post av 18 felter. I følgende tabell er feltene som skal 
fylles ut i de forskjellige tabellene i vedlegg A, markert med grått. De hvite cellene svarer til tomme felter i posten. En 
asterisk angir et nøkkelfelt. Kombinasjonen av verdiene av en posts nøkkelfelter skal utgjøre en entydig nøkkelverdi i 
den aktuelle filen. Dersom det forekommer flere like nøkkelverdier, vil ikke filen bli lastet inn korrekt.

DsetID

Feltnum-
mer Feltnavn A1 A2 A3 A4 A5(1) A6 A7 A8 A9

1 RCount * * * * * * * * *

2 DsetID * * * * * * * * *

3 Year * * * * * * * * *

4 Period * * * * * * * * *

5 TransID * * * * *

6 Goods *

7 DGoods *

8 LDG *

9 UNL *

10 Consgmt *

11 TTU

12 Tonnes

13 Tkm

14 NbrITU

15 TeuITU

16 TrainKM

17 FlagC

18 FlagD

(1) Tabell A5 er valgfri.
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Datasett for vedlegg B: årlig statistikk over godstransport — forenklet innberetning

Felt-

nummer
Feltnavn Beskrivelse Koding Felttype

Største 

lengde

Særskilte 

koder for 

manglende 

verdier

1 RCount Innberettende stat ISO 3166 alfa-2-standarden, 
unntatt «UK» for Det forente 
kongerike

Tekst 2

2 DsetID Datasettidentifikator B1-B2 Tekst 2

3 Year Årstall for datasettet Firesifret Tekst 4

4 Period Referanseperiode A0 Tekst 2

5 TransID Transporttype 0: transport i alt
1: nasjonal transport
2: internasjonal transport – i 

alt
3: utgående internasjonal 

transport
4: innkommende internasjo-

nal transport
5: transittransport

Tekst 1

6 Tonnes Godstransport i alt Tonn Tall 10

7 Tkm Godstransport i alt i 
1 000 tonnkilometer

1 000 tonn-km Tall 10

8 TrainKm Godstogtrafikk i 1 000 
togkilometer

1 000 tog-km Tall 8

9 FlagC Fortrolighetsmarkering 1: fortrolig
0: ikke fortrolig

Tekst 1

10 FlagD Markering av tillatelse 
til videreformidling

1: videreformidling ikke 
tillatt

0: videreformidling tillatt

Tekst 1

I den flate filen som inneholder dataene i vedlegg B, består hver post av ti felter. I følgende tabell er feltene som skal 
fylles ut i de to tabellene i vedlegg B, markert med grått. De hvite cellene svarer til tomme felter i posten. En asterisk 
angir et nøkkelfelt. Kombinasjonen av verdiene av en posts nøkkelfelter skal utgjøre en entydig nøkkelverdi i den 
aktuelle filen. Dersom det forekommer flere like nøkkelverdier, vil ikke filen bli lastet inn korrekt.

DsetID

Feltnummer Feltnavn B1 B2

1 RCount * *

2 DsetID * *

3 Year * *

4 Period * *

5 TransID *

6 Tonnes

7 Tkm

8 TrainKM

9 FlagC

10 FlagD
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Datasett for vedlegg C: årlig statistikk over persontransport — detaljert innberetning

Felt-
nummer Feltnavn Beskrivelse Koding Felttype Største 

lengde

Særskilte 
koder for 

manglende 
verdier

1 RCount Innberettende stat ISO 3166 alfa-2-standarden, 
unntatt «UK» for Det forente 
kongerike

Tekst 2

2 DsetID Datasettidentifikator C1-C5 Tekst 2

3 Year Årstall for datasettet Firesifret Tekst 4

4 Periode Referanseperiode A0 Tekst 2

5 TransID Transporttype 1: nasjonal transport
2: internasjonal transport – i 

alt
3: utgående internasjonal 

transport
4: innkommende 

internasjonal transport

Tekst 1

6 LDG Påstigningsstat ISO 3166 alfa-2-standarden, 
unntatt «UK» for Det forente 
kongerike

Tekst 2 XX

7 UNL Avstigningsstat ISO 3166 alfa-2-standarden, 
unntatt «UK» for Det forente 
kongerike

Tekst 2 XX

8 Pass Persontransport i alt Passasjerer Tall 10

9 Passkm Persontransport i alt i 
1 000 tonnkilometer

1 000 pkm Tall 10

10 TrainKm Passasjertogtrafikk i 
1 000 togkilometer

1 000 tog-km Tall 8

11 FlagC Fortrolighetsmarkering 1: fortrolig
0: ikke fortrolig

Tekst 1

12 FlagD Markering av tillatelse 
til videreformidling

1: videreformidling ikke 
tillatt

0: videreformidling tillatt

Tekst 1

I den flate filen som inneholder dataene i vedlegg C, består hver post av tolv felter. I følgende tabell er feltene som skal 
fylles ut i de forskjellige tabellene i vedlegg C, markert med grått. De hvite cellene svarer til tomme felter i posten. En 
asterisk angir et nøkkelfelt. Kombinasjonen av verdiene av en posts nøkkelfelter skal utgjøre en entydig nøkkelverdi i 
den aktuelle filen. Dersom det forekommer flere like nøkkelverdier, vil ikke filen bli lastet inn korrekt.

Foreløpige (tabell C1 og C2) og endelige, konsoliderte data (tabell C3 og C4) skal overføres på forskjellige tidspunkter, 
men med samme struktur.

DsetID

Felt-
nummer Feltnavn C1(1) C2(1) C3(2) C4(2) C5

1 RCount * * * * *

2 DsetID * * * * *

3 Year * * * * *

4 Period * * * * *
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DsetID

Felt-
nummer Feltnavn C1(1) C2(1) C3(2) C4(2) C5

5 TransID * 1 & 2 * 3 & 4 * 1 & 2 * 3 & 4

6 LDG * *

7 UNL * *

8 Pass

9 Passkm

10 TrainKM

11 FlagC

12 FlagD

(1) Foreløpige data.
(2) Endelige, konsoliderte data.

Datasett for vedlegg D: årlig statistikk over persontransport — forenklet innberetning

Felt-
nummer

Feltnavn Beskrivelse Koding Felttype Største 
lengde

Særskilte 
koder for 

manglende 
verdier

1 RCount Innberettende stat ISO 3166 alfa-2-standarden, 
unntatt «UK» for Det forente 
kongerike

Tekst 2

2 DsetID Datasettidentifikator D1-D2 Tekst 2

3 Year Årstall for datasettet Firesifret Tekst 4

4 Period Referanseperiode A0 Tekst 2

5 Pass Persontransport i alt Passasjerer Tall 10

6 Passkm Persontransport i alt i 
1 000 tonnkilometer

1 000 pkm Tall 10

7 TrainKm Passasjertogtrafikk i 
1 000 tog-km

1 000 tog-km Tall 8

8 FlagC Fortrolighetsmarkering 1: fortrolig
0: ikke fortrolig

Tekst 1

9 FlagD Markering av tillatelse 
til videreformidling

1: videreformidling ikke 
tillatt

0: videreformidling tillatt

Tekst 1

I den flate filen som inneholder dataene i vedlegg D, består hver post av ni felter. I følgende tabell er feltene som skal 
fylles ut i de to tabellene i vedlegg D, markert med grått. De hvite cellene svarer til tomme felter i posten. En asterisk 
angir et nøkkelfelt. Kombinasjonen av verdiene av en posts nøkkelfelter skal utgjøre en entydig nøkkelverdi i den 
aktuelle filen. Dersom det forekommer flere like nøkkelverdier, vil ikke filen bli lastet inn korrekt.

DsetID

Feltnummer Feltnavn D1 D2

1 RCount * *

2 DsetID * *

3 Year * *
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DsetID

Feltnummer Feltnavn D1 D2

4 Period * *

5 Pass

6 Passkm

7 TrainKM

8 FlagC

9 FlagD

Datasett for vedlegg E : kvartalsvis statistikk over gods- og persontransport

Felt-
nummer Feltnavn Beskrivelse Koding Felttype Største 

lengde

Særskilte 
koder for 

manglende 
verdier

1 RCount Innberettende stat ISO 3166 alfa-2-standarden, 
unntatt «UK» for Det forente 
kongerike

Tekst 2

2 DsetID Datasettidentifikator E1-E2 Tekst 2

3 Year Årstall for datasettet Firesifret Tekst 4

4 Period Referanseperiode Q1-Q4 Tekst 2

5 Tonnes Godstransport i alt Tonn Tall 10

6 Tkm Godstransport i alt i 
1 000 tonnkilometer

1 000 tonn-km Tall 10

7 Pass Persontransport i alt Passasjerer Tall 10

8 Passkm Persontransport i alt i 
1 000 tonnkilometer

1 000 pkm Tall 10

9 FlagC Fortrolighetsmarkering 1: fortrolig
0: ikke fortrolig

Tekst 1

10 FlagD Markering av tillatelse 
til videreformidling

1: videreformidling ikke 
tillatt

0: videreformidling tillatt

Tekst 1

I den flate filen som inneholder dataene i vedlegg E, består hver post av ti felter. I følgende tabell er feltene som skal 
fylles ut i de to tabellene i vedlegg E, markert med grått. De hvite cellene svarer til tomme felter i posten. En asterisk 
angir et nøkkelfelt. Kombinasjonen av verdiene av en posts nøkkelfelter skal utgjøre en entydig nøkkelverdi i den 
aktuelle filen. Dersom det forekommer flere like nøkkelverdier, vil ikke filen bli lastet inn korrekt.

DsetID

Feltnummer Feltnavn E1 E2

1 RCount * *

2 DsetID * *

3 Year * *

4 Period * *

5 Tonnes
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DsetID

Feltnummer Feltnavn E1 E2

6 Tkm

7 Pass

8 Passkm

9 FlagC

10 FlagD

Datasett for vedlegg H: statistikk over ulykker

Felt-
nummer Feltnavn Beskrivelse Koding Felttype Største 

lengde

Særskilte 
koder for 

manglende 
verdier

1 RCount Innberettende stat ISO 3166 alfa-
2-standarden, unntatt 
«UK» for Det forente 
kongerike

Tekst 2

2 DsetID Datasettidentifikator H1-H4 Tekst 2

3 Year Årstall for datasettet Firesifret Tekst 4

4 Period Referanseperiode A0 Tekst 2

5 AccID Type ulykke 1: Kollisjoner
2: Avsporinger
3: Ulykker ved 

planoverganger
4: P e r s o n s k a d e r 

forårsaket av rullende 
materiell i bevegelse

5: Brann i rullende 
materiell

6: Andre
7: I alt
9: Ukjent

Tekst 1

6 PersID Personkategori 1: Passasjerer
2: Ansatte
3: Andre
4: I alt
[5: Brukere av planover-

ganger]
[6:  U v e d k o m m e n d e 

personer på 
jernbaneanlegg]

9: Ukjent

Tekst 1

7 NbAccSign Antall alvorlige 
ulykker

Antall Tall 8

8 NbAccInj Antall alvorlige 
ulykker med 
personskader

Antall Tall 8

9 NbAccDGIn Antall ulykker ved 
transport av farlig gods

Antall Tall 8

10 NbAccDGRe Antall ulykker med 
utslipp av farlig gods

Antall Tall 8

11 NbPersK Antall omkomne Antall Tall 8

12 NbPersI Antall alvorlig skadede 
personer

Antall Tall 8
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I den flate filen som inneholder dataene i vedlegg H, består hver post av tolv felter. I følgende tabell er feltene som skal 
fylles ut i hver tabell i vedlegg H, markert med grått. De hvite cellene svarer til tomme felter i posten. En asterisk angir 
et nøkkelfelt. Kombinasjonen av verdiene av en posts nøkkelfelter skal utgjøre en entydig nøkkelverdi i den aktuelle 
filen. Dersom det forekommer flere like nøkkelverdier, vil ikke filen bli lastet inn korrekt.

Tabellen inneholder ytterligere to personkategorier som kan bli påkrevd i framtiden: «5: Brukere av planovergang» og 
«6: Uvedkommende personer på jernbaneanlegg».

DsetID

Feltnummer Feltnavn H1 H2 H3 H4

1 RCount * * * *

2 DsetID * * * *

3 Year * * * *

4 Period * * * *

5 AccID * * *

6 PersID * *

7 NbAccSign

8 NbAccInj(1)

9 NbAccDGIn

10 NbAccDGRe

11 NbPersK

12 NbPersI

(1) Antall alvorlige ulykker med personskader (NbAccInj) er en valgfri variabel i tabell H1.

