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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 2002/53/EF av 13. juni 2002 om 
den felles sortsliste for jordbruksvekster(1), særleg artikkel 7 
nr. 2 bokstav a) og b),

med tilvising til rådsdirektiv 2002/55/EF av 13. juni 2002 
om markedsføring av grønnsakfrø(2), særleg artikkel 7 nr. 2 
bokstav a) og b), og

ut frå desse synsmåtane:

1) Kommisjonsdirektiv 2003/90/EF(3) og 2003/91/EF(4)  
vart vedtekne for å sikre at dei sortane som medlems-
statane fører opp i dei nasjonale listene sine, oppfyller 
dei rettleiande prinsippa som plantesortskontoret 
til Fellesskapet (CPVO) har fastsett med omsyn til 
kva eigenskapar som minst skal omfattast av og kva 
minstekrav som skal gjelde for gransking av sortane, i den 
grad det er fastsett slike rettleiande prinsipp. For andre 
sortar er det fastsett i desse direktiva at dei rettleiande 
prinsippa til Den internasjonale unionen for vern av nye 
plantesortar (UPOV) skal nyttast.

2) CPVO har seinare utferda ytterlegare rettleiande prinsipp 
for ei rekkje andre artar, og har ajourført dei prinsippa 
som alt finst.

3) Når det gjeld direktiv 2003/90/EF må det leggjast til 
rettleiande prinsipp for dei nye artane som nyleg er 
oppførte i listene over artar som er omfatta av direktiv 
66/401/EØF(5) og 66/402/EØF(6).

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 202 av 4.8.2009, s. 29, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 97/2010 av 1. oktober 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 70 av  
16.12.2010, s. 1.

(1) TEF L 193 av 20.7.2002, s. 1.
(2) TEF L 193 av 20.7.2002, s. 33.
(3) TEU L 254 av 8.10.2003, s. 7.
(4) TEU L 254 av 8.10.2003, s. 11.
(5) TEF 125 av 11.7.1966, s. 2298/66.
(6) TEF 125 av 11.7.1966, s. 2309/66.

4) Direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF bør difor endrast.

5) Dei tiltaka som er fastsette i dette direktivet, er i 
samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for frø 
og økslingsmateriale innan jordbruk, hagebruk og 
skogbruk —

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1

Vedlegg I og II til direktiv 2003/90/EF vert bytte ut med 
teksta i del A i vedlegget til dette direktivet.

Artikkel 2

Vedlegga til direktiv 2003/91/EF vert bytte ut med teksta i del 
B i vedlegget til dette direktivet.

Artikkel 3

Når det gjeld granskingar som tok til før 1. januar 2010, kan 
medlemsstatane nytte den versjonen av direktiv 2003/90/EF og 
2003/91/EF som galdt før dei nemnde direktiva vart endra ved 
dette direktivet.

Artikkel 4

Medlemsstatane skal innan 31. desember 2009 vedta og 
kunngjere dei lovene og forskriftene som er naudsynte 
for å rette seg etter dette direktivet. Dei skal straks sende 
over til Kommisjonen teksta til desse føresegnene og ein 
jamføringstabell som viser samanhengen mellom desse 
føresegnene og føresegnene i dette direktivet.

Dei skal nytte desse føresegnene frå 1. januar 2010.

Når desse føresegnene vert vedtekne av medlemsstatane, skal 
dei ha ei tilvising til dette direktivet, eller det skal visast til 
direktivet når dei vert kunngjorde. Medlemsstatane fastset 
korleis tilvisinga skal gjerast.

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/97/EF

av 3. august 2009

om endring av direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF om fastsetjing av gjennomføringstiltak 
for artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/53/EF og 2002/55/EF med omsyn til kva eigenskapar som 
minst skal omfattast av og kva minstekrav som skal gjelde for gransking av visse sortar av 

jordbruksvekstar og grønsaker(*)

2015/EØS/37/01EØS-ORGANER
EØS-KOMITEEN
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Artikkel 5

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

Artikkel 6

Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 3. august 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

____________
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VEDLEGG

DEL A

«VEDLEGG I

Liste over artar som er nemnde i artikkel 1 nr. 2 bokstav a) som skal vere i samsvar med  
prøvingsprotokollane til CPVO

Vitskapleg namn Vanleg namn Protokollen til CPVO

Pisum sativum L. Åkerert TP 7/1 av 6.11.2003

Vicia faba L. Bønnevikke TP bønnevikke/1 av 25.3.2004

Brassica napus L. Raps TP 36/1 av 25.3.2004

Helianthus annuus L. Solsikke TP 81/1 av 31.10.2002

Linum usitatissimum L. Tekstillin/oljelin TP 57/1 av 21.3.2007

Avena nuda L. Naken havre TP 20/1 av 6.11.2003

Avena sativa L. (medrekna A. byzantina 
K. Koch)

Havre og raudhavre TP 20/1 av 6.11.2003

Hordeum vulgare L. Bygg TP 19/2 av 6.11.2003

Oryza sativa L. Ris TP 16/1 av 18.11.2004

Secale cereale L. Rug TP 58/1 av 31.10.2002

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus Hybridar som er framstilte ved kryssing 
av ein art frå slekta Triticum og ein art 
frå slekta Secale

TP 121/2 av 22.1.2007

Triticum aestivum L. Kveite TP 3/4 av 23.6.2008

Triticum durum Desf. Durumkveite TP 120/2 av 6.11.2003

Zea mays L. Mais TP 2/2 av 15.11.2001

Solanum tuberosum L. Potet TP 23/2 av 1.12.2005

Teksta til desse protokollane er å finne på nettstaden til CPVO (www.cpvo.europa.eu).

_____________

VEDLEGG II

Liste over artar som er nemnde i artikkel 1 nr. 2 bokstav b), og som skal vere i samsvar med 
prøvingsprotokollane til UPOV

Vitskapleg namn Vanleg namn Dei rettleiande prinsippa til UPOV

Beta vulgaris L. Fôrbete TG/150/3 av 4.11.1994

Agrostis canina L. Hundekvein TG/30/6 av 12.10.1990

Agrostis gigantea Roth. Storkvein TG/30/6 av 12.10.1990

Agrostis stolonifera L. Krypkvein TG/30/6 av 12.10.1990

Agrostis capillaris L. Engkvein TG/30/6 av 12.10.1990

Bromus catharticus Vahl Byfaks TG/180/3 av 4.4.2001

Bromus sitchensis Trin. Alaska-faks TG/180/3 av 4.4.2001

Dactylis glomerata L. Hundegras TG/31/8 av 17.4.2002
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Vitskapleg namn Vanleg namn Dei rettleiande prinsippa til UPOV

Festuca arundinacea Schreber Strandsvingel TG/39/8 av 17.4.2002

Festuca filiformis Pourr. Grannsvingel TG/67/5 av 5.4.2006

Festuca ovina L. Sauesvingel TG/67/5 av 5.4.2006

Festuca pratensis Huds. Engsvingel TG/39/8 av 17.4.2002

Festuca rubra L. Raudsvingel TG/67/5 av 5.4.2006

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina Stivsvingel TG/67/5 of 5.4.2006

Lolium multiflorum Lam. Italiensk raigras TG/4/8 av 5.4.2006

Lolium perenne L. Fleirårig raigras TG/4/8 av 5.4.2006

Lolium x boucheanum Kunth Hybridraigras TG/4/8 av 5.4.2006

Phleum nodosum L. Villtimotei TG/34/6 av 7.11.1984

Phleum pratense L. Timotei TG/34/6 av 7.11.1984

Poa pratensis L. Engrapp TG/33/6 av 12.10.1990

Lupinus albus L. Kvitlupin TG/66/4 av 31.3.2004

Lupinus angustifolius L. Smallupin TG/66/4 av 31.3.2004

Lupinus luteus L. Gul-lupin TG/66/4 av 31.3.2004

Medicago sativa L. Blåluserne TG/6/5 av 6.4.2005

Medicago x varia T. Martyn Mellomluserne TG/6/5 av 6.4.2005

Trifolium pratense L. Raudkløver TG/5/7 av 4.4.2001

Trifolium repens L. Kvitkløver TG/38/7 av 9.4.2003

Vicia sativa L. Fôrvikke TG/32/6 av 21.10.1988

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) 
Rchb.

Kålrot TG/89/6 av 4.4.2001

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Oljereddik TG/178/3 av 4.4.2001

Arachis hypogea L. Jordnøtt TG/93/3 av 13.11.1985

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) 
Briggs

Rybs TG/185/3 av 17.4.2002

Carthamus tinctorius L. Saflortistel TG/134/3 av 12.10.1990

Gossypium spp. Bomull TG/88/6 av 4.4.2001

Papaver somniferum L. Valmue TG/166/3 av 24.3.1999

Sinapis alba L. Kvitsennep TG/179/3 av 4.4.2001

Glycine max (L.) Merrill Soyabønne TG/80/6 av 1.4.1998

Sorghum bicolor (L.) Moench Sorghum TG/122/3 av 6.10.1989

Teksta til desse rettleiande prinsippa er å finne på nettstaden til UPOV (www.upov.int)».



25.6.2015 Nr. 37/5EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

DEL B

«VEDLEGG I

Liste over artar som er nemnde i artikkel 1 nr. 2 bokstav a), og som skal vere i samsvar med 
prøvingsprotokollane til CPVO

Vitskapleg namn Vanleg namn Protokollen til CPVO

Allium cepa L. (Kepa-gruppa) Kepalauk TP 46/2 av 1.4.2009

Allium cepa L. (Aggregatum-gruppa) Sjalottlauk TP 46/2 av 1.4.2009

Allium porrum L. Purre TP 85/2 av 1.4.2009

Allium sativum L. Kvitlauk TP 162/1 av 25.3.2004

Allium schoenoprasum L. Graslauk TP 198/1 av 1.4.2009

Apium graveolens L. Hageselleri TP 82/1 av 13.3.2008

Apium graveolens L. Knollselleri TP 74/1 av 13.3.2008

Asparagus officinalis L. Asparges TP 130/1 av 27.3.2002

Beta vulgaris L. Raudbete, medrekna Cheltenham-bete TP 60/1 av 1.4.2009

Brassica oleracea L. Blomkål TP 45/1 av 15.11.2001

Brassica oleracea L. Brokkoli eller calabrese TP 151/2 av 21.3.2007

Brassica oleracea L. Rosenkål TP 54/2 av 1.12.2005

Brassica oleracea L. Knutekål TP 65/1 av 25.3.2004

Brassica oleracea L. Savoykål, kvitkål og raudkål TP 48/2 av 1.12.2005

Brassica rapa L. Kinakål TP 105/1 av 13.3.2008

Capsicum annuum L. Chilipepar eller paprika TP 76/2 av 21.3.2007

Cichorium endivia L. Krusendiv og breiblada endiv TP 118/2 av 1.12.2005

Cichorium intybus L. Rotsikori TP 172/2 av 1.12.2005

Cichorium intybus L. Salatsikori TP 173/1 av 25.3.2004

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et 
Nakai

Vassmelon TP 142/1 av 21.3.2007

Cucumis melo L. Melon TP 104/2 av 21.3.2007

Cucumis sativus L. Agurk og sylteagurk TP 61/2 av 13.3.2008

Cucurbita pepo L. Mandelgraskar TP 119/1 av 25.3.2004

Cynara cardunculus L. Artisjokk og kardon TP 184/1 av 25.3.2004

Daucus carota L. Gulrot og fôrgulrot TP 49/3 av 13.3.2008

Foeniculum vulgare Mill. Fennikel TP 183/1 av 25.3.2004

Lactuca sativa L. Salat TP 13/4 av 1.4.2009

Lycopersicon esculentum Mill. Tomat TP 44/3 av 21.3.2007

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex 
A. W. Hill

Persille TP 136/1 av 21.3.2007
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Vitskapleg namn Vanleg namn Protokollen til CPVO

Phaseolus coccineus L. Prydbønne TP 9/1 av 21.3.2007

Phaseolus vulgaris L. Krypbønne og stangbønne TP 12/3 av 1.4.2009

Pisum sativum L. (partim) Mergert, pillert og sukkerert TP 7/1 av 6.11.2003

Raphanus sativus L. Hagereddik TP 64/1 av 27.3.2002

Solanum melongena L. Eggplante TP 117/1 av 13.3.2008

Spinacia oleracea L. Spinat TP 55/2 av 13.3.2008

Valerianella locusta (L.) Laterr. Vanleg vårsalat TP 75/2 av 21.3.2007

Vicia faba L. (partim) Bønnevikke TP bønnevikke/1 av 25.3.2004

Zea mays L. (partim) Sukkermais og perlemais TP 2/2 av 15.11.2001

Teksta til desse protokollane er å finne på nettstaden til CPVO (www.cpvo.europa.eu).

____________

VEDLEGG II

Liste over artar som er nemnde i artikkel 1 nr. 2 bokstav b) som skal vere i samsvar med prøvingsprotokollane 
til UPOV

Vitskapleg namn Vanleg namn Dei rettleiande prinsippa til UPOV

Allium fistulosum L. Pipelauk TG/161/3 av 1.4.1998

Beta vulgaris L. Bladbete TG/106/4 av 31.3.2004

Brassica oleracea L. Grønkål TG/90/6 av 31.3.2004

Brassica rapa L. Nepe TG/37/10 av 4.4.2001

Cichorium intybus L. Sikori med store blad TG/154/3 av 18.10.1996

Cucurbita maxima Duchesne Kjempegraskar TG/155/4 av 28.3.2007

Raphanus sativus L. Svart reddik TG/63/6 av 24.3.1999

Rheum rhabarbarum L. Rabarbra TG/62/6 av 24.3.1999

Scorzonera hispanica L. Skorsonerrot TG/116/3 av 21.10.1988

Teksta til desse rettleiande prinsippa er å finne på nettstaden til UPOV (www.upov.int).»

________________________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 2002/55/EF av 13. juni 2002 
om markedsføring av grønnsakfrø(1), særlig artikkel 4 nr. 4, 
artikkel 44 nr. 2 og artikkel 48 nr. 1 bokstav b), og

ut fra følgende betraktninger:

1) Spørsmålene om biologisk mangfold og bevaring av 
plantegenetiske ressurser har fått økt betydning i de 
senere år, noe utviklingen på internasjonalt plan og på 
fellesskapsplan viser. Eksempler på dette er rådsbeslutning 
93/626/EØF av 25. oktober 1993 om inngåelse av 
konvensjonen om biologisk mangfold(2), rådsbeslutning 
2004/869/EF av 24. februar 2004 om inngåelse på vegne 
av Det europeiske fellesskap av den internasjonale 
traktaten om plantegenetiske ressurser innen ernæring 
og landbruk(3), rådsforordning (EF) nr. 870/2004 av 
24. april 2004 om innføring av et fellesskapsprogram for 
bevaring, beskrivelse, innsamling og bruk av genetiske 
ressurser i landbruket og om oppheving av forordning 
(EF) nr. 1467/94(4) og rådsforordning (EF) nr. 1698/2005 
av 20. september 2005 om støtte til utvikling av 
landdistriktene fra Det europeiske fond for utvikling av 
landdistriktene (EAFRD)(5). Det bør fastsettes særlige 
vilkår i henhold til direktiv 2002/55/EF for å ta hensyn 
til disse spørsmålene i forbindelse med markedsføring av 
grønnsakfrø.

2) For å sikre bevaring på stedet og en bærekraftig utnytting 
av plantegenetiske ressurser bør landsorter og sorter som 
tradisjonelt har vært dyrket på visse steder og i visse 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 312 av 27.11.2009, s. 44, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 97/2010 av 1. oktober 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 70 av  
16.12.2010, s. 1.

(1) EFT L 193 av 20.7.2002, s. 33.
(2) EFT L 309 av 13.12.1993, s. 1.
(3) EUT L 378 av 23.12.2004, s. 1.
(4) EUT L 162 av 30.4.2004, s. 18.
(5) EUT L 277 av 21.10.2005, s. 1.

regioner og som er truet av genetisk erosjon (heretter kalt 
«bevaringsverdige sorter»), dyrkes og markedsføres selv 
om de ikke oppfyller de generelle kravene til godkjenning 
av sorter og markedsføring av frø. Foruten det generelle 
målet om å verne plantegenetiske ressurser er det av 
særskilt betydning å bevare disse sortene fordi de er 
spesielt godt tilpasset særlige lokale forhold.

3) For å sikre en bærekraftig utnytting av plantegenetiske 
ressurser bør sorter som er uten egentlig verdi for 
kommersiell produksjon av avlinger, men som er 
utviklet for dyrking under særlige forhold (heretter 
kalt «sorter som er utviklet for dyrking under særlige 
forhold»), dyrkes og markedsføres selv om de ikke 
oppfyller de generelle kravene til godkjenning av sorter 
og markedsføring av frø. Foruten det generelle målet 
om å verne plantegenetiske ressurser er det av særskilt 
betydning å bevare disse sortene fordi de egner seg til 
dyrking under særlige klimatiske, jordbunnsmessige eller 
landbrukstekniske forhold (f.eks. manuelt arbeid, gjentatt 
innhøsting).

4) For å bevare bevaringsverdige sorter og sorter som er 
utviklet for dyrking under særlige forhold, er det nødvendig 
å fastsette unntak med hensyn til godkjenningen av disse 
sortene samt til produksjonen og markedsføringen av frø 
av disse sortene.

5) Unntakene bør gjelde de grunnleggende kravene til 
godkjenning av en sort samt kravene til framgangsmåte 
fastsatt i kommisjonsdirektiv 2003/91/EF av 6. oktober 
2003 om fastsetjing av gjennomføringstiltak for artikkel 7 
i rådsdirektiv 2002/55/EF med omsyn til kva eigenskapar 
som minst skal omfattast av og kva minstekrav som skal 
gjelde for gransking av visse grønsaksortar(6).

(6) EUT L 254 av 8.10.2003, s. 11.

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/145/EF

av 26. november 2009

om visse unntak med henblikk på godkjenning av landsorter og andre grønnsaksorter som tradisjonelt 
har vært dyrket på visse steder og i visse regioner og som er truet av genetisk erosjon, og av 
grønnsaksorter som er uten egentlig verdi for kommersiell produksjon av avlinger, men som er utviklet 

for dyrking under særlige forhold, og om markedsføring av slike landsorter og andre sorter(*)

2015/EØS/37/02
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6) Medlemsstatene bør særlig ha rett til å vedta egne 
bestemmelser om selvstendighet, stabilitet og ensartethet. 
Med hensyn til selvstendighet og stabilitet bør 
bestemmelsene minst bygge på egenskapene oppført i 
det tekniske spørreskjemaet som søkeren skal fylle ut i 
forbindelse med søknaden om godkjenning av sorten som 
nevnt i vedlegg I og II til direktiv 2003/91/EF. Dersom 
ensartethet fastslås på grunnlag av avvikende typer, bør 
bestemmelsene bygge på fastsatte standarder.

7) Det bør innføres krav til framgangsmåte, slik at en 
bevaringsverdig sort eller en sort som er utviklet 
for dyrking under særlige forhold, kan godkjennes 
uten offentlig undersøkelse. Når det gjelder sortenes 
sortsnavn er det dessuten nødvendig å fastsette visse 
unntak fra kravene fastsatt i direktiv 2002/55/EF og 
kommisjonsforordning (EF) nr. 637/2009 av 22. juli 2009 
om fastsettelse av gjennomføringsregler med hensyn til 
hvor egnet sortsnavn for plantearter til jordbruksformål 
og grønnsakarter er(1).

8) For bevaringsverdige sorter bør det fastsettes 
restriksjoner for produksjonen og markedsføringen 
av frø, særlig med hensyn til opprinnelsesregion, for 
å sikre at markedsføringen av frøene skjer innenfor 
rammen av bevaring på stedet og innenfor rammen av 
en bærekraftig utnytting av plantegenetiske ressurser. 
I den forbindelse bør medlemsstatene ha mulighet for å 
godkjenne ytterligere regioner der det kan markedsføres 
mer frø enn det som er nødvendig for å sikre bevaringen 
av sorten i dens opprinnelsesregion, forutsatt at disse 
regionene tilsvarer hverandre med hensyn til naturlige 
eller delvis naturlige habitater. For å sikre at tilknytningen 
til opprinnelsesregionen bevares, bør dette ikke få 
anvendelse når en medlemsstat har godkjent ytterligere 
produksjonsregioner.

9) Det bør fastsettes kvantitative restriksjoner for 
markedsføringen av hver bevaringsverdig sort og for hver 
sort som er utviklet for dyrking under særlige forhold.

10) For bevaringsverdige sorter bør mengden frø som 
bringes i omsetning for hver sort, ikke være større enn 
det som er nødvendig for å produsere den berørte sorten 
på et begrenset område som fastsettes i forhold til hvor 
stor betydning dyrkingen av den berørte sorten har. For 
å sikre at mengdene overholdes bør medlemsstatene 
pålegge produsentene å melde fra om hvilke mengder frø 
av bevaringsverdige sorter de har til hensikt å produsere 
samt i relevante tilfeller fordele mengden frø blant 
produsentene.

11) For sorter som er utviklet for dyrking under særlige 
forhold, bør kvantitative restriksjoner gå ut på at frø må 
markedsføres i små pakninger, ettersom den forholdsvis 

(1) EUT L 191 av 23.7.2009, s. 10.

høye prisen for frø solgt i små pakninger har samme 
virkning som en kvantitativ restriksjon.

12) For bevaringsverdige sorter og sorter som er utviklet for 
dyrking under særlige forhold, bør frøenes sporbarhet 
sikres gjennom egnede krav til forsegling og merking.

13) For å sikre at dette direktiv anvendes på riktig måte, bør 
frøavlinger av bevaringsverdige sorter og av sorter som 
er utviklet for dyrking under særlige forhold, overholde 
særlige krav til klassifisering og kontroll av frø. Det bør 
utføres offentlige etterkontroller av frøene. Alle ledd i 
produksjon og markedsføring bør være gjenstand for 
offentlig overvåking. Mengden frø av bevaringsverdige 
sorter som bringes i omsetning, bør rapporteres av 
leverandørene til medlemsstatene, og av medlemsstatene 
til Kommisjonen.

14) Etter tre år bør Kommisjonen vurdere om tiltakene fastsatt 
i dette direktiv, særlig bestemmelsene om kvantitative 
restriksjoner i forbindelse med markedsføring av frø av 
bevaringsverdige sorter og av sorter som er utviklet for 
dyrking under særlige forhold, er effektive.

15) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste komité for frø og formeringsmateriale innen 
jordbruk, hagebruk og skogbruk —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

KAPITTEL I

Formål og definisjoner

Artikkel 1

Formål

1. For grønnsaksorter som omfattes av direktiv 2002/55/EF, 
fastsettes det i dette direktiv visse unntak som gjelder bevaring 
på stedet og bærekraftig utnytting av plantegenetiske ressurser 
gjennom dyrking og markedsføring,

a) for godkjenning med tanke på oppføring på den nasjonale 
sortslisten for grønnsakarter i henhold til direktiv 2002/55/
EF av landsorter og sorter som tradisjonelt har vært dyrket 
på visse steder og i visse regioner og som er truet av 
genetisk erosjon, heretter kalt «bevaringsverdige sorter», 
og

b) for godkjenning for oppføring på listene nevnt i bokstav a) 
av sorter som er uten egentlig verdi for kommersiell 
produksjon av avlinger, men som er utviklet for dyrking 
under særlige forhold, heretter kalt «sorter som er utviklet 
for dyrking under særlige forhold», og
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c) for markedsføring av frø av nevnte bevaringsverdige sorter 
og sorter som er utviklet for dyrking under særlige forhold.

2. Med mindre noe annet er fastsatt i dette direktiv, får 
direktiv 2002/55/EF anvendelse.

Artikkel 2

Definisjoner

I dette direktiv menes med:

a) «bevaring på stedet» bevaring av genmateriale i dets 
naturlige omgivelser og, for dyrkede plantearter, i 
dyrkingsområdet hvor de har utviklet sine bestemte 
egenskaper,

b) «genetisk erosjon» tap av genetisk mangfold mellom og 
innenfor populasjoner eller sorter av samme art over tid, 
eller reduksjon av en arts genetiske basis som følge av 
menneskelige inngrep eller miljøforandringer,

c) «landsort» en samling av populasjoner eller kloner av 
en planteart som er naturlig tilpasset miljøforholdene i 
regionen der de vokser.

KAPITTEL II

Bevaringsverdige sorter

Av s n i t t  I

G o d k j e n n i n g  a v  b e v a r i n g s v e r d i g e  s o r t e r

Artikkel 3

Bevaringsverdige sorter

1. Medlemsstatene kan godkjenne bevaringsverdige sorter 
dersom de oppfyller kravene i artikkel 4 og 5.

2. Bevaringsverdige sorter skal godkjennes på følgende 
måter:

a) Medlemsstatene kan godkjenne en sort som en sort hvis 
frø enten kan klassifiseres som «sertifiserte frø av en 
bevaringsverdig sort» eller kontrolleres som «standardfrø  
av en bevaringsverdig sort». En slik sort skal oppføres 
på den felles sortsliste for grønnsakarter som en 
«bevaringsverdig sort hvis frø skal klassifiseres i samsvar 
med artikkel 10 i kommisjonsdirektiv 2009/145/EF eller 
kontrolleres i samsvar med artikkel 11 i nevnte direktiv».

b) Medlemsstatene kan godkjenne en sort som en sort 
hvis frø bare kan kontrolleres som «standardfrø av en 
bevaringsverdig sort». En slik sort skal oppføres på den 
felles sortsliste for grønnsakarter som en «bevaringsverdig 
sort hvis frø skal kontrolleres i samsvar med artikkel 11 i 
kommisjonsdirektiv 2009/145/EF».

Artikkel 4

Grunnleggende krav

1. For å bli godkjent som en bevaringsverdig sort skal 
en landsort eller sort nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav a) være 
interessant med henblikk på bevaring av plantegenetiske 
ressurser.

2. Som unntak fra artikkel 1 nr. 2 i direktiv 2003/91/EF kan 
medlemsstatene vedta egne bestemmelser om bevaringsverdige 
sorters selvstendighet, stabilitet og ensartethet.

Medlemsstatene skal i så fall for selvstendighet og stabilitet 
sikre at minst de egenskaper tas med som er nevnt i

a) de tekniske spørreskjemaene som er tilknyttet 
forsøksrapportene fra Fellesskapets plantesortskontor for 
artene oppført i vedlegg I til direktiv 2003/91/EF, som får 
anvendelse på gjeldende arter, eller

b) de tekniske spørreskjemaene som er tilknyttet 
retningslinjene fra Den internasjonale union for vern av 
nye plantesorter (UPOV) for artene oppført i vedlegg II til 
direktiv 2003/91/EF, som får anvendelse på gjeldende arter.

Når det gjelder vurdering av ensartethet får direktiv 2003/91/
EF anvendelse.

Dersom nivået av ensartethet, fastslås på grunnlag av avvikende 
typer, skal imidlertid en populasjonsstandard på 10 % og en 
sannsynlighet for godkjenning på minst 90 % anvendes.

Artikkel 5

Krav til framgangsmåte

Som unntak fra første punktum i artikkel 7 nr. 1 i direktiv 
2002/55/EF skal det ikke kreves en offentlig undersøkelse 
dersom følgende opplysninger danner et tilstrekkelig grunnlag 
for en beslutning om godkjenning av de bevaringsverdige 
sortene:

a) beskrivelsen av den bevaringsverdige sorten og sortsnavnet,

b) resultatene av forsøk som ikke er offentlige,

c) kunnskap framkommet ved praktisk erfaring under 
dyrking, formering og bruk som meddelt vedkommende 
medlemsstat av søkeren,

d) andre opplysninger, særlig fra myndigheter med ansvar 
for plantegenetiske ressurser eller fra organisasjoner som 
medlemsstatene har anerkjent for dette formål.
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Artikkel 6

Utelukkelse av godkjenning

En bevaringsverdig sort skal ikke godkjennes for oppføring på 
den nasjonale sortslisten dersom

a) den allerede er oppført i den felles sortsliste for 
grønnsakarter som en annen sort enn en bevaringsverdig 
sort, dersom den er blitt slettet fra nevnte liste i løpet av de 
siste to årene eller dersom fristen fastsatt i artikkel 15 nr. 2 
i direktiv 2002/55/EF utløp for mindre enn to år siden, eller

b) den vernes av en EF-planteforedlerrett som fastsatt i 
rådsforordning (EF) nr. 2100/94(1), eller av en nasjonal 
planteforedlerrett, eller dersom en søknad om en slik rett er 
til behandling.

Artikkel 7

Sortsnavn

1. For sortsnavn for bevaringsverdige sorter som var kjent 
før 25. mai 2000, kan medlemsstatene innvilge unntak fra 
forordning (EF) nr. 637/2009, med mindre slike unntak er i strid 
med en tredjeparts eldre rettigheter, som er vernet i henhold til 
artikkel 2 i nevnte forordning.

2. Uten at det berører artikkel 9 nr. 2 i direktiv 2002/55/EF 
kan medlemsstatene godkjenne mer enn ett navn på en sort 
dersom de berørte navnene er historisk kjent.

Artikkel 8

Opprinnelsesregion

1. Dersom en medlemsstat godkjenner en bevaringsverdig 
sort, skal den fastsette stedet/stedene eller regionen(e) der sorten 
historisk sett er blitt dyrket og der den er naturlig tilpasset, 
heretter kalt «opprinnelsesregion». Den skal ta hensyn til andre 
opplysninger fra myndigheter med ansvar for plantegenetiske 
ressurser eller fra organisasjoner som medlemsstatene har 
anerkjent for dette formål.

Dersom en opprinnelsesregion ligger i mer enn én medlemsstat, 
skal den fastsettes av alle berørte medlemsstater ved felles 
overenskomst.

2. Medlemsstaten eller medlemsstatene som fastsetter 
opprinnelsesregionen, skal underrette Kommisjonen om den 
fastsatte regionen.

Artikkel 9

Sortsvedlikehold

Medlemsstatene skal sikre at en bevaringsverdig sort 
vedlikeholdes i sin opprinnelsesregion.

Av s n i t t  I I

F r ø p r o d u k s j o n  o g  m a r k e d s f ø r i n g  a v 
b e v a r i n g s v e r d i g e  s o r t e r

Artikkel 10

Klassifisering

Som unntak fra artikkel 20 i direktiv 2002/55/EF kan 
medlemsstatene fastsette at frø av en bevaringsverdig sort kan 

(1) EFT L 227 av 1.9.1994, s. 1.

klassifiseres som sertifiserte frø av en bevaringsverdig sort 
dersom følgende krav er oppfylt:

a) Frøet stammer fra frø som er produsert i henhold til strenge 
regler for sortsvedlikehold.

b) Frøet oppfyller kravene til klassifisering av «sertifiserte frø» 
som fastsatt i artikkel 2 nr. 1 bokstav d) i direktiv 2002/55/
EF, med unntak av kravene som gjelder minste sortsrenhet 
samt kravene som gjelder offentlig undersøkelse eller 
undersøkelse under offentlig tilsyn.

c) Frøet har et tilstrekkelig nivå av sortsrenhet.

Artikkel 11

Kontroll

Som unntak fra artikkel 20 i direktiv 2002/55/EF kan 
medlemsstatene fastsette at frø av en bevaringsverdig sort 
kan kontrolleres som standardfrø av en bevaringsverdig sort 
dersom følgende krav er oppfylt:

a) Frøet oppfyller kravene til markedsføring av «standardfrø» 
som fastsatt i direktiv 2002/55/EF, med unntak av kravene 
som gjelder minste sortsrenhet.

b) Frøet har et tilstrekkelig nivå av sortsrenhet.

Artikkel 12

Frøkontroll

1. Medlemsstatene skal sikre at det gjennomføres kontroller 
for å undersøke om frø av bevaringsverdige sorter oppfyller 
kravene fastsatt i artikkel 10 og 11.

2. Kontrollene nevnt i nr. 1 skal gjennomføres i henhold til 
gjeldende internasjonale metoder eller, dersom slike metoder 
ikke finnes, i henhold til egnede metoder.

3. Medlemsstatene skal sikre at prøvene som tas med 
henblikk på kontrollene nevnt i nr. 1, tas fra ensartede partier. 
De skal sikre at reglene for vekt av frøpartier og frøprøver 
fastsatt i artikkel 25 nr. 2 i direktiv 2002/55/EF, anvendes.

Artikkel 13

Frøproduksjonsregion

1. Medlemsstatene skal sikre at frø av en bevaringsverdig 
sort kan produseres bare i opprinnelsesregionen.

Dersom frøet ikke kan produseres i nevnte region på grunn av 
et særskilt miljøproblem, kan medlemsstatene godkjenne andre 
frøproduksjonsregioner, idet de tar hensyn til opplysninger 
fra myndigheter med ansvar for plantegenetiske ressurser 
eller fra organisasjoner som medlemsstatene har anerkjent for 
dette formål. Frø som produseres i de andre regionene, skal 
imidlertid utelukkende brukes i opprinnelsesregionen.
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2. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de 
andre medlemsstatene om de andre regionene de har til hensikt 
å godkjenne med tanke på frøproduksjon i henhold til nr. 1.

Kommisjonen og de andre medlemsstatene kan innen 20 
arbeidsdager etter at de har mottatt underretningen anmode 
om at saken forelegges for Den faste komité for frø og 
formeringsmateriale innen jordbruk, hagebruk og skogbruk. 
Det skal om nødvendig gjøres et vedtak i samsvar med 
artikkel 48 nr. 1 bokstav b) i direktiv 2002/55/EF om fastsettelse 
av restriksjoner eller vilkår for utpeking av slike regioner.

Dersom verken Kommisjonen eller andre medlemsstater 
gjør en anmodning i henhold til annet ledd, kan den berørte 
medlemsstaten godkjenne de andre regionene for frøproduksjon 
i henhold til underretningen.

Artikkel 14

Vilkår for markedsføring

1. Medlemsstatene skal sikre at frø av en bevaringsverdig 
sort kan markedsføres bare dersom følgende vilkår er oppfylt:

a) Det er produsert i sin opprinnelsesregion eller i en region 
som nevnt i artikkel 13.

b) Markedsføringen foregår i sortens opprinnelsesregion.

2. Som unntak fra nr. 1 bokstav b) kan en medlemsstat 
godkjenne andre regioner på sitt territorium til markedsføring 
av frø av en bevaringsverdig sort, forutsatt at disse regionene 
tilsvarer opprinnelsesregionen med hensyn til sortens naturlige 
eller delvis naturlige habitater.

Dersom medlemsstatene godkjenner slike andre regioner, 
skal de sikre at den mengden av frø som er nødvendig for å 
produsere minst den mengden frø som er nevnt i artikkel 15, 
forbeholdes bevaring av sorten i opprinnelsesregionen.

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de andre 
medlemsstatene om godkjenningen av andre regioner.

3. Dersom en medlemsstat godkjenner andre regioner for 
frøproduksjon i samsvar med artikkel 13, skal den ikke anvende 
unntaket fastsatt i nr. 2 i denne artikkel.

Artikkel 15

Kvantitative restriksjoner

Hver medlemsstat skal for hver bevaringsverdig sort sikre at 
mengden av frø som markedsføres hvert år, ikke overstiger den 

mengden som er nødvendig for å produsere grønnsaker av den 
berørte sorten på det antall hektar som angis i vedlegg I.

Artikkel 16

Anvendelse av kvantitative restriksjoner

1. Medlemsstatene skal sikre at produsentene i 
forkant av hver produksjonssesong underretter dem om 
frøproduksjonsregionens størrelse og beliggenhet.

2. Dersom det på grunnlag av underretningene nevnt i nr. 1 
er sannsynlig at mengdene som medlemsstatene har fastsatt 
i samsvar med artikkel 15, overskrides, skal medlemsstatene 
tildele hver berørte produsent den mengden som vedkommende 
kan markedsføre i gjeldende produksjonssesong.

Artikkel 17

Forsegling av pakninger

1. Medlemsstatene skal sikre at frø av bevaringsverdige 
sorter kan markedsføres bare i lukkede pakninger med 
forsegling.

2. Frøpakninger skal forsegles av leverandøren slik at de 
ikke kan åpnes uten skade på forseglingsordningen eller synlig 
påvirkning på leverandøretiketten på pakningen.

3. For å sikre forseglingen i samsvar med nr. 2 skal 
forseglingsordningen omfatte minst festing av en etikett eller 
en forsegling.

Artikkel 18

Merking

Medlemsstatene skal sikre at pakninger eller beholdere med 
frø av bevaringsverdige sorter er påsatt en leverandøretikett 
eller har en trykt eller stemplet påskrift som omfatter følgende 
opplysninger:

a) ordene «EFs regler og standarder»,

b) navn og adresse på personen som er ansvarlig for å feste 
etikettene, eller vedkommendes identifikasjonsmerke,

c) år for forsegling uttrykt på følgende måte: «forseglet …» 
(år), eller år for siste prøvetaking med henblikk på siste 
undersøkelse av spireevne, uttrykt på følgende måte: 
«prøve tatt …» (år),

d) art,

e) den bevaringsverdige sortens sortsnavn,
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f) ordene «sertifiserte frø av en bevaringsverdig sort» eller 
«standardfrø av en bevaringsverdig sort»,

g) opprinnelsesregion,

h) frøproduksjonsregion, når denne ikke er den samme som 
opprinnelsesregionen,

i) partiets referansenummer angitt av personen som er 
ansvarlig for å feste etikettene,

j) angitt netto- eller bruttovekt eller angitt antall frø,

k) ved angivelse av vekt og ved bruk av granulerte pesticider, 
pilleringsmidler og andre tilsetningsstoffer i fast form: den 
kjemiske behandlingens eller tilsetningsstoffets art samt 
det tilnærmede forhold mellom vekten av frøklynger eller 
rene frø og totalvekten.

Artikkel 19

Offentlig etterkontroll

Medlemsstatene skal sikre at frø av en bevaringsverdig sort 
som markedsføres i henhold til dette direktiv, underlegges 
offentlig etterkontroll i form av stikkprøver for å kontrollere 
sortsekthet og sortsrenhet.

De offentlige etterkontrollene nevnt i nr. 1 skal gjennomføres i 
henhold til gjeldende internasjonale metoder eller, dersom slike 
metoder ikke finnes, i henhold til egnede metoder.

Artikkel 20

Overvåking

Medlemsstatene skal gjennom offentlig overvåking av 
produksjon og markedsføring sikre at frøet oppfyller 
kravene i dette kapittel, idet de tar særlig hensyn til sorten, 
frøproduksjonens beliggenhet og mengdene.

KAPITTEL III

Sorter som er utviklet for dyrking under særlige forhold

Av s n i t t  I

G o d k j e n n i n g  a v  s o r t e r  s o m  e r  u t v i k l e t  f o r 
d y r k i n g  u n d e r  s æ r l i g e  f o r h o l d

Artikkel 21

Sorter som er utviklet for dyrking under særlige forhold

1. Medlemsstatene kan godkjenne sorter som er utviklet for 
dyrking under særlige forhold, dersom de oppfyller kravene i 
artikkel 22 og 23.

2. Medlemsstatene kan godkjenne en sort som er utviklet 
for dyrking under særlige forhold, som en sort hvis frø kan 
kontrolleres bare som «standardfrø av en sort som er utviklet 
for dyrking under særlige forhold». En slik sort skal oppføres 
på den felles sortsliste for grønnsakarter som en «sort som 
er utviklet for dyrking under særlige forhold og hvis frø skal 
kontrolleres i samsvar med artikkel 26 i kommisjonsdirektiv 
2009/145/EF».

Artikkel 22

Grunnleggende krav

1. For at en sort skal kunne godkjennes som en sort som 
er utviklet for dyrking under særlige forhold, som nevnt i 
artikkel 1 nr. 1 bokstav b), skal sorten være uten egentlig verdi 
for kommersiell produksjon av avlinger, men være utviklet for 
dyrking under særlige forhold.

En sort skal anses som utviklet for dyrking under særlige 
forhold dersom den er utviklet for dyrking under særlige 
landbrukstekniske, klimatiske eller jordbunnsmessige forhold.

2. Som unntak fra artikkel 1 nr. 2 i direktiv 2003/91/EF kan 
medlemsstatene vedta egne bestemmelser om selvstendighet, 
stabilitet og ensartethet for sorter som er utviklet for dyrking 
under særlige forhold.

Medlemsstatene skal i så fall for selvstendighet og stabilitet 
sikre at minst de egenskaper tas med som er nevnt i

a) de tekniske spørreskjemaene som er tilknyttet 
forsøksrapportene fra Fellesskapets plantesortskontor for 
artene oppført i vedlegg I til direktiv 2003/91/EF, som får 
anvendelse på gjeldende arter, eller

b) de tekniske spørreskjemaene som er tilknyttet 
retningslinjene fra Den internasjonale union for vern av 
nye plantesorter for artene oppført i vedlegg II til direktiv 
2003/91/EF, som får anvendelse på gjeldende arter.

Når det gjelder vurdering av ensartethet får direktiv 2003/91/
EF anvendelse.

Dersom nivået av ensartethet fastslås på grunnlag av avvikende 
typer, skal imidlertid en populasjonsstandard på 10 % og en 
sannsynlighet for godkjenning på minst 90 % anvendes.
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Artikkel 23

Krav til framgangsmåte

Som unntak fra første punktum i artikkel 7 nr. 1 i direktiv 
2002/55/EF skal det ikke kreves en offentlig undersøkelse 
dersom følgende opplysninger danner et tilstrekkelig grunnlag 
for en beslutning om godkjenning av sortene som er utviklet for 
dyrking under særlige forhold:

a) beskrivelsen av sorten som er utviklet for dyrking under 
særlige forhold, samt sortsnavnet,

b) resultatene av forsøk som ikke er offentlige,

c) kunnskap framkommet ved praktisk erfaring under 
dyrking, formering og bruk som meddelt vedkommende 
medlemsstat av søkeren,

d) andre opplysninger, særlig fra myndigheter med ansvar 
for plantegenetiske ressurser eller fra organisasjoner som 
medlemsstatene har anerkjent for dette formål.

Artikkel 24

Utelukkelse av godkjenning

En sort som er utviklet for dyrking under særlige forhold, skal 
ikke godkjennes for oppføring på den nasjonale sortslisten 
dersom

a) den allerede er oppført i den felles sortsliste for grønnsak-
arter som en annen sort enn en sort som er utviklet for 
dyrking under særlige forhold, dersom den er blitt slettet 
fra den felles sortsliste for grønnsakarter i løpet av de siste 
to årene eller dersom fristen fastsatt i artikkel 15 nr. 2 i 
direktiv 2002/55/EF utløp for mindre enn to år siden, eller

b) den vernes av en EF-planteforedlerrett som fastsatt 
i forordning (EF) nr. 2100/94, eller av en nasjonal 
planteforedlerrett, eller dersom en søknad om en slik rett er 
til behandling.

Artikkel 25

Sortsnavn

1. For sortsnavn for sorter som er utviklet for dyrking 
under særlige forhold, som var kjent før 25. mai 2000, 
kan medlemsstatene innvilge unntak fra forordning (EF) 
nr. 637/2009, med mindre slike unntak er i strid med en 
tredjeparts eldre rettigheter, som er vernet i henhold til 
artikkel 2 i nevnte forordning.

2. Uten at det berører artikkel 9 nr. 2 i direktiv 2002/55/EF 
kan medlemsstatene godkjenne mer enn ett navn på en sort 
dersom de berørte navnene er historisk kjent.

Av s n i t t  I I

M a r k e d s f ø r i n g  a v  s o r t e r  s o m  e r  u t v i k l e t 
f o r  d y r k i n g  u n d e r  s æ r l i g e  f o r h o l d

Artikkel 26

Kontroll

Som unntak fra artikkel 20 i direktiv 2002/55/EF kan 
medlemsstatene fastsette at frø av en sort som er utviklet 
for dyrking under særlige forhold, kan kontrolleres som 
standardfrø av en sort som er utviklet for dyrking under særlige 
forhold, dersom følgende krav er oppfylt:

a) Frøet oppfyller kravene til markedsføring av «standardfrø» 
som fastsatt i direktiv 2002/55/EF, med unntak av kravene 
som gjelder minste sortsrenhet.

b) Frøet har et tilstrekkelig nivå av sortsrenhet.

Artikkel 27

Frøkontroll

1. Medlemsstatene skal sikre at det gjennomføres kontroller 
for å undersøke om frø av sorter som er utviklet for dyrking 
under særlige forhold, oppfyller kravene fastsatt i artikkel 26.

2. Kontrollene nevnt i nr. 1 skal gjennomføres i henhold til 
gjeldende internasjonale metoder eller, dersom slike metoder 
ikke finnes, i henhold til egnede metoder.

Artikkel 28

Kvantitative restriksjoner

Medlemsstatene skal sikre at frø av sorter som er utviklet for 
dyrking under særlige forhold, markedsføres i små pakninger 
og ikke overskrider høyeste nettovekt per art som fastsatt i 
vedlegg II.

Artikkel 29

Forsegling av pakninger

1. Medlemsstatene skal sikre at frø av sorter som er utviklet 
for dyrking under særlige forhold, kan markedsføres bare i 
lukkede pakninger med forsegling.

2. Frøpakninger skal forsegles av leverandøren slik at de 
ikke kan åpnes uten skade på forseglingsordningen eller synlig 
påvirkning på leverandøretiketten på pakningen.

3. For å sikre forseglingen i samsvar med nr. 2 skal 
forseglingsordningen omfatte minst festing av en etikett eller 
en forsegling.
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Artikkel 30

Merking

Medlemsstatene skal sikre at pakninger eller beholdere med 
frø av sorter som er utviklet for dyrking under særlige forhold, 
er påsatt en leverandøretikett eller har en trykt eller stemplet 
påskrift som omfatter følgende opplysninger:

a) ordene «EFs regler og standarder»,

b) navn og adresse på personen som er ansvarlig for å feste 
etikettene, eller vedkommendes identifikasjonsmerke,

c) år for forsegling uttrykt på følgende måte: «forseglet …» 
(år), eller år for siste prøvetaking med henblikk på siste 
undersøkelse av spireevne, uttrykt på følgende måte: 
«prøve tatt …» (år),

d) art,

e) sortsnavn,

f) ordene «sort som er utviklet for dyrking under særlige 
forhold»,

g) partiets referansenummer angitt av personen som er 
ansvarlig for å feste etikettene,

h) angitt netto- eller bruttovekt eller angitt antall frø,

i) ved angivelse av vekt og ved bruk av granulerte pesiticider, 
pilleringsmidler og andre tilsetningsstoffer i fast form: den 
kjemiske behandlingens art eller tilsetningsstoffets art samt 
det tilnærmede forhold mellom vekten av frøklynger eller 
rene frø og totalvekten.

Artikkel 31

Offentlig etterkontroll

Medlemsstatene skal sikre at frø av en sort som er utviklet 
for dyrking under særlige forhold, underlegges offentlig 
etterkontroll i form av stikkprøver for å kontrollere sortsekthet 
og sortsrenhet.

De offentlige etterkontrollene nevnt i nr. 1 skal gjennomføres i 
henhold til gjeldende internasjonale metoder eller, dersom slike 
metoder ikke finnes, i henhold til egnede metoder.

Artikkel 32

Overvåking

Medlemsstatene skal gjennom offentlig overvåking av 
produksjon og markedsføring sikre at frøet oppfyller kravene i 

dette kapittel, idet de tar særlig hensyn til sorten og mengdene.

KAPITTEL IV

Alminnelige bestemmelser og sluttbestemmelser

Artikkel 33

Rapportering

Medlemsstatene skal sikre at leverandører som driver 
virksomhet på deres territorium, for hver produksjonssesong 
rapporterer den frømengden som er brakt i omsetning for hver 
bevaringsverdig sort og for hver sort som er utviklet for dyrking 
under særlige forhold.

Medlemsstatene skal på anmodning rapportere til 
Kommisjonen og de andre medlemsstatene den mengden frø 
av hver bevaringsverdig sort og av hver sort som er utviklet for 
dyrking under særlige forhold, som de har brakt i omsetning på 
sitt territorium.

Artikkel 34

Underretning om anerkjente organisasjoner med ansvar 
for plantegenetiske ressurser

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om de anerkjente 
organisasjonene nevnt i artikkel 5 bokstav d), artikkel 8 nr. 1, 
artikkel 13 nr. 1 og artikkel 23 bokstav d).

Artikkel 35

Vurdering

Kommisjonen skal innen 31. desember 2013 vurdere 
gjennomføringen av dette direktiv.

Artikkel 36

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal innen 31. desember 2010 sette i kraft 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen 
teksten til disse bestemmelsene og en sammenligningstabell 
som viser sammenhengen mellom disse bestemmelsene og 
dette direktiv.

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

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.
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Artikkel 37

Ikrafttredelse

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

Artikkel 38

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 26. november 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

_____________
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VEDLEGG I

Kvantitative restriksjoner for markedsføring av frø av bevaringsverdige sorter, som nevnt i artikkel 15

Botanisk navn

Høyeste antall hektar per 
medlemsstat til produksjon 

av grønnsaker per 
bevaringsverdig sort

Allium cepa L. — Cepa-slekten
Brassica oleracea L.
Brassica rapa L.
Capsicum annuum L.
Cichorium intybus L.
Cucumis melo L.
Cucurbita maxima Duchesne
Cynara cardunculus L.
Daucus carota L.
Lactuca sativa L.
Lycopersicon esculentum Mill.
Phaseolus vulgaris L.
Pisum sativum L. (partim)
Vicia faba L. (partim)

40

Allium cepa L. — Aggregatum-slekten
Allium porrum L.
Allium sativum L.
Beta vulgaris L.
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai
Cucumis sativus L.
Cucurbita pepo L.
Foeniculum vulgare Mill.
Solanum melongena L.
Spinacia oleracea L.

20

Allium fistulosum L.
Allium schoenoprasum L.
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
Apium graveolens L.
Asparagus officinalis L.
Cichorium endivia L.
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill
Phaseolus coccineus L.
Raphanus sativus L.
Rheum rhabarbarum L.
Scorzonera hispanica L.
Valerianella locusta (L.) Laterr.
Zea mays L. (partim)

10
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VEDLEGG II

Høyeste nettovekt per pakning, som nevnt i artikkel 28

Botanisk navn Høyeste nettovekt per 
pakning i gram

Phaseolus coccineus L.
Phaseolus vulgaris L.
Pisum sativum L. (partim)
Vicia faba L. (partim)
Spinacia oleracea L.
Zea mays L. (partim)

250

Allium cepa L. (Cepa-slekten, Aggregatum-slekten)
Allium fistulosum L.
Allium porrum L.
Allium sativum L.
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
Beta vulgaris L.
Brassica rapa L.
Cucumis sativus L.
Cucurbita maxima Duchesne
Cucurbita pepo L.
Daucus carota L.
Lactuca sativa L.
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill
Raphanus sativus L.
Scorzonera hispanica L.
Valerianella locusta (L.) Laterr.

25

Allium schoenoprasum L.
Apium graveolens L.
Asparagus officinalis L.
Brassica oleracea L. (alle)
Capsicum annuum L.
Cichorium endivia L.
Cichorium intybus L.
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai
Cucumis melo L.
Cynara cardunculus L.
Lycopersicon esculentum Mill.
Foeniculum vulgare Mill.
Rheum rhabarbarum L.
Solanum melongena L.

5
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 2002/53/EF av 13. juni 
2002 om den felles sortsliste for jordbruksvekster(1), særlig 
artikkel 9 nr. 6,

under henvisning til rådsdirektiv 2002/55/EF av 13. juni 2002 
om markedsføring av grønnsakfrø(2), særlig artikkel 9 nr. 6, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 930/2000 av 4. mai 2000 
om fastsetjing av gjennomføringsreglar med omsyn til 
kor eigna sortsnamna til planteartar til jordbruksføremål 
og grønnsakartar er(3) er blitt betydelig endret flere 
ganger(4). Av klarhetshensyn og av praktiske årsaker bør 
nevnte forordning kodifiseres.

2) I direktiv 2002/53/EF og 2002/55/EF er det fastsatt 
generelle regler med hensyn til egnetheten av sortsnavn, 
ved en henvisning til artikkel 63 i rådsforordning (EF) 
nr. 2100/94 av 27. juli 1994 om EF-planteforedlerrett(5).

3) Når det gjelder anvendelsen av direktiv 2002/53/EF 
og 2002/55/EF bør det fastsettes nærmere regler for 
anvendelsen av kriteriene som er fastsatt i artikkel 63 i 
forordning (EF) nr. 2100/94, særlig med hensyn til de 
hindringer for tildeling av sortsnavn som er nevnt i nr. 3 
og 4 i nevnte artikkel. I første omgang bør slike nærmere 
regler avgrenses til følgende hindringer:

– bruken av navnet hindres av en eldre rettighet som 
tilhører tredjepart,

– navnet er vanskelig å kjenne igjen eller gjengi,

– navnet er identisk med eller kan forveksles med 
sortsnavnet for en annen sort,

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 191 av 23.7.2009, s. 10, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 98/2010 av 1. oktober 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 70 av  
16.12.2010, s. 3.

(1) EFT L 193 av 20.7.2002, s. 1.
(2) EFT L 193 av 20.7.2002, s. 33.
(3) EFT L 108 av 5.5.2000, s. 3.
(4) Se vedlegg II.
(5) EFT L 227 av 1.9.1994, s. 1.

– navnet er identisk med eller kan forveksles med andre 
navn,

– navnet kan villede eller skape forvirring med hensyn 
til sortens egenskaper eller  andre særtrekk.