Datasett for vedlegg I

Felt-
nummer Feltnavn Beskrivelse Koding Felttype Største 

lengde

Særskilte 
koder for 

manglende 
verdier

1 RCount Innberettende stat ISO 3166 alfa-2-standarden, 
unntatt «UK» for Det forente 
kongerike

Tekst 2

2 DsetID Datasettidentifikator I1 Tekst 2

3 Year Årstall for datasettet Firesifret Tekst 4

4 UCode Foretakskode (den 
samme fra år til år)

ISO 3166 alfa-2-standarden, 
unntatt «UK» for Det forente 
kongerike + tresifret tall

Tekst 5 XX

5 UName Foretaksnavn Tekst 100

6 CountID Staten der foretaket er 
etablert

ISO 3166 alfa-2-standarden, 
unntatt «UK» for Det forente 
kongerike

Tekst 2 XX

7 IntFret Godstransportvirk-
somhet: internasjonal

1: JA
0: NEI

Tekst 1
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Felt-
nummer Feltnavn Beskrivelse Koding Felttype Største 

lengde

Særskilte 
koder for 

manglende 
verdier

8 Natfret Godstransportvirk-
somhet: nasjonal

1: JA
0: NEI

Tekst 1

9 Intpass Persontransportvirk-
somhet: internasjonal

1: JA
0: NEI

Tekst 1

10 Natpass Persontransportvirk-
somhet: nasjonal

1: JA
0: NEI

Tekst 1

11 DsetA Data i vedlegg A 1: JA
0: NEI

Tekst 1

12 DsetB Data i vedlegg B 1: JA
0: NEI

Tekst 1

13 DsetC Data i vedlegg C 1: JA
0: NEI

Tekst 1

14 DsetD Data i vedlegg D 1: JA
0: NEI

Tekst 1

15 DsetE Data i vedlegg E 1: JA
0: NEI

Tekst 1

16 DsetF Data i vedlegg F 1: JA
0: NEI

Tekst 1

17 DsetG Data i vedlegg G 1: JA
0: NEI

Tekst 1

18 DsetH Data i vedlegg H 1: JA
0: NEI

Tekst 1

19 Tonn Godstransport i alt (i 
tonn)

Tonn Tall 10

20 Tkm Godstransport i alt 
(1 000 tonn)

1 000 tonn-km Tall 10

21 Pass Persontransport i alt (i 
passasjerer)

Antall passasjerer Tall 10

22 Passkm Persontransport i alt 
(i 1 000 passasjerkilo-
meter)

1 000 passasjer-km Tall 10

I den flate filen som inneholder dataene i vedlegg I, består hver post av 22 felter. I følgende tabell er alle felter markert 
med grått, ettersom det er bare én tabell i vedlegg I. Valgfrie felter kan stå tomme. En asterisk angir et nøkkelfelt. 
Kombinasjonen av verdiene av en posts nøkkelfelter skal utgjøre en entydig nøkkelverdi i den aktuelle filen. Dersom 
det forekommer flere like nøkkelverdier, vil ikke filen bli lastet inn korrekt.

Feltnummer Feltnavn DsetID I1

1 RCount *

2 DsetID *

3 Year *
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Feltnummer Feltnavn DsetID I1

4 UCode *

5 UName(1)

6 CountID

7 IntFret

8 Natfret

9 Intpass

10 Natpass

11 DsetA

12 DsetB

13 DsetC

14 DsetD

15 DsetE

16 DsetF

17 DsetG

18 DsetH

19 Tonnes(2)

20 Tkm(3)

21 Pass(4)

22 Passkm(5)

(1) Foretakets navn (UName) er en valgfri variabel.
(2) Godstransport i alt (i tonn) er en valgfri variabel.
(3) Godstransport i alt (i 1 000 tonn-km) (Tkm) er en valgfri variabel.
(4) Persontransport i alt (i passasjerer) (Pass) er en valgfri variabel.
(5) Persontransport i alt (i 1 000 passasjer-km) (Passkm) er en valgfri variabel.

3. MANGLENDE VERDIER

For visse felter kan Eurostat anbefale bruk av særskilte koder for manglende verdier eller andre særskilte verdier 
(se kolonnen «særskilte koder for manglende verdier»).

Utfyllende opplysninger finnes i retningslinjene for gjennomføringen av forordning (EF) nr. 91/2003.

4. ALTERNATIVE STANDARDFORMATER

Medlemsstatene kan bruke andre standardformater som støtter ovennevnte datastrukturer, når Eurostat foreslår 
slike.

5. EUROSTATS DATAVALIDERING

Eurostat foretar valideringskontroller av data som medlemsstatene har overført, før dataene lastes inn i 
produksjonsdatabasen. Dersom et betydelig antall poster ikke blir godkjent i kontrollene, skal Eurostat underrette 
medlemsstaten om de feilaktige postene og oppgi årsaken til avvisningen. Medlemsstaten vil bli bedt om å rette 
feilene og deretter overføre hele datasettet på nytt (ikke bare de feilaktige postene). Denne framgangsmåten er 
nødvendig for å sikre at dataene i de forskjellige datasettene er korrekte og samsvarende.
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6. TILDELING AV NAVN PÅ DATASETTFIL

Følgende regler for tildeling av filnavn skal anvendes:

«RAIL_annex_frequency_CC_YYYY_period[_OptionalField].format» der:

RAIL For jernbanedata

Annex Datasettidentifikasjon (dvs. vedlegg til forordningen):

A: Årlig statistikk over godstransport — detaljert innberetning

B: Årlig statistikk over godstransport — forenklet innberetning

C: Årlig statistikk over persontransport — detaljert innberetning

D: Årlig statistikk over persontransport — forenklet innberetning

E: Kvartalsvis statistikk over gods- og persontransport

F: Regional statistikk over gods- og persontransport

G: Statistikk over trafikkstrømmer på jernbanenettet

H: Statistikk over ulykker

I: Liste over jernbaneforetak

Frequency A for årlig

Q for kvartalsvis

5 for hvert femte år

CC Innberettende stat: bruk ISO 3166 alfa-2-standarden, unntatt «UK» for Det forente 
kongerike

YYYY Referanseår (f.eks. 2004)

Period «0000» for årlig

«0001» for første kvartal

«0002» for annet kvartal

«0003» for tredje kvartal

«0004» for fjerde kvartal

«0005» for femårig

[_OptionalField] Kan inneholde en streng på 1-220 tegn (bare «A»-«Z», «0»-«9» og «_» er tillatt). Dette 
feltet behandles ikke av Eurostats verktøy.

.format Filformat: ( f.eks. «CSV» for «Comma Separated Value», «GES» for GESMES)

Det skal sendes én fil for hvert vedlegg til forordningen og for hvert tidsrom.

Eksempel:

Filen «RAIL_E_Q_FR_2004_0002.csv» er den filen som inneholder dataene for Frankrike i vedlegg E til 
forordningen, for annet kvartal 2004.

7. OVERFØRINGSMETODE

Data skal overføres eller lastes opp elektronisk til Eurostats sentrale dataportal. Denne metoden garanterer sikker 
overføring av fortrolige opplysninger.

__________
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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. 577/98 av 
9. mars 1998 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse 
i Fellesskapet(1), særlig artikkel 4 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) På sitt møte i Thessaloniki i juni 2003 konstaterte Det 
europeiske råd at vellykket integrasjon av innvandrere 
bidrar til sosial utjevning og økonomisk velstand og til 
å løse de demografiske og økonomiske utfordringer som 
Den europeiske union nå står overfor, og oppfordret 
til videre framgang på dette området. I tillegg bad 
Rådet uttrykkelig om en nøyaktig og objektiv analyse 
av disse spørsmålene for å kunne bidra til å utvikle og 
fremme politiske initiativer for mer effektiv styring av 
inn- og utvandringen i Europa. Behovet for en effektiv 
integrasjonspolitikk ble nok en gang understreket i 
«Haag-programmet», som Det europeiske råd vedtok i 
Brussel i november 2004.

2) Som understreket i Kommisjonens første årsrapport 
om innvandring og integrasjon(2) anses mangelen på 
tilgang til sysselsetting som den største hindringen 
for integrasjon, og spørsmålet bør derfor gis høyeste 
politiske prioritet innen nasjonal integrasjonspolitikk.

3) Det er følgelig behov for et sett med omfattende og 
sammenlignbare data om arbeidsmarkedssituasjonen 
for innvandrere og deres direkte etterkommere for å 
overvåke utviklingen med hensyn til oppfyllelse av de 
felles målene i den europeiske sysselsettingsstrategien og 
i den sosiale integrasjonsprosessen.

4) Kommisjonens forslag til europaparlaments- og 
rådsbeslutning om opprettelse av et fellesskapsprogram 
for sysselsetting og sosial solidaritet — Progress(3) — 
inneholder, i avsnitt 1 «Sysselsetting», bestemmelser om 
finansiering av de aktuelle tiltakene, herunder statistiske 
tiltak. De nevnte tiltakene bør gjennomføres ved denne 
forordning.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 28 av 3.2.2007, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 129/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 9, 21.2.2008, s. 47. 

(1) EFT L 77 av 14.3.1998, s. 3. Forordningen sist endret ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 2257/2003 (EUT L 336 av 23.12.2003, s. 6).

(2) KOM(2004) 508.
(3) KOM(2004) 488.

5) Kommisjonsforordning (EF) nr. 384/2005 av 
7. mars 2005 om vedtakelse av programmet med 
tilleggsundersøkelser for tidsrommet 2007 til 2009 for 
arbeidskraftundersøkelsen fastsatt i rådsforordning (EF) 
nr. 577/98(4) omfatter allerede en tilleggsundersøkelse 
om arbeidsmarkedssituasjonen for innvandrere og deres 
direkte etterkommere. Listen med variabler for denne 
undersøkelsen bør fastsettes før desember 2006.

6) I forordning (EF) nr. 384/2005 fastslås det også at 
gjennomføringen av 2008-undersøkelsen vil avhenge av 
resultatene av forundersøkelsene, som skal være avsluttet 
før utgangen av 2005. Eurostat la fram resultatene av disse 
forundersøkelsene på møtet mellom medlemsstatenes 
samfunnsstatistikkdirektører i september 2005. 
Konklusjonen var at medlemsstatene og Eurostat bør 
fortsette med forberedelsene til 2008-undersøkelsen.

7) Av hensyn til påliteligheten og kvaliteten på de dataene 
som skal oppgis, bør enkelte av variablene som beskrives 
i vedlegget til denne forordning være frivillige for 
medlemsstater med et lite utvalg av innvandrere.

8) I vedlegg II til kommisjonsforordning (EF) nr. 
430/2005 av 15. mars 2005 om gjennomføring av 
rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en 
arbeidskraftundersøkelse i Fellesskapet med hensyn til 
kodingen som skal benyttes ved overføring av data fra 
2006 og bruk av et delutvalg til innsamling av data om 
strukturvariabler(5) må kolonne 19/20 endres for å øke 
relevansen av analysen av arbeidsmarkedssituasjonen 
for innvandrere ved at det innhentes opplysninger om 
hvilket år de ankom vertslandet og om deres alder på 
ankomsttidspunktet, som fortsatt er to av de viktigste 
forklarende variablene for å analysere prosessen med 
integrasjon på arbeidsmarkedet.

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for statistikkprogrammet —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Den detaljerte listen med variabler som skal innsamles i 
2008 innenfor rammen av tilleggsundersøkelsen om 
arbeidsmarkedssituasjonen for innvandrere og deres direkte 
etterkommere, skal være som fastsatt i vedlegget.

(4) EUT L 61 av 8.3.2005, s. 23. Forordningen endret ved forordning (EF) 
nr. 341/2006 (EUT L 55 av 25.2.2006, s. 9).

(5) EUT L 71 av 17.3.2005, s. 36.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 102/2007

av 2. februar 2007

om vedtakelse av spesifikasjoner for tilleggsundersøkelsen for 2008 om arbeidsmarkedssituasjonen for innvandrere  
og deres direkte etterkommere i henhold til rådsforordning (EF) nr. 577/98 og om endring av forordning  

(EF) nr. 430/2005(*)

 2011/EØS/35/74
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Artikkel 2

Kolonne 213, 214, 215, 216, 217, 218 og 219 i vedlegget skal være frivillige for Tsjekkia, Danmark, 
Estland, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia, Slovakia og Finland.

Artikkel 3

Kolonne 19/20 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 430/2005 skal lyde:

«YEARESID 19/20 ÅRLIG 00

01-99

Blank

Botid i antall år i denne staten

Personen er født i denne staten

Botid i antall år i denne staten

Intet svar

Alle»

Artikkel 4

Denne forordning trer i kraft den sjuende 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. februar 2007.

 For Kommisjonen

 Joaquín ALMUNIA

 Medlem av Kommisjonen

_________
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VEDLEGG

ARBEIDSKRAFTUNDERSØKELSE

Spesifikasjoner for tilleggsundersøkelsen for 2008 om arbeidsmarkedssituasjonen for innvandrere og deres 
direkte etterkommere

1. Berørte medlemsstater og regioner: alle

2. Variablene har følgende koder:

Nummereringen av variablene for arbeidskraftundersøkelsen i kolonnen «Filter» (C11/14, C17/18, C19/20, C24, 
C99, C116, C162/165 og C170/171) viser til vedlegg II til kommisjonsforordning (EF) nr. 430/2005.

Kodingen som benyttes for kolonne 207/208 og 209/210, skal være den samme som for kolonne 17/18, 21/22, 
39/40 og 150/151 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 430/2005.