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar 
med uttalelse fra Den faste komité for frø og 
formeringsmateriale innen jordbruk, hagebruk og 
skogbruk —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I denne forordning fastsettes det for formålene med anvendelsen 
av artikkel 9 nr. 6 første ledd i direktiv 2002/53/EF og 
artikkel 9 nr. 6 første ledd i direktiv 2002/55/EF nærmere regler 
for anvendelsen av visse kriterier som er fastsatt i artikkel 63 
i forordning (EF) nr. 2100/94 med hensyn til egnetheten av 
sortsnavn.

Artikkel 2

1. Dersom tredjepart har en eldre rettighet til et varemerke, 
anses det som en hindring for bruken av et sortsnavn på 
Fellesskapets territorium når vedkommende myndighet for 
godkjenning av sortsnavn får melding om et varemerke som 
før godkjenningen av sortsnavnet, er registrert i en eller flere 
medlemsstater eller på fellesskapsplan, og som er identisk med 
eller ligner sortsnavnet, og som er registrert for varer som er 
identiske med eller ligner den aktuelle plantesorten.

2. Dersom tredjepart har en eldre rettighet til en 
geografisk betegnelse eller en opprinnelsesbetegnelse for 
landbruksprodukter og næringsmidler, anses det som en 
hindring for bruken av et sortsnavn på Fellesskapets territorium 
når sortsnavnet vil være i strid med artikkel 13 i rådsforordning 
(EF) nr. 510/2006(6) med hensyn til geografiske betegnelser 
eller opprinnelsesbetegnelser som er beskyttet i en medlemsstat 
eller i Fellesskapet i henhold til forordningens artikkel 3 
nr. 3, artikkel 5 nr. 4 annet ledd, artikkel 5 nr. 6, artikkel 6 og 
artikkel 7 nr. 4 eller tidligere artikkel 17 i rådsforordning (EØF) 
nr. 2081/92(7) for varer som er identiske med eller ligner den 
berørte plantesorten.

(6) EUT L 93 av 31.3.2006, s. 12.
(7) EFT L 208 av 24.7.1992, s. 1.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 637/2009

av 22. juli 2009

om fastsettelse av gjennomføringsregler med hensyn til hvor egnet sortsnavn for jordbruksvekster 
og grønnsakarter er

(Kodifisert utgave)(*)

2015/EØS/37/03
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3. En hindring for egnetheten av et sortsnavn som følge av 
en eldre rettighet som nevnt i annet ledd, anses som fjernet 
dersom det foreligger en skriftlig tillatelse fra innehaveren 
av den eldre rettigheten til å anvende sortsnavnet på sorten, 
forutsatt at tillatelsen ikke kan villede offentligheten med 
hensyn til produktets virkelige opprinnelse.

4. Dersom søkeren har en eldre rettighet til hele eller deler 
av det foreslåtte sortsnavnet, får artikkel 18 nr. 1 i forordning 
(EF) nr. 2100/94 tilsvarende anvendelse.

Artikkel 3

1. Et sortsnavn skal anses som vanskelig for brukerne å 
kjenne igjen eller gjengi i følgende tilfeller:

a) når det dreier seg om et «fantasinavn», og

i) det omfatter én enkelt bokstav,

ii) det er sammensatt av eller inneholder som en separat 
enhet en rekke bokstaver som ikke utgjør et ord som 
det er mulig å uttale på et offisielt fellesskapsspråk, 
med mindre denne rekken er en fastlagt forkortelse, 
i så fall skal forkortelsen være avgrenset til høyst to 
grupper med opptil tre bokstaver som plasseres i hver 
ende av sortsnavnet,

iii) det inneholder et tall, med mindre dette er en integrert 
del av navnet, eller det betyr at sorten er eller kommer 
til å være en del av en nummerert serie med sorter som 
er beslektet gjennom sortsforedlingen,

iv) det inneholder mer enn tre ord eller elementer, med 
mindre ordlyden gjør at det lett kan kjennes igjen eller 
gjengis,

v) det omfatter eller inneholder et særdeles langt ord eller 
element,

vi) det inneholder et skilletegn eller et annet symbol, en 
blanding av store og små bokstaver (unntatt når den 
første bokstaven er stor og de resterende små), senket 
skrift, hevet skrift eller en tegning,

b) når det dreier seg om en «kode», og

i) det inneholder et tall eller bare tall, unntatt når det 
gjelder innavlede linjer eller lignende særskilte typer 
av sorter,

ii) det omfatter én enkelt bokstav,

iii) det inneholder mer enn ti bokstaver, eller både 
bokstaver og tall,

iv) det inneholder mer enn fire ulike grupper med én eller 
flere bokstaver og ett eller flere tall,

v) det inneholder et skilletegn eller et annet symbol, 
senket skrift, hevet skrift eller en tegning.

2. Når søkeren framlegger et forslag til sortsnavn, skal 
vedkommende opplyse om det framlagte navnet er ment å være 
i form av et «fantasinavn» eller en «kode».

3. Dersom søkeren ikke gir opplysninger om formen 
på det framlagte navnet, skal navnet regnes for å være et 
«fantasinavn».

Artikkel 4

Følgende bestemmelser får anvendelse når det skal vurderes 
om sortsnavnet er identisk med eller kan forveksles med navnet 
for en annen sort:

a) «kan forveksles med» skal regnes for å omfatte blant 
annet et sortsnavn som skiller seg med bare én bokstav 
eller ett tall eller med aksenttegn over bokstaver, fra 
sortsnavnet for en nært beslektet art som er offisielt 
godkjent for markedsføring i Fellesskapet, Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområde eller en avtalepart i Den 
internasjonale union for vern av nye plantesorter (UPOV), 
eller er underlagt planteforedlerrett på disse territoriene. En 
forskjell på bare én bokstav i en fastlagt forkortelse som 
er en separat enhet i sortsnavnet, er likevel ikke omfattet. 
Dersom bokstaven som er forskjellig, er så framtredende 
at navnet skiller seg tydelig fra sortsnavn som allerede er 
registrert, skal dette ikke anses for å føre til forveksling. 
En forskjell på to eller flere bokstaver skal ikke anses for 
å føre til forveksling unntatt når to bokstaver bare bytter 
plass. En forskjell på ett siffer i tall (dersom tall er tillatt i et 
fantasinavn), skal ikke anses for å føre til forveksling.

Uten at det berører artikkel 6 skal første ledd ikke få 
anvendelse på et sortsnavn som har form av en kode, 
dersom referansesortsnavnet også har form av en kode. For 
koder skal en forskjell på bare ett tegn, én bokstav eller ett 
siffer være tilstrekkelig til å kunne skille mellom to koder 
på en tilfredsstillende måte. Det skal ikke tas hensyn til 
mellomrom ved sammenligning av navn i kodeform,

b) «nært beslektede arter» skal ha betydningen angitt i 
vedlegg I,

c) «en sort som ikke lenger finnes» skal anses for å bety en 
sort som ikke lenger markedsføres,

d) «et offisielt register for plantesorter» skal anses som en 
henvisning til den felles sortsliste for jordbruksvekster eller 
for grønnsakarter, eller til alle registre som er utarbeidet og 
holdes ajourført av Fellesskapets plantesortskontor, eller 
av et offisielt organ i medlemsstatene i Fellesskapet eller 
i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, eller av 
en avtalepart i UPOV,
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e) «en sort der navnet ikke har fått en særskilt betydning»: 
dersom navnet for en sort som på et tidspunkt ble oppført 
i et offisielt register for plantesorter og således fikk en 
særskilt betydning, anses for å ha mistet denne særskilte 
betydningen ti år etter at sorten ble slettet fra registeret.

Artikkel 5

Navn som ofte blir brukt til markedsføring av varer, eller som 
i henhold til annet regelverk ikke skal brukes, gjelder særlig:

a) valutanavn eller begreper forbundet med vekt og mål,

b) uttrykk som i samsvar med regelverket ikke skal brukes til 
andre formål enn de som er fastsatt i det nevnte regelverket.

Artikkel 6

Et sortsnavn skal anses for å kunne villede eller skape forvirring 
dersom

a) det gir det falske inntrykket at sorten har særlige egenskaper 
eller særlig verdi,

b) det gir det falske inntrykket at sorten er beslektet med eller 
avledet fra en annen særskilt sort,

c) det viser til en særskilt egenskap eller verdi på en måte som 
gir det falske inntrykket at bare denne sorten har denne 
egenskapen eller verdien, til tross for at andre sorter av den 
samme arten også kan ha dem,

d) det på grunn av likheten med et velkjent handelsnavn som 
ikke er et registrert varemerke eller sortsnavn, antyder at 
sorten er en annen, eller gir et falskt inntrykk med hensyn 
til identiteten til søkeren, identiteten til den ansvarlige for 
sortsvedlikeholdet eller identiteten til planteforedleren,

e) det omfatter eller inneholder:

i) komparativer eller superlativer,

ii) det botaniske eller vanlige navnet på en art innenfor den 
gruppe av enten jordbruksvekster eller grønnsakarter 
som sorten tilhører,

iii) navnet på en fysisk eller juridisk person eller en 
henvisning til en slik, som gir et falskt inntrykk med 
hensyn til identiteten til søkeren, identiteten til den 
ansvarlige for sortsvedlikeholdet eller identiteten til 
planteforedleren,

f) det omfatter et geografisk navn som kan villede 
offentligheten med hensyn til sortens egenskaper eller 
verdi.

Artikkel 7

Sortsnavn som er godkjent i form av en kode, skal være tydelig 
merket som dette i den eller de relevante offisielle listene som 
medlemsstatene fører over offisielt godkjente plantesorter, eller 
i den relevante felles sortsliste, med en fotnote som gir følgende 
forklaring: «sortsnavn som er godkjent i form av en kode».

Artikkel 8

Forordning (EF) nr. 930/2000 oppheves.

Henvisninger til den opphevede forordningen skal forstås 
som henvisninger til denne forordning og leses som angitt i 
sammenligningstabellen i vedlegg II.

Artikkel 9

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

2. Denne forordning skal ikke få anvendelse på sortsnavn 
som søkeren har framlagt for vedkommende myndighet til 
godkjenning før 25. mai 2000.

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

Utferdiget i Brussel, 22. juli 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

_____________
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VEDLEGG I

NÆRT BESLEKTEDE ARTER

Med hensyn til definisjonen av «nært beslektede arter» i henhold til artikkel 4 bokstav b), skal følgende få anvendelse:

a) Dersom flere klasser inngår i en slekt, anvendes listen over klasser i punkt 1.

b) Dersom klasser omfatter mer enn én slekt, anvendes listen over klasser i punkt 2.

c) Generelt gjelder for slekter og arter som ikke omfattes av listene over klasser i punkt 1 og 2, at slekten anses for å 
være en klasse.

1.  Klasser som inngår i en slekt

Klasser Vitenskapelige navn

Klasse 1.1 Brassica oleracea

Klasse 1.2 Brassica, unntatt Brassica oleracea

Klasse 2.1 Beta vulgaris — sukkerbete, fôrbete

Klasse 2.2 Beta vulgaris — rødbete, herunder Cheltenham-bete eller bladbete

Klasse 2.3 Beta, unntatt klasse 2.1 og 2.2

Klasse 3.1 Cucumis sativus

Klasse 3.2 Cucumis melo

Klasse 3.3 Cucumis, unntatt klasse 3.1 og 3.2

Klasse 4.1 Solanum tuberosum

Klasse 4.2 Solanum, unntatt klasse 4.1

2.  Klasser som omfatter mer enn én slekt

Klasser Vitenskapelige navn

Klasse 201 Secale, Triticale, Triticum

Klasse 203(*) Agrostis, Dactylis, Festuca, Festulolium, Lolium, Phalaris, Phleum og Poa

Klasse 204(*) Lotus, Medicago, Ornithopus, Onobrychis, Trifolium

Klasse 205 Cichorium, Lactuca

(*) Klasse 203 og 204 er ikke utelukkende fastsatt på grunnlag av nært beslektede arter.
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VEDLEGG II

Opphevet forordning med påfølgende endringer

Kommisjonsforordning (EF) nr. 930/2000 (EFT L 108 av 5.5.2000, s. 3)

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1831/2004 (EUT L 321 av 22.10.2004, s. 29)

Kommisjonsforordning (EF) nr. 920/2007 (EUT L 201 av 2.8.2007, s. 3)

_________

VEDLEGG III

Sammenligningstabell

Forordning (EF) nr. 930/2000 Denne forordning

Artikkel 1 Artikkel 1

Artikkel 2 Artikkel 2

Artikkel 3 Artikkel 3

Artikkel 4 Artikkel 4

Artikkel 5 bokstav a) Artikkel 5 bokstav a)

Artikkel 5 bokstav c) Artikkel 5 bokstav b)

Artikkel 6 bokstav a)-d) Artikkel 6 bokstav a)-d)

Artikkel 6 bokstav e) i) og ii) Artikkel 6 bokstav e) i) og ii)

Artikkel 6 bokstav e) iv) Artikkel 6 bokstav e) iii)

Artikkel 6 bokstav f) Artikkel 6 bokstav f)

Artikkel 7 Artikkel 7

— Artikkel 8

Artikkel 8 Artikkel 9

Vedlegg Vedlegg I

— Vedlegg II og III
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til rådsdirektiv 66/402/EØF av 14. juni 1966 
om markedsføring av såkorn(1), særlig artikkel 23a,

under henvisning til rådsdirektiv 2002/57/EF av 13. juni 2002 
om markedsføring av frø fra olje- og fibervekster(2), særlig 
artikkel 28,

under henvisning til søknad fra Latvia og

ut fra følgende betraktninger:

1) I direktiv 66/402/EØF og 2002/57/EF er det fastsatt 
visse bestemmelser om markedsføring av såkorn og frø 
fra olje- og fibervekster. I disse direktivene er det også 
fastsatt at medlemsstatene på visse vilkår kan fritas helt 
eller delvis for plikten til å anvende disse direktivene på 
visse arter.

2) Latvia har søkt om fritak for sine plikter med hensyn 
til Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch og 
delvis med hensyn til Helianthus annuus L.

3) Frø av Avena strigosa Schreb, Brassica nigra (L.) 
Koch og Helianthus annuus L. oppformeres eller 
markedsføres ikke vanligvis i Latvia. Dessuten er frøets 
økonomiske betydning i nevnte stat ikke stor. På grunn 
av klimaforholdene produseres det ikke frø av Helianthus 
annuus L. i Latvia. Såvare importeres fra andre land og 
avlingen brukes bare som dyrefôr.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 87 av 7.4.2010, s. 34, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 99/2010 av 1. oktober 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 70 av  
16.12.2010, s. 5.

(1) EFT 125 av 11.7.1966, s. 2309.
(2) EFT L 193 av 20.7.2002, s. 74.

4) Så lenge disse omstendighetene forblir uendret, bør 
den berørte medlemsstat fritas for plikten til å anvende 
bestemmelsene i direktiv 66/402/EØF og 2002/57/EF på 
de berørte artene.

5) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar 
med uttalelse fra Den faste komité for frø og 
formeringsmateriale innen jordbruk, hagebruk og 
skogbruk —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Latvia fritas for plikten til å anvende direktiv 66/402/EØF, med 
unntak av artikkel 14 nr. 1, på arten Avena strigosa Schreb.

Artikkel 2

1. Latvia fritas for plikten til å anvende direktiv 2002/57/EF, 
med unntak av artikkel 17, på arten Brassica nigra (L.) Koch.

2. Latvia fritas for plikten til å anvende direktiv 2002/57/
EF, med unntak av artikkel 17 og 22 nr. 1, på arten Helianthus 
annuus L.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til Republikken Latvia.

Utferdiget i Brussel, 6. april 2010.

 For Kommisjonen

 John DALLI

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSBESLUTNING

av 6. april 2010

om fritak for Latvia for visse plikter til å anvende rådsdirektiv 66/402/EØF og 2002/57/EF med 
hensyn til Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch og Helianthus annuus L.

[meddelt under nummer K(2010) 2042]

(Bare den latviske teksten har gyldighet)

(2010/198/EU)(*)

2015/EØS/37/04
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre 
at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene 
om dyrs helse og velferd overholdes(1), særlig artikkel 11 nr. 4, 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006 av 
19. desember 2006 om fastsettelse av grenseverdier 
for visse forurensende stoffer i næringsmidler(2) er det 
fastsatt grenseverdier for visse mykotoksiner i visse 
næringsmidler.

2) Prøvetaking spiller en svært viktig rolle når det gjelder 
å bestemme det nøyaktige innholdet av mykotoksiner, 
som vanligvis er svært heterogent fordelt i et parti. 
Det bør derfor fastsettes alminnelige kriterier som 
prøvetakingsmetoden skal oppfylle.

3) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 401/2006 av 
23. februar 2006 om fastsettelse av prøvetakings- og 
analysemetoder for offentlig kontroll av innholdet av 
mykotoksiner i næringsmidler(3) er det fastsatt kriterier 
for prøvetaking for kontroll av innholdet av mykotoksiner.

4) Det er nødvendig å endre visse bestemmelser om 
prøvetaking av innholdet av aflatoksiner i visse 
næringsmidler for å ta hensyn til utviklingen i Codex 
Alimentarius og ta hensyn til nylig fastsatte grenseverdier 
for mykotoksiner i nye næringsmiddelkategorier.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 52 av 3.3.2010, s. 32, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 100/2010 av 1. oktober 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 70 av 16.12.2010, s. 7.

(1) EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1.
(2) EUT L 364 av 20.12.2006, s. 5.
(3) EUT L 70 av 9.3.2006, s. 12.

5) I Codex Alimentarius er det fastsatt en ny prøvetakingsplan 
for jordnøtter (peanøtter), mandler, hasselnøtter og 
pistasienøtter beregnet på videreforedling, og en ny 
prøvetakingsplan for «spiseferdige» mandler, hasselnøtter 
og pistasienøtter(4).

6) For å gjøre det lettere å håndheve grenseverdiene for 
aflatoksiner bør bestemmelsene om prøvetaking fastsatt 
i Codex Alimentarius for peanøtter, mandler, hasselnøtter 
og pistasienøtter beregnet på videreforedling, også 
anvendes på andre trenøtter beregnet på videreforedling, 
og bestemmelsene om prøvetaking fastsatt i Codex for 
«spiseferdige» mandler, hasselnøtter og pistasienøtter 
bør også anvendes på andre «spiseferdige» trenøtter og 
jordnøtter (peanøtter). Prøvetakingsmetoden for trenøtter 
bør også anvendes på aprikoskjerner. Del D i vedlegg I til 
forordning (EF) nr. 401/2006 bør derfor endres slik at den 
bare omfatter prøvetakingsmetoden for tørkede fikener 
som bør forbli uendret, og den nye prøvetakingsmetoden 
for jordnøtter (peanøtter), andre oljeholdige frø, 
aprikoskjerner og trenøtter bør fastsettes i en egen del av 
vedlegget.

7) Det er fastsatt grenseverdier for aflatoksiner i andre 
oljeholdige frø enn jordnøtter (peanøtter)(5) og for 
okratoksin A i krydder, lakrisrot og lakrisekstrakt(6). Det 
bør fastsettes særlige bestemmelser om prøvetaking for 
disse nye næringsmiddelkategoriene, og det bør vises til 
eksisterende bestemmelser der det er relevant.

8) Prøvetakingen av vegetabilske oljer for kontroll av 
innholdet av mykotoksiner har spesielle kjennetegn, og 
det bør derfor fastsettes særlige regler for prøvetakingen.

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

(4) Codex General Standard for Contaminants and Toxins in Foods 
(CODEX STAN 193-1995) http://www.codexalimentarius.net/download/
standards/17/CXS_193e.pdf

(5) Kommisjonsforordning (EU) nr. 165/2010 av 26. februar 2010 om endring 
av forordning (EF) nr. 1881/2006 om fastsettelse av grenseverdier for visse 
forurensende stoffer i næringsmidler med hensyn til aflatoksiner (EUT L 50 
av 27.2.2010, s. 8).

(6) Kommisjonsforordning (EU) nr. 105/2010 av 5. februar 2010 om endring 
av forordning (EF) nr. 1881/2006 om fastsettelse av grenseverdier for visse 
forurensende stoffer i næringsmidler med hensyn til okratoksin A (EUT L 35 
av 6.2.2010, s. 7).

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 178/2010

av 2. mars 2010

om endring av forordning (EF) nr. 401/2006 med hensyn til jordnøtter (peanøtter), andre 
oljeholdige frø, trenøtter, aprikoskjerner, lakris og vegetabilsk olje(*)

2015/EØS/37/05
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VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I vedlegg I til forordning (EF) nr. 401/2006 gjøres følgende 
endringer:

1. Del D erstattes med teksten i vedlegg I til denne forordning.

2. I del E skal første punktum lyde:

 «Denne prøvetakingsmetoden anvendes ved offentlig 
kontroll av grenseverdiene fastsatt for okratoksin A, 
aflatoksin B1 og samlet aflatoksininnhold i krydder.»

3. Del G erstattes med teksten i vedlegg II til denne forordning.

4. Ny del K, som fastsatt i vedlegg III til denne forordning, 
tilføyes.

Artikkel 2

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

Den får anvendelse fra den dagen den trer i kraft.

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

Utferdiget i Brussel, 2. mars 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

____________
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VEDLEGG I

«D.1. Prøvetakingsmetode for tørkede fikener

Denne prøvetakingsmetoden anvendes ved offentlig kontroll av grenseverdiene fastsatt for aflatoksin B1 og 
samlet aflatoksininnhold i tørkede fikener.

D.1.1. Enkeltprøvens vekt

Enkeltprøven skal veie ca. 300 gram, med mindre annet er angitt i del D.1 i vedlegg I.

For partier i forbrukerpakning avhenger enkeltprøvens vekt av pakningens vekt.

For forbrukerpakninger på over 300 gram vil dette medføre samleprøver med en vekt på over 30 kg. 
Dersom en enkelt forbrukerpakning veier betydelig mer enn 300 gram, skal 300 gram tas fra hver 
forbrukerpakning som en enkeltprøve. Det kan gjøres enten i forbindelse med prøvetakingen eller 
på laboratoriet. Dersom en slik prøvetakingsmetode vil kunne medføre uakseptable økonomiske 
konsekvenser som følge av skade på partiet (f.eks. på grunn av emballasjeformen eller transportmiddelet), 
kan det benyttes en annen prøvetakingsmetode. Det gjelder for eksempel for verdifulle produkter som 
markedsføres i forbrukerpakninger på 500 gram eller 1 kg. I slike tilfeller kan samleprøven bestå av færre 
enkeltprøver enn antallet som er angitt i tabell 1, 2 og 3, forutsatt at vekten av samleprøven tilsvarer den 
påkrevde vekten som er foreskrevet for samleprøven i tabell 1, 2 og 3.

Dersom forbrukerpakningen veier mindre enn 300 gram, og dersom forskjellen ikke er særlig stor, skal 
én forbrukerpakning anses som én enkeltprøve, noe som gir en samleprøve på under 30 kg. Dersom 
forbrukerpakningen veier betydelig mindre enn 300 gram, skal én enkeltprøve bestå av to eller flere 
forbrukerpakninger slik at enkeltprøvens vekt ligger så tett opptil 300 gram som mulig.

D.1.2. Alminnelig oversikt over prøvetakingsmetoden for tørkede fikener

Tabell 1

Underoppdeling av partier i delpartier etter produkt og partiets vekt

Vare Partiets vekt (tonn) Delpartienes vekt eller 
antall Antall enkeltprøver Samleprøvens vekt 

(kg)

Tørkede fikener ≥ 15 15-30 tonn 100 30

< 15 — 10-100(*) ≤ 30

(*)  Avhengig av partiets vekt — se tabell 2 i denne del D.1 i dette vedlegg. 

D.1.3. Prøvetakingsmetode for tørkede fikener (partier på minst 15 tonn)

– Forutsatt at delpartiene fysisk kan atskilles, skal hvert parti deles opp i delpartier i henhold til 
tabell 1. Ettersom vekten av et parti ikke alltid vil være et eksakt multiplum av vekten av delpartiene, 
kan vekten av delpartiene overskride den angitte vekten med opptil 20 %.

– Prøvetakingen skal foretas separat for hvert delparti.

– Antall enkeltprøver: 100.

– Vekten av samleprøven = 30 kg, som skal blandes og deles opp i tre like store laboratorieprøver 
på 10 kg og deretter males opp (oppdelingen i tre laboratorieprøver er ikke nødvendig for tørkede 
fikener som skal sorteres eller gjennomgå andre former for fysisk behandling dersom det tilgjengelige 
laboratorieutstyret har kapasitet til å homogenisere en prøve på 30 kg).

– Hver laboratorieprøve på 10 kg skal finmales separat og blandes grundig for å sikre en fullstendig 
homogenisering i samsvar med bestemmelsene i vedlegg II.

– Dersom prøvetakingen ikke kan foretas etter metoden beskrevet ovenfor uten at det får uakseptable 
økonomiske konsekvenser som følge av skade på partiet (f.eks. pga. emballasjeformen eller 
transportmiddelet), kan det benyttes en annen prøvetakingsmetode, forutsatt at den er så representativ 
som mulig, og at den beskrives og dokumenteres fullt ut.
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D.1.4. Prøvetakingsmetode for tørkede fikener (partier under 15 tonn)

Antall enkeltprøver som skal tas, avhenger av partiets vekt, og det skal tas minst 10 og høyst 100 prøver.

Tallene i tabell 2 nedenfor kan brukes til å bestemme hvor mange enkeltprøver som skal tas, og den 
påfølgende oppdelingen av samleprøven.

Tabell 2

Antall enkeltprøver som skal tas avhengig av partiets vekt og antall underoppdelinger av 
samleprøven

Partiets vekt (tonn) Antall 
enkeltprøver

Samleprøvens vekt (kg) 
(ved forbrukerpakninger kan 
samleprøvens vekt avvike — 

se punkt D.1.1)

Antall laboratorieprøver fra 
samleprøve

≤ 0,1 10 3 1 (ingen oppdeling)

> 0,1 – ≤ 0,2 15 4,5 1 (ingen oppdeling)

> 0,2 – ≤ 0,5 20 6 1 (ingen oppdeling)

> 0,5 – ≤ 1,0 30 9 (- < 12 kg) 1 (ingen oppdeling)

> 1,0 – ≤ 2,0 40 12 2

> 2,0 – ≤ 5,0 60 18 (- < 24 kg) 2

> 5,0 – ≤ 10,0 80 24 3

> 10,0 – ≤ 15,0 100 30 3

– Vekten av samleprøven på eller under 30 kg som skal blandes og deles opp i to eller tre like 
store laboratorieprøver på eller under 10 kg, og deretter males opp (oppdelingen i to eller tre 
laboratorieprøver er ikke nødvendig for tørkede fikener som skal sorteres eller gjennomgå andre 
former for fysisk behandling, dersom det tilgjengelige laboratorieutstyret har kapasitet til å 
homogenisere prøver på opptil 30 kg).

Dersom samleprøven veier mindre enn 30 kg, skal den deles opp i laboratorieprøver på følgende 
måte:

– < 12 kg: ingen oppdeling i laboratorieprøver,

– ≥ 12 – < 24 kg: oppdeling i to laboratorieprøver,

– ≥ 24 kg: oppdeling i tre laboratorieprøver.

– Hver laboratorieprøve skal finmales separat og blandes grundig for å sikre en fullstendig 
homogenisering i samsvar med bestemmelsene i vedlegg II.

– Dersom prøvetakingen ikke kan foretas etter metoden beskrevet ovenfor uten at det får uakseptable 
økonomiske konsekvenser som følge av skade på partiet (f.eks. pga. emballasjeformen eller 
transportmiddelet), kan det benyttes en annen prøvetakingsmetode, forutsatt at den er så representativ 
som mulig, og at den beskrives og dokumenteres fullt ut.

D.1.5. Prøvetakingsmetode for bearbeidede produkter og næringsmidler som er sammensatt av flere ingredienser

D.1.5.1. Bearbeidede produkter med svært lav partikkelvekt (homogen fordeling av 
aflatoksinforurensningen)

– Antall enkeltprøver: 100. For partier under 50 tonn skal antall enkeltprøver være mellom 10 
og 100, avhengig av partiets vekt (se tabell 3).
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Tabell 3

Antall enkeltprøver som skal tas avhengig av partiets vekt

Partiets vekt (tonn) Antall enkeltprøver Samleprøvens vekt (kg)

≤ 1 10 1

> 1 – ≤ 3 20 2

> 3 – ≤ 10 40 4

> 10 – ≤ 20 60 6

> 20 – ≤ 50 100 10

– Enkeltprøvens vekt skal være ca. 100 gram. For partier i forbrukerpakning avhenger enkeltprøvens 
vekt av pakningens vekt.

– Samleprøvens vekt = 1-10 kg, tilstrekkelig blandet.

D.1.5.2. Andre bearbeidede produkter med relativt stor partikkelstørrelse (heterogen 
fordeling av aflatoksinforurensningen)

Prøvetakingsmetode og godkjenning som for tørkede fikener (D.1.3 og D.1.4).

D.1.6. Prøvetaking i detaljistleddet

Prøvetaking av næringsmidler i detaljistleddet bør om mulig skje i samsvar med bestemmelsene fastsatt 
i denne delen av vedlegg I.

Dersom det ikke er mulig, kan det benyttes andre effektive prøvetakingsmetoder i detaljistleddet, forutsatt 
at de sikrer at samleprøven er tilstrekkelig representativ for partiet som det er tatt prøver fra, og at de 
beskrives og dokumenteres fullt ut. Samleprøven skal uansett veie minst 1 kg(*).

D.1.7. Særlig prøvetakingsmetode for tørkede fikener og bearbeidede produkter som omsettes i vakuumpakninger

D.1.7.1. Tørkede fikener

For partier på minst 15 tonn skal det tas minst 50 enkeltprøver for å få en samleprøve på 30 kg, 
og for partier under 15 tonn skal det tas 50 % av antallet enkeltprøver nevnt i tabell 2, for å få en 
samleprøve med en vekt som tilsvarer vekten av partiet som det er tatt prøver fra (se tabell 2).

D.1.7.2. Produkter framstilt  av tørkede fikener med liten partikkelstørrelse

For partier på minst 50 tonn skal det tas minst 25 enkeltprøver for å få en samleprøve på 10 kg, 
og for partier under 50 tonn skal det tas 25 % av antallet enkeltprøver nevnt i tabell 3, for å få en 
samleprøve med en vekt som tilsvarer vekten av partiet som det er tatt prøver fra (se tabell 3).

D.1.8. Godkjenning av et parti eller delparti

For tørkede fikener som skal sorteres eller gjennomgå annen form for fysisk behandling:

– godkjenning dersom samleprøven eller gjennomsnittet av laboratorieprøvene er i samsvar med 
grenseverdien, idet det tas hensyn til korrigering for gjenfinning og måleusikkerhet,

– avslag dersom det er hevet over enhver rimelig tvil at samleprøven eller gjennomsnittet av 
laboratorieprøvene overskrider grenseverdien, idet det tas hensyn til korrigering for gjenfinning og 
måleusikkerhet.

For tørkede fikener beregnet på direkte konsum:

– godkjenning dersom ingen av laboratorieprøvene overskrider grenseverdien, idet det tas hensyn til 
korrigering for gjenfinning og måleusikkerhet,

– avslag dersom det er hevet over enhver rimelig tvil at en eller flere av laboratorieprøvene overskrider 
grenseverdien, idet det tas hensyn til korrigering for gjenfinning og måleusikkerhet.

Dersom samleprøven veier 12 kg eller mindre:
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– godkjenning dersom laboratorieprøven er i samsvar med grenseverdien, idet det tas hensyn til 
korrigering for gjenfinning og måleusikkerhet,

– avslag dersom det er hevet over enhver rimelig tvil at laboratorieprøven overskrider grenseverdien, 
idet det tas hensyn til korrigering for gjenfinning og måleusikkerhet.

D.2. Prøvetakingsmetode for jordnøtter (peanøtter), andre oljeholdige frø, aprikoskjerner og trenøtter

Denne prøvetakingsmetoden anvendes ved offentlig kontroll av grenseverdiene fastsatt for aflatoksin B1 og 
samlet aflatoksininnhold i jordnøtter (peanøtter), andre oljeholdige frø, aprikoskjerner og trenøtter.

D.2.1. Enkeltprøvens vekt

Enkeltprøven skal veie ca. 200 gram, med mindre annet er oppgitt i del D.2 i vedlegg I.

For partier i forbrukerpakning avhenger enkeltprøvens vekt av pakningens vekt.

For forbrukerpakninger på over 200 gram vil dette medføre samleprøver med en vekt på over 20 kg. 
Dersom en enkelt forbrukerpakning veier betydelig mer enn 200 gram, skal 200 gram tas fra hver 
forbrukerpakning som en enkeltprøve. Det kan gjøres enten i forbindelse med prøvetakingen eller 
på laboratoriet. Dersom en slik prøvetakingsmetode vil kunne medføre uakseptable økonomiske 
konsekvenser som følge av skade på partiet (f.eks. på grunn av emballasjeformen eller transportmiddelet), 
kan det benyttes en annen prøvetakingsmetode. Når det gjelder for eksempel verdifulle produkter som 
markedsføres i forbrukerpakninger på 500 gram eller 1 kg, kan samleprøven bestå av færre enkeltprøver 
enn antallet som er angitt i tabell 1, 2 og 3, forutsatt at vekten av samleprøven tilsvarer den påkrevde 
vekten av samleprøven som angitt i tabell 1, 2 og 3.

Dersom forbrukerpakningen veier mindre enn 200 gram, og dersom forskjellen ikke er særlig stor, skal 
én forbrukerpakning anses som én enkeltprøve, noe som gir en samleprøve på under 20 kg. Dersom 
forbrukerpakningen veier betydelig mindre enn 200 gram, skal én enkeltprøve bestå av to eller flere 
forbrukerpakninger slik at enkeltprøvens vekt ligger så tett opptil 200 gram som mulig.

D.2.2. Alminnelig oversikt over prøvetakingsmetoden for jordnøtter (peanøtter), andre oljeholdige frø, 
aprikoskjerner og trenøtter

Tabell 1

Underoppdeling av partier i delpartier etter produkt og partiets vekt

Vare Partiets vekt (tonn) Delpartienes vekt eller 
antall Antall enkeltprøver Samleprøvens vekt 

(kg)

Jordnøtter 
(peanøtter), 

andre 
oljeholdige frø, 
aprikoskjerner 

og trenøtter

≥ 500 100 tonn 100 20

> 125 og < 500 5 delpartier 100 20

≥ 15 og ≤ 125 25 tonn 100 20

< 15 — 10-100 ≤ 20

(*)  Avhengig av partiets vekt — se tabell 2 i denne del D.2 i dette vedlegg. 

D.2.3. Prøvetakingsmetode for jordnøtter (peanøtter), andre oljeholdige frø, aprikoskjerner og trenøtter (partier 
på minst  15 tonn)

– Forutsatt at delpartiene fysisk kan atskilles, skal hvert parti deles opp i delpartier i henhold til tabell 1. 
Ettersom vekten av et parti ikke alltid vil være et eksakt multiplum av vekten av delpartiene, kan 
vekten av delpartiene overskride den angitte vekten med opptil 20 %.

– Prøvetakingen skal foretas separat for hvert delparti.

– Antall enkeltprøver: 100.
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– Vekten av samleprøven = 20 kg, som skal blandes og deles opp i to like store laboratorieprøver på 
10 kg og deretter males opp (oppdelingen i to laboratorieprøver er ikke nødvendig for jordnøtter 
(peanøtter), andre oljeholdige frø, aprikoskjerner og trenøtter som skal sorteres eller gjennomgå 
andre former for fysisk behandling dersom det tilgjengelige laboratorieutstyret har kapasitet til å 
homogenisere en prøve på 20 kg).

– Hver laboratorieprøve på 10 kg skal finmales separat og blandes grundig for å sikre en fullstendig 
homogenisering i samsvar med bestemmelsene i vedlegg II.

– Dersom prøvetakingen ikke kan foretas etter metoden beskrevet ovenfor uten at det får økonomiske 
konsekvenser som følge av skade på partiet (f.eks. pga. emballasjeformen eller transportmiddelet), 
kan det benyttes en annen prøvetakingsmetode, forutsatt at den er så representativ som mulig og at 
den beskrives og dokumenteres fullt ut.

D.2.4. Prøvetakingsmetode for jordnøtter (peanøtter), andre oljeholdige frø, aprikoskjerner og trenøtter (partier  
under 15 tonn)

Antall enkeltprøver som skal tas, avhenger av partiets vekt, og det skal tas minst 10 og høyst 100 prøver.

Tallene i tabell 2 nedenfor kan brukes til å bestemme hvor mange enkeltprøver som skal tas, og den 
påfølgende oppdelingen av samleprøven.

Tabell 2

Antall enkeltprøver som skal tas avhengig av partiets vekt og antall underoppdelinger av 
samleprøven

Partiets vekt (tonn) Antall 
enkeltprøver

Samleprøvens vekt (kg) 
(ved forbrukerpakninger kan 

samleprøvens vekt avvike — se 
punkt D.2.1)

Antall laboratorieprøver fra 
samleprøve

≤ 0,1 10 2 1 (ingen oppdeling)

> 0,1 – ≤ 0,2 15 3 1 (ingen oppdeling)

> 0,2 – ≤ 0,5 20 4 1 (ingen oppdeling)

> 0,5 – ≤ 1,0 30 6 1 (ingen oppdeling)

> 1,0 – ≤ 2,0 40 8 (- < 12 kg) 1 (ingen oppdeling)

> 2,0 – ≤ 5,0 60 12 2

> 5,0 – ≤ 10,0 80 16 2

> 10,0 – ≤ 15,0 100 20 2

– Vekten av samleprøven ≤ 20 kg, som skal blandes og deles opp i to like store laboratorieprøver 
≤ 10 kg og deretter males opp (oppdelingen i to laboratorieprøver er ikke nødvendig for jordnøtter 
(peanøtter), andre oljeholdige frø, aprikoskjerner og trenøtter som skal sorteres eller gjennomgå 
andre former for fysisk behandling dersom det tilgjengelige laboratorieutstyret har kapasitet til å 
homogenisere prøver på 20 kg).

 Dersom samleprøven veier mindre enn 20 kg, skal den deles opp i laboratorieprøver på følgende 
måte:

– < 12 kg: ingen oppdeling i laboratorieprøver,

– ≥ 12 kg: oppdeling i to laboratorieprøver.

– Hver laboratorieprøve skal finmales separat og blandes grundig for å sikre en fullstendig 
homogenisering i samsvar med bestemmelsene i vedlegg II.



25.6.2015 Nr. 37/31EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

– Dersom prøvetakingen ikke kan foretas etter metoden beskrevet ovenfor uten at det får uakseptable 
økonomiske konsekvenser som følge av skade på partiet (f.eks. pga. emballasjeformen eller 
transportmiddelet), kan det benyttes en annen prøvetakingsmetode, forutsatt at den er så representativ 
som mulig og at den beskrives og dokumenteres fullt ut.

D.2.5. Prøvetakingsmetode for bearbeidede produkter, unntatt vegetabilsk olje, og næringsmidler som er 
sammensatt av flere ingredienser

D.2.5.1. Bearbeidede produkter (unntatt vegetabilsk olje) med liten partikkelstørrelse, 
f.eks. mel, peanøttsmør (homogen fordeling av aflatoksinforurensning)

– Antall enkeltprøver: 100. For partier under 50 tonn skal antall enkeltprøver være mellom 10 
og 100, avhengig av partiets vekt (se tabell 3).

Tabell 3

Antall enkeltprøver som skal tas avhengig av partiets vekt

Partiets vekt (tonn) Antall enkeltprøver Samleprøvens vekt (kg)

≤ 1 10 1

> 1 – ≤ 3 20 2

> 3 – ≤ 10 40 4

> 10 – ≤ 20 60 6

> 20 – ≤ 50 100 10

– Enkeltprøvens vekt skal være ca. 100 gram. For partier i forbrukerpakning avhenger 
enkeltprøvens vekt av pakningens vekt.

– Samleprøvens vekt = 1-10 kg, tilstrekkelig blandet.

D.2.5.2. Bearbeidede produkter med relativt stor partikkelstørrelse (heterogen fordeling av 
aflatoksinforurensning)

Prøvetakingsmetode og godkjenning som for jordnøtter (peanøtter), andre oljeholdige frø, 
aprikoskjerner og trenøtter (D.2.3 og D.2.4).

D.2.6. Prøvetaking i detaljistleddet

Prøvetaking av næringsmidler i detaljistleddet skal om mulig skje i samsvar med bestemmelsene fastsatt 
i denne delen av vedlegg I.

Dersom det ikke er mulig, kan det benyttes andre effektive prøvetakingsmetoder i detaljistleddet, forutsatt 
at de sikrer at samleprøven er tilstrekkelig representativ for partiet som det er tatt prøver fra, og at de 
beskrives og dokumenteres fullt ut. Samleprøven skal uansett veie minst 1 kg(*).

D.2.7. Særlig prøvetakingsmetode for jordnøtter (peanøtter), andre oljeholdige frø, aprikoskjerner, trenøtter og 
bearbeidede produkter som omsettes i vakuumpakninger

D.2.7.1. Pistasienøtter, jordnøtter (peanøtter),  paranøtter

For partier på minst 15 tonn skal det tas minst 50 enkeltprøver for å få en samleprøve på 20 kg, 
og for partier under 15 tonn skal det tas 50 % av antallet enkeltprøver nevnt i tabell 2, for å få en 
samleprøve som tilsvarer vekten av partiet som det er tatt prøver fra (se tabell 2).

D.2.7.2. Aprikoskjerner, andre trenøtter enn pistasienøtter og paranøtter, andre 
oljeholdige frø

For partier på minst 15 tonn skal det tas minst 25 enkeltprøver for å få en samleprøve på 20 kg, 
og for partier under 15 tonn skal det tas 25 % av antallet enkeltprøver nevnt i tabell 2, for å få en 
samleprøve med en vekt som tilsvarer vekten av partiet som det er tatt prøver fra (se tabell 2).
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D.2.7.3. Produkter framstilt  av trenøtter, aprikoskjerner og jordnøtter (peanøtter) med 
liten partikkelstørrelse

For partier på minst 50 tonn skal det tas minst 25 enkeltprøver for å få en samleprøve på 10 kg, 
og for partier under 50 tonn skal det tas 25 % av antallet enkeltprøver nevnt i tabell 3, for å få en 
samleprøve med en vekt som tilsvarer vekten av partiet som det er tatt prøver fra (se tabell 3).

D.2.8. Godkjenning av et parti eller et delparti

For jordnøtter (peanøtter), andre oljeholdige frø, aprikoskjerner og trenøtter som skal sorteres eller 
gjennomgå andre former for fysisk behandling:

– godkjenning dersom samleprøven eller gjennomsnittet av laboratorieprøvene er i samsvar med 
grenseverdien, idet det tas hensyn til korrigering for gjenfinning og måleusikkerhet,

– avslag dersom det er hevet over enhver rimelig tvil at samleprøven eller gjennomsnittet av 
laboratorieprøvene overskrider grenseverdien, idet det tas hensyn til korrigering for gjenfinning og 
måleusikkerhet.

For jordnøtter (peanøtter), andre oljeholdige frø, aprikoskjerner og trenøtter beregnet på direkte konsum:

– godkjenning dersom ingen av laboratorieprøvene overskrider grenseverdien, idet det tas hensyn til 
korrigering for gjenfinning og måleusikkerhet,

– avslag dersom det er hevet over enhver rimelig tvil at en eller begge laboratorieprøvene overskrider 
grenseverdien, idet det tas hensyn til korrigering for gjenfinning og måleusikkerhet.

Dersom samleprøven veier 12 kg eller mindre:

– godkjenning dersom laboratorieprøven er i samsvar med grenseverdien, idet det tas hensyn til 
korrigering for gjenfinning og måleusikkerhet,

– avslag dersom det er hevet over enhver rimelig tvil at laboratorieprøven overskrider grenseverdien, 
idet det tas hensyn til korrigering for gjenfinning og måleusikkerhet.»

______________
(*) Dersom delen det skal tas prøver fra, er så liten at det er umulig å oppnå en samleprøve på 1 kg, kan samleprøven veie mindre enn 

1 kg.

_____________
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VEDLEGG II

«G. PRØVETAKINGSMETODE FOR KAFFE, KAFFEPRODUKTER, LAKRISROT OG LAKRISEKSTRAKT

Denne prøvetakingsmetoden anvendes ved offentlig kontroll av grenseverdiene fastsatt for okratoksin A i brente 
kaffebønner, malt, brent kaffe, løselig kaffe, lakrisrot og lakrisekstrakt.

G.1. Enkeltprøvens vekt

Enkeltprøven skal veie ca. 100 gram, med mindre annet er oppgitt i denne del G i vedlegg I.

For partier i forbrukerpakning avhenger enkeltprøvens vekt av pakningens vekt.

For forbrukerpakninger på over 100 gram vil dette medføre samleprøver med en vekt på over 10 kg. 
Dersom en enkelt forbrukerpakning veier betydelig mer enn 100 gram, skal 100 gram tas fra hver 
forbrukerpakning som en enkeltprøve. Det kan gjøres enten i forbindelse med prøvetakingen eller 
på laboratoriet. Dersom en slik prøvetakingsmetode vil kunne medføre uakseptable økonomiske 
konsekvenser som følge av skade på partiet (f.eks. på grunn av emballasjeformen eller transportmiddelet), 
kan det benyttes en annen prøvetakingsmetode. Når det gjelder for eksempel verdifulle produkter som 
markedsføres i forbrukerpakninger på 500 gram eller 1 kg, kan samleprøven bestå av færre enkeltprøver 
enn antallet som er angitt i tabell 1 og 2, forutsatt at vekten av samleprøven tilsvarer den påkrevde vekten 
av samleprøven som angitt i tabell 1 og 2.

Dersom forbrukerpakningen veier mindre enn 100 gram, og dersom forskjellen ikke er særlig stor, skal 
én forbrukerpakning anses som én enkeltprøve, noe som gir en samleprøve på under 10 kg. Dersom 
forbrukerpakningen veier betydelig mindre enn 100 gram, skal én enkeltprøve bestå av to eller flere 
forbrukerpakninger slik at enkeltprøvens vekt ligger så tett opptil 100 gram som mulig.

G.2. Alminnelig oversikt over prøvetakingsmetoden for brent kaffe, malt, brent kaffe, løselig kaffe, 
lakrisrot og lakrisekstrakt

Tabell 1

Underoppdeling av partier i delpartier etter produkt og partiets vekt

Vare Partiets vekt (tonn) Delpartienes vekt 
eller antall

Antall 
enkeltprøver

Samleprøvens 
vekt (kg)

Brente kaffebønner, brent, malt 
kaffe, løselig kaffe, lakrisrot og 
lakrisekstrakt

≥ 15 15-30 tonn 100 10

< 15 — 10-100(*) 1-10

(*)  Avhengig av partiets vekt — se tabell 2 i denne delen av dette vedlegg. 

G.3. Prøvetakingsmetode for brente kaffebønner, brent, malt kaffe, løselig kaffe, lakrisrot og 
lakrisekstrakt (partier på minst 15 tonn)

– Forutsatt at delpartiene fysisk kan atskilles, skal hvert parti deles opp i delpartier i henhold til tabell 1. 
Ettersom vekten av et parti ikke alltid vil være et eksakt multiplum av vekten av delpartiene, kan 
vekten av delpartiene avvike fra den angitte vekten med opptil 20 %.

– Prøvetakingen skal foretas separat for hvert delparti.

– Antall enkeltprøver: 100.

– Samleprøvens vekt = 10 kg.

– Dersom prøvetakingen ikke kan foretas etter metoden beskrevet ovenfor uten at det får uakseptable 
økonomiske konsekvenser som følge av skade på partiet (f.eks. pga. emballasjeformen eller 
transportmiddelet), kan det benyttes en annen prøvetakingsmetode, forutsatt at den er så representativ 
som mulig og at den beskrives og dokumenteres fullt ut.
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G.4. Prøvetakingsmetode for brente kaffebønner, brent, malt kaffe, løselig kaffe, lakrisrot og 
lakrisekstrakt (partier under 15 tonn)

For brente kaffebønner, brent, malt kaffe, løselig kaffe, lakrisrot og lakrisekstrakt under 15 tonn skal det 
brukes en prøvetakingsplan som, avhengig av partiets vekt, omfatter fra 10 til 100 enkeltprøver, noe som 
gir en samleprøve på mellom 1 og 10 kg.

Tallene i tabellen nedenfor kan brukes til å bestemme hvor mange enkeltprøver det skal tas.

Tabell 2

Antall enkeltprøver som skal tas avhengig av vekten av partiet av brente kaffebønner, brent, 
malt kaffe, løselig kaffe, lakrisrot og lakrisekstrakt

Partiets vekt (tonn) Antall enkeltprøver Samleprøvens vekt (kg)

≤ 0,1 10 1

> 0,1 – ≤ 0,2 15 1,5

> 0,2 – ≤ 0,5 20 2

> 0,5 – ≤ 1,0 30 3

> 1,0 – ≤ 2,0 40 4

> 2,0 – ≤ 5,0 60 6

> 5,0 – ≤ 10,0 80 8

> 10,0 – ≤ 15,0 100 10

G.5. Prøvetakingsmetode for brente kaffebønner, brent, malt kaffe, løselig kaffe, lakrisrot og 
lakrisekstrakt som omsettes i vakuumpakninger

For partier på minst 15 tonn skal det tas minst 25 enkeltprøver for å få en samleprøve på 10 kg, og for 
partier under 15 tonn skal det tas 25 % av antallet enkeltprøver nevnt i tabell 2, for å få en samleprøve med 
en vekt som tilsvarer vekten av partiet som det er tatt prøver fra (se tabell 2).

G.6. Prøvetaking i detaljistleddet

Prøvetaking av næringsmidler i detaljistleddet bør om mulig skje i samsvar med bestemmelsene om 
prøvetaking fastsatt i denne delen av vedlegg I.

Dersom det ikke er mulig, kan det benyttes en annen prøvetakingsmetode i detaljistleddet, forutsatt at den 
sikrer at samleprøven er tilstrekkelig representativ for partiet som det er tatt prøver fra, og at den beskrives 
og dokumenteres fullt ut. Samleprøven skal uansett veie minst 1 kg(*).

G.7. Godkjenning av et parti eller et delparti

– godkjenning dersom laboratorieprøven er i samsvar med grenseverdien, idet det tas hensyn til 
korrigering for gjenfinning og måleusikkerhet,

– avslag dersom det er hevet over enhver rimelig tvil at laboratorieprøven overskrider grenseverdien, 
idet det tas hensyn til korrigering for gjenfinning og måleusikkerhet.»

_______________
(*) Dersom delen det skal tas prøver fra, er så liten at det er umulig å oppnå en samleprøve på 1 kg, kan samleprøven veie mindre enn 

1 kg.

________________
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VEDLEGG III

«K.  PRØVETAKINGSMETODE FOR VEGETABILSKE OLJER

Denne prøvetakingsmetoden anvendes ved offentlig kontroll av grenseverdiene fastsatt for mykotoksiner, særlig 
aflatoksin B1, samlet aflatoksininnhold og zearalenon i vegetabilske oljer.

K.1. Prøvetakingsmetode for vegetabilske oljer

– Enkeltprøven skal veie minst 100 gram (ml) (avhengig av forsendelsens art, f.eks. vegetabilsk olje 
i bulk, skal det tas minst tre enkeltprøver på ca. 350 ml), noe som gir en samleprøve på minst 1 kg 
(liter).

– Det minste antall enkeltprøver som skal tas fra partiet, er angitt i tabell 1. Partiet skal blandes så 
grundig som mulig enten manuelt eller mekanisk rett før prøvetaking. I så fall kan det antas at 
aflatoksin er homogent fordelt i et gitt parti, og det er derfor tilstrekkelig å ta tre enkeltprøver fra et 
parti som skal utgjøre samleprøven.

Tabell 1

Minste antall enkeltprøver som skal tas fra partiet

Markedsføringsform Partiets vekt (kg)
Partiets volum (i liter)

Minste antall enkeltprøver som 
skal tas

Bulk(*) — 3

Pakninger ≤ 50 3

Pakninger > 50 til 500 5

Pakninger > 500 10

(*) Forutsatt at delpartiene fysisk kan atskilles, skal store forsendelser i bulk / partier med vegetabilske oljer deles 
opp i delpartier i samsvar med tabell 2 i denne delen.

Tabell 2

Underoppdeling av partier i delpartier etter partiets vekt

Vare Partiets vekt (tonn) Delpartienes vekt 
eller antall

Minste antall 
enkeltprøver

Samleprøvens 
minstevekt (kg)

Vegetabil ske oljer ≥ 1500 500 tonn 3 1

> 300 og < 1500 3 delpartier 3 1

≥ 50 og ≤ 300 100 tonn 3 1

< 50 — 3 1

K.2. Prøvingsmetode for vegetabilske oljer i detaljistleddet

 Prøvetaking av næringsmidler i detaljistleddet bør om mulig skje i samsvar med bestemmelsene fastsatt i denne 
delen av vedlegg I.

 Dersom det ikke er mulig, kan det benyttes andre effektive prøvetakingsmetoder i detaljistleddet, forutsatt at de 
sikrer at samleprøven er tilstrekkelig representativ for partiet som det er tatt prøver fra, og at de beskrives og 
dokumenteres fullt ut. Samleprøven skal uansett veie minst 1 kg(*).