Kolonne Kode Beskrivelse Filter

203/206 År for tildeling av statsborgerskap Alle personer i alderen 
15-74 år og C17/18 = 
C170/1714 sifre

9996 År ukjent, men statsborgerskap tildelt

9997 Statsborgerskap ved fødsel

9998 Statsborgerskap siden staten ble dannet/grensene tegnet på nytt

9999 Ikke relevant (person under 15 eller over 74 år eller (person i 
alderen 15-74 år og C17/18 ≠ C170/171))

Blank Intet svar

207/208 Farens fødselsstat
(For Tyskland: farens statsborgerskap/tidligere statsborgerskap 
dersom han i referanseuken har tysk statsborgerskap)

Alle personer i alderen 
15-74 år

For koding, se ISOs landklassifisering

98 Stat ukjent, men faren født utenlands

99 Ikke relevant (person under 15 eller over 74 år)

Blank Intet svar

209/210 Morens fødselsstat
(For Tyskland: morens statsborgerskap/tidligere 
statsborgerskap dersom hun i referanseuken har tysk 
statsborgerskap)

Alle personer i alderen 
15-74 år

For koding, se ISOs landklassifisering

98 Stat ukjent, men moren født utenlands

99 Ikke relevant (person under 15 eller over 74 år)

Blank Intet svar

211/212 Botid i antall år i alt i vertsstaten Alle personer i alderen 
15-74 år og C19/20 
≠ 0001-98 2 sifre

99 Ikke relevant (person under 15 eller over 74 år eller (person i 
alderen 15-74 år og C19/20 = 00))

Blank Intet svar
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Kolonne Kode Beskrivelse Filter

213 Hovedårsak til inn-/utvandringen (siste inn-/utvandring) Alle personer i alderen 
15-74 år og C19/20 
≠ 00 og (C162/165 – 
C11/14 – C19/20) ≥ 15

1 Arbeid, overføring innen samme selskap

2 Sysselsetting, jobb skaffet før inn-/utvandring, unntatt kode 1

3 Sysselsetting, ikke skaffet jobb før inn-/utvandring

4 Studier

5 Internasjonal beskyttelse

6 I følge med familien/familiegjenforening

7 Stifte av familie

8 Andre

9 Ikke relevant (person under 15 eller over 74 år eller (person i 
alderen 15-74 år og C19/20 = 00) eller (person i alderen 15-74 
år og C19/20 ≠ 00 og (C162/165 – C11/14 – C19/20) < 15))

Blank Intet svar

214 Er nåværende oppholdstillatelse/visum/bostedsbevis av 
begrenset varighet (frivillig for Frankrike)?

Alle personer i alderen 
15-74 år og C17/18 ≠ 
C170/1710 Ja, mindre enn 1 år 

1-5 Ja, i (antall år) 

6 Ja, begrenset varighet i mer enn 5 år

7 Ja, men varigheten er ikke kjent

8 Nei

9 Ikke relevant (person under 15 eller over 74 år eller (person i 
alderen 15-74 år og C17/18 = C170/171))

Blank Intet svar

215 Er den nåværende lovlige adgangen til arbeidsmarkedet 
begrenset?

Alle personer i alderen 
15-74 år og C17/18 ≠ 
C170/171 og (C24 = 
1, 2 eller C99 = 1, 2, 4 
eller (C99 = 3 og C116 
= 1))

1 Ja, adgangen er begrenset til bestemte arbeidsgivere/sektorer/
yrker

2 Ja, adgangen er begrenset til selvstendig virksomhet

3 Ja, adgangen tillater ikke selvstendig virksomhet

4 Ja, en kombinasjon av 1 og 2

5 Ja, en kombinasjon av 1 og 3

6 Ja, andre begrensninger av lovlig adgang

7 Nei

8 Vet ikke

9 Ikke relevant (person under 15 eller over 74 år eller (person i 
alderen 15-74 år og C17/18 = C170/171) eller (person i alderen 
15-74 år og C17/18 ≠ C170/171 og C116 = 2, blank))

Blank Intet svar

216 Bruk av virkemidler for å fastslå hva det høyeste 
kvalifikasjonsnivået tilsvarer i vertsstatens system

Alle personer i alderen 
15-74 år og C19/20 ≠ 
00 og (C24 = 1, 2 eller 
C99 = 1, 2, 4 eller 
(C99 = 3 and C116 
= 1))

1 Ja, tilsvarende kvalifikasjonsnivå er fastslått 

2 Ja, men tilsvarende kvalifikasjonsnivå er ikke fastslått eller 
framgangsmåten er ennå ikke fullført

3 Nei, ikke nødvendig fordi høyeste kvalifikasjonsnivå er 
oppnådd i vertsstaten

4 Nei, ikke nødvendig av andre årsaker enn kode 3

5 Nei – andre årsaker

9 Ikke relevant (person under 15 eller over 74 år eller (person i 
alderen 15-74 år og C19/20 = 00) eller (person i alderen 15-74 
år og C19/20 ≠ 00 og C116 = 2, blank))

Blank Intet svar
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Kolonne Kode Beskrivelse Filter

217 Behov for å forbedre kunnskaper i vertsstatens språk for å få 
en passende jobb

Alle personer i alderen 
15-74 år og C19/20 
≠ 00 og (C24 = 1, 2 
eller C99 = 1, 2, 4 
eller (C99 = 3 og C116 
= 1))

1 Ja

2 Nei

9 Ikke relevant (person under 15 eller over 74 år eller (person i 
alderen 15-74 år og C19/20 = 00) eller (person i alderen 15-74 
år og C19/20 ≠ 00 og C116 = 2, blank))

Blank Intet svar

218 Viktigste hjelp mottatt i vertsstaten for å finne nåværende jobb 
eller starte egen virksomhet

Alle personer i alderen 
15-74 år og C24 = 1, 2

1 Slektninger/venner

2 Offentlig arbeidsformidling

3 Private arbeidsformidlinger

4 Innvandrerorganisasjon eller etnisk organisasjon

5 Andre

6 Ingen

9 Ikke relevant (person under 15 eller over 74 år eller (person i 
alderen 15-74 år og C24 = 3, 4, 5))

Blank Intet svar

219/220 Bruk av tjenester for å integreres på arbeidsmarkedet de to 
første årene etter siste ankomst

Alle personer i alderen 
15-74 år og C19/20 ≠ 
00 og C19/20 ≤ 10 og 
(C162/165 – C11/14 – 
C19/20) ≥ 15

01 Ja, kontakt med en rådgiver for jobbveiledning eller hjelp til 
jobbsøking

02 Ja, deltaking i arbeidsmarkedstiltak/jobbtrening

03 Ja, deltaking på kurs i vertsstatens språk

04 Ja, en kombinasjon av 1 og 2

05 Ja, en kombinasjon av 1 og 3

06 Ja, en kombinasjon av 2 og 3

07 Ja, en kombinasjon av 1, 2 og 3

08 Nei, har ikke krav på dette

09 Nei, av andre årsaker enn kode 08

99 Ikke relevant (person under 15 eller over 74 år eller (person i 
alderen 15-74 år og C19/20 = 00) eller (person i alderen 15-74 
år og C19/20 ≠ 00 og C19/20 > 10) eller (person i alderen 
15-74 år og C19/20 ≠ 00 og C19/20 ≤ 10 og (C162/165 – 
C11/14 – C19/20) < 15))

Blank Intet svar

221/226 Vekt for arbeidskraftundersøkelsen i 2008 (frivillig) Alle personer i alderen 
15-74 år

0000- 
9999

Kolonne 220-223 inneholder hele tall

00-99 Kolonne 224-225 inneholder desimaltall
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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. 1177/2003 av 16. juni 2003 om fellesskapsstatistikker over 
inntekter og levekår (EU-SILC)(1), særlig artikkel 15 nr. 2 
bokstav f), og

ut fra følgende betraktninger:

1) I forordning (EF) nr. 1177/2003 ble det fastsatt en 
felles ramme for systematisk utarbeiding av 
fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår, som 
omfatter sammenlignbare og aktuelle tverrsnitts- og 
forløpsdata for inntekt og omfang og fordeling av 
fattigdom og sosial utstøting på nasjonalt plan og på 
EU-plan.

2) I henhold til artikkel 15 nr. 2 bokstav f) i forordning (EF) 
nr. 1177/2003 er gjennomføringstiltak nødvendige for å 
fastsette listen over sekundærmålområder og -variabler som 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 62 av 1.3.2007, s. 8, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 129/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 9, 21.2.2008, s. 47. 

(1) EUT L 165 av 3.7.2003, s. 1. Forordningen endret ved rådsforordning (EF) 
nr. 1791/2006 (EUT L 363 av 20.12.2006, s. 1).

  hvert år skal inngå i tverrsnittskomponenten i EU-SILC. 
For år 2008 bør listen over sekundærmålvariabler som 
skal inngå i modulen om overforgjelding og økonomisk 
utestenging, fastsettes. Det bør videre fastsettes 
variabelkoder- og definisjoner.

3) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for statistikkprogrammet —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Listen over sekundærmålvariabler, variabelkoder og 
definisjoner for 2008-modulen om overforgjelding og 
økonomisk utestenging som skal inngå i tverrsnittskomponenten 
i fellesskapsstatistikkene over inntekter og boligforhold 
(EU-SILC), skal være som fastsatt i vedlegget.

Artikkel 2

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

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 215/2007

av 28. februar 2007

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker 
over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen over sekundærmålvariabler for overforgjelding 

og økonomisk utestenging(*)

 2011/EØS/35/75

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

Utferdiget i Brussel, 28. februar 2007.

 For Kommisjonen

 Joaquín ALMUNIA

 Medlem av Kommisjonen
__________
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VEDLEGG

I denne forordning skal følgende enheter, datainnsamlingsmåter, referanseperioder og definisjoner anvendes.

1. Enheter

Målvariablene er bare knyttet til husholdningen. Når det gjelder finansielle tjenester, bør husholdningen forstås 
som ethvert medlem av husholdningen.

2. Innsamlingsmåter

For alle målvariablene er innsamlingsmåten personlige intervjuer med husholdningens oppgavegiver eller bruk av 
utdrag fra registre.

3. Referanseperioder

Målvariablene omfatter tre referanseperioder:

de siste 12 måneder (– utestående beløp),

de neste 12 måneder (– forventet utvikling),

de siste tre måneder (– negativ saldo på kredittkort eller kundekort),

for tiden (– alle andre variabler).

4. Definisjoner

1)  Beløp

a)  Variabler for innsamling av beløp: beløpet skal samles inn i henhold til en harmonisert diskret skala fastsatt av 
arbeidsgruppen om levekår.

2)  Bankkonto

a)  Foliokonto: innskuddskonto for daglig forvaltning av penger som for eksempel tilbyr ulike fleksible 
betalingsmåter som gjør det mulig for kundene å overføre penger direkte til andre. Standardtjenester som tilbys 
gjennom slike foliokontoer er sjekkhefte, mulighet til å utføre faste betalinger, direkte debiteringer og betaling 
med debetkort. En sparekonto er ikke en foliokonto dersom slike tjenester ikke tilbys.

b)  Kassakreditt: husholdningen har i øyeblikket en negativ saldo på en av sine bankkontoer på grunn av 
økonomiske vanskeligheter (øyeblikkelig behov for penger, større uttak enn innskudd osv.). Det beregnes rente 
på skyldig beløp. Bankkontoen behøver ikke å være en foliokonto.

3)  Kredittkort/kundekort

a)  Kredittkort (Visa, Amex, MasterCard, Diners osv.) gir særskilt kreditt: penger lånes til kundene for tidsrommet 
mellom kjøp av varer og tidspunktet for full tilbakebetaling av beløpet, og rente påløper for utestående beløp 
som ikke er betalt innen utgangen av måneden. Månedlige kontoutskrifter viser bevegelser på kontoen og 
oppgir et minstebeløp som må betales. Kredittkort er ikke et debetkort, der penger som brukes via kortet 
umiddelbart trekkes fra en tilknyttet bankkonto.

b)  Kundekort er kredittkort som utstedes av ett enkelt foretak eller en enkelt butikk og som bare kan brukes til 
kjøp fra foretaket/butikken.

c)  Negativ saldo: husholdningen har i minst de siste tre månedene ved «utgangen av måneden» på grunn 
av økonomiske vanskeligheter ikke betalt hele det beløpet som er brukt eller som skyldes på kredittkort/
kundekort.

4)  Kreditt og lån

a)  Kreditt og lån omfatter forbrukskreditt eller lån som tilbakebetales i henhold til en fastsatt tidsplan, bortsett 
fra pantelån på primærboligen. Kassakredittordninger, kredittkort eller kundekort der tilbakebetalingen ikke er 
planlagt, medregnes ikke. Lån fra venner og familie (uformell kreditt) medregnes heller ikke.

5)  Utestående beløp

a)  Utestående beløp: skyldige beløp (regninger, leie, tilbakebetaling av kreditt/pantelån osv.) som av økonomiske 
grunner ikke er betalt i tide i løpet av de siste 12 månedene, samme konsept som for HS010, HS020 og 
HS030.
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b)  Nåværende samlede utestående beløp: summen av alle skyldige beløp som husholdningen ikke kunne betale i 
tide.

c)  Boligrelaterte regninger/betalinger: leie og tilbakebetaling av pantelån for primærboligen og regninger for 
forsyningstjenester (vann, elektrisitet, gass, varme osv.). Bør tilsvare det som omfattes av variablene HS010 
og HS020.

d)  Tilbakebetaling av andre lån og annen kreditt: kontantlån (annet enn tilbakebetaling av pantelån for 
primærbolig) eller avdrag på kjøp på avbetaling eller lignende (f.eks. postordre, billån, osv.). Minste 
tilbakebetaling på kredittkort/kundekort medregnes også. Bør tilsvare det som omfattes av variabel HS030.

e)  Andre regninger som ikke er boligrelatert: utdanning, helse, alle andre regninger som ikke omfattes av 
boligrelaterte regninger.

6)  Redusert inntekt

a)  Inntekt: samlet bruttoinntekt i husholdningen.

7)  Økonomisk utestenging

a)  Grunner til at husholdningen ikke har en foliokonto selv om den har behov for det: flere grunner kan angis og 
rapporteres gjennom variablene MI111-MI114. Spørsmål filtreres: husholdninger som har foliokonto eller som 
ikke behøver en, trenger ikke å bli stilt dette spørsmålet.

b)  Grunner til at husholdningen ikke har forbrukskreditt selv om den har behov for det: flere grunner kan angis 
og rapporteres gjennom variablene MI122-MI125. Forbrukskreditt: kassakredittordninger, kredittkort eller 
kundekort, pantelån og andre lån eller kreditt knyttet til innkjøp. Lån fra venner og familie medregnes ikke. 
Spørsmål filtreres: husholdninger som har forbrukskreditt eller som ikke behøver det, trenger ikke å bli stilt 
disse spørsmålene. Husholdninger som bare har lån fra familie og venner, trenger heller ikke å bli stilt disse 
spørsmålene.

5. Innsending av opplysninger til Eurostat

Sekundærmålvariablene for «overforgjelding og økonomisk utestenging» sendes til Eurostat i husholdningsdatafilen 
(H) etter primærmålvariablene.

OMRÅDER OG LISTE OVER MÅLVARIABLER

Variabel
Modul 2008 Overforgjelding og økonomisk utestenging

Kode Målvariabel

Bankkontoer og kassakreditt

MI010 Husholdningen har en foliokonto

1 Ja

2 Nei

MI010_F 1 Variabelen er angitt

-1 Mangler

MI020 Husholdningen har overtrukket en av sine bankkontoer

1 Ja

2 Nei

MI020_F 1

-1

-2

Variabelen er angitt

Mangler

Ikke relevant (ingen bankkonto)

MI025 Anslått samlet negativ saldo på husholdningens bankkontoer fordelt på klasser

1-9 Klasse

MI025_F 1

-1

-2

Variabelen er angitt

Mangler

Ikke relevant (ingen kassakreditt: MI020=2)
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Variabel
Modul 2008 Overforgjelding og økonomisk utestenging

Kode Målvariabel

Kredittkort/kundekort

MI030 Husholdningen har kredittkort og/eller kundekort

1 Ja

2 Nei

MI030_F 1

-1

Variabelen er angitt

Mangler

MI040 Husholdningen har kredittkort og/eller kundekort med negativ saldo

1 Ja

2 Nei

MI040_F 1

-1

-2

Variabelen er angitt

Mangler

Ikke relevant (ingen kredittkort/kundekort (MI030=2))

MI045 Anslått samlet negativ saldo på den siste månedlige kontoutskriften for 
husholdningens kredittkort/kundekort, fordelt på klasser

1-9 Klasse

MI045_F 1

-1

-2

Variabelen er angitt

Mangler

Ikke relevant (ikke negativ saldo på kredittkort/kundekort (MI030=2))

Kreditt og lån

MI050 Husholdningen har kreditt eller lån (utover pantelån på primærboligen)

1 Ja

2 Nei

MI050_F 1

-1

Variabelen er angitt

Mangler

MI051 Husholdningen har pantelån på bolig utover primærboligen

1 Ja

2 Nei

MI051_F 1

-1

-2

Variabelen er angitt

Mangler

Ikke relevant (MI050=2)

MI052 Husholdningen har avdrag på kjøp på avbetaling (f.eks. leasing, bil, teknisk 
utstyr)

1 Ja

2 Nei

MI052_F 1

-1

-2

Variabelen er angitt

Mangler

Ikke relevant (MI050=2)

MI053 Husholdningen har boligrelatert kreditt/lån (løsøre, husholdningsmaskiner- og 
apparater, reparasjoner)

1 Ja

2 Nei

MI053_F 1

-1

-2

Variabelen er angitt

Mangler

Ikke relevant (MI050=2)
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Variabel
Modul 2008 Overforgjelding og økonomisk utestenging

Kode Målvariabel

MI054 Husholdningen har kreditt/lån for å betale feriereiser eller fritidsaktiviteter

1 Ja

2 Nei

MI054_F 1

-1

-2

Variabelen er angitt

Mangler

Ikke relevant (MI050=2)

MI055 Husholdningen har kreditt/lån for å betale for utdanning eller barnepass

1 Ja

2 Nei

MI055_F 1

-1

-2

Variabelen er angitt

Mangler

Ikke relevant (MI050=2)

MI056 Husholdningen har kreditt/lån for å betale for helserelaterte utgifter

1 Ja

2 Nei

MI056_F 1

-1

-2

Variabelen er angitt

Mangler

Ikke relevant (MI050=2)

MI057 Husholdningen har kreditt/lån til investeringer eller oppstart av foretak

1 Ja

2 Nei

MI057_F 1

-1

-2

Variabelen er angitt

Mangler

Ikke relevant (MI050=2)

MI058 Husholdningen har andre blankolån (konvertering av gjeld, for å dekke 
kassakreditt, kredittkort og andre regninger osv.)

1 Ja

2 Nei

MI058_F 1

-1

-2

Variabelen er angitt

Mangler

Ikke relevant (MI050=2)

Utestående beløp

MI060 Utestående beløp på andre ikke-boligrelaterte husholdningsregninger

1 Ja

2 Nei

MI060_F 1

-1

-2

Variabelen er angitt

Mangler

Ikke relevant (ingen ikke boligrelaterte husholdningsregninger)

MI065 Anslått samlet beløp som for tiden er utestående for andre ikke-boligrelaterte 
husholdningsregninger, fordelt på klasser

1-9 Klasse
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Variabel
Modul 2008 Overforgjelding og økonomisk utestenging

Kode Målvariabel

MI065_F 1

-1

-2

Variabelen er angitt

Mangler

Ikke relevant (for tiden ingen ubetalte beløp (MI060=2 eller nåværende beløp er 
null) eller ingen andre ikke-boligrelaterte husholdningsregninger (MI060_F=-2))

MI075 Anslått samlet beløp som for tiden er utestående for andre boligrelaterte 
husholdningsregninger/tilbakebetalinger, fordelt på klasser

1-9 Klasse

MI075_F 1

-1

-2

Variabelen er angitt

Mangler

Ikke relevant (for tiden ingen utestående beløp (HS010=2 og HS020=2 eller beløpet 
som for tiden skyldes er null) eller ingen boligrelaterte husholdningsregninger/
tilbakebetalinger (HS010_F=-2 og HS020_F=-2))

MI085 Anslått samlet beløp som for tiden er utestående for husholdningens 
tilbakebetalinger av andre lån eller kreditt, fordelt på klasser

1-9 Klasse

MI085_F 1

-1

-2

Variabelen er angitt

Mangler

Ikke relevant (for tiden ingen ubetalte beløp (HS030=2 eller nåværende beløp er 
null) eller ingen andre tilbakebetalinger av lån og kreditt (HS030_F=-2))

Redusert inntekt

MI090 Husholdningens inntekt er blitt vesentlig redusert i løpet av de siste 12 
månedene

1 Ja

2 Nei

MI090_F 1

-1

Variabelen er angitt

Mangler

MI095 Hovedårsak til redusert inntekt

1 Mistet arbeid/oppsagt

2 Endring i arbeidstimer og/eller i lønn

3 Arbeidsudyktighet grunnet sykdom eller uførhet

4 Svangerskap og fødsel — foreldrepermisjon — barnepass

5 Gått av med pensjon

6 Oppløst ekteskap/forhold

7 Annen endring i husholdningens sammensetning

8 Annen årsak

MI095_F 1

-1

-2

Variabelen er angitt

Mangler

Ikke relevant (ikke redusert inntekt (MI090=2))

Forventet utvikling

MI100 Forventninger til den økonomiske situasjonen i de kommende 12 månedene: 
forventer du at din økonomiske situasjon kommer til å

1 forbedres?

2 forbli omtrent uforandret?

3 forverres?

4 Vet ikke.

MI100_F 1

-1

Variabelen er angitt

Mangler
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Variabel
Modul 2008 Overforgjelding og økonomisk utestenging

Kode Målvariabel

Økonomisk utestenging

Årsaker til at husholdningen ikke har foliokonto

MI110 Husholdningen trenger ikke foliokonto og foretrekker å bruke kontanter

1 Ja

2 Nei

MI110_F 1

-1

-2

Variabelen er angitt

Mangler

Ikke relevant (husholdningen har en foliokonto (MI010=1))

MI111 Gebyrene er for høye

1 Ja

2 Nei

MI111_F 1

-1

-2

Variabelen er angitt

Mangler

Ikke relevant (husholdningen har en foliokonto (MI010=1) eller behøver ikke en 
slik konto (MI110=1))

MI112 Det er ingen bankfilial i nærheten av husholdningens bopel eller arbeidsplass

1 Ja

2 Nei

MI112_F 1

-1

-2

Variabelen er angitt

Mangler

Ikke relevant (husholdningen har en foliokonto (MI010=1) eller behøver ikke en 
slik konto (MI110=1))

MI113 Husholdningen har søkt om konto og har fått avslag

1 Ja

2 Nei

MI113_F 1

-1

-2

Variabelen er angitt

Mangler

Ikke relevant (husholdningen har en foliokonto (MI010=1) eller behøver ikke en 
slik konto (MI110=1))

MI114 Bankene ville ikke åpnet en konto for husholdningen

1 Ja

2 Nei

MI114_F 1

-1

-2

Variabelen er angitt

Mangler

Ikke relevant (husholdningen har en foliokonto (MI010=1) eller behøver ikke en 
slik konto (MI110=1))

Årsaker til at husholdningen ikke får forbrukskreditt

MI120 Husholdningen har ingen behov for å låne

1 Ja

2 Nei

MI120_F 1

-1

-2

Variabelen er angitt

Mangler

Ikke relevant (husholdningen har forbrukskreditt)
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Variabel
Modul 2008 Overforgjelding og økonomisk utestenging

Kode Målvariabel

MI121 Husholdningen kan låne av familie eller venner

1 Ja

2 Nei

MI121_F 1

-1

-2

Variabelen er angitt

Mangler

Ikke relevant (husholdningen har forbrukskreditt)

MI122 Husholdningen vil ikke være i stand til å tilbakebetale gjeld

1 Ja

2 Nei

MI122_F 1

-1

-2

Variabelen er angitt

Mangler

Ikke relevant (husholdningen har forbrukskreditt eller trenger det ikke (MI120=1))

MI123 Husholdningen har søkt om kreditt og har fått avslag

1 Ja

2 Nei

MI123_F 1

-1

-2

Variabelen er angitt

Mangler

Ikke relevant (husholdningen har forbrukskreditt eller trenger det ikke (MI120=1))

MI124 Husholdningen hadde tidligere kreditt, men er blitt fratatt denne

1 Ja

2 Nei

MI124_F 1

-1

-2

Variabelen er angitt

Mangler

Ikke relevant (husholdningen har forbrukskreditt eller trenger det ikke (MI120=1))

MI125 Bankene ville ikke innvilget kreditt til husholdningen

1 Ja

2 Nei

MI125_F 1

-1

-2

Variabelen er angitt

Mangler

Ikke relevant (husholdningen har forbrukskreditt eller trenger det ikke (MI120=1))
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNIONEN HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet, særleg artikkel 285 nr. 1,

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) Artikkel 2 i traktaten nemner fremjing av eit høgt nivå for 
sosial tryggleik som ei av oppgåvene til Fellesskapet.

2) Under møtet til Det europeiske rådet i Lisboa i mars 2000 
kom det nye impulsar til ein prosess for politisk utveksling 
mellom medlemsstatane når det gjeld modernisering av 
systema for sosial tryggleik.

3) Ved rådsavgjerd 2004/689/EF vart det skipa eit utval 
for sosial tryggleik(3) som skal lette samarbeidet 
mellom Kommisjonen og medlemsstatane når det 
gjeld modernisering og betring av systema for sosial 
tryggleik.