K.3. Godkjenning av et parti eller et delparti

– godkjenning dersom laboratorieprøven er i samsvar med grenseverdien, idet det tas hensyn til korrigering 
for gjenfinning og måleusikkerhet,

– avslag dersom det er hevet over enhver rimelig tvil at laboratorieprøven overskrider grenseverdien, idet det 
tas hensyn til korrigering for gjenfinning og måleusikkerhet.»

_____________________________
(*) Dersom delen det skal tas prøver fra, er så liten at det er umulig å oppnå en samleprøve på 1 kg, kan samleprøven veie mindre enn 

1 kg.
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske union og 
traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

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 forbrukersikkerhet 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med strategien for sikkerhetsvurdering 
av stoffer som brukes i hårfargingsmidler, er det 
avtalt med medlemsstatene og de berørte parter at 
31. desember 2007 vil være et passende tidspunkt å 
framlegge for Vitenskapskomiteen for forbrukersikkerhet 
(heretter kalt «SCCS») de vitenskapelige dataene om 
reaksjonsproduktene som oksiderende hårfargingsmidler 
danner i hodebunnen, og om forbrukersikkerheten.

2) På det nåværende tidspunkt er 31 stoffer som brukes i 
hårfargingsmidler, midlertidig tillatt brukt i kosmetiske 
produkter fram til 31. desember 2009 med de 
begrensninger og på de vilkår som er fastsatt i del 2 i 
vedlegg III til direktiv 76/768/EØF. Kosmetikkindustrien 
framla for SCCS de vitenskapelige dataene om sikkerheten 
til reaksjonsprodukter som dannes av oksiderende stoffer 
som brukes i hårfargingsmidler, innen den avtalte fristen 
31. desember 2007.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 336 av 18.12.2009, s. 29, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 101/2010 av 1. oktober 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 70 av 16.12.2010, s. 8.

(1) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 169.

3) De framlagte dataene er blitt vurdert av SCCS. I januar 
2009 fastslo SCCS i sin uttalelse at komiteen ikke er i 
stand til å foreta en endelig vurdering av den risikoen 
reaksjonsproduktene av oksidative hårfargingsmidler 
utgjør, fordi industrien har framlagt ufullstendig 
dokumentasjon. Kosmetikkindustrien framla de 
manglende dataene innen utgangen av september 2009.

4) På denne bakgrunn vil risikovurderingen av de framlagte 
utfyllende dataene og SCCS’ endelige uttalelse om 
reaksjonsproduktenes sikkerhet ta lengre tid, slik at den 
foreløpige fristen 31. desember 2009 for stoffene oppført 
i del 2 i vedlegg III ikke vil bli overholdt.

5) De endelige reglene for de 31 oksidative stoffene oppført 
i del 2 i vedlegg III på grunnlag av risikovurderingen 
av deres reaksjonsprodukter, og gjennomføringen av 
dem i medlemsstatenes lovgivning, vil derfor ikke bli 
fastsatt før utløpet av den foreløpige fristen. Derfor bør 
den midlertidige bruken av disse stoffene i kosmetiske 
produkter, med de begrensninger og på de vilkår som er 
fastsatt i del 2 i vedlegg III, forlenges. Den nye, forlengede 
fristen 31. desember 2010 anses som tilstrekkelig til 
endelig fastsettelse av regler for disse stoffene.

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

Endring av direktiv 76/768/EØF

I del 2 i vedlegg III til direktiv 76/768/EØF endres datoen 
«31.12.2009» i kolonne g for referansenumrene 3, 4, 5, 6, 10, 
11, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 44, 48, 49, 50, 55 og 56 til «31.12.2010».

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/159/EF

av 16. desember 2009

om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske produkter for å tilpasse vedlegg III til den 
tekniske utvikling(*)

2015/EØS/37/06
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Artikkel 2

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal innen 31. desember 2009 vedta og 
offentliggjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for 
å etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 
Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. januar 2010.

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

Ikrafttredelse

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

Artikkel 4

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 16. desember 2009.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 Formann
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2006/123/EF av 12. desember 2006 om tjenester i det indre 
marked(1), særlig artikkel 8 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Forpliktelsene til administrativ forenkling som er 
pålagt medlemsstatene i kapittel II i direktiv 2006/123/
EF, særlig artikkel 5 og 8, omfatter forpliktelsen til å 
forenkle framgangsmåtene og formalitetene i forbindelse 
med adgang til og utøvelse av tjenestevirksomhet og 
forpliktelsen til å sikre at tjenesteytere enkelt kan avvikle 
disse framgangsmåtene og formalitetene over avstand og 
elektronisk ved hjelp av «felles kontaktpunkter».

2) Det må være mulig å avvikle framgangsmåter og 
formaliteter ved hjelp av de «felles kontaktpunktene» 
på tvers av medlemsstatenes grenser i samsvar med 
artikkel 8 i direktiv 2006/123/EF.

3) For å overholde forpliktelsen til å forenkle framgangsmåter 
og formaliteter og lette bruken av «felles kontaktpunkter» 
over landegrensene, bør elektroniske framgangsmåter 
bygge på enkle løsninger, også når det gjelder bruken 
av elektroniske signaturer. I tilfeller der det etter en 
egnet risikovurdering av konkrete framgangsmåter 
og formaliteter anses å være nødvendig med et høyt 
sikkerhetsnivå eller likeverdighet med en håndskrevet 
signatur, kan det for visse framgangsmåter og formaliteter 
kreves fra tjenesteytere avanserte elektroniske signaturer 
basert på et kvalifisert sertifikat, med eller uten et sikkert 
signaturframstillingssystem.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 274 av 20.10.2009, s. 36, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 102/2010 av 1. oktober 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg X (Generelle tjenester), se EØS-tillegget 
til Den europeiske unions tidende nr. 70 av 16.12.2010, s. 9.

(1) EUT L 376 av 27.12.2006, s. 36.

4) Fellesskapsrammen for e-signaturer ble fastsatt ved 
europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/93/EF av 
13. desember 1999 om en fellesskapsramme for 
elektroniske signaturer(2). For å legge til rette for 
en effektiv bruk over landegrensene av avanserte 
elektroniske signaturer basert på et kvalifisert sertifikat, 
bør tilliten til slike elektroniske signaturer forbedres, 
uavhengig av i hvilken medlemsstat underskriveren 
eller yteren av sertifiseringstjenester som utsteder det 
kvalifiserte sertifikatet, er etablert. Dette kan oppnås 
ved å gjøre de opplysningene som er nødvendige for å 
validere de elektroniske signaturene, lettere tilgjengelige 
i en pålitelig form, særlig opplysninger knyttet til ytere av 
sertifiseringstjenester som er under kontroll / akkreditert i 
en medlemsstat, og de tjenestene de tilbyr.

5) Det er nødvendig å sikre at medlemsstatene gjør disse 
opplysningene offentlig tilgjengelige gjennom en felles 
mal med sikte på å forenkle bruken av dem og sikre 
et hensiktsmessig detaljnivå som gjør det mulig for 
mottakerne å validere den elektroniske signaturen —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Bruk og anerkjennelse av elektroniske signaturer

1. Til avvikling av visse framgangsmåter og formaliteter 
ved hjelp av de felles kontaktpunktene som er nevnt i artikkel 8 
i direktiv 2006/123/EF, kan medlemsstatene kreve, dersom 
det er berettiget på grunnlag av en relevant risikovurdering 
og i samsvar med artikkel 5 nr. 1 og 3 i nevnte direktiv, 
at tjenesteyteren bruker avanserte elektroniske signaturer 
basert på et kvalifisert sertifikat, med eller uten et sikkert 
signaturframstillingssystem, i samsvar med definisjonene og 
bestemmelsene i direktiv 1999/93/EF.

2. Medlemsstatene skal anerkjenne alle avanserte 
elektroniske signaturer som er basert på et kvalifisert sertifikat, 
med eller uten et sikkert signaturframstillingssystem, til 
avvikling av framgangsmåtene og formalitetene nevnt i nr. 1, 
med forbehold for medlemsstatenes mulighet til å begrense 
denne anerkjennelsen til avanserte elektroniske signaturer 
basert på et kvalifisert sertifikat og framstilt av et sikkert 
signaturframstillingssystem, dersom det er i samsvar med 
(2) EFT L 13 av 19.1.2000, s. 12.

KOMMISJONSVEDTAK

av 16. oktober 2009

om fastsettelse av tiltak for å forenkle bruken av elektroniske framgangsmåter ved hjelp av «felles 
kontaktpunkter» i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/123/EF om tjenester i 

det indre marked

[meddelt under nummer K(2009) 7806]

(2009/767/EF)(*)

2015/EØS/37/07
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risikovurderingen nevnt i nr. 1.

3. Medlemsstatene skal ikke la anerkjennelsen av avanserte 
elektroniske signaturer basert på et kvalifisert sertifikat, 
med eller uten et sikkert signaturframstillingssystem, være 
gjenstand for krav som skaper hindringer for tjenesteyternes 
bruk av elektroniske framgangsmåter ved hjelp av de felles 
kontaktpunktene.

4. Nr. 2 skal ikke hindre medlemsstatene i å anerkjenne 
andre elektroniske signaturer enn avanserte elektroniske 
signaturer basert på et kvalifisert sertifikat, med eller uten et 
sikkert signaturframstillingssystem.

Artikkel 2

Utarbeiding, vedlikehold og offentliggjøring av 
pålitelighetslister

1. Hver medlemsstat skal i samsvar med de tekniske 
spesifikasjonene oppført i vedlegget, utarbeide, vedlikeholde 
og offentliggjøre en «pålitelighetsliste» som inneholder et visst 
minimum av opplysninger om ytere av sertifiseringstjenester

som utsteder kvalifiserte sertifikater til allmennheten, og som 
medlemsstaten fører kontroll med / akkrediterer.

2. Medlemsstatene skal minst utarbeide og offentliggjøre 
pålitelighetslisten i et menneskelesbart format, i samsvar med 
spesifikasjonene i vedlegget.

3. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om 
det organet som er ansvarlig for å utarbeide, vedlikeholde 
og offentliggjøre pålitelighetslisten, hvor pålitelighetslisten 
offentliggjøres og om eventuelle endringer i den.

Artikkel 3

Anvendelse

Dette vedtak får anvendelse fra 28. desember 2009.

Artikkel 4

Adressater

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 16. oktober 2009.

 For Kommisjonen

 Charlie McCREEVY

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

TEKNISKE SPESIFIKASJONER FOR EN FELLES MAL FOR «PÅLITELIGHETSLISTEN OVER 
KONTROLLERTE ELLER AKKREDITERTE YTERE AV SERTIFISERINGSTJENESTER»

INNLEDNING

1. Allment

Formålet med den felles malen for medlemsstatenes «pålitelighetsliste over kontrollerte eller akkrediterte ytere av 
sertifiseringstjenester» er å etablere en felles måte som alle medlemsstatene kan benytte for å gi opplysninger om 
statusen for kontroll/akkreditering for sertifiseringstjenestene fra ytere av sertifiseringstjenester(1) (CSP-er), der CSP-
ene er under kontroll/akkreditert av medlemsstatene for overholdelse av de relevante bestemmelsene i direktiv 1999/93/
EF. Dette omfatter historiske opplysninger som gis om status for kontroll/akkreditering for de kontrollerte/akkrediterte 
sertifiseringstjenestene.

De obligatoriske opplysningene i pålitelighetslisten (PL) skal omfatte et visst minimum av opplysninger om kontrollerte/
akkrediterte CSP-er som utsteder kvalifiserte sertifikater (QC-er)(2) i samsvar med bestemmelsene fastsatt i direktiv 
1999/93/EF (artikkel 3 nr. 2 og 3 og artikkel 7 nr. 1 bokstav a)), herunder opplysninger om det QC som støtter en 
elektronisk signatur, og hvorvidt signaturen er framstilt av et sikkert signaturframstillingssystem (SSCD)(3) eller ikke.

Tilleggsopplysninger om andre kontrollerte/akkrediterte CSP-er som ikke utsteder QC-er, men som yter tjenester 
tilknyttet elektroniske signaturer (f.eks. CSP som yter tidsstemplingstjenester og utsteder tidsstempeltegn, CSP som 
utsteder ikke-kvalifiserte sertifikater osv.), kan tas med på pålitelighetslisten på nasjonalt plan på frivillig basis.

Disse opplysningene er i første rekke rettet mot valideringen av kvalifiserte elektroniske signaturer (QES) og avanserte 
elektroniske signaturer (AdES)(4) som omfattes av et kvalifisert sertifikat(5)(6).

Den foreslåtte felles malen er kompatibel med en gjennomføring som er basert på spesifikasjonene i ETSI TS 102 231(7), 
som brukes i forbindelse med utarbeidingen, offentliggjøringen og plasseringen av samt adgangen til, autentiseringen av 
og tilliten til slike typer lister.

2. Retningslinjer for redigering av poster i PL

2.1. En PL som fokuserer på kontrollerte/akkrediterte sertifiseringstjenester

R e l e v a n t e  s e r t i f i s e r i n g s t j e n e s t e r  o g  y t e r e  a v  s e r t i f i s e r i n g s t j e n e s t e r  p å  é n  e n k e l t  l i s t e

Pålitelighetslisten til en medlemsstat er definert som «Statusliste for kontroll/akkreditering for sertifiseringstjenester fra 
ytere av sertifiseringstjenester som er under kontroll/akkreditert av den aktuelle medlemsstaten for overholdelse av de 
relevante bestemmelsene i direktiv 1999/93/EF».

En slik pålitelighetsliste skal omfatte

– alle ytere av sertifiseringstjenester, som definert i artikkel 2 nr. 11 i direktiv 1999/93/EF, dvs. «et organ eller 
en fysisk eller juridisk person som utsteder sertifikater eller tilbyr andre tjenester i tilknytning til elektroniske 
signaturer»,

– som er under kontroll/akkreditert for overholdelse av de relevante bestemmelsene fastsatt i direktiv 1999/93/EF.

Ifølge definisjonene og bestemmelsene fastsatt i direktiv 1999/93/EF, særlig når det gjelder de relevante CSP-ene og 
deres ordninger for kontroll / frivillig akkreditering, kan det skjelnes mellom to sett CSP-er, nemlig CSP-er som utsteder 
QC-er til allmennheten (CSPQC), og CSP-er som ikke utsteder QC-er til allmennheten, men som yter «andre tjenester i 
tilknytning til elektroniske signaturer»:

(1) Som definert i artikkel 2 nr. 11 i direktiv 1999/93/EF.
(2) Som definert i artikkel 2 nr. 10 i direktiv 1999/93/EF.
(3) Som definert i artikkel 2 nr. 6 i direktiv 1999/93/EF.
(4) Som definert i artikkel 2 nr. 2 i direktiv 1999/93/EF.
(5) For en AdES som støttes av et QC, brukes akronymet «AdESQC» gjennomgående i dette dokumentet.
(6) Merk at det finnes en rekke elektroniske tjenester basert på enkle AdES hvis bruk over landegrensene også vil bli forenklet, forutsatt 

at de støttende sertifiseringstjenestene (f.eks. utstedelse av ikke-kvalifiserte sertifikater) er en del av de kontrollerte/akkrediterte 
tjenestene som en medlemsstat dekker i delen for frivillige opplysninger på sin pålitelighetsliste.

(7) ETSI TS 102 231 — Electronic Signatures and Infrastructures (ESI): Provision of harmonized Trust-service status information.
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– CSP-er som utsteder QC-er:

– De skal være under kontroll av den medlemsstaten der de er etablert (dersom de er etablert i en medlemsstat), 
og kan også akkrediteres for overholdelse av bestemmelsene fastsatt i direktiv 1999/93/EF, herunder i henhold 
til kravene i vedlegg I (krav til QC-er) og kravene i vedlegg II (krav til CSP-er som utsteder QC-er). CSP-er som 
utsteder QC-er som er akkreditert i en medlemsstat, skal fortsatt høre inn under den riktige kontrollordningen i 
den medlemsstaten, med mindre de ikke er etablert i den medlemsstaten.

– Den relevante «kontrollordningen» (samt ordningen for «frivillig akkreditering» er definert og skal oppfylle 
de relevante kravene i direktiv 1999/93/EF, særlig dem som er fastsatt i artikkel 3 nr. 3, artikkel 8 nr. 1, 
artikkel 11 samt betraktning 13) (samt artikkel 2 nr. 13, artikkel 3 nr. 2, artikkel 7 nr. 1 bokstav a), artikkel 8 
nr. 1, artikkel 11 samt betraktning 4) og betraktning 11)-13)).

– CSP-er som ikke utsteder QC-er:

– De kan omfattes av en ordning for «frivillig akkreditering» (som definert i og i samsvar med direktiv 1999/93/
EF) og/eller av en nasjonalt definert «anerkjent godkjenningsordning» som er gjennomført på nasjonalt plan for 
kontroll med overholdelsen av bestemmelsene fastsatt i direktivet, og eventuelt nasjonale bestemmelser som 
gjelder yting av sertifiseringstjenester (i henhold til direktivets artikkel 2 nr. 11).

– Noen av de fysiske eller binære (logiske) objektene som er generert eller utstedt som et resultat av yting av en 
sertifiseringstjeneste, kan ha rett til en særlig «kvalifisering» på grunnlag av sitt samsvar med bestemmelsene og 
kravene fastsatt på nasjonalt plan, men betydningen av en slik «kvalifisering» vil sannsynligvis være begrenset 
til utelukkende å gjelde på nasjonalt plan.

En medlemsstats pålitelighetsliste skal inneholde et visst minimum av opplysninger om kontrollerte/akkrediterte CSP-
er som utsteder kvalifiserte sertifikater til allmennheten i samsvar med bestemmelsene fastsatt i direktiv 1999/93/EF 
(artikkel 3 nr. 2 og 3 og artikkel 7 nr. 1 bokstav a), opplysninger om det QC som støtter den elektroniske signaturen, og 
hvorvidt signaturen er framstilt av et sikkert signaturframstillingssystem eller ikke.

Tilleggsopplysninger om andre kontrollerte/akkrediterte tjenester fra CSP-er som ikke utsteder QC-er til allmennheten 
(f.eks. CSP-er som yter tidsstemplingstjenester og utsteder tidsstempeltegn, CSP-er som utsteder ikke-kvalifiserte 
sertifikater osv.), kan tas med på pålitelighetslisten på nasjonalt plan på frivillig basis.

Formålet med pålitelighetslisten er å

– angi og levere pålitelige opplysninger om status for kontroll/akkreditering for sertifiseringstjenester fra ytere av 
sertifiseringstjenester som er under kontroll/akkreditert av den medlemsstaten som er ansvarlig for å utarbeide og 
vedlikeholde listen, for overholdelse av de relevante bestemmelsene i direktiv 1999/93/EF,

– forenkle valideringen av elektroniske signaturer som støttes av de angitte kontrollerte/akkrediterte 
sertifiseringstjenestene fra de oppførte CSP-ene.

E t t  e n k e l t  s e t t  a v  v e r d i e r  f o r  k o n t r o l l - / a k k r e d i t e r i n g s s t a t u s

Én enkelt PL skal utarbeides og vedlikeholdes per medlemsstat for å angi kontroll- og/eller akkrediteringsstatus for 
sertifiseringstjenestene fra de CSP-ene som er under kontroll/akkreditert av medlemsstaten.

Det faktum at en tjeneste for tiden enten er under kontroll eller akkreditert, er en del av dens gjeldende status. I tillegg til 
dette kan en kontroll- eller akkrediteringsstatus være «pågående», «under opphør», «opphørt» eller også «tilbakekalt». 
Gjennom hele sin levetid kan den samme sertifiseringstjenesten gå fra kontrollstatus til akkrediteringsstatus og 
omvendt(1).

Figur 1 nedenfor beskriver forventet bevegelse mellom mulige kontroll-/akkrediteringsstatuser for én enkelt 
sertifiseringstjeneste:

(1)	 For	 eksempel	 kan	 en	 yter	 av	 sertifiseringstjenester	 som	 er	 etablert	 i	 en	medlemsstat,	 og	 som	yter	 en	 sertifiseringstjeneste	 som	
opprinnelig	er	under	kontroll	av	medlemsstaten	(kontrollorgan),	etter	en	viss	tid	beslutte	å	innføre	en	frivillig	akkreditering	for	den	
sertifiseringstjenesten	det	for	 tiden	føres	kontroll	med.	Omvendt	kan	en	yter	av	en	sertifiseringstjeneste	 i	en	annen	medlemsstat	
beslutte	ikke	å	stanse	en	akkreditert	sertifiseringstjeneste,	men	flytte	den	fra	akkrediteringsstatus	til	kontrollstatus,	for	eksempel	av	
forretningsmessige	og/eller	økonomiske	årsaker.
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Forventet bevegelse i kontroll-/akkrediteringsstatus for én enkelt CSP-tjeneste

Figur 1

En sertifiseringstjeneste som utsteder QC-er, skal være under kontroll (dersom den er etablert i en medlemsstat), og kan 
være frivillig akkreditert. Statusverdien for en slik tjeneste når den er oppført på en pålitelighetsliste, kan ha en hvilken 
som helst av de statusverdiene som er angitt ovenfor, som «gjeldende statusverdi». Det bør imidlertid bemerkes at både 
«Akkreditering opphørt» og «Akkreditering tilbakekalt» skal være transittstatusverdier bare når det gjelder CSPQC-
tjenester som er etablert i en medlemsstat, ettersom slike tjenester som standard skal være under kontroll (selv om de 
ikke, eller ikke lenger, er akkreditert).

Det kreves at medlemsstater som oppretter eller har opprettet en nasjonalt definert «anerkjent godkjenningsordning» 
som er gjennomført på nasjonalt plan for å føre kontroll med at tjenester fra CSP-er som ikke utsteder QC-er, overholder 
bestemmelsene fastsatt i direktiv 1999/93/EF og eventuelle nasjonale bestemmelser om yting av sertifiseringstjenester 
(i henhold til artikkel 2 nr. 11 i nevnte direktiv), skal dele slike godkjenningsordninger inn i følgende to kategorier:

– «frivillig akkreditering» i samsvar med definisjonen og bestemmelsene i direktiv 1999/93/EF (artikkel 2 nr. 13, 
artikkel 3 nr. 2, artikkel 7 nr. 1 bokstav a), artikkel 8 nr. 1, artikkel 11 samt betraktning 4) og 11)-13)),

– «kontroll» i samsvar med direktiv 1999/93/EF og gjennomført i nasjonale bestemmelser og krav i samsvar med 
nasjonal lovgivning.

På samme måte kan en sertifiseringstjeneste som ikke utsteder QC-er, være under kontroll eller være frivillig akkreditert. 
Statusverdien for en slik tjeneste når den er oppført på en pålitelighetsliste, kan ha en hvilken som helst av de 
statusverdiene som er angitt ovenfor, som «gjeldende statusverdi» (se figur 1). 

Pålitelighetslisten skal inneholde opplysninger om de underliggende kontroll-/akkrediteringsordningene, og særlig:

– opplysninger om kontrollordningen som gjelder for alle CSPQC,

– eventuelt opplysninger om den nasjonale ordningen for «frivillig akkreditering» som gjelder for alle CSPQC,

– eventuelt opplysninger om kontrollordningen som gjelder for alle CSP-er som ikke utsteder QC-er,

– eventuelt opplysninger om den nasjonale ordningen for «frivillig akkreditering» som gjelder for alle CSP-er som 
ikke utsteder QC-er.

De siste to settene med opplysninger er av avgjørende betydning for at avhengige parter skal kunne vurdere kvaliteten 
og sikkerhetsnivået på slike kontroll-/akkrediteringsordninger som anvendes på nasjonalt plan for CSP-er som ikke 
utsteder QC-er. Når det gis opplysninger om kontroll-/akkrediteringsstatus i PL med hensyn til tjenester fra CSP-er som 
ikke utsteder QC-er, skal de ovennevnte settene med opplysninger gis på PL-nivå ved bruk av «Scheme information 
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URI» (punkt 5.3.7 – opplysninger som gis av medlemsstaten), «Scheme type/community/rules» (punkt 5.3.9 – ved bruk 
av en tekst som er felles for alle medlemsstater, og valgfritt spesifikke opplysninger som gis av en medlemsstat), og 
«TSL policy/legal notice» (punkt 5.3.11 – en tekst som er felles for alle medlemsstater som viser til direktiv 1999/93/
EF, samtidig med at hver medlemsstat har mulighet for å tilføye tekst/referanser som er spesifikk for medlemsstaten). 
Ytterligere kvalifiseringsopplysninger definert på nivået for nasjonale kontroll-/akkrediteringsordninger for CSP-er som 
ikke utsteder QC-er, kan gis på tjenestenivå når det er relevant og påkrevd (f.eks. for å skille mellom forskjellige 
kvalitets-/sikkerhetsnivåer) ved bruk av utvidelsen «additionalServiceInformation» (punkt 5.8.2) som en del av «Service 
information extension» (nr. 5.5.9). Ytterligere opplysninger om tilsvarende tekniske spesifikasjoner gis i de detaljerte 
spesifikasjonene i kapittel I.

Til tross for det faktum at forskjellige organer i en medlemsstat kan ha ansvar for kontrollen med og akkrediteringen av 
sertifiseringstjenestene i denne medlemsstaten, forventes det at bare én post skal brukes for én enkelt sertifiseringstjeneste 
(identifisert ved dens «Service digital identity» i henhold til ETSI TS 102 231(1), og at dens kontroll-/akkrediteringsstatus 
vil bli ajourført i samsvar med dette. Betydningen av de statusene som er angitt ovenfor, er beskrevet i det tilhørende 
punkt 5.5.4 i de detaljerte tekniske spesifikasjonene i kapittel I.

2.2. PL-poster med sikte på å forenkle valideringen av QES og AdESQC

Den mest kritiske delen ved opprettelsen av PL er utarbeidingen av den obligatoriske delen av PL-en, nemlig «List of 
services» for hver CSP som utsteder QC-er, for å kunne gjenspeile på riktig måte den nøyaktige utstedelsessituasjonen 
for hver slik QC-utstedende sertifiseringstjeneste, og for å sikre at de opplysningene som gis i hver post, er tilstrekkelige 
for å forenkle valideringen av QES og AdESQC (i kombinasjon med innholdet i den sluttenhets-QC som er utstedt av 
CSP i forbindelse med sertifiseringstjenesten oppført i denne posten).

I den grad det ikke finnes noen fullt ut samvirkende og tverrnasjonal profil for QC, kan de påkrevde opplysningene 
omfatte andre opplysninger enn «Service digital identity» for én enkelt (rot)-CA, særlig opplysninger som identifiserer 
QC-statusen til det utstedte sertifikatet, og hvorvidt de støttede signaturene er opprettet av et SSCD eller ikke. Det 
organet i en medlemsstat som er utpekt til å utarbeide, redigere og vedlikeholde PL (dvs. operatøren av ordningen i 
henhold til ETSI TS 102 231), skal derfor ta hensyn til den aktuelle profilen og sertifikatets innhold i hvert utstedt QC 
for hver CSPQC som er omfattet av PL.