4) I meldinga si av 27. mai 2003 har Kommisjonen utarbeidd 
ein strategi for å forenkle den opne samordningsprosessen 
innanfor sosialpolitikken med sikte på å styrkje sosial 
tryggleik og sosial integrasjon innanfor ramma av Lisboa-
strategien. Under møtet sitt 20. oktober 2003 vart Rådet 
samd om at ei slik forenkling skulle ta til å gjelde frå 
og med 2006. Innanfor denne ramma skulle ein felles 
årsrapport vere det viktigaste rapporteringsdokumentet, 
og såleis samle dei viktigaste analyseresultata og 
politiske bodskapane både med omsyn til den opne 
samordningsmetoden på dei ulike områda der han vert 
nytta, og med omsyn til dei overgripande spørsmåla som 
gjeld sosial tryggleik.

5) Med den opne samordningsmetoden er det lagt ny vekt 
på behovet for statistikkar som kan jamførast og som er 
aktuelle og pålitelege innanfor området sosialpolitikk. 
Statistikkar over sosial tryggleik som kan jamførast, vert 
særleg nytta i dei felles årsrapportane.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 113 av 30.4.2007, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 130/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 9, 21.2.2008, s. 48. 

(1) TEU C 309 av 16.12.2006, s. 78.
(2) Europaparlamentsfråsegn av 30. november 2006 (enno ikkje offentleggjord 

i TEU), og rådsavgjerd av 22. mars 2007.
(3) TEU L 314 av 13.10.2004, s. 8.

6) Kommisjonen (Eurostat) samlar alt inn årlege data om 
sosial tryggleik frå medlemsstatane på frivillig grunnlag. 
Denne praksisen er vorten etablert i medlemsstatane, 
og byggjer på felles metodologiske prinsipp som er 
utarbeidde for å sikre at slike data kan jamførast.

7) Utarbeidinga av særlege fellesskapsstatistikkar 
er underlagde dei reglane som er fastsette ved 
rådsforordning (EF) nr. 322/97 av 17. februar 1997 om 
fellesskapsstatistikker(4).

8) Dei tiltaka som er naudsynte for å gjennomføre denne 
forordninga, bør vedtakast i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen(5).

9) Kommisjonen bør særleg få fullmakt til å avgjere kva 
som skal vere det første året då det skal samlast inn 
fullstendige data om netto ytingar knytte til sosial 
tryggleik. Kommisjonen bør òg få fullmakt til å vedta 
tiltak som er knytte til den nærmare klassifiseringa av 
data som er samla inn, kva definisjonar som skal nyttast 
og korleis reglane for spreiing skal ajourførast. Ettersom 
dei nemnde tiltaka har eit allment omfang og er utarbeidde 
for å endre ikkje-vesentlege delar av denne forordninga 
og utfylle henne ved å leggje til nye ikkje-vesentlege 
delar, bør dei vedtakast i samsvar med framgangsmåten 
med forskriftsutval med kontroll i medhald av artikkel 5a 
i avgjerd 1999/468/EF.

10) Ettersom målet for denne forordninga, som er å skipe 
felles statistikkstandardar som gjer det mogleg å 
utarbeide harmoniserte data, ikkje kan nåast i tilstrekkeleg 
grad av medlemsstatane og difor betre kan nåast på 
fellesskapsplan, kan Fellesskapet vedta tiltak i samsvar 
med nærleiksprinsippet slik det er fastsett i artikkel 5 i 
traktaten. I samsvar med prinsippet om rimeleg samhøve, 
slik det er fastsett i den nemnde artikkelen, går ikkje 
denne forordninga lenger enn det som er naudsynt for å 
nå dette målet.

(4) TEF L 52 av 22.2.1997, s. 1. Forordninga endra ved europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (TEU L 284 av 31.10.2003, s. 1).

(5) TEF L 184 av 17.7.1999, s. 23. Avgjerda endra ved avgjerd 2006/512/EF 
(TEU L 200 av 22.7.2006, s. 11).

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 458/2007

av 25. april 2007

om det europeiske systemet for integrerte statistikkar over sosial tryggleik (ESSPROS)(*)

 2011/EØS/35/76
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11) Det finst eit samarbeid med Organisasjonen for økonomisk 
samarbeid og utvikling på området netto ytingar knytte til 
sosial tryggleik.

12) Utvalet for statistikkprogrammet, som vart skipa 
ved rådsavgjerd 89/382/EØF, Euratom(1), er vorte 
rådspurt —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

Mål

Målet for denne forordninga er å skipe eit europeisk system 
for integrerte statistikkar over sosial tryggleik (heretter kalla 
ESSPROS) ved å fastleggje

a) ei metodologisk ramme som byggjer på felles standardar, 
definisjonar, klassifikasjonar og rekneskapsreglar som skal 
nyttast for å utarbeide statistikkar som kan jamførast, til 
nytte for Fellesskapet,

 og

b) fristar for innsending av statistikkar som er utarbeidde i 
samsvar med ESSPROS.

Artikkel 2

Definisjonar

I denne forordninga tyder:

a) «fellesskapsstatistikkar» det same som i artikkel 2 i 
forordning (EF) nr. 322/97,

b) «sosial tryggleik» all innsats frå offentlege eller private 
organ med sikte på å lette byrdene for hushald og 
einskildpersonar når det gjeld eit definert sett med risikoar 
eller behov, på det vilkåret at det ikkje samstundes ligg 
føre noka motyting eller individuell ordning. Lista over 
risikoar eller behov som er omfatta av sosial tryggleik, 
er fastsett til følgjande: sjukdom og/eller helsetenester, 
funksjonshemming, alderdom, status som etterlaten, 
familie/barn, arbeidsløyse, bustad og sosial utstøyting som 
ikkje er klassifisert på annan måte,

c) «ordning for sosial tryggleik» eit særskilt sett med reglar 
som vert administrert av éin eller fleire institusjonelle 
einingar som stiller til rådvelde og finansierer ytingar 
knytte til sosial tryggleik,

(1) TEF L 181 av 28.6.1989, s. 47.

d) «ytingar knytte til sosial tryggleik» overføringar i form 
av kontant- eller naturalytingar, gjennom ordningar for 
sosial tryggleik, til hushald og einskildpersonar for å lette 
byrdene deira når det gjeld éin eller fleire av dei definerte 
risikoane eller eitt eller fleire av dei definerte behova,

e) «skatteføremoner» sosial tryggleik i form av skattelette som 
ville ha vore definert  som ytingar knytte til sosial tryggleik 
dersom dei hadde vore gjevne som kontantytingar, bortsett 
frå skattelette som fremjar ytingar knytte til sosial tryggleik 
eller som fremjar private forsikringsordningar,

f) «netto ytingar knytte til sosial tryggleik» verdien av netto 
ytingar knytte til sosial tryggleik, utan skattar og trygde- 
og pensjonspremiar som mottakarane av ytingane betalar, 
supplert med verdien av skatteføremonene.

Artikkel 3

Verkeområdet for systemet

1. Statistikkane som gjeld det grunnleggjande ESSPROS-
systemet, skal omfatte dei finansielle straumane av utgifter og 
inntekter som er knytte til sosial tryggleik.

Slike data skal sendast inn for kvar einskild ordning for 
sosial tryggleik. Det skal gjevast detaljerte opplysningar om 
utgifter og inntekter for kvar einskild ordning i samsvar med 
ESSPROS-klassifikasjonen.

Når det gjeld kvantitative data for kvar ordning og yting, skal 
desse sendast inn med tilvising til ei samla klassifisering og til 
ordningane for utarbeiding og spreiing av data som er fastsette 
i nr. 1 i vedlegg I. Når det gjeld kvalitative opplysningar for 
kvar ordning og yting, er dei emna som er omfatta, saman med 
ordningane for utarbeiding av data, ajourføring av kvalitative 
opplysningar og spreiing, fastsette i nr. 2 i vedlegg I.

Det første året då det skal samlast inn data, er 2008.

2. I tillegg til det grunnleggjande ESSPROS-systemet skal 
det leggjast til modular som inneheld utfyllande statistiske 
opplysningar om pensjonsmottakarar og netto ytingar knytte 
til sosial tryggleik.

Artikkel 4

Modul om pensjonsmottakarar

1. I det grunnleggjande systemet skal det leggjast til ein 
modul om pensjonsmottakarar frå det første året då det vert 
samla inn data i medhald av denne forordninga. Dei emna som 
skal omfattast, saman med dei nærmare reglane for utarbeiding 
og spreiing av data, er fastsette i vedlegg II.

2. Det første året då det skal samlast inn data, er 2008.
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Artikkel 5

Modul om netto ytingar knytte til sosial tryggleik

1. Med sikte på innføring av ein modul for netto ytingar 
knytte til sosial tryggleik skal det innan utgangen av 2008 
gjennomførast eit forsøk med datainnsamling for året 2005. 
Dei emna som skal omfattast, saman med dei nærmare reglane 
for utarbeiding av data, er fastsette i vedlegg III.

2. På grunnlag av ei samanfatning av denne nasjonale 
forsøksinnsamlinga av data, og på det vilkåret at resultatet av 
dei aller fleste forsøksstudiane er positive, skal det vedtakast 
tiltak som gjeld innføringa av ei komplett innsamling av data 
som gjeld denne modulen, i samsvar med framgangsmåten 
med forskriftsutval med kontroll som er nemnd i artikkel 8 
nr. 3. Ei slik komplett innsamling av data skal setjast i verk 
tidlegast i 2010.

Artikkel 6

Datakjelder

Statistikkane over sosial tryggleik skal byggje på dei følgjande 
datakjeldene, alt etter kor tilgjengelege dei er i medlemsstatane 
og i samsvar med nasjonal lovgjeving og praksis:

a) register og andre administrative kjelder,

b) rundspørjingar,

c) overslag.

Artikkel 7

Nærmare reglar for gjennomføring

1. Føresegnene for gjennomføring av denne forordninga 
skal ta omsyn til resultata frå ein nytte- og kostnadsanalyse, og 
skal omfatte det grunnleggjande ESSPROS-systemet slik det 
er fastsett i vedlegg I, modulen om pensjonsmottakarar slik det 

er fastsett i vedlegg II og modulen om netto ytingar knytte til 
sosial tryggleik som er nemnd i artikkel 5.

2. Dei tiltaka som gjeld formata for innsending av data, 
resultata som skal sendast inn og kriteria for kvalitetsmåling, 
skal vedtakast i samsvar med framgangsmåten med 
forskriftsutval som er nemnd i artikkel 8 nr. 2.

3. Tiltaka som gjeld avgjerda om kva som skal vere det 
første året då det skal samlast inn fullstendige data, og tiltaka 
som gjeld den nærmare klassifiseringa av data som er omfatta, 
definisjonar som skal nyttast og ajourføring av reglane for 
spreiing, skal vedtakast i samsvar med framgangsmåten med 
forskriftsutval med kontroll som er nemnd i artikkel 8 nr. 3. 
Desse tiltaka er utforma med sikte på å endre ikkje-vesentlege 
delar av denne forordninga, m.a. ved å utfylle henne.

Artikkel 8

Framgangsmåte

1. Kommisjonen skal få hjelp av Utvalet for 
statistikkprogrammet, som vart skipa ved avgjerd 89/382/EØF, 
Euratom.

2. Når det vert vist til dette nummeret, skal artikkel 5 og 7 
i avgjerd 1999/468/EF nyttast, samstundes som det vert teke 
omsyn til føresegnene i artikkel 8 i den nemnde avgjerda.

Det tidsrommet som er fastsett i artikkel 5 nr. 6 i avgjerd 
1999/468/EF, skal vere tre månader.

3. 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 9

Iverksetjing

Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er 
kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Strasbourg, 25. april 2007.

 For Europaparlamentet For Rådet

 H.-G. PÖTTERING G. GLOSER

 President Formann

____________
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VEDLEGG I

DET GRUNNLEGGJANDE ESSPROS-SYSTEMET

1. Kvantitative data for kvar ordning og yting

1.1.  Innsende data

 Med tilvising til ei samla klassifisering skal innsende data omfatte følgjande:

1.1.1. Utgifter

1.1.1.1.  Ytingar knytte til sosial tryggleik klassifiserte etter

a) funksjon (som svarar til kvar risiko eller kvart behov),

 og

b) for kvar einskild funksjon etter to inndelingar: med eller utan behovsprøving, og kontantytingar (inndeling 
etter periodiske ytingar eller eingongsytingar) i motsetnad til naturalytingar.

1.1.1.2.  Administrasjonsutgifter

1.1.1.3.  Overføringar til andre ordningar

1.1.1.4.  Andre utgifter

1.1.2.  Inntekter

1.1.2.1.  Trygde- og pensjonspremiar

1.1.2.2.  Tilskot frå offentleg forvalting

1.1.2.3.  Overføringar frå andre ordningar

1.1.2.4.  Andre inntekter

 Data som er omfatta (med tilvising til nærmare klassifisering), vil verte utarbeidde i samsvar med 
framgangsmåten med forskriftsutval med kontroll som er fastsett i artikkel 8 nr. 3.