Helst bør hvert utstedt QC inneholde den QcCompliance(2)-erklæringen som er definert i ETSI når det hevdes at 
det er et QC, og bør inneholde den QcSSCD-erklæringen som er definert i ETSI når det hevdes at det støttes av et 
SSCD for å generere e-signaturer, og/eller at hvert utstedt QC inneholder en av de objektidentifikatorene (OID) for 
sertifikatstrategien for QCP/QCP + som er definert i ETSI TS 101 456(3). CSP-er som utsteder QC-er, bruker forskjellige 
standarder som referanser, disse standardene tolkes på mange forskjellige måter, og manglende kjennskap til visse 
normative tekniske spesifikasjoner eller at noen standarder har forrang, har ført til forskjeller i det faktiske innholdet 
i aktuelle utstedte QC-er (f.eks. om hvorvidt ETSI-definerte Qc-erklæringer brukes eller ikke), og dette betyr at de 
mottakende partene ikke uten videre kan stole på underskriverens sertifikat (og tilhørende kjede/bane) for i det minste 
via en maskinleselig metode å kunne vurdere om det sertifikatet som støtter en e-signatur, hevdes å være et QC, og om 
det er tilknyttet et SSCD som er brukt for å opprette e-signaturen.

Ved å fylle ut feltene «Service type identifier» («Sti»), «Service name» («Sn») og «Service digital identity» («Sdi»)(4) 
med opplysninger som er gitt i feltet «Service information extensions» («Sie»), kan den foreslåtte felles malen for PL 
fullt ut bestemme en spesifikk type kvalifisert sertifikat som er utstedt av en listeoppført CSP-sertifiseringstjeneste som 
utsteder QC-er, og gi opplysninger om hvorvidt den støttes av et SSCD eller ikke (når slike opplysninger mangler i det 
utstedte QC). En spesifikk opplysning om «Service current status» («Scs») er selvsagt knyttet til denne posten. Dette er 
vist i figur 2 nedenfor.

Oppføring av en tjeneste på listen ved bare å angi «Sdi» for en (rot)-CA vil innebære at det er sikret (ved CSP-en 
som utsteder QC-er, men også ved kontroll-/akkrediteringsorganet som har ansvar for kontroll/akkreditering av denne 
CSP-en) at alle sluttenhetssertifikater utstedt under denne (rot)-CA (hierarki), inneholder nok ETSI-definerte og 
maskinbehandlede opplysninger til å vurdere om det er et QC eller ikke, og om det er støttet av et SSCD. Dersom for 
eksempel den siste påstanden ikke er sann (f.eks. at det ikke finnes noen ETSI-standardisert maskinlesbar indikasjon i 
QC om hvorvidt det er støttet av et SSCD), kan det ved bare å listeføre «Sdi» for denne (rot)-CA, antas at QC-er som 
utstedes under dette (rot)-CA-hierarkiet, ikke støttes av noen SSCD. For å kunne betrakte disse QC-ene som støttet av 
et SSCD, bør «Sie» brukes til å angi dette (dette angir også at det er sikret ved CSP-en som utsteder QC-er og er under 
kontroll/akkreditert av henholdsvis kontroll- eller akkrediteringsorganet).

(1) ETSI TS 102 231 — Electronic Signatures and Infrastructures (ESI): Provision of harmonized Trust-service status information.
(2) Se ETSI TS 101 862 — Electronic Signatures and Infrastructures (ESI): Qualified Certificate Profile.
(3) ETSI TS 101 456 — Electronic Signature and Infrastructures (ESI); Policy requirements for certification authorities issuing qualified 

certificates.
(4) Dvs. som et minimum, et X.509 v3-sertifikat fra utstedende QCA eller fra en overordnet CA i sertifiseringsbanen.
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Allmenne prinsipper — redigeringsregler — CSPQC-poster (listeførte tjenester)

Tjenestepost for en listeført CSPQC:

Figur 2

Tjenestepost for en listeført CSP som utsteder QC-er i PL gjennomført i TSL-format

Den felles malen for PL gjør det mulig å bruke en kombinasjon av fem hoveddeler med opplysninger i tjenesteposten:

– «Service type identifier» («Sti»), f.eks. identifisere en CA som utsteder QC-er (CA/QC),

– «Service name» («Sn»),

– opplysninger om «Service digital identity» («Sdi») som identifiserer en listeført tjeneste, f.eks. X.509v3-sertifikatet 
(som et minimum) for en CA som utsteder QC-er,

– for CA-/QC-tjenester, valgfrie opplysninger om «Service information extensions» («Sie») som skal gjøre det mulig 
å ta med en sekvens av én eller flere tupler, der hver tuppel angir:

– kriterier som skal brukes for under den «Sdi»-identifiserte sertifiseringstjenesten ytterligere å identifisere 
(filtrere) den eksakte tjenesten (dvs. settet med kvalifiserte sertifikater), som det kreves/gis ytterligere 
opplysninger for, med hensyn til angivelsen av SSCD-støtte (og/eller utstedelse til en juridisk person), og

– tilknyttede opplysninger («qualifiers») som angir om dette ytterligere identifiserte settet med kvalifiserte 
sertifikater støttes av et SSCD eller ikke, eller om disse tilknyttede opplysningene er en del av QC under et 
standardisert maskinlesbart format, og/eller opplysninger om at slike QC-er blir utstedt til juridiske personer 
(standard er at de betraktes som utstedt bare til fysiske personer).

– Opplysninger om «gjeldende status» for denne tjenesteposten som gir opplysninger om

– hvorvidt dette er en kontrollert eller akkreditert tjeneste, og

– selve kontroll-/akkrediteringsstatusen.

2.3. Retningslinjer for redigering og bruk av CSPQC-tjenesteposter

De overordnede retningslinjene for redigering er:

1. Dersom det for en listeført tjeneste som er identifisert med en «Sdi», er sikret (garanti fra CSPQC og under kontroll/
akkreditert av kontrollorgan/akkrediteringsorgan) at et QC som støttes av et SSCD, inneholder den ETSI-definerte 
QcCompliance-erklæringen, og inneholder QcSSCD-erklæringen og/eller QCP + objektidentifikator (OID), er 
bruken av en egnet «Sdi» tilstrekkelig, og «Sie»-feltet kan brukes som et alternativ og trenger ikke å inneholde 
opplysninger om SSCD-støtte.
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2. Dersom det for en listeført tjeneste som er identifisert med en «Sdi», er sikret (garanti fra CSPQC og under 
kontroll/akkreditert av kontrollorgan/akkrediteringsorgan) at et QC som ikke støttes av et SSCD, inneholder 
enten QcCompliance-erklæringen, og/eller QCP OID, og det er slik at det er meningen at det ikke skal inneholde 
QcSSCD-erklæringen eller QCP + OID, er bruken av en egnet «Sdi» tilstrekkelig, og «Sie»-feltet kan brukes som 
et alternativ og trenger ikke å inneholde opplysninger om SSCD-støtte (innebærer at det ikke støttes av et SSCD).

3. Dersom det for en listeført tjeneste som er identifisert med en «Sdi», er sikret (garanti fra CSPQC og under 
kontroll/akkreditert av kontrollorgan/akkrediteringsorgan) at et QC inneholder QcCompliance-erklæringen, og 
det er meningen at noen av disse QC-ene skal støttes av SSCD og andre ikke (f.eks. kan dette differensieres av 
forskjellige CSP-spesifikke Certificate Policy-OID-er eller gjennom andre CSP-spesifikke opplysninger i QC, 
direkte eller indirekte, maskinlesbart eller ikke), men det inneholder VERKEN QcSSCD-erklæringen ELLER 
ETSI QCP(+) OID, er det ikke sikkert at bruken av en egnet «Sdi» er tilstrekkelig, OG «Sie»-feltet må brukes for 
å gi uttrykkelige opplysninger om SSCD-støtte sammen med eventuelt utvidede opplysninger for å identifisere 
det settet med sertifikater som omfattes. Dette vil sannsynligvis kreve at forskjellige «SSCD support information 
values» må tas med for samme «Sdi» når «Sie»-feltet brukes.

4. Dersom det for en listeført tjeneste som er identifisert med en «Sdi», er sikret (garanti fra CSPQC og under kontroll/
akkreditert av kontrollorgan/akkrediteringsorgan) at et QC ikke inneholder noen QcCompliance-erklæring, QCP 
OID, QcSSCD-erklæringen eller QCP + OID, men det er sikret at noen av disse sluttenhetssertifikatene som er utstedt 
under denne «Sdi», er ment å være QC-er og/eller støttet av SSCD, og andre ikke (f.eks. kan dette differensieres 
av forskjellige CSPQC-spesifikke Certificate Policy-OID-er eller gjennom andre CSPQC-spesifikke opplysninger i 
QC, direkte eller indirekte, maskinlesbart eller ikke), vil ikke bruken av en egnet «Sdi» være tilstrekkelig, OG 
«Sie»-feltet må brukes for å ta med uttrykkelige opplysninger om SSCD-støtte. Dette vil sannsynligvis kreve at 
forskjellige «SSCD support information values» må tas med for samme «Sdi» når «Sie»-feltet brukes.

Som et generelt standardprinsipp skal det for en CSP som er oppført på pålitelighetslisten, være én tjenestepost for 
hvert enkelt X.509v3-sertifikat for en sertifiseringstjeneste av CA/QC-typen, dvs. en sertifiseringsmyndighet (CA) 
som (direkte) utsteder QC-er. Under noen nøye forutsatte omstendigheter og nøye styrte forhold kan en medlemsstats 
kontroll-/akkrediteringsorgan beslutte å bruke X.509v3-sertifikatet for en rot-CA eller overordnet (Upper Level) CA 
(dvs. en sertifiseringsmyndighet som ikke direkte utsteder sluttenhets-QC-er, men som sertifiserer et hierarki av CA-er 
ned til CA-er som utsteder QC-er til sluttenheter), som «Sdi» for én enkelt post på listen over tjenester fra en listeført CSP. 
Konsekvensene (fordeler og ulemper) ved å bruke en slik X.509v3 rot-CA eller overordnet CA som «Sdi» -verdier for 
PL-tjenesteposter, må vurderes nøye og godkjennes av medlemsstatene. Når dette tillatte unntaket fra standardprinsippet 
benyttes, skal imidlertid medlemsstaten gi nødvendig dokumentasjon for å forenkle sertifiseringsbanens oppbygging og 
verifisering.

De overordnede retningslinjene for redigering kan illustreres med følgende eksempler: I forbindelse med en CSPQC som 
bruker en rot-CA, som flere CA-er utsteder QC-er og ikke-QC-er under, men der QC-ene inneholder bare QcCompliance-
erklæringen og ingen angivelse av om den støttes av et SSCD, vil i henhold til reglene forklart ovenfor, oppføring av 
bare rot-CA-ens «Sdi» innebære at alle QC-er utstedt under dette rot-CA-hierarkiet, IKKE støttes av et SSCD. Dersom 
disse QC-ene faktisk støttes av et SSCD, vil det sterkt anbefales å bruke QcSSCD-erklæringen i QC-er som utstedes i 
framtiden. I mellomtiden (til det siste QC som ikke inneholder disse opplysningene, utløper), bør TSL-en bruke «Sie» 
-feltet og tilknyttede «Qualifications» -utvidelser, f.eks. filtrering av sertifikater gjennom spesifikke CSPQC-definerte 
OID(-er) som kan brukes av CSPQC for å skille mellom forskjellige typer QC-er (noen støttet av et SSCD og andre ikke), 
og inklusive eksplisitt «SSCD support information» for slike filtrerte sertifikater ved bruk av «Qualifiers».

De overordnede retningslinjene for bruk for applikasjoner, tjenester eller produkter for elektroniske applikasjoner som 
er avhengige av en TSL-gjennomføring av en pålitelighetsliste i samsvar med de gjeldende tekniske spesifikasjonene, 
er som følger:

En «CA/QC» «Sti»-post (og tilsvarende en CA/QC-post ytterligere kvalifisert som en «rot-CA/QC» ved bruk av 
utvidelsen «Sie» «additionalServiceInformation»)

– angir at fra den «Sdi»-identifiserte CA (og tilsvarende i CA-hierarkiet fra den «Sdi»-identifiserte rot-CA) er 
alle utstedte sluttenhetssertifikater QC-er, forutsatt at det i sertifikatet hevdes at de er dette ved bruk av egnede 
Qc-erklæringer (dvs. QcC, QcSSCD) og/eller ETSI-definert QCP(+) OID-er (og dette er sikret av kontroll-/
akkrediteringsorgan, se «overordnede retningslinjer for redigering» ovenfor)
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 Merk: Dersom ingen «Sie» «Qualification»-opplysninger foreligger, eller dersom et sluttenhetssertifikat som hevdes 
å være et QC, ikke er ytterligere identifisert gjennom en tilhørende «Sie»-post, skal de maskinlesbare opplysningene 
som skal ligge i QC-et, være under kontroll/akkrediteres for å være korrekte. Det betyr at bruken (eller ikke) av de 
egnede Qc-erklæringene (dvs. QcC, QcSSCD) og/eller ETSI-definerte QCP(+) OID-ene er sikret å være i samsvar 
med det som hevdes av CSPQC.

– og DERSOM «Sie» «Qualification»-opplysninger foreligger, skal i tillegg til den ovennevnte fortolkningsregelen 
for standard bruk, de sertifikatene som identifiseres ved bruk av denne «Sie» «Qualification»-posten, som bygger på 
prinsippet om en sekvens av filtre som ytterligere identifiserer et sett med sertifikater og gir ytterligere opplysninger 
om SSCD-støtte og/eller at sertifikatet utstedes til en juridisk person (f.eks. de sertifikatene som inneholder en 
spesifikk OID i Certificate Policy-utvidelsen, og/eller har et spesifikt «Key usage»-mønster, og/eller filtreres ved 
bruk av en spesifikk verdi som skal vises i et spesifikt sertifikatfelt eller i en utvidelse osv.), vurderes i henhold til 
følgende sett med «qualifiers», som kompenserer for mangelen på opplysninger i tilsvarende QC, dvs.:

– for å angi SSCD-støtte:

– «QCWithSSCD» som betyr «QC som støttes av et SSCD», eller

– «QCNoSSCD» som betyr «QC som ikke støttes av et SSCD», eller

– «QCSSCDStatusAsInCert» som betyr at det er sikret at opplysninger om SSCD-støtte er med i ethvert QC 
under «Sdi-»/«Sie»-angitte opplysninger i denne CA/QC-posten,

OG/ELLER

– for å angi utstedelse til juridisk person:

– «QCForLegalPerson» som betyr «Sertifikat utstedt til en juridisk person».

2.4. Tjenester som støtter «CA/QC»-tjenester, men som ikke er del av «CA/QC» «Sdi»

De tilfellene der CRL-er og OCSP-svar underskrives av andre nøkler enn fra en CA som utsteder QC-er («CA/QC»), 
bør også omfattes. Dette kan gjøres ved å listeføre disse tjenestene som sådanne i TSL-gjennomføringen av PL (dvs. 
med en «Service type identifier» som er ytterligere kvalifisert ved en «additionalServiceInformation»-utvidelse som 
gjenspeiler at en OCSP eller en CRL-tjeneste er en del av ytingen av QC-er, f.eks. med tjenestetype henholdsvis «OCSP/
QC» eller «CRL/QC»), ettersom disse tjenestene kan anses som en del av de kontrollerte/akkrediterte kvalifiserte 
tjenestene i tilknytning til yting av QC-sertifiseringstjenester. Selvsagt skal OCSP-respondere eller CRL-utstedere hvis 
sertifikater underskrives av CA-er under hierarkiet for en listeført CA/QC-tjeneste, anses som gyldige og i samsvar med 
statusverdien for den listeførte CA/QC-tjenesten.

En lignende bestemmelse kan få anvendelse på sertifiseringstjenester som utsteder ikke-kvalifiserte sertifikater (av typen 
«CA/PKC»-tjeneste) ved å bruke standard OCSP- og CRL-tjenestetyper i ETSI TS 102 231.

Vær oppmerksom på at TSL-gjennomføringen av PL MÅ omfatte tilbakekallingstjenester når tilhørende opplysninger 
ikke foreligger i AIA-feltet på sluttsertifikater, eller når de ikke er underskrevet av en CA som er listeført.

2.5. Utvikling mot en samvirkende QC-profil

Som en generell regel skal det forsøkes å forenkle (redusere) antallet tjenesteposter (forskjellige «Sdi-er») så mye som 
mulig. Dette må imidlertid balanseres mot riktig identifikasjon av de tjenestene som er knyttet til utstedelsen av QC-er, 
og levering av pålitelige opplysninger om hvorvidt disse QC-ene støttes av et SSCD eller ikke, når disse opplysningene 
mangler fra et utstedt QC.

Helst bør bruken av «Sie»-feltet og «Qualification»-utvidelsen (strengt) begrenses til de særlige tilfellene som skal løses 
på den måten, siden QC-er bør inneholde nok opplysninger med hensyn til hevdet kvalifisert status og hevdet støtte av 
et SSCD eller ikke.

Medlemsstatene bør i så stor grad som mulig sikre at samvirkende QC-profiler innføres og brukes.

3. Struktur for den felles malen for pålitelighetslisten

Den foreslåtte felles malen for en medlemsstats pålitelighetsliste vil bli strukturert i følgende kategorier av opplysninger:

1. Opplysninger om pålitelighetslisten og dens utstedelsesordning.

2. En sekvens av felter som inneholder entydige identifikasjonsopplysninger om hver kontrollert/akkreditert CSP i 
ordningen (denne sekvensen er valgfri, dvs. når den ikke brukes, vil listen bli ansett for å være tom, noe som betyr at 
ingen CSP er under kontroll eller akkreditert i den tilhørende medlemsstaten innenfor rammen av pålitelighetslistens 
virkeområde).
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3. For hver listeført CSP, en sekvens av felter som inneholder entydig identifikasjon av en kontrollert/akkreditert 
sertifiseringstjeneste som CSP-en yter (denne sekvensen må ha minst én post).

4. For hver listeført kontrollert/akkreditert sertifiseringstjeneste, identifikasjon av tjenestens gjeldende og historiske 
status.

I forbindelse med en CSP som utsteder QC-er, må den entydige identifikasjonen av en kontrollert/akkreditert 
sertifiseringstjeneste som skal listeføres, ta hensyn til de situasjonene der det ikke foreligger nok opplysninger i det 
kvalifiserte sertifikatet om dets status som kvalifisert, dets mulige støtte fra et SSCD, og særlig for å kunne håndtere det 
ytterligere faktum at de fleste (kommersielle) CSP-ene bruker én enkelt utstedende kvalifisert CA til å utstede flere typer 
sluttenhetssertifikater, både kvalifiserte og ikke-kvalifiserte.

Antall poster på listen per anerkjent CSP kan reduseres dersom det finnes én eller flere overordnede CA-tjenester, 
f.eks. i forbindelse med et kommersielt hierarki av CA-er fra en rot-CA ned til utstedende CA-er. Selv i disse tilfellene 
må imidlertid prinsippet om å sikre den entydige forbindelsen mellom en CSPQC-sertifiseringstjeneste og settet med 
sertifikater som er ment å skulle identifiseres som QC-er, vedlikeholdes og sikres.

1. Opplysninger om pålitelighetslisten og dens utstedelsesordning

Følgende opplysninger vil inngå i denne kategorien:

– et pålitelighetslistemerke som forenkler identifikasjonen av pålitelighetslisten under elektroniske søk, og som også 
bekrefter dens formål når den har et menneskelesbart format,

– en identifikator for pålitelighetslistens format og versjon,

– pålitelighetslistens sekvensnummer (eller utgivelsesnummer),

– typeopplysninger for pålitelighetslisten (f.eks. for å identifisere det faktum at denne pålitelighetslisten gir 
opplysninger om kontroll-/akkrediteringsstatusen for sertifiseringstjenester fra CSP-er som er under kontroll/
akkreditert av den aktuelle medlemsstaten, for overholdelse av bestemmelsene fastsatt i direktiv 1999/93/EF),

– eieropplysninger for pålitelighetslisten (f.eks. navn, adresse, kontaktopplysninger osv. for det organet i 
medlemsstaten som er ansvarlig for å utarbeide, offentliggjøre sikkert og vedlikeholde pålitelighetslisten),

– opplysninger om den eller de underliggende kontroll-/akkrediteringsordningene som pålitelighetslisten er tilknyttet, 
herunder, men ikke begrenset til

– staten den gjelder for,

– opplysninger om eller referanse til det stedet der opplysninger om ordningen(e) er å finne (modell, regler, 
kriterier, aktuelt område, type osv.),

– oppbevaringsperiode for (historiske) opplysninger,

– politikk og/eller juridisk uttalelse, forpliktelser og ansvar i forbindelse med pålitelighetslisten,

– pålitelighetslistens utstedelsesdato og tidspunkt for neste planlagte ajourføring.

2. Entydige identifikasjonsopplysninger om hver CSP som ordningen anerkjenner

Dette settet med opplysninger vil omfatte minst følgende:

– CSP-organisasjonens navn slik det brukes i formelle, juridiske registre (dette kan omfatte CSP-organisasjonens UID 
etter praksis i medlemsstaten),

– CSP-ens adresse og kontaktopplysninger,

– ytterligere opplysninger om CSP-en, enten tatt med direkte eller ved referanse til et sted der disse opplysningene 
kan lastes ned fra.
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3. For hver listeført CSP, en sekvens av felter som inneholder entydig identifikasjon av en sertifiseringstjeneste som 
CSP-en yter, og som er under kontroll/akkreditert innenfor rammen av direktiv 1999/93/EF

Dette settet med opplysninger vil omfatte minst følgende for hver sertifiseringstjeneste fra en listeført CSP:

– en identifikator for den typen sertifiseringstjeneste (f.eks. identifikator som angir at den kontrollerte/akkrediterte 
sertifiseringstjenesten fra CSP-en er en sertifiseringsmyndighet som utsteder QC-er),

– (handels)navnet til denne sertifiseringstjenesten,

– en unik, entydig identifikator til denne sertifiseringstjenesten,

– ytterligere opplysninger om sertifiseringstjenesten (f.eks. tatt med direkte eller ved referanse til et sted der disse 
opplysningene kan lastes ned fra, opplysninger om adgang til tjenesten,

– for CA/QC-tjenester, en valgfri sekvens av tupler, der hver tuppel gir opplysninger om

i) kriterier som skal brukes for under den «Sdi»-identifiserte sertifiseringstjenesten ytterligere å identifisere 
(filtrere) den eksakte tjenesten (dvs. settet med kvalifiserte sertifikater), som det kreves/gis ytterligere 
opplysninger for, med hensyn til angivelsen av SSCD-støtte (og/eller utstedelse til en juridisk person), og

ii) tilknyttede «qualifiers» som gir opplysninger om hvorvidt settet med kvalifiserte sertifikater fra denne 
ytterligere identifiserte tjenesten støttes av et SSCD eller ikke, og/eller opplysninger om hvorvidt slike QC-er 
blir utstedt til juridiske personer (standard er at de betraktes som utstedt til fysiske personer).

4.  For hver listeført sertifiseringstjeneste, identifikasjon av tjenestens gjeldende og historiske status

Dette settet med opplysninger vil omfatte minst følgende:

– en identifikator for gjeldende status,

– startdato og -tidspunkt for gjeldende status,

– historiske opplysninger om denne statusen.

4. Definisjoner og forkortelser

I dette dokumentet menes med følgende definisjoner og forkortelser:

Betegnelse Forkortelse Definisjon

Yter av 
sertifiserings tjenester

CSP Som definert i artikkel 2 nr. 11 i direktiv 1999/93/EF.

Sertifiserings-
myndighet

CA En CA er en CSP og kan bruke flere tekniske CA-ers private signeringsnøkler, 
som hver har et tilknyttet sertifikat, for å utstede sluttenhetssertifikater. En 
CA er en myndighet som én eller flere brukere har tillit til når det gjelder 
å opprette og tildele sertifikater. Eventuelt kan sertifiseringsmyndigheten 
opprette brukernes nøkler [ETSI TS 102 042]. CA anses å være identifisert 
gjennom de identifikasjonsopplysningene som ligger i Issuer-feltet i CA-
sertifikatet for (som sertifiserer) den offentlige nøkkelen som er tilknyttet 
CA-ens private signeringsnøkkel, og som i praksis brukes av CA-en for å 
utstede enhetssertifikater. En CA kan ha flere signeringsnøkler. Hver CA-
signeringsnøkkel identifiseres unikt ved en unik identifikator som er en del 
av Authority Key Identifier-feltet i CA-ens sertifikat.

Sertifiserings-
myndighet som 
utsteder kvalifiserte 
sertifikater

CA/QC CA som oppfyller kravene fastsatt i vedlegg II til direktiv 1999/93/EF 
og utsteder kvalifiserte sertifikater som oppfyller kravene i vedlegg I til 
direktiv 1999/93/EF.

Sertifikat Sertifikat Som definert i artikkel 2 nr. 9 i direktiv 1999/93/EF.

Kvalifisert sertifikat QC Som definert i artikkel 2 nr. 10 i direktiv 1999/93/EF.

Underskriver Underskriver Som definert i artikkel 2 nr. 3 i direktiv 1999/93/EF.
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Betegnelse Forkortelse Definisjon

Kontroll Kontroll Kontroll brukes som definert i artikkel 3 nr. 3 i direktiv 1999/93/EF. 
Direktivet krever at medlemsstatene utarbeider en egnet ordning som 
tillater kontroll av CSP-er som er etablert på deres territorium og utsteder 
kvalifiserte sertifikater til allmennheten, samtidig som det sikres kontroll 
med at direktivets bestemmelser overholdes.

Frivillig 
akkreditering

Akkreditering Som definert i artikkel 2 nr. 13 i direktiv 1999/93/EF.

Pålitelighetsliste PL Betegner den listen som angir status for kontroll/akkreditering for 
sertifiseringstjenester fra ytere av sertifiseringstjenester som er under 
kontroll/akkreditert av den aktuelle medlemsstaten, for overholdelse av 
bestemmelsene fastsatt i direktiv 1999/93/EF.

Statusliste for 
pålitelighets-
tjenester

TSL En form for underskrevet liste som brukes som grunnlag for framlegging 
av statusopplysninger for pålitelighetstjenester i samsvar med 
spesifikasjonene fastsatt i ETSI TS 102 231.

Pålitelighets-tjeneste Tjeneste som øker tilliten til og fortroligheten ved elektroniske 
transaksjoner (typisk, men ikke nødvendigvis ved å bruke kryptografiske 
metoder eller involvere fortrolig materiale) (ETSI TS 102 231).

Yter av pålitelighets-
tjenester

TSP Organ som driver én eller flere (elektroniske) pålitelighetstjenester (dette 
uttrykket brukes med videre betydning enn CSP).

Tegn for 
pålitelighets-
tjenester

TrST Et fysisk eller binært (logisk) objekt som er generert eller utstedt som 
følge av bruken av en pålitelighetstjeneste. Eksempler på binære TrST-er 
er sertifikater, CRL-er, tidsstempeltegn og OCSP-svar.

Kvalifisert 
elektronisk signatur

QES En AdES støttet av et QC og som er opprettet av et SSCD, som definert i 
artikkel 2 i direktiv 1999/93/EF.

Avansert elektronisk 
signatur

AdES Som definert i artikkel 2 nr. 2 i direktiv 1999/93/EF.

Avansert elektronisk 
signatur støttet av et 
kvalifisert sertifikat

AdESQC En elektronisk signatur som oppfyller kravene til en AdES og støttes av et 
QC, som definert i artikkel 2 i direktiv 1999/93/EF.

Sikkert signatur-
framstillings system

SSCD Som definert i artikkel 2 nr. 6 i direktiv 1999/93/EF.

KAPITTEL I

DETALJERTE SPESIFIKASJONER FOR DEN FELLES MALEN FOR «PÅLITELIGHETSLISTEN OVER 
KONTROLLERTEKONTROLL ELLER AKKREDITERTE YTERE AV SERTIFISERINGSTJENESTER»

I den følgende delen av dokumentene skal nøkkelordene «MÅ», «MÅ IKKE», «PÅKREVD», «SKAL», «SKAL 
IKKE», «BØR», «BØR IKKE», «ANBEFALT», «KAN» og «VALGFRI» tolkes som beskrevet i RFC 2119(1).

Disse spesifikasjonene bygger på spesifikasjonene og kravene angitt i ETSI TS 102 231 v3.1.1 (2009-06). Når det ikke 
er angitt noe bestemt krav i disse spesifikasjonene, SKAL kravene fra ETSI TS 102 231 anvendes fullt ut. Når det er 
angitt bestemte krav i disse spesifikasjonene, SKAL de ha forrang for tilsvarende krav fra ETSI TS 102 231, samtidig 
som de utfylles av formatspesifikasjonene angitt i ETSI TS 102 231. Ved avvik mellom disse spesifikasjonene og 
spesifikasjonene fra ETSI TS 102 231, SKAL disse spesifikasjonene være de normative.

Språkstøtte SKAL gjennomføres og gis på minst engelsk (EN) og eventuelt også på ett eller flere nasjonale språk.

Dato- og tidsangivelse SKAL være i samsvar med punkt 5.1.4 i ETSI TS 102 231.

Bruk av URI-er SKAL være i samsvar med punkt 5.1.5 i ETSI TS 102 231.

(1) IETF RFC 2119: «Key words for use in RFCs to indicate Requirements Levels».
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Opplysninger om utstedelsesordningen for pålitelighetslisten

Tag

T S L  t a g  (punkt 5.2.1)

Dette feltet er PÅKREVD og SKAL være i samsvar med punkt 5.2.1 i ETSI TS 102 231.

I forbindelse med en XML-gjennomføring har ETSI gjort en xsd-fil tilgjengelig, og den finnes i sin nåværende form i 
vedlegg 1.

Scheme Information

T S L  v e r s i o n  i d e n t i f i e r  (punkt 5.3.1)

Dette feltet er PÅKREVD og SKAL være satt til «3» (heltall).

T S L  s e q u e n c e  n u m b e r  (punkt 5.3.2)

Dette feltet er PÅKREVD. Det SKAL angi sekvensnummeret for TSL-en. Det starter fra «1» ved første utgivelse av 
TSL-en, og denne heltallsverdien SKAL økes med 1 ved hver etterfølgende utgivelse av TSL-en. Det SKAL IKKE 
tilbakestilles til «1» når «TSL version identifier» nevnt ovenfor, økes.

T S L  t y p e  (punkt 5.3.3)

Dette feltet er PÅKREVD og skal angi type TSL. Det SKAL settes til http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-
TrustedList/TSLtype/generic (generisk).

Merk: For å kunne overholde punkt 5.3.3 i ETSI TS 102 231 og for å angi den spesifikke typen TSL, samtidig som det 
vises til forekomsten av disse spesifikasjonene som styrer etableringen av TSL-gjennomføringen av medlemsstatenes 
pålitelighetsliste(1) og gis mulighet for at en analysealgoritme kan bestemme hvilken form av følgende felter(2) som kan 
forventes, når disse feltene har spesifikke (eller alternative) betydninger avhengig av hvilken type TSL som er angitt (i 
dette tilfellet en medlemsstats pålitelighetsliste), SKAL ovennevnte spesifikke URI registreres og beskrives som følger:

URI: (generisk) http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/TSLtype/generic

Beskrivelse: En TSL-gjennomføring av en statusliste for kontroll/akkreditering for sertifiseringstjenester fra ytere av 
sertifiseringstjenester som er under kontroll/akkreditert av den aktuelle medlemsstaten som eier TSL-gjennomføringen, 
for overholdelse av de relevante bestemmelsene fastsatt i direktiv 1999/93/EF, gjennom en prosess med direkte kontroll 
(frivillig eller lovfestet).

S c h e m e  o p e r a t o r  n a m e  (punkt 5.3.4)

Dette feltet er PÅKREVD. Det SKAL angi navnet på det organet i medlemsstaten som har ansvar for å utarbeide, 
offentliggjøre og vedlikeholde den nasjonale pålitelighetslisten. Det SKAL angi det formelle navnet som det rettssubjektet 
eller den bemyndigede enheten (f.eks. på statlige forvaltningsorganer) som er knyttet til dette organet, driver sin 
virksomhet under. Dette MÅ være det navnet som brukes i den formelle juridiske registreringen eller autorisasjonen, og 
som all formell kommunikasjon skal stiles til. Det SKAL være en sekvens med flerspråklige tegnstrenger og SKAL være 
gjennomført med engelsk (EN) som obligatorisk språk, og eventuelt på ett eller flere nasjonale språk.

Merk: En stat KAN ha separate kontroll- og akkrediteringsorganer, og kan også ha ytterligere organer til annen 
driftsrelatert virksomhet. Det er opp til hver enkelt medlemsstat å utpeke operatøren av ordningen for TSL-
gjennomføringen av medlemsstatens PL. Det forventes at kontrollorganet, akkrediteringsorganet og operatøren (når 
disse er separate organer), får hvert sitt ansvarsområde og hver sine forpliktelser.

(1) Dvs. den listen som angir status for kontroll/akkreditering for sertifiseringstjenester fra ytere av sertifiseringstjenester som er under 
kontroll/akkreditert av den aktuelle medlemsstaten, for overholdelse av de relevante bestemmelsene fastsatt i direktiv 1999/93/EF 
(dvs. pålitelighetslisten).

(2) Dvs. de feltene som er angitt i ETSI TS 102 231 — Electronic Signatures and Infrastructures (ESI): Provision of harmonized Trust-
service status information, som er nærmere beskrevet i disse spesifikasjonene for å spesifisere utarbeidingen av medlemsstatenes 
pålitelighetsliste.
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Alle situasjoner der flere organer er ansvarlige for kontroll, akkreditering eller drift, SKAL konsekvent gjenspeiles 
og identifiseres som sådanne i opplysningene om ordningen som en del av PL, herunder i de opplysningene som er 
spesifikke for ordningen, og som angis i «Scheme information URI» (punkt 5.3.7).

Den navngitte operatøren av ordningen (punkt 5.3.4) forventes å underskrive TSL.

S c h e m e  o p e r a t o r  a d d r e s s  (punkt 5.3.5)

Dette feltet er PÅKREVD. Det SKAL angi både postadressen og den elektroniske adressen til rettssubjektet eller den 
bemyndigede organisasjonen som identifiseres i «Scheme operator name»-feltet (punkt 5.3.4). Det SKAL inneholde 
både «PostalAddress» (dvs. gateadresse, sted, [stat eller region/kommune], [postnummer] og ISO 3166-1 alfa-2 
landkode) i samsvar med punkt 5.3.5.1 og «ElectronicAddress» (dvs. e-postadresse og/eller nettstedets URI) i samsvar 
med punkt 5.3.5.2.

S c h e m e  n a m e  (punkt 5.3.6)

Dette feltet er PÅKREVD og skal angi ordningens navn. Det SKAL være en sekvens med flerspråklige tegnstrenger 
(med engelsk (EN) som obligatorisk språk, og eventuelt ett eller flere nasjonale språk) definert slik:

– EN-versjonen SKAL være en tegnstreng som er bygd opp slik:

 CC:EN_name_value

 der:

— «CC» = ISO 3166-1 alfa-2-landkoden brukt i «Scheme territory»-feltet (punkt 5.3.10),

— «:» = brukes som skilletegn,

— «EN_name_value» = «statuslisten for kontroll/akkreditering for sertifiseringstjenester fra ytere 
av sertifiseringstjenester som er under kontroll/akkreditert av den aktuelle 
medlemsstaten som er «Scheme Operator», for overholdelse av de relevante 
bestemmelsene fastsatt i direktiv 1999/93/EF».

– Alle medlemsstaters nasjonale språkversjon SKAL være en tegnstreng som er bygd opp slik:

 CC:name_value

 der:

— «CC» = ISO 3166-1 alfa-2-landkoden brukt i «Scheme territory»-feltet (punkt 5.3.10),

— «:» = brukes som skilletegn,

— «name_value» = offisiell oversettelse til nasjonalspråket av EN_name_value.

Ordningens navn kreves for å kunne identifisere unikt med navn den ordningen det vises til med «Scheme information 
URI», og også for å sikre at dersom en operatør av ordningen driver mer enn én ordning, har hver ordning forskjellig 
navn.

Medlemsstatene og operatørene SKAL forsikre seg om at når en medlemsstat eller en operatør driver mer enn én 
ordning, skal hver ordning ha forskjellig navn.

S c h e m e  i n f o r m a t i o n  U R I  (punkt 5.3.7)

Dette feltet er PÅKREVD og SKAL angi den eller de URI-ene der brukere (avhengige parter) kan innhente opplysninger 
om den spesifikke ordningen (med EN som obligatorisk språk, og eventuelt ett eller flere nasjonale språk). Dette SKAL 
være en sekvens med flerspråklige pekere (med EN som obligatorisk språk, og eventuelt ett eller flere nasjonale språk). 
Den eller de URI-ene det vises til, MÅ angi en bane til «relevante opplysninger om ordningen».
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De relevante opplysningene om ordningen SKAL minst omfatte:

– Generelle innledende opplysninger som vil være felles for alle medlemsstatene med hensyn til pålitelighetslistens 
virkeområde og innhold, og de underliggende kontroll-/akkrediteringsordningene. Den felles teksten som skal 
brukes, er som følger:

 «Denne listen er TSL-gjennomføringen av [den relevante medlemsstatens navn] “pålitelighetsliste over 
kontrollerte/akkrediterte ytere av sertifiseringstjenster” som gir opplysninger om status for kontroll/akkreditering 
for sertifiseringstjenester fra ytere av sertifiseringstjenester (CSP-er) som er under kontroll/akkreditert av 
[den relevante medlemsstatens navn], for overholdelse av de relevante bestemmelsene i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 1999/93/EF av 13. desember 1999 om en fellesskapsramme for elektroniske signaturer.

 Formålet med pålitelighetslisten er å

– angi og levere pålitelige opplysninger om status for kontroll/akkreditering for sertifiseringstjenester fra 
ytere av sertifiseringstjenester som er under kontroll/akkreditert av [den relevante medlemsstatens navn], for 
overholdelse av de relevante bestemmelsene fastsatt i direktiv 1999/93/EF,

– forenkle valideringen av elektroniske signaturer som støttes av de angitte kontrollerte/akkrediterte 
sertifiseringstjenestene fra de oppførte CSP-ene.

Pålitelighetslisten til en medlemsstat inneholder et visst minimum av opplysninger om kontrollerte/akkrediterte 
CSP-er som utsteder kvalifiserte sertifikater i samsvar med bestemmelsene fastsatt i direktiv 1999/93/EF (artikkel 3 
nr. 3, artikkel 3 nr. 2 og artikkel 7 nr. 1 bokstav a)), herunder opplysninger om det QC som støtter en elektronisk 
signatur, og hvorvidt signaturen er framstilt av et sikkert signaturframstillingssystem eller ikke.

CSP-ene som utsteder kvalifiserte sertifikater (CQ-er) oppført her, kontrolleres av [den relevante medlemsstatens 
navn] og kan også akkrediteres for overholdelse av bestemmelsene fastsatt i direktiv 1999/93/EF, herunder kravene 
i vedlegg I (krav til QC-er) og i vedlegg II (krav til CSP-er som utsteder QC-er). Den relevante «kontrollordningen» 
(samt ordningen for «frivillig akkreditering») er definert og skal oppfylle de relevante kravene i direktiv 1999/93/
EF, særlig dem som er fastsatt i artikkel 3 nr. 3, artikkel 8 nr. 1, artikkel 11 (samt artikkel 2 nr. 13, artikkel 3 nr. 2, 
artikkel 7 nr. 1 bokstav a), artikkel 8 nr. 1 og artikkel 11).

Tilleggsopplysninger om andre kontrollerte/akkrediterte CSP-er som ikke utsteder QC-er, men som yter tjenester 
tilknyttet elektroniske signaturer (f.eks. CSP som yter tidsstemplingstjenester og utsteder tidsstempeltegn, CSP 
som utsteder ikke-kvalifiserte sertifikater osv.), tas med på pålitelighetslisten og i denne TSL-gjennomføringen på 
nasjonalt plan på frivillig basis.»

– Spesifikke opplysninger om de underliggende kontroll-/akkrediteringsordningene, særlig(1)

– opplysninger om kontrollordningen som gjelder for alle CSPQC,

– eventuelt opplysninger om den nasjonale frivillige akkrediteringsordningen som gjelder for alle CSPQC,

– eventuelt opplysninger om kontrollordningen som gjelder for alle CSP-er som ikke utsteder QC-er,

– eventuelt opplysninger om den nasjonale frivillige akkrediteringsordningen som gjelder for alle CSP-er som 
ikke utsteder QC-er.

– Disse spesifikke opplysningene SKAL for hver underliggende ordning oppført ovenfor, minst omfatte

– en generell beskrivelse,

– opplysninger om prosessen som kontroll-/akkrediteringsorganet følger for å føre kontroll med / akkreditere 
CSP-er, og som CSP-er følger i forbindelse med kontrollen/akkrediteringen,

– opplysninger om kriteriene som benyttes ved kontroll/akkreditering av CSP-er.

– Eventuelt spesifikke opplysninger om de spesifikke kvalifiseringene som noen av de fysiske eller binære (logiske) 
objektene som er generert eller utstedt som et resultat av yting av en sertifiseringstjeneste, kan ha rett til å motta på 
grunnlag av sitt samsvar med bestemmelsene og kravene fastsatt på nasjonalt plan, herunder betydningen av en slik 
kvalifisering og de tilknyttede nasjonale bestemmelsene og kravene.

(1) De siste to settene med opplysninger er av avgjørende betydning for at avhengige parter skal kunne vurdere kvaliteten og 
sikkerhetsnivået på slike kontroll-/akkrediteringsordninger. Disse settene med opplysninger skal gis på PL-nivå ved bruk av den 
foreliggende «Scheme information URI» (punkt 5.3.7 — opplysninger som gis av medlemsstaten), «Scheme type/community/rules» 
(punkt 5.3.9 — ved bruk av en tekst som er felles for alle medlemsstater) og «TSL policy/legal notice» (punkt 5.3.11 — en tekst 
som er felles for alle medlemsstater, som viser til direktiv 1999/93/EF, samtidig som hver medlemsstat har mulighet til å tilføye 
tekst/referanser som er spesifikke for medlemsstaten). Ytterligere opplysninger om kontroll-/akkrediteringsordninger for CSP-er 
som ikke utsteder QC-er, kan gis på tjenestenivå når det er relevant og påkrevd (f.eks. for å skille mellom forskjellige kvalitets-/
sikkerhetsnivåer) ved bruk av «Scheme service definition URI» (punkt 5.5.6).
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Ytterligere opplysninger som er spesifikke for medlemsstaten om ordningen, KAN dessuten gis på frivillig basis. Dette 
SKAL omfatte

– opplysninger om de kriteriene og reglene som skal brukes til å velge kontroll-/revisjonsorganer og definere hvordan 
CSP-ene kontrolleres (føres tilsyn med) / akkrediteres (revideres) av dem,

– andre kontaktopplysninger og generelle opplysninger som gjelder driften av ordningen.

S t a t u s  d e t e r m i n a t i o n  a p p r o a c h  (punkt 5.3.8)

Dette feltet er PÅKREVD og SKAL angi identifikatoren for metoden for å bestemme status. Følgende spesifikke URI 
SKAL brukes, som registrert og beskrevet nedenfor:

URI: http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/StatusDetn/appropriate

Beskrivelse: Tjenester som er listeført, får sin status bestemt av eller på vegne av operatøren av ordningen, i samsvar 
med et egnet system for en angitt medlemsstat som tillater «kontroll» (og eventuelt «frivillig akkreditering») av ytere 
av sertifiseringstjenester som er etablert på statens territorium (eller er etablert i en tredjestat dersom det er snakk 
om «frivillig akkreditering»), og som utsteder kvalifiserte sertifikater til allmennheten i samsvar med artikkel 3 nr. 3 
(henholdsvis artikkel 3 nr. 2 eller artikkel 7 nr. 1 bokstav a)) i direktiv 1999/93/EF, og som eventuelt tillater «kontroll» 
/ «frivillig akkreditering» av ytere av sertifiseringstjenester som ikke utsteder kvalifiserte sertifikater, i samsvar med 
én eller flere nasjonalt definerte og etablerte «anerkjente godkjenningsordninger» som er gjennomført på nasjonalt 
plan for å føre kontroll med at tjenester fra CSP-er som ikke utsteder QC-er, er i samsvar med bestemmelsene fastsatt 
i direktiv 1999/93/EF, og som eventuelt utvides med nasjonale bestemmelser om yting av slike sertifiseringstjenester.

S c h e m e  t y p e / c o m m u n i t y / r u l e s  (punkt 5.3.9)

Dette feltet er PÅKREVD og SKAL inneholde minst følgende registrerte URI-er:

– en URI som er felles for alle medlemsstatenes pålitelighetslister, og som peker mot en beskrivende tekst som SKAL 
gjelde for alle PL-er:

 http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/schemerules/common

– som innebærer at medlemsstatens ordning (identifisert ved «TSL type» (punkt 5.3.3) og «Scheme name» 
(punkt 5.3.6)) inngår i en overgripende ordning (dvs. en TSL som har pekere til alle medlemsstater som 
offentliggjør og vedlikeholder en PL i form av en TSL),

– der brukere kan finne politikk/regler som tjenester oppført på listen SKAL vurderes mot, og som type TSL (se 
punkt 5.3.3) kan bestemmes ut fra,

– der brukere kan få en beskrivelse av hvordan de skal bruke og tolke innholdet i TSL-gjennomføringen av 
pålitelighetslisten. Disse bruksreglene SKAL være felles for alle medlemsstaters pålitelighetslister, uavhengig 
av type listeført tjeneste og hvilke kontroll-/akkrediteringsordninger det er snakk om,

Beskrivende tekst:

«Deltaking i en ordning

Hver medlemsstat skal lage en «pålitelighetsliste over kontrollerte eller akkrediterte ytere av sertifiseringstjenester» 
som gir opplysninger om status for kontroll/akkreditering for sertifiseringstjenester fra ytere av sertifiseringstjenester 
(CSP-er) som er under kontroll / akkreditert av den relevante medlemsstaten, for overholdelse av de relevante 
bestemmelsene i europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/93/EF av 13. desember 1999 om en fellesskapsramme 
for elektroniske signaturer.

Det skal også vises til denne TSL-gjennomføringen av en slik pålitelighetsliste i listen over lenker (pekere) til hver 
medlemsstats TSL-gjennomføring av sin pålitelighetsliste, som Kommisjonen sammenstiller.

Politikk/regler for vurdering av listeførte tjenester

Pålitelighetslisten til en medlemsstat skal inneholde et visst minimum av opplysninger om kontrollerte/akkrediterte 
CSP-er som utsteder kvalifiserte sertifikater i samsvar med bestemmelsene fastsatt i direktiv 1999/93/EF (artikkel 3 
nr. 3, artikkel 3 nr. 2 og artikkel 7 nr. 1 bokstav a)), herunder opplysninger om det kvalifiserte sertifikatet (QC) som 
støtter en elektronisk signatur, og hvorvidt signaturen er framstilt av et sikkert signaturframstillingssystem eller 
ikke.
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CSP-ene som utsteder kvalifiserte sertifikater (QC-er), skal kontrolleres av den medlemsstaten der de er etablert 
(dersom de er etablert i en medlemsstat), og kan også akkrediteres for overholdelse av bestemmelsene fastsatt i 
direktiv 1999/93/EF, herunder kravene i vedlegg I (krav til QC-er) og i vedlegg II (krav til CSP-er som utsteder 
QC-er). CSP-er som utsteder QC-er som er akkreditert i en medlemsstat, skal fortsatt høre inn under den riktige 
kontrollordningen i den medlemsstaten, med mindre de ikke er etablert i den medlemsstaten. Den relevante 
«kontrollordningen» (samt ordningen for «frivillig akkreditering») er definert og skal oppfylle de relevante kravene 
i direktiv 1999/93/EF, særlig dem som er fastsatt i artikkel 3 nr. 3, artikkel 8 nr. 1, artikkel 11 (samt artikkel 2 nr. 13, 
artikkel 3 nr. 2, artikkel 7 nr. 1 bokstav a), artikkel 8 nr. 1 og artikkel 11).

Tilleggsopplysninger om andre kontrollerte/akkrediterte CSP-er som ikke utsteder QC-er, men som yter tjenester 
tilknyttet elektroniske signaturer (f.eks. CSP som yter tidsstemplingstjenester og utsteder tidsstempeltegn, CSP som 
utsteder ikke-kvalifiserte sertifikater osv.), kan tas med på pålitelighetslisten og i denne TSL-gjennomføringen på 
nasjonalt plan på frivillig basis.

CSP-er som ikke utsteder QC-er, men som yter tilleggstjenester, kan høre inn under en ordning for «frivillig 
akkreditering» (som definert i og i samsvar med direktiv 1999/93/EF) og/eller i henhold til en nasjonalt 
definert «anerkjent godkjenningsordning» gjennomført på nasjonal plan for å føre kontroll med overholdelse av 
bestemmelsene fastsatt i direktiv 1999/93/EF, og eventuelt av nasjonale bestemmelser med hensyn til yting av 
sertifiseringstjenester (i henhold til direktivets artikkel 2 nr. 11). Noen av de fysiske eller binære (logiske) objektene 
som er generert eller utstedt som et resultat av yting av en sertifiseringstjeneste, kan ha rett til en særlig «kvalifisering» 
på grunnlag av sitt samsvar med bestemmelsene og kravene fastsatt på nasjonalt plan, men betydningen av en slik 
«kvalifisering» vil sannsynligvis være begrenset til utelukkende å gjelde på nasjonalt plan.

Fortolkning av TSL-gjennomføringen av pålitelighetslisten

De overordnede retningslinjene for bruk for applikasjoner, tjenester eller produkter for elektroniske signaturer 
som er avhengige av en TSL-gjennomføring av en pålitelighetsliste i samsvar med vedlegget til kommisjonsvedtak 
2009/767/EF, er som følger:

En «CA/QC» «Service type identifier» («Sti»)-post (og tilsvarende en CA/QC-post ytterligere kvalifisert som en 
«rot-CA/QC» ved bruk av utvidelsen «Service information extension» («Sie») «additionalServiceInformation»)

– angir at fra den «Service digital identifier» («Sdi»)-identifiserte CA (og tilsvarende i CA-hierarkiet fra 
den «Sdi»-identifiserte rot-CA) fra den tilsvarende CSP-en (se tilknyttede TSP-informasjonsfelter) er alle 
utstedte sluttenhetssertifikater kvalifiserte sertifikater (QC-er), forutsatt at det i sertifikatet hevdes at de er 
dette ved bruk av egnede ETSI TS 101 862-definerte Qc-erklæringer (dvs. QcC, QcSSCD) og/eller ETSI 
TS 101 456-definert QCP(+) OID-er (og dette er garantert av utstedende CSP og sikret av medlemsstatens 
kontroll-/akkrediteringsorgan)

Merk: Dersom ingen «Sie» «Qualification»-opplysninger foreligger, eller dersom et sluttenhetssertifikat 
som hevdes å være et QC, ikke er «ytterligere identifisert» gjennom en tilhørende «Sie»-post, skal de 
«maskinlesbare» opplysningene som skal ligge i QC-et, være under kontroll/akkreditert for å være korrekte. 
Det betyr at bruken (eller ikke) av de egnede ETSI-definerte Qc-erklæringene (dvs. QcC, QcSSCD) og/eller 
ETSI-definerte QCP(+) OID-ene er sikret å være i samsvar med det som hevdes av CSP-en som utsteder QC-er.

– og DERSOM «Sie» «Qualification»-opplysninger foreligger, skal i tillegg til den ovennevnte fortolkningsregelen 
for standard bruk, de sertifikatene som identifiseres ved bruk av denne «Sie» «Qualification»-posten, som 
bygger på prinsippet om en sekvens av «filtre» som ytterligere identifiserer et sett med sertifikater, vurderes 
i henhold til de tilknyttede «qualifiers», som gir ytterligere opplysninger om «SSCD-støtte» og/eller at 
sertifikatet utstedes til en juridisk person (f.eks. de sertifikatene som inneholder en spesifikk OID i Certificate 
Policy-utvidelsen, og/eller har et spesifikt «Key usage»-mønster, og/eller filtreres ved bruk av en spesifikk verdi 
som skal vises i et spesifikt sertifikatfelt eller i en utvidelse osv.). Disse «qualifiers» er en del av følgende sett 
med «qualifiers», som brukes for å kompensere for mangelen på opplysninger i tilsvarende QC-innhold, og 
som brukes henholdsvis

– for å angi typen av SSCD-støtte:

– «QCWithSSCD» som betyr «QC som støttes av et SSCD», eller

– «QCNoSSCD» som betyr «QC som ikke støttes av et SSCD», eller

– «QCSSCDStatusAsInCert» som betyr at det er sikret at opplysninger om SSCD-støtte er med i ethvert 
QC under «Sdi-»/«Sie»-angitte opplysninger i denne CA/QC-posten,

OG/ELLER

– for å angi utstedelse til juridisk person:

– «QCForLegalPerson» som betyr «Sertifikat utstedt til en juridisk person».
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 Den overordnede fortolkningsregelen for enhver annen post av typen «Sti» er at den listeførte tjenesten som er 
navngitt i samsvar med verdien i «Sn»-feltet og identifiseres unikt ved hjelp av verdien i «Sdi»-feltet, har en 
gjeldende kontroll-/akkrediteringsstatus som er i samsvar med verdien i «Scs»-feltet fra og med den datoen som er 
angitt i «Current status starting date and time». Særlige fortolkningsregler for eventuelle tilleggsopplysninger om 
en listeført tjeneste (f.eks. «Service information extensions»-felt) kan eventuelt finnes i den medlemsstatsspesifikke 
URI-en som en del av det gjeldende «Scheme type/community/rules»-feltet.