1.2.  Utarbeiding av data

 Statistikkane skal utarbeidast kvart år. Data skal vise til kalenderåret i samsvar med nasjonal praksis. Fristen 
for innsending av data for året N, saman med eventuelle reviderte data frå tidlegare år, er 30. juni i året 
N + 2.

1.3.  Spreiing

 Kommisjonen (Eurostat) skal offentleggjere data om utgifter til sosial tryggleik for alle ordningane for året N 
innan 31. oktober i året N + 2. Kommisjonen (Eurostat) skal samstundes spreie detaljerte data for kvar ordning 
til særskilde brukarar (nasjonale institusjonar som utarbeider ESSPROS-data, kontora til Kommisjonen og 
internasjonale institusjonar). Desse særskilde brukarane skal berre få løyve til å offentleggjere data om grupper 
av ordningar.

2. Kvalitative opplysningar for kvar ordning og yting

2.1.  Emne som er omfatta

 For kvar einskild ordning skal dei kvalitative opplysningane omfatte ei allmenn omtale av ordninga, ei 
nærmare omtale av ytingane og opplysningar om nye endringar og reformer.
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2.2.  Utarbeiding av data og ajourføring av kvalitative opplysningar

 Den årlege ajourføringa av eit fullt sett av kvalitative opplysningar som alt er vorte utarbeidd, vil vere avgrensa 
til endringar i systemet for sosial tryggleik, og vil verte sendt inn saman med kvantitative data.

2.3.  Spreiing

 Kommisjonen (Eurostat) vil spreie kvalitative opplysningar fordelt etter ordning innan 31. oktober i året 
N + 2.

___________
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VEDLEGG II

MODUL OM PENSJONSMOTTAKARAR

1. Kategoriar av ytingar som er omfatta

 Denne modulen omfattar data om pensjonsmottakarar som er definerte som mottakarar av éin eller fleire av dei 
følgjande periodiske kontantytingane gjennom ei ordning for sosial tryggleik:

a) uførepensjon,

b) førtidspensjon på grunn av nedsett arbeidsevne,

c) alderspensjon,

d) førtidspensjon,

e) delpensjon,

f) etterlatnepensjon,

g) førtidspensjon som er knytt til tilhøve på arbeidsmarknaden.

2. Framlegging av data

 Det skal utarbeidast statistikkar kvart år. Grunnlaget vil vere data som ligg føre ved utgangen av kalenderåret. 
Fristen for innsending av data for året N er 31. mai i året N + 2, fordelt på følgjande måte:

a) etter ordning for sosial tryggleik,

b) etter kjønn for summen av ordningane.

3. Spreiing

 Kommisjonen (Eurostat) skal offentleggjere data for alle ordningane for året N innan 31. oktober i året N + 2. 
Kommisjonen (Eurostat) skal samstundes spreie detaljerte data for kvar ordning til særskilde brukarar (nasjonale 
institusjonar som utarbeider ESSPROS-data, kontora til Kommisjonen og internasjonale institusjonar). Desse 
særskilde brukarane skal berre få løyve til å offentleggjere data om grupper av ordningar.

 Kommisjonen (Eurostat) skal offentleggjere og spreie alle data for kvar einskild av dei sju kategoriane til særskilde 
brukarar (nasjonale institusjonar som utarbeider ESSPROS-data, kontora til Kommisjonen og internasjonale 
institusjonar) innan 31. oktober i året N + 2.

____________

VEDLEGG III

FORSØKSINNSAMLING AV DATA OM NETTO YTINGAR KNYTTE TIL SOSIAL TRYGGLEIK

1. Emne som er omfatta

 Denne innsamlinga omfattar utrekninga av «netto ytingar knytte til sosial tryggleik».

2. Utarbeiding av data

 Det skal gjevast opplysningar om kor stor del som vert trekt frå ytingane knytte til sosial tryggleik i form av 
inntektsskatt og trygde- og pensjonspremiar for året 2005, fordelt etter dei ulike formene for kontantytingar 
knytte til sosial tryggleik og helst vidareinndelt etter særlege grupper av ordningar som vert skattlagde på same 
måten. I vanskelege tilfelle kan resultata rapporterast etter høvelege grupper av ytingar, t.d. etter alle dei sju 
pensjonskategoriane som er førde opp i vedlegg II, eller samla for alle kontantytingar innanfor ein særskild 
funksjon. Data om skatteføremoner skal utarbeidast for kvar einskild yting ved hjelp av metoden for tapte 
inntekter.

_________________________
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNIONEN HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet, særleg artikkel 152,

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen,

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

med tilvising til fråsegna frå Regionutvalet(2),

etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 251 i 
traktaten(3), og

ut frå desse synsmåtane:

1) I traktaten er det fastsett at eit høgt nivå for vern 
av menneskehelsa skal sikrast ved utforminga og 
gjennomføringa av all fellesskapspolitikk og -verksemd. 
I samsvar med artikkel 3 nr. 1 bokstav p) i traktaten skal 
fellesskapstiltaka medverke til å oppnå eit høgt nivå for 
helsevern.

2) Fellesskapstiltaka bør utfylle nasjonal politikk som er 
retta mot betring av folkehelsa, og samstundes førebyggje 
farar for menneskehelsa.

3) Fysisk, seksuell og psykologisk vald mot barn, ungdom 
og kvinner, medrekna trugsmål om slike handlingar, 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 173 av 3.7.2007, s. 19, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 131/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder 
utenfor de fire friheter, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 9, 21.2.2008, s. 49. 

(1) TEU C 69 av 21.3.2006, s. 1.
(2) TEU C 192 av 16.8.2006, s. 25.
(3) Europaparlamentsfråsegn av 5. september 2006 (enno ikkje offentleggjord i 

TEU), felles haldning frå Rådet av 5. mars 2007 (enno ikkje offentleggjord 
i TEU) og haldning frå Europaparlamentet av 22. mai 2007 (enno ikkje 
offentleggjord i TEU).

tvang eller vilkårleg fridomskrenking, anten det skjer 
offentleg eller i privatlivet, krenkjer retten deira til liv, 
tryggleik, fridom, vørdnad og fysisk og kjenslemessig 
integritet, og er eit alvorleg trugsmål mot den fysiske og 
mentale helsa til ofra for slik vald. Slik vald er så utbreidd 
i heile Fellesskapet at han utgjer ei alvorleg krenking 
av grunnleggjande rettar, eit alvorleg helseproblem og 
eit hinder for at borgarane kan utøve rettane sine på ein 
trygg, fri og rettvis måte.

4) Verdshelseorganisasjonen definerer helse som ein tilstand 
av fullstendig fysisk, psykisk og sosial velferd, og ikkje 
berre som fråvær av sjukdom eller vanhelse. Etter 
resolusjonen til generalforsamlinga til WHO i 1996 
er vald eit av dei største folkehelseproblema i verda. I 
rapporten sin om vald og helse av 3. oktober 2002 tilrår 
WHO fremjing av primære førebyggjande tiltak, styrking 
av tiltak til støtte for valdsoffer og betre samarbeid og 
utveksling av informasjon om førebygging av vald.

5) Desse prinsippa er sannkjende i mange konvensjonar, 
fråsegner og protokollar frå dei viktigaste internasjonale 
organisasjonane og institusjonane som t.d. Dei sameinte 
nasjonane, Den internasjonale arbeidsorganisasjonen 
(ILO), verdskonferansen om kvinner og verdskongressen 
mot kommersiell seksuell utnytting av barn.

6) Kampen mot vald bør setjast i samanheng med vernet 
av grunnleggjande rettar slik det er sannkjent i pakta til 
Den europeiske unionen om grunnleggjande rettar(4) med 
tilhøyrande forklaringar, samstundes som det vert teke 
omsyn til den statusen som er tillagd pakta, som m.a. 
sannkjenner retten til eit verdig liv, likskap og solidaritet. 
Pakta inneheld ei rekkje særskilde artiklar for å verne og 
fremje fysisk og psykisk integritet, likestilling mellom 
menn og kvinner, rettane til barnet og lik handsaming, 
i tillegg til å sannkjenne forbodet mot umenneskeleg 
eller vanærande handsaming, slaveri, tvangsarbeid og 
barnearbeid. Pakta sannkjenner at det er naudsynt med eit 
høgt nivå for vern av menneskehelsa ved utarbeidinga og 
gjennomføringa av all fellesskapspolitikk og -verksemd.

(4) TEF C 364 av 18.12.2000, s. 1.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSAVGJERD nr. 779/2007/EF

av 20. juni 2007

om skiping av eit særprogram for tidsrommet 2007-2013 for å førebyggje og motkjempe vald mot barn, 
ungdom og kvinner og for å verne valdsoffer og risikogrupper (Daphne III-programmet), som ein del av det 

overordna programmet «Grunnleggjande rettar og rettferd»(*)

 2011/EØS/35/77
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7) Europaparlamentet har oppmoda Kommisjonen om å 
utarbeide og gjennomføre fleire handlingsprogram for 
å motkjempe slik vald, m.a. i resolusjonane sine av 
19. mai 2000 om meldinga frå Kommisjonen til Rådet 
og Europaparlamentet om «nye tiltak i kampen mot 
handel med kvinner»(1), av 20. september 2001 om 
kjønnsskamfaring av kvinner(2), av 17. januar 2006 
om strategiar for å hindre handel med kvinner og barn 
som risikerer å verte utsette for seksuell utnytting(3) og 
av 2. februar 2006 om den aktuelle stoda når det gjeld 
motkjemping av vald mot kvinner og om planlagde 
tiltak(4).

8) Fellesskapshandlingsprogrammet som vart fastsett 
ved europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 293/2000/
EF av 24. januar 2000 om førebyggjande tiltak for å 
kjempe mot vald mot barn, ungdom og kvinner (Daphne-
programmet) (2000-2003)(5) har medverka til å auke 
medvitet innanfor Den europeiske unionen og til å styrkje 
og tryggje samarbeidet mellom dei organisasjonane i 
medlemsstatane som kjempar mot vald.

9) Gjennom det fellesskapshandlingsprogrammet som 
vart fastsett ved europaparlaments- og rådsavgjerd 
nr. 803/2004/EF av 21. april 2004 om vedtaking av 
eit fellesskapshandlingsprogram (2004-2008) for å 
førebyggje og motkjempe vald mot barn, ungdom og 
kvinner, og for å verne offer og risikogrupper (Daphne 
II-programmet)(6) vart dei resultata som alt var oppnådde 
gjennom Daphne-programmet, utvikla vidare. I samsvar 
med artikkel 8 nr. 2 i avgjerd nr. 803/2004/EF skal 
Kommisjonen gjere dei tiltaka som er naudsynte for å 
sikre at dei årlege løyvingane er i samsvar med dei nye 
finansielle overslaga.

10) Det er ønskjeleg å sikre kontinuiteten med dei prosjekta 
som har fått støtte gjennom Daphne- og Daphne 
II-programma.

11) Det er viktig og naudsynt å sannkjenne dei alvorlege 
verknadene, både på kort og på lengre sikt, som vald 
mot barn, ungdom og kvinner har på den fysiske og 
mentale helsa deira og på den psykologiske og sosiale 
utviklinga deira, og på like høve for dei som det gjeld, 
for einskildpersonar, familiar og lokalsamfunn, og på 
dei høge sosiale og økonomiske kostnadene for heile 
samfunnet.

(1) TEF C 59 av 23.2.2001, s. 307.
(2) TEF C 77 E av 28.3.2002, s. 126.
(3) TEU C 287 E av 24.11.2006, s. 75.
(4) TEU C 288 E av 25.11.2006, s. 66.
(5) TEF L 34 av 9.2.2000, s. 1.
(6) TEU L 143 av 30.4.2004, s. 1.

12) Vald mot kvinner kan ha mange ulike former, alt frå vald 
i heimen, som er utbreidd på alle nivå i samfunnet, til 
skadelege tradisjonelle skikkar som er knytte til fysisk 
vald mot kvinner, t.d. skamfaring av kjønnsorgan og 
brotsverk knytte til ære, som utgjer ei særskild form for 
vald mot kvinner.

13) Barn, ungdom eller kvinner som er vitne til at ein nær 
slektning vert utsett for vald, bør reknast som valdsoffer 
i samsvar med det programmet som vert skipa ved denne 
avgjerda (heretter kalla «programmet»).

14) Den europeiske unionen kan tilføre dei tiltaka som 
først og fremst medlemsstatane skal gjennomføre, ein 
tilleggsverdi når det gjeld å førebyggje vald, medrekna 
misbruk og seksuell utnytting av barn, ungdom og 
kvinner, i tillegg til å verne valdsoffer og risikogrupper, 
gjennom spreiing og utveksling av opplysningar, røynsler 
og god praksis, fremjing av nyskapande strategiar, felles 
fastlegging av prioriteringar, utvikling av nettverk 
der dette er føremålstenleg, utveljing av prosjekt på 
fellesskapsplan, medrekna prosjekt som støttar gratis 
telefonhjelpelinjer for sakna og seksuelt utnytta barn, 
motivering og mobilisering av alle dei partane som det 
gjeld, og haldningskampanjar på europeisk plan mot 
vald. Desse tiltaka bør òg omfatte støtte til barn, ungdom 
og kvinner som er offer for menneskehandel.

15) Ettersom dei grunnleggjande årsakene til og følgjene 
av vald ofte kan handterast på ein effektiv måte av 
lokale og regionale organisasjonar i samarbeid med 
tilsvarande organisasjonar i andre medlemsstatar, bør det 
i programmet leggjast tilbørleg vekt på førebyggjande 
tiltak og innsats til støtte for valdsoffer, både på lokalt og 
regionalt plan.

16) Ettersom måla for denne avgjerda, som er å førebyggje 
og motkjempe alle former for vald mot barn, ungdom 
og kvinner, ikkje kan nåast i tilstrekkeleg grad av 
medlemsstatane fordi det trengst utveksling av informasjon 
og spreiing av god praksis i heile Fellesskapet, fordi det 
trengst ein samordna og tverrfagleg metode og fordi 
programmet har eit stort omfang og store verknader, og 
difor betre kan nåast på fellesskapsplan, kan Fellesskapet 
vedta tiltak i samsvar med nærleiksprinsippet slik det er 
fastsett i artikkel 5 i traktaten. I samsvar med prinsippet 
om rimeleg samhøve, slik det er fastsett i den nemnde 
artikkelen, går ikkje denne avgjerda lenger enn det som 
er naudsynt for å nå desse måla.
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17) I denne avgjerda er det for heile det tidsrommet som 
programmet varer, fastsett ei finansiell ramme som utgjer 
det viktigaste referansegrunnlaget for budsjettstyresmakta 
ved den årlege budsjetthandsaminga, slik det er definert 
i nr. 37 i den tverrinstitusjonelle avtala av 17. mai 2006 
mellom Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen om 
budsjettdisiplin og betre budsjetthandsaming(1).

18) Rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 av 25. juni 
2002 om finansreglementet som får anvendelse på De 
europeiske fellesskaps alminnelige budsjett(2), heretter 
kalla «finansforordninga», og kommisjonsforordning 
(EF, Euratom) nr. 2342/2002 av 23. desember 2002 om 
fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av 
rådsforordning (EF) nr. 1605/2002 om finansreglementet 
som får anvendelse på De europeiske fellesskaps 
alminnelige budsjett(3), som sikrar dei økonomiske 
interessene til Fellesskapet, må nyttast, samstundes som 
det vert teke omsyn til prinsippa for forenkling og 
samanheng i valet av budsjettordningar, ei avgrensing av 
talet på tilfelle der Kommisjonen framleis skal ha direkte 
ansvar for gjennomføringa og forvaltinga, og kravet om 
rimeleg samhøve mellom mengda av ressursar og dei 
administrative byrdene i samband med ressursbruken.

19) Det bør òg gjerast eigna tiltak for å hindre avvik og svik, 
og for å krevje tilbake midlar som er tapte, utbetalte på 
urettkome vis eller nytta på feil måte, i samsvar med 
rådsforordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 av 18. desember 
1995 om beskyttelse av De europeiske fellesskaps 
økonomiske interesser(4), rådsforordning (Euratom, 
EF) nr. 2185/96 av 11. november 1996 om kontroll 
og inspeksjon på stedet som foretas av Kommisjonen 
for å beskytte De europeiske fellesskaps økonomiske 
interesser mot bedrageri og andre uregelmessigheter(5) og 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1073/1999 
av 25. mai 1999 om undersøkelser som foretas av Det 
europeiske kontor for bedrageribekjempelse (OLAF)(6).

20) For å dekkje driftstilskot krev finansforordninga at det 
skal liggje føre ei grunnleggjande rettsakt.

(1) TEU C 139 av 14.6.2006, s. 1.
(2) TEF L 248 av 16.9.2002, s. 1. Forordninga endra ved forordning  

(EF, Euratom) nr. 1995/2006 (TEU L 390 av 30.12.2006, s. 1).
(3) TEF L 357 av 31.12.2002, s. 1. Forordninga sist endra ved forordning  

(EF, Euratom) nr. 478/2007 (TEU L 111 av 28.4.2007, s. 13).
(4) TEF L 312 av 23.12.1995, s. 1, retta ved TEF L 36 av 10.2.1998, s. 16.
(5) TEF L 292 av 15.11.1996, s. 2.
(6) TEF L 136 av 31.5.1999, s. 1.

21) Dei tiltaka som er naudsynte for å gjennomføre denne 
avgjerda, bør vedtakast i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen(7).

22) Ei jamt fordelt deltaking frå menn og kvinner i 
avgjerdstakingsprosessen er eit særs viktig element for 
å verkeleggjere likestilling mellom kvinner og menn. 
Medlemsstatane bør difor leggje størst mogleg vinn 
på å oppnå ei jamn fordeling mellom kjønna når det 
gjeld samansetnaden av det utvalet som er nemnt i 
artikkel 10 —

TEKE DENNE AVGJERDA:

Artikkel 1

Mål og verkeområde

1. Ved å byggje på den politikken og dei måla som er 
fastsette i Daphne- og Daphne II-programma, vert det ved 
denne avgjerda skipa eit særprogram for å førebyggje og 
motkjempe vald mot barn, ungdom og kvinner og for å verne 
valdsoffer og risikogrupper (Daphne III-programmet), heretter 
kalla «programmet», som ein del av det overordna programmet 
«Grunnleggjande rettar og rettferd», for å medverke til eit 
høgare nivå for vern mot vald, for såleis å betre vernet av den 
fysiske og mentale helsa.

2. Programmet skal gjelde i tidsrommet frå 1. januar 2007 
til 31. desember 2013.

3. For føremåla med programmet skal omgrepet «barn» 
omfatte aldersgruppa 0-18 år, i samsvar med internasjonale 
dokument om rettane til barnet.

4. Prosjekt med tiltak som er spesielt utforma for 
mottakargrupper som t.d. «tenåringar» (13-19 år) eller personar 
mellom 12 og 25 år, skal likevel reknast for å vere retta mot 
gruppa «ungdom».

(7) TEF L 184 av 17.7.1999, s. 23. Avgjerda endra ved avgjerd 2006/512/EF 
(TEU L 200 av 22.7.2006, s. 11).
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Artikkel 2

Overordna mål

1. Målet for programmet skal vere å medverke til å verne 
barn, ungdom og kvinner mot alle former for vald, og å oppnå 
eit høgt nivå for helsevern, velferd og sosial utjamning.

2. Utan at det rører ved måla og styresmakta til Det europeiske 
fellesskapet skal dei overordna måla for programmet vere å 
medverke, særleg når det gjeld barn, ungdom og kvinner, til 
å utvikle fellesskapspolitikken, særleg på områda folkehelse, 
menneskerettar og likestilling mellom kjønna, og tiltak som 
tek sikte på vern av rettane til barnet og motkjemping av 
menneskehandel og seksuell utnytting.

Artikkel 3

Særskilt mål

Det særskilde målet for programmet skal vere å medverke 
til å førebyggje og kjempe mot alle former for vald som 
finn stad, både på det offentlege og det private området, mot 
barn, ungdom og kvinner, medrekna seksuell utnytting og 
menneskehandel, ved å gjere førebyggjande tiltak og gje støtte 
til valdsoffer og risikogrupper. Målet skal nåast gjennom dei 
følgjande tverrnasjonale tiltaka eller andre typar tiltak som er 
nemnde i artikkel 4:

a) Støtte til og oppmuntring av ikkje-statlege og andre 
organisasjonar som driv verksemd på dette området, slik 
det er nemnt i artikkel 7.

b) Utvikling og gjennomføring av haldningsskapande tiltak 
som er retta mot særskilde målgrupper, som t.d. visse 
yrkesgrupper, rette styresmakter og visse sektorar blant 
ålmenta, med sikte på å betre forståinga av og innføre full 
fordømming av vald, og for å fremje støtta til valdsoffer og 
rapporteringa av valdssakar til dei rette styresmaktene.

c) Spreiing av dei resultata som er oppnådde innanfor 
ramma av Daphne- og Daphne II-programma, m.a. ved 
at resultata vert tilpassa og overførde til og nytta av andre 
støttemottakarar eller i andre geografiske område.

d) Identifisering og betring av tiltak som medverkar til positiv 
handsaming av personar som kan verte utsette for vald, det 
vil seie ei tilnærming som oppmodar til å respektere desse 
personane og som fremjar velferda og sjølvrealiseringa 
deira.

e) Skiping av og støtte til tverrfaglege nett med sikte på 
å styrkje samarbeidet mellom ikkje-statlege og andre 
organisasjonar som driv verksemd på dette området.

f) Utbreiing av dokumenterte opplysningar og av 
kunnskapsbasen, utveksling, identifisering og spreiing 
av opplysningar om god praksis m.a. gjennom forsking, 
utdanning, studievitjingar og utveksling av personale.

g) Utarbeiding og utprøving av haldningsskapande materiale 
og undervisningsmateriell med sikte på å førebyggje 
vald mot barn, ungdom og kvinner, og utfylling og 
tilpassing av materiale som alt er tilgjengeleg for bruk 
i andre geografiske område eller som er retta mot andre 
målgrupper.

h) Gransking av fenomen som er knytte til vald og verknadene 
av desse, både på valdsofra og på samfunnet i det heile, 
medrekna kostnader knytte til helsetenester og sosiale 
og økonomiske kostnader, med sikte på å gjere noko 
med dei grunnleggjande årsakene til vald på alle nivå av 
samfunnet.

i) Utvikling og gjennomføring av program til støtte for 
valdsoffer og personar som tilhøyrer risikogrupper og 
program som skal hjelpe valdsutøvarar, samstundes som 
tryggleiken til valdsofra vert sikra.

Artikkel 4

Typar tiltak

For å nå dei overordna og særskilde måla som er fastsette 
i artikkel 2 og 3, skal programmet støtte dei følgjande 
typane tiltak, på dei vilkåra som er fastsette i dei årlege 
arbeidsprogramma:

a) Særlege tiltak som Kommisjonen set i verk, t.d. studiar 
og forsking, rundspørjingar og granskingar, utarbeiding 
av indikatorar og metodar, innsamling, utarbeiding og 
spreiing av data og statistikk, seminar, konferansar og 
møte mellom sakkunnige, tilrettelegging av offentlege 
kampanjar og tilskipingar, utvikling og vedlikehald av 
ei hjelpeteneste og av nettstader, utarbeiding og spreiing 
av opplysningsmateriell (medrekna IT-program og 
opplæringsressursar), skiping og tilrettelegging av ei 
tenkjesmie for aktørane der sakkunnige kan gje råd når det 
gjeld vald, støtte til andre nettverk av nasjonale sakkunnige, 
saman med analyse, overvaking og vurdering.
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b) Særskilde tverrnasjonale prosjekt som er av interesse for 
Fellesskapet, der minst to medlemsstatar tek del på dei 
vilkåra som er fastsette i dei årlege arbeidsprogramma.

c) Støtte til den verksemda som vert driven av ikkje-statlege 
eller andre organisasjonar som arbeider for å verkeleggjere 
mål av allmenn europeisk interesse innanfor ramma av 
dei overordna måla for programmet som er fastsette i 
artikkel 2, og på dei vilkåra som er fastsette i dei årlege 
arbeidsprogramma.

Artikkel 5

Deltaking for tredjestatar

Følgjande statar kan ta del i tiltaka til programmet:

a) Statar som Den europeiske unionen har underteikna ein 
tilmeldingstraktat med.

b) Kandidatstatar som er omfatta av ein strategi for tidsrommet 
før tilmelding, i samsvar med dei allmenne prinsippa og 
vilkåra for deltaking for desse statane i fellesskapsprogram, 
som er fastsette høvesvis i rammeavtala og i avgjerder i 
assosieringsråda.

c) EFTA-statar som er part i EØS-avtala, i samsvar med 
føresegnene i den nemnde avtala.

d) Statane på Vest-Balkan, i samsvar med ordningar som skal 
avtalast med desse statane i medhald av rammeavtalene 
om dei allmenne prinsippa for deltakinga deira i 
fellesskapsprogram.

Prosjekta kan omfatte kandidatstatar som ikkje tek del i 
programmet, i tilfelle der dette kan medverke til å førebu 
tilmeldinga deira, eller dei kan omfatte andre tredjestatar som 
ikkje tek del i programmet, dersom det tener føremålet for 
prosjekta.

Artikkel 6

Støttemottakarar og målgrupper

1. Programmet skal hjelpe barn, ungdom og kvinner som er 
eller risikerer å verte offer for vald.

2. Dei viktigaste målgruppene for programmet skal 
m.a. vere familiar, lærarar og undervisningspersonale, 
sosialarbeidarar, politi og grensevakter, lokale, nasjonale og 
militære styresmakter, medisinsk og paramedisinsk personell, 
juridisk personale, ikkje-statlege organisasjonar, fagforeiningar 
og religiøse samfunn.

Artikkel 7

Deltaking i programmet

Programmet skal vere ope for deltaking for private eller 
offentlege organisasjonar og institusjonar (lokale styresmakter 
på høveleg nivå, universitetsinstitutt og forskingssenter) som 
arbeider for å førebyggje og motkjempe vald mot barn, ungdom 
og kvinner eller gje vern mot slik vald, for å gje støtte til offer, 
for å gjennomføre målretta tiltak for å fremje fordømminga av 
slik vald eller for å oppmuntre til haldnings- og åtferdsendring 
overfor sårbare grupper og valdsoffer.

Artikkel 8

Typar støtte

1. Fellesskapsfinansieringa kan ha følgjande rettslege 
former:

tilskot,– 

avtaler om offentlege innkjøp.– 

2. Fellesskapstilskot skal tildelast etter ei vurdering av dei 
søknadene som er mottekne etter innbydingar til framlegg, 
bortsett frå i tilbørleg grunngjevne hastetilfelle eller i tilfelle 
der det på grunn av særtrekka ved støttemottakaren ikkje finst 
andre alternativ til det aktuelle tiltaket. Fellesskapstilskot 
skal gjevast i form av driftstilskot og tilskot til tiltak. 
Høgstesatsen for samfinansiering skal fastsetjast i dei årlege 
arbeidsprogramma.

3. Midlar til utfyllande tiltak kan òg gjerast tilgjengelege 
gjennom avtaler om offentlege innkjøp, der fellesskapsmidlane 
skal dekkje kjøp av tenester og varer som er knytte direkte 
til måla for programmet. Dette skal m.a. dekkje utgifter i 
samband med informasjon og kommunikasjon, førebuing, 
gjennomføring, overvaking, kontroll og vurdering av prosjekt, 
politikk, program og regelverk.

Artikkel 9

Gjennomføringstiltak

1. Kommisjonen skal setje i verk støtta frå Fellesskapet i 
samsvar med finansforordninga.
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2. For å gjennomføre programmet skal Kommisjonen, 
innanfor rammene av dei overordna måla for programmet 
som er fastsette i artikkel 2, vedta eit årleg arbeidsprogram 
som inneheld særskilde mål, prioriterte temaområde, ei skisse 
av dei oppfølgingstiltaka som er nemnde i artikkel 8 og 
dersom det er naudsynt, ei liste over andre tiltak. I det 
årlege arbeidsprogrammet skal det òg fastsetjast ein minste 
prosentsats for kor stor del av dei årlege utgiftene som kan 
nyttast til tilskot.

3. Det årlege arbeidsprogrammet skal vedtakast i samsvar 
med den framgangsmåten som er nemnd i artikkel 10 nr. 2.

4. Dei tiltaka som er naudsynte for å gjennomføre denne 
avgjerda når det gjeld alle andre saker, skal vedtakast etter den 
framgangsmåten for rådgjeving som er nemnd i artikkel 10 
nr. 3.

5. Framgangsmåtane for vurdering og tildeling av tilskot til 
tiltak skal m.a. ta omsyn til dei følgjande kriteria:

a) dei overordna og særskilde måla som er fastsette i artikkel 2 
og 3, dei tiltaka som er gjorde på dei ulike områda som 
er fastsette i artikkel 3, og samsvaret med det årlege 
arbeidsprogrammet,

b) kvaliteten på framlegga til tiltak med omsyn til utforminga, 
organiseringa, presentasjonen og det forventa resultatet av 
tiltaket,

c) omfanget av den fellesskapsfinansieringa som det er søkt 
om, og kostnadseffektiviteten med omsyn til dei forventa 
resultata,

d) verknaden som dei forventa resultata har på dei overordna 
og særskilde måla for programmet som er fastsette i 
artikkel 2 og 3, og på tiltak som er gjorde på dei ulike 
områda som er fastsette i artikkel 3,

e) nyskaping.

6. Søknadene om driftstilskot som er nemnde i artikkel 4 
bokstav c), skal vurderast i lys av

a) samsvaret deira med måla for programmet,

b) kvaliteten på den planlagde verksemda,

c) den mangfaldiggjerande verknaden som denne verksemda 
kan ventast å få på ålmenta,

d) det geografiske omfanget av verksemda,

e) korleis borgarane kan medverke i samansetnaden til dei 
organa som det gjeld,

f) kor kostnadseffektivt det framlagde tiltaket er.

Artikkel 10

Utval

1. Kommisjonen skal få hjelp av eit utval.

2. Når det vert vist til dette nummeret, skal artikkel 4 og 7 
i avgjerd 1999/468/EF nyttast, samstundes som det vert teke 
omsyn til føresegnene i artikkel 8 i den nemnde avgjerda.

Tidsrommet som er fastsett i artikkel 4 nr. 3 i avgjerd 1999/468/
EF, skal vere to månader.

3. Når det vert vist til dette nummeret, skal artikkel 3 og 7 
i avgjerd 1999/468/EF nyttast, samstundes som det vert teke 
omsyn til føresegnene i artikkel 8 i den nemnde avgjerda.

4. Utvalet fastset møteføresegnene sine.

Artikkel 11

Komplementaritet

1. Det vert lagt vekt på å oppnå samverknad og 
komplementaritet med andre fellesskapsordningar, særleg dei 
overordna programma «Tryggleik for og vern av fridommane» 
og «Solidaritet og forvalting av inn- og utvandringsstraumar», 
det sjuande rammeprogrammet for forsking og utvikling og 
dessutan med programma for helsevern, programmet for 
sysselsetjing og sosial solidaritet — PROGRESS og «Sikrare 
Internett pluss». Det vil òg verte lagt vekt på komplementaritet 
med Det europeiske instituttet for likestilling mellom kvinner 
og menn. Statistiske opplysningar om vald vil verte utarbeidde 
i samarbeid med medlemsstatane, om naudsynt ved hjelp av 
statistikkprogrammet til Fellesskapet.

2. Programmet kan dele ressursar med andre 
fellesskapsordningar, særleg dei overordna programma 
«Tryggleik for og vern av fridommane», «Solidaritet og 
handtering av migrasjonsstraumar» og det sjuande 
rammeprogrammet for forsking og utvikling, for såleis å 
gjennomføre tiltak som stettar måla for alle programma.
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3. Tiltak som vert finansierte i medhald av denne avgjerda, 
skal ikkje gjevast støtte for dei same føremåla frå andre 
finansieringsordningar i Fellesskapet. Kommisjonen skal syte 
for at støttemottakarar som er omfatta av dette programmet, 
sender over til Kommisjonen opplysningar om midlar som dei 
har motteke over det allmenne budsjettet til Den europeiske 
unionen og frå andre kjelder, og opplysningar om aktuelle 
søknader om finansiering.

Artikkel 12

Finansiering

1. Den finansielle ramma for gjennomføring av denne 
avgjerda er 116,85 millionar euro for det tidsrommet som er 
fastsett i artikkel 1.

2. Midlar som vert tildelte dei tiltaka som er fastsette i 
programmet, skal førast opp i dei årlege løyvingane i det 
allmenne budsjettet til Den europeiske unionen. Dei disponible 
årlege løyvingane skal godkjennast av budsjettstyresmakta 
innanfor ramma av dei finansielle overslaga.

Artikkel 13

Overvaking

1. Kommisjonen skal syte for at alle som mottek støtte til 
tiltak som vert finansierte gjennom programmet, sender over 
tekniske og finansielle rapportar om framgangen i arbeidet. 
Det skal òg sendast over ein sluttrapport innan tre månader før 
tiltaket vert avslutta. Kommisjonen fastset kva form og innhald 
desse rapportane skal ha.

2. Kommisjonen skal syte for at kontraktar og avtaler som 
følgjer av gjennomføringa av programmet, inneheld føresegner 
om overvaking og finansiell kontroll som skal utførast av 
Kommisjonen (eller ein representant som har fullmakt frå 
Kommisjonen), om naudsynt i form av kontrollar på staden, 
medrekna stikkprøvekontrollar, og revisjon som skal utførast 
av Revisjonsretten.

3. Kommisjonen skal krevje at mottakaren av finansiell støtte 
i eit tidsrom på fem år etter den siste utbetalinga til eit tiltak 
stiller til rådvelde for Kommisjonen alle underlagsdokument 
om utgifter som gjeld tiltaket.

4. På grunnlag av resultata frå rapportane og 
stikkprøvekontrollane som er nemnde i nr. 1 og 2, skal 
Kommisjonen om naudsynt syte for at omfanget av eller 
vilkåra for tildeling av den finansielle støtta som opphavleg var 
godkjend, og tidsplanen for utbetalingane, vert tilpassa.

5. Kommisjonen skal gjere alle dei åtgjerdene som er 
naudsynte for å kontrollere at dei tiltaka som vert finansierte, 
vert gjennomførde på korrekt måte og i samsvar med 
føresegnene i denne avgjerda og i finansforordninga.

Artikkel 14

Vern av dei økonomiske interessene til Fellesskapet

1. Ved gjennomføringa av tiltak som vert finansierte i 
medhald av denne avgjerda, skal Kommisjonen syte for 
at dei økonomiske interessene til Fellesskapet vert verna 
gjennom bruk av førebyggjande tiltak mot svik, korrupsjon 
og anna ulovleg verksemd, gjennom effektiv kontroll og 
innkrevjing av summar som er utbetalte på urettkome vis, 
og dersom det vert oppdaga avvik, gjennom sanksjonar 
som er verknadsfulle, svarar til brotet og hindrar nye brot, i 
samsvar med forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95, forordning 
(Euratom, EF) nr. 2185/96 og forordning (EF) nr. 1073/1999.

2. Når det gjeld fellesskapstiltak som vert finansierte i 
medhald av programmet, skal forordning (EF, Euratom) 
nr. 2988/95 og forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 nyttast 
på alle brot på ei føresegn i fellesskapsretten, medrekna brot 
på ei avtaleplikt som er fastsett på grunnlag av programmet, 
og som følgjer av ei handling eller forsømming frå ein 
marknadsdeltakar si side, som skadar eller kan skade det 
allmenne budsjettet til Den europeiske unionen eller andre 
budsjett som Unionen forvaltar, som følgje av ei utilbørleg 
utgift.

3. Kommisjonen skal syte for at den finansielle støtta som 
vert tildelt eit tiltak, vert redusert, oppheva eller kravd tilbake 
dersom han oppdagar avvik, medrekna manglande samsvar 
med føresegnene i denne avgjerda eller i einskildvedtaket, 
eller i kontrakten eller avtala om løyvinga av den aktuelle 
støtta, eller dersom det syner seg at tiltaket er vorte endra 
på ein slik måte at det er i strid med arten av tiltaket eller 
gjennomføringsvilkåra for prosjektet, utan at Kommisjonen 
har fått godkjent ei slik endring.

4. Dersom fristane ikkje er vortne etterlevde, eller dersom 
utviklinga i gjennomføringa av eit tiltak berre rettferdiggjer 
bruk av ein del av den finansielle støtta som eit tiltak har fått 
tildelt, skal Kommisjonen oppmode støttemottakaren om å 
leggje fram synspunkta sine innan ein fastsett frist. Dersom 
støttemottakaren ikkje gjev eit tilfredsstillande svar, kan 
Kommisjonen stanse den resterande finansielle støtta og krevje 
at summar som alt er vortne betalte ut, vert betalte tilbake.

5. Alle urettkomne utbetalingar skal betalast tilbake til 
Kommisjonen. Det skal leggjast renter til alle summar som 
ikkje vert betalte tilbake til rett tid, i samsvar med dei vilkåra 
som er fastsette i finansforordninga.
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Artikkel 15

Vurdering

1. Programmet skal overvakast jamleg slik at gjennomføringa 
av programverksemda kan følgjast.

2. Kommisjonen skal syte for ei jamleg, uavhengig og 
ekstern vurdering av programmet.

3. Kommisjonen skal leggje fram følgjande for 
Europaparlamentet og Rådet:

a) seinast 31. mars 2011, ein førebels vurderingsrapport om 
dei resultata som er oppnådde og om dei kvalitative og 
kvantitative sidene ved gjennomføringa av programmet, 
saman med ei liste over dei prosjekta og tiltaka som er 
finansierte,

b) seinast 31. mai 2012, ei melding om vidareføringa av 
programmet,

c) seinast 31. desember 2014, ein sluttvurderingsrapport om 
gjennomføringa og resultata av programmet.

Artikkel 16

Offentleggjering av prosjekt

Kommisjonen skal kvart år offentleggjere ei liste over dei 
prosjekta som er finansierte i medhald av programmet, saman 
med ei kort omtale av kvart einskilt prosjekt.

Artikkel 17

Overgangstiltak

Avgjerd nr. 803/2004/EF vert oppheva. Tiltak som er påbyrja i 
medhald av den nemnde avgjerda, skal framleis forvaltast etter 
den nemnde avgjerda inntil dei vert avslutta.

Artikkel 18

Iverksetjing

Denne avgjerda tek til å gjelde dagen etter at ho vert kunngjord 
i Tidend for Den europeiske unionen.

Utferda i Strasbourg, 20. juni 2007.

 For Europaparlamentet For Rådet

 H.-G. PÖTTERING G. GLOSER

 President Formann