 Se avsnittet Tekniske spesifikasjoner for en felles mal for «Pålitelighetslisten over kontrollerte eller akkrediterte 
ytere av sertifiseringstjenester» i vedlegget til kommisjonsvedtak 2009/767/EF for flere opplysninger om felter, 
beskrivelse og betydning for TSL-gjennomføringen av medlemsstatenes pålitelighetslister.»

– En URI som er spesifikk for hver medlemsstats pålitelighetsliste og som peker mot en beskrivende tekst som SKAL 
gjelde denne medlemsstatens PL:

 http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/schemerules/CC

 der CC = ISO 3166-1 alfa-2-landkoden brukt i «Scheme territory»-feltet (punkt 5.3.10),

– der brukere kan finne den angitte medlemsstatens spesifikke politikk/regler, som tjenester oppført på listen SKAL 
vurderes mot, i samsvar med medlemsstatens egnede kontrollordning og frivillige akkrediteringsordninger,

– der brukere kan få en angitt medlemsstats spesifikke beskrivelse av hvordan de skal bruke og tolke 
innholdet i TSL-gjennomføringen av pålitelighetslisten, når det gjelder sertifiseringstjenestene som ikke er 
knyttet til utstedelse av QC-er. Dette kan brukes til å indikere en mulig granularitet i de nasjonale kontroll-/
akkrediteringsordningene knyttet til CSP-er som ikke utsteder QC-er, og hvordan feltene «Scheme service 
definition URI» (punkt 5.5.6) og «Service information extension» brukes til dette formål.

 Medlemsstatene KAN definere ytterligere URI-er fra ovennevnte medlemsstats spesifikke URI (dvs. URI-er som er 
definert fra denne hierarkiske spesifikke URI).

S c h e m e  t e r r i t o r y  (punkt 5.3.10)

I forbindelse med disse spesifikasjonene er dette feltet PÅKREVD og SKAL angi hvilken stat ordningen er opprettet i 
(ISO 3166-1 alfa-2 landkode).

T S L  p o l i c y / l e g a l  n o t i c e  (punkt 5.3.11)

I forbindelse med disse spesifikasjonene er dette feltet PÅKREVD og SKAL angi ordningens politikk eller inneholde 
en uttalelse om ordningens juridiske status eller juridiske krav som ordningen skal oppfylle for den jurisdiksjonen der 
ordningen er opprettet, og/eller eventuelle begrensninger og vilkår som PL vedlikeholdes eller offentliggjøres under.

Dette SKAL være en flerspråklig tegnstreng (ren tekst) som består av to deler:

– En første, obligatorisk del som er felles for alle medlemsstaters PL-er (med EN som obligatorisk språk og eventuelt 
ett eller flere nasjonale språk), som angir at gjeldende rettslig ramme er direktiv 1999/93/EF og dets tilhørende 
gjennomføring i lovgivningen i den medlemsstaten som er angitt i feltet «Scheme Territory».

 Engelsk versjon av den felles teksten:

 «The applicable legal framework for the present TSL implementation of the Trusted List of supervised/accredited 
Certification Service Providers for [name of the relevant Member State] is the Directive 1999/93/EC of the European 
Parliament and of the Council of 13 December 1999 on a Community framework for electronic signatures and its 
implementation in [name of the relevant Member State] laws.»

 Tekst på en medlemsstats nasjonale språk: [offisiell oversettelse av ovenstående engelske tekst].

– En annen valgfri del som er spesifikk for hver PL (med EN som obligatorisk språk og eventuelt ett eller flere 
nasjonale språk), med henvisning til spesifikke gjeldende nasjonale rettslige rammer (f.eks. særlig i forbindelse med 
nasjonale kontroll-/akkrediteringsordninger for CSP-er som ikke utsteder QC-er).
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H i s t o r i c a l  i n f o r m a t i o n  p e r i o d  (punkt 5.3.12)

Dette feltet er PÅKREVD og SKAL angi varigheten (heltall) som de historiske opplysningene i TSL-en oppgis for. 
Denne heltallsverdien skal oppgis i antall dager, og i forbindelse med disse spesifikasjonene SKAL den være større enn 
eller lik 3 653 (dvs. at TSL-gjennomføringen av medlemsstatenes PL MÅ inneholde historiske opplysninger for minst 
ti år). Høyere verdier skal ta behørig hensyn til de juridiske kravene til oppbevaring av data i den medlemsstaten som er 
angitt i «Scheme Territory» (punkt 5.3.10).

P o i n t e r s  t o  o t h e r  T S L s  (punkt 5.3.13)

I forbindelse med disse spesifikasjonene er dette feltet PÅKREVD og SKAL omfatte, dersom tilgjengelig, pekeren til 
en ETSI TS 102 231-kompatibel form av listen sammenstilt av EF over lenker (pekere) til alle TSL-gjennomføringer 
av pålitelighetslister fra medlemsstatene. Spesifikasjoner fra ETSI TS 102 231, punkt 5.3.13, skal gjelde, samtidig som 
det tillates bruk av en valgfri digital identitet som representerer utstederen av den TSL-en det pekes til, og som har det 
formatet som er angitt i punkt 5.5.3.

Merk: I påvente av ETSI TS 102 231-kompatibel gjennomføring av listen sammenstilt av EF over lenker til 
medlemsstatens TSL-gjennomføring av sine PL-er, SKAL dette feltet IKKE brukes.

L i s t  i s s u e  d a t e  a n d  t i m e  (punkt 5.3.14)

Dette feltet er PÅKREVD og SKAL angi datoen og klokkeslettet (UTC uttrykt som Zulu) da TSL-en ble utstedt, ved 
hjelp av verdien for dato og klokkeslett som angitt i ETSI TS 102 231, punkt 5.1.4.

N e x t  u p d a t e  (punkt 5.3.15)

Dette feltet er PÅKREVD og SKAL angi siste dato og klokkeslett (UTC uttrykt som Zulu) for utstedelse av neste TSL, 
eller settes til null for å angi en lukket TSL (ved hjelp av verdien for dato og klokkeslett som angitt i ETSI TS 102 231, 
punkt 5.1.4).

Dersom det ikke er noen midlertidige statusendringer for noen TSP eller tjeneste som er omfattet av ordningen, MÅ 
TSL-en utstedes på nytt innen utløpstidspunktet for forrige TSL som ble utstedt.

I forbindelse med disse spesifikasjonene SKAL forskjellen mellom dato og klokkeslett for «Next update» og «List issue 
date and time» ikke overstige seks (6) måneder.

D i s t r i b u t i o n  p o i n t s  (punkt 5.3.16)

Dette feltet er VALGFRITT. Dersom det brukes, SKAL det angi steder der den aktuelle TSL-gjennomføringen av PL-en 
er offentliggjort, og der ajourføringer til den aktuelle TSL-en er å finne. Dersom det er angitt flere distribusjonspunkter, 
MÅ alle ha identiske kopier av den aktuelle TSL-en eller dens ajourførte versjon. Når dette feltet brukes, formateres det 
som en sekvens av strenger som ikke kan være tom, og hver av dem er i samsvar med RFC 3986(1).

S c h e m e  e x t e n s i o n s  (punkt 5.3.17)

Dette feltet er VALGFRITT og brukes ikke i forbindelse med disse spesifikasjonene.

List of Trust Service Providers

Dette feltet er VALGFRITT.

Dersom ingen CSP er eller er blitt kontrollert/akkreditert i forbindelse med ordningen i en medlemsstat, SKAL dette 
feltet utelates. Det er imidlertid avtalt at selv når en medlemsstat ikke har noen CSP som er kontrollert eller akkreditert 
gjennom ordningen, SKAL medlemsstaten gjennomføre en TSL der dette feltet er utelatt. Utelatelse av CSP på listen 
SKAL bety at det ikke er noen CSP-er som er under kontroll/akkreditert i den staten som er angitt i «Scheme Territory».

Dersom én eller flere CSP-tjenester er eller er blitt kontrollert/akkreditert gjennom ordningen, SKAL feltet inneholde en 
sekvens som identifiserer hver CSP som yter én eller flere av disse kontrollerte/akkrediterte tjenestene, med detaljer om 
kontroll-/akkrediteringsstatus og statushistorikk for hver av CSP-ens tjenester (TSP = CSP i figuren nedenfor).

(1) IETF RFC 3986: «Uniform Resource Identifiers (URI): Generic syntax».
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Listen over TSP-er er organisert som angitt i figuren ovenfor. For hver TSP er det en sekvens med felter som inneholder 
opplysninger om TSP («TSP Information»), fulgt av en liste med tjenester. For hver av disse listeførte tjenestene er det 
en sekvens med felter som inneholder opplysninger om tjenesten («Service Information»), og en sekvens med felter om 
godkjenning av tjenestens statushistorikk («Service approval history»).

TSP Information

TSP(1)

T S P  n a m e  (punkt 5.4.1)

Dette feltet er PÅKREVD og SKAL angi navnet på det rettssubjektet som er ansvarlig for CSP-ens tjenester som er 
eller er blitt kontrollert eller akkreditert i samsvar med ordningen. Dette er en sekvens med flerspråklige tegnstrenger 
(med EN som obligatorisk språk, og eventuelt ett eller flere nasjonale språk). Dette navnet MÅ være det navnet som 
brukes i den formelle juridiske registreringen, og som all formell kommunikasjon skal stiles til.

T S P  t r a d e  n a m e  (punkt 5.4.2)

Dette feltet er VALGFRITT, og dersom det forekommer, SKAL det angi et alternativt navn som CSP-en bruker for å 
identifisere seg ved yting av de tjenestene som inngår i denne TSL-en under posten «TSP name» (punkt 5.4.1).

Merk: Dersom en CSP som er ett rettssubjekt, yter tjenester under forskjellige handelsnavn eller i forskjellige spesifikke 
sammenhenger, kan det være like mange CSP-poster som slike spesifikke sammenhenger (f.eks. poster for navn/
handelsnavn). Et alternativ er å føre opp hver enkelt CSP (rettssubjekt) bare én gang og gi spesifikke opplysninger for 
hver tjeneste. Det er opp til operatøren av ordningen i medlemsstaten å ta opp og sammen med CSP-en finne fram til 
den mest egnede metoden.

T S P  a d d r e s s  (punkt 5.4.3)

Dette feltet er PÅKREVD og SKAL angi både postadressen og den elektroniske adressen til rettssubjektet eller 
den bemyndigede organisasjonen i «TSP name»-feltet (punkt 5.4.1). Den SKAL inneholde både «PostalAddress» 
(dvs. gateadresse, sted, [stat eller region/kommune], [postnummer] og ISO 3166-1 alfa-2 landkode) i samsvar med 
punkt 5.3.5.1, og «ElectronicAddress» (dvs. e-postadresse og/eller nettstedets URI) i samsvar med punkt 5.3.5.2.
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T S P  i n f o r m a t i o n  U R I  (punkt 5.4.4)

Dette feltet er PÅKREVD og SKAL angi den eller de URI-ene der brukerne (f.eks. avhengige parter) kan finne CSP-
spesifikke opplysninger. Dette SKAL være en sekvens med flerspråklige pekere (med EN som obligatorisk språk, og 
eventuelt ett eller flere nasjonale språk). Den eller de angitte URI-ene MÅ gi en bane til opplysninger som beskriver de 
generelle vilkårene for CSP-en, dens praksis, juridiske spørsmål, kundebehandling og andre allmenne opplysninger som 
gjelder for alle dens tjenester oppført under dens CSP-post i TSL.

Merk: Dersom en CSP som er ett rettssubjekt, yter tjenester under forskjellige handelsnavn eller i forskjellige spesifikke 
sammenhenger, og dette er gjenspeilet i like mange TSP-poster som slike spesifikke sammenhenger, SKAL dette feltet 
angi opplysninger knyttet til det spesifikke settet med tjenester som er oppført under en bestemt TSP/TradeName-post.

T S P  i n f o r m a t i o n  e x t e n s i o n s  (punkt 5.4.5)

Dette feltet er VALGFRITT, og dersom det forekommer, KAN det brukes av operatøren i samsvar med ETSI TS 
102 231-spesifikasjonene (punkt 5.4.5) til å gi spesifikke opplysninger som skal tolkes i samsvar med reglene i den 
spesifikke ordningen.

List of Services

Dette feltet er PÅKREVD og SKAL inneholde en sekvens som identifiserer hver av CSP-ens godkjente tjenester 
og den tjenestens godkjenningsstatus (og historikken til den statusen). Minst én tjeneste må listeføres (også dersom 
opplysningene er utelukkende historiske).

Ettersom oppbevaring av historiske opplysninger om listeførte tjenester er PÅKREVD i henhold til disse spesifikasjonene, 
MÅ disse historiske opplysningene oppbevares, selv om tjenestens gjeldende status normalt ikke ville kreve at den er 
listeført (f.eks. dersom tjenesten er trukket tilbake). Derfor MÅ en CSP være med selv når dens eneste listeførte tjeneste 
har en slik status, for å bevare historikken.

Service Information

TSP(1) Service(1)

S e r v i c e  t y p e  i d e n t i f i e r  (punkt 5.5.1)

Dette feltet er PÅKREVD og SKAL angi identifikatoren for tjenestetypen i samsvar med typen for disse TSL-
spesifikasjonene (dvs. «/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/TSLtype/generic»).

Når den listeførte tjenesten er knyttet til utstedelsen av kvalifiserte sertifikater, SKAL angitt URI være http://uri.etsi.org/
TrstSvc/Svctype/CA/QC (en sertifiseringsmyndighet som utsteder kvalifiserte sertifikater).

Når den listeførte tjenesten er knyttet til utstedelsen av pålitelighetstjenestetegn som ikke er QC-er og ikke støtter 
utstedelsen av QC-er, SKAL angitt URI være en av de URI-ene som er definert i ETSI 102 231 og oppført i dens punkt D.2, 
som gjelder dette feltet. Denne regelen SKAL anvendes også for de pålitelighetstjenestetegnene som er under kontroll/
akkreditert for å oppfylle visse kvalifikasjoner i samsvar med medlemsstatenes lovgivning (f.eks. såkalte kvalifiserte 
tidsstempeltegn i Tyskland eller Ungarn), og angitt URI SKAL være en av de URI-ene som er definert i ETSI 102 231 
og oppført i dens punkt D.2, som gjelder dette feltet (f.eks. TSA for nasjonalt definerte kvalifiserte tidsstempeltegn). 
Når det er relevant, KAN slik spesifikk nasjonal kvalifisering av pålitelighetstjenestetegn angis i tjenesteposten, og 
additionalServiceInformation-utvidelsen (punkt 5.8.2) i punkt 5.5.9 («Service information extension») SKAL brukes 
til dette formålet.

Som et generelt standardprinsipp SKAL det være én post for hvert enkelt X.509v3-sertifikat (f.eks. for en 
sertifiseringstjeneste av CA/QC-typen) under de listeførte sertifiseringstjenestene fra en CSP som er oppført på 
pålitelighetslisten (f.eks. en sertifiseringsmyndighet som (direkte) utsteder QC-er). Under noen nøye forutsatte 
omstendigheter og nøye styrte og godkjente forhold KAN en medlemsstats kontroll-/akkrediteringsorgan beslutte å 
bruke X.509v3-sertifikatet for en rot-CA eller overordnet (Upper Level) CA (f.eks. en sertifiseringsmyndighet som 
ikke direkte utsteder sluttenhets-QC-er, men som sertifiserer et hierarki av CA-er ned til CA-er som utsteder QC-er 
til sluttenheter), som «Sdi» for én enkelt post på listen over tjenester fra en listeført CSP. Konsekvensene (fordeler og 
ulemper) ved å bruke X.509v3 rot-CA eller overordnet CA-sertifikat som «Sdi»-verdi for PL-tjenesteposter, må vurderes 
nøye og godkjennes av medlemsstatene(1). Når et slikt tillatt unntak fra standardprinsippet benyttes, MÅ dessuten 
medlemsstaten gi nødvendig dokumentasjon for å forenkle sertifiseringsbanens oppbygging og verifisering.

(1) Bruk av et rot-CA X.509v3-sertifikat som «Sdi»-verdi for en listeført tjeneste, vil tvinge operatøren til å vurdere hele settet 
med sertifiseringstjenester under en slik rot-CA som en helhet når det gjelder «kontroll-/akkrediteringsstatus». F.eks. vil enhver 
statusendring som kreves fra én enkelt CA under det listeførte rothierarkiet, tvinge hele hierarkiet til å anta den statusendringen.
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Merk: TSP-er KAN i likhet med OCSP-respondere og CRL-utstedere som er en del av CSPQC-sertifiseringstjenester 
og underlagt bruken av separate nøkkelpar for henholdsvis å undertegne OCSP-svar og CRL-er, også listeføres i denne 
malen for TSL ved å bruke følgende kombinasjon av URI-er:

– Verdi for «Service type identifier» (punkt 5.5.1):

 http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svctype/Certstatus/OCSP

 kombinert med følgende verdi for utvidelsen additionalServiceInformation (punkt 5.8.2) for «Service information 
extension» (punkt 5.5.9):

 http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/SvcInfoExt/OCSP-QC

 Beskrivelse: en yter av sertifikatstatus som driver en OCSP-tjener som et ledd i en tjeneste fra CSP som utsteder 
kvalifiserte sertifikater.

– Verdi for «Service type identifier» (punkt 5.5.1):

 http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svctype/Certstatus/CRL

 kombinert med følgende verdi for utvidelsen additionalServiceInformation (punkt 5.8.2) for «Service information 
extension» (punkt 5.5.9):

 http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/SvcInfoExt/CRL-QC

 Beskrivelse: en yter av sertifikatstatus som driver en CRL som et ledd i en tjeneste fra CSP som utsteder kvalifiserte 
sertifikater.

– Verdi for «Service type identifier» (punkt 5.5.1):

 http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svctype/CA/QC

 kombinert med følgende verdi for utvidelsen additionalServiceInformation (punkt 5.8.2) for «Service information 
extension» (punkt 5.5.9):

 http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/SvcInfoExt/RootCA-QC

 Beskrivelse: en rotsertifiseringsmyndighet som det kan fastsettes en sertifiseringsbane fra, ned til en 
sertifiseringsmyndighet som utsteder kvalifiserte sertifikater.

– Verdi for «Service type identifier» (punkt 5.5.1):

 http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svctype/TSA

 kombinert med følgende verdi for utvidelsen additionalServiceInformation (punkt 5.8.2) for «Service information 
extension» (punkt 5.5.9):

 http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/SvcInfoExt/TSS-QC

 Beskrivelse: en tidsstemplingstjeneste som ledd i en tjeneste fra en yter av sertifiseringstjenester som utsteder 
kvalifiserte sertifikater som utsteder TST som kan brukes ved verifiseringen av en kvalifisert signatur for å sikre og 
utvide signaturens gyldighet når QC er tilbakekalt eller utløpt.

S e r v i c e  n a m e  (punkt 5.5.2)

Dette feltet er PÅKREVD og SKAL angi det navnet som CSP-en er identifisert under i «TSP name» (punkt 5.4.1), når 
CSP-en yter de tjenestene som er angitt i «Service type identifier» (punkt 5.5.1). Dette SKAL være en sekvens med 
flerspråklige tegnstrenger (med EN som obligatorisk språk, og eventuelt ett eller flere nasjonale språk).

S e r v i c e  d i g i t a l  i d e n t i t y  (punkt 5.5.3)

Dette feltet er PÅKREVD og SKAL angi minst én forekomst av en digital identifikator som er unik for den tjenesten 
hvis type er angitt i «Service type identifier» (punkt 5.5.1), som tjenesten entydig kan identifiseres ved.
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I disse spesifikasjonene SKAL den digitale identifikatoren som brukes i dette feltet, være det relevante X.509v3-
sertifikatet som er en gjengivelse av den eller de offentlige nøklene som CSP-en bruker til å yte den tjenesten hvis type 
er angitt i «Service type identifier» (punkt 5.5.1) (dvs. nøkkelen som brukes av en rot-CA/QC, nøkkelen som brukes til 
å underskrive sertifikater(1), eventuelt utstede tidsstempeltegn eller underskrive CRL-er, eller underskrive OCSP-svar). 
Dette tilknyttede X.509v3-sertifikatet SKAL brukes som minste påkrevde digitale identifikator (som en gjengivelse av 
den eller de offentlige nøklene som CSP-en bruker til å yte den listeførte tjenesten). Ytterligere identifikatorer KAN 
brukes på følgende måte, men alle MÅ vise til samme identitet (dvs. det tilknyttede X.509v3-sertifikatet):

a) sertifikatets særskilte navn (DN) som kan brukes til å verifisere elektroniske signaturer fra den CSP-tjenesten som 
er angitt i «Service type identifier» (punkt 5.5.1),

b)  den tilhørende offentlige nøkkelens identifikator (dvs. X.509v3 SubjectKeyIdentifier eller SKI-verdi),

c)  den tilhørende offentlige nøkkelen.

Som et generelt standardprinsipp SKAL den digitale identifikatoren (dvs. det tilhørende X.509v3-sertifikatet) IKKE 
forekomme mer enn én gang på pålitelighetslisten, dvs. at det SKAL være én post for hvert enkelt X.509v3-sertifikat for 
en sertifiseringstjeneste under de listeførte sertifiseringstjenestene fra en CSP på pålitelighetslisten. Omvendt SKAL ett 
enkelt X.509v3-sertifikat brukes i én enkelt tjenestepost som «Sdi»-verdi.

Merknad 1: Det eneste tilfellet der det ovennevnte generelle standardprinsippet ikke får anvendelse, er situasjonen 
der ett enkelt X.509v3-sertifikat brukes ved utstedelse av forskjellige typer pålitelighetstjenestetegn som det gjelder 
forskjellige kontroll-/akkrediteringsordninger for; for eksempel brukes på den ene side ett enkelt X.509v3-sertifikat av 
en CSP ved utstedelse av QC-er under en egnet kontrollordning, og på den annen side ved utstedelse av ikke-kvalifiserte 
sertifikater under en annen kontroll-/akkrediteringsstatus. I dette tilfellet og eksempelet ville det bli brukt to poster med 
forskjellige «Sti»-verdier (f.eks. henholdsvis CA/QC og CA/PKC i det gitte eksempelet) og med samme «Sdi»-verdi 
(det tilhørende X.509v3-sertifikatet).

Gjennomføringene er ASN.1- eller XML-avhengige og SKAL være i samsvar med ETSI TS 102 231-spesifikasjonene 
(for ASN.1 se vedlegg A til ETSI TS 102 231, og for XML se vedlegg B til ETSI TS 102 231).

Merknad 2: Når det må gis ytterligere «qualification»-opplysninger for den identifiserte tjenesteposten, SKAL 
operatøren av ordningen, når det er relevant, vurdere bruk av utvidelsen «additionalServiceInformation» (punkt 5.8.2) 
i feltet «Service information extension» (punkt 5.5.9) i samsvar med formålet for å gi slike ytterligere «qualification»-
opplysninger. Dessuten kan operatøren eventuelt bruke punkt 5.5.6 («Scheme service definition URI»).

S e r v i c e  c u r r e n t  s t a t u s  (punkt 5.5.4)

Dette feltet er PÅKREVD og SKAL angi identifikatoren for tjenestens status ved én av disse URI-ene:

– Under kontroll (http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/Svcstatus/undersupervision),

– Kontroll av tjeneste under opphør (http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/Svcstatus/
supervisionincessation),

– Kontroll opphørt (http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/Svcstatus/supervisionceased),

– Kontroll tilbakekalt (http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/Svcstatus/supervisionrevoked),

– Akkreditert (http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svcstatus/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/Svcstatus/accredited),

– Akkreditering opphørt (http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/Svcstatus/
accreditationceased),

– Akkreditering tilbakekalt (http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/Svcstatus/
accreditationrevoked).

Ovennevnte statuser SKAL innenfor rammen av disse spesifikasjonene for pålitelighetslisten tolkes slik:

– Under kontroll: Den tjenesten som er identifisert i «Service digital identity» (punkt 5.5.3), og som leveres av 
yteren av sertifiseringstjenester (CSP) identifisert i «TSP name» (punkt 5.4.1), er for øyeblikket under kontroll, for 
overholdelse av bestemmelsene fastsatt i direktiv 1999/93/EF, av den medlemsstaten som er identifisert i «Scheme 
territory» (punkt 5.3.10) der CSP-en er etablert.

(1) Dette kan være sertifikatet for en CA som utsteder sluttenhetssertifikater (f.eks. CA/PKC, CA/QC) eller sertifikatet fra en 
pålitelig-rot-CA som det kan finnes en bane fra, ned til kvalifiserte sluttenhetssertifikater. Avhengig av om disse opplysningene og 
opplysningene som ligger i hvert sluttenhetssertifikat som er utstedt under denne pålitelige roten, kan brukes for entydig fastsettelse 
av egnede kjennetegn for alle kvalifiserte sertifikater eller ikke, kan det være nødvendig å utfylle disse opplysningene («Service 
digital identity») med «Service information extensions»-data (se punkt 5.5.9).
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– Kontroll av tjeneste under opphør: Den tjenesten som er identifisert i «Service digital identity» (punkt 5.5.3), og 
som ytes av CSP-en som er identifisert i «TSP name» (punkt 5.4.1), er for øyeblikket under opphør, men er fortsatt 
under kontroll til kontrollen er opphørt eller tilbakekalt. Dersom en annen juridisk person enn den som er identifisert 
i «TSP name», har tatt over ansvaret for å sikre denne opphørsfasen, skal identiteten til denne nye juridiske personen 
eller reserven (reserve-CSP) angis i punkt 5.5.6 i tjenesteposten.

– Kontroll opphørt: Gyldigheten til kontrollvurderingen er opphørt uten at tjenesten som er identifisert i «Service 
digital identity» (punkt 5.5.3), er vurdert på nytt. Tjenesten er fra datoen for gjeldende status ikke lenger under 
kontroll, ettersom tjenesten anses for å ha opphørt.

– Kontroll tilbakekalt: Etter tidligere å ha vært under kontroll, har CSP-ens tjeneste og eventuelt CSP-en selv 
mislyktes i fortsatt å overholde bestemmelsene fastsatt i direktiv 1999/93/EF, som fastsatt av den medlemsstaten 
som er identifisert i «Scheme territory» (punkt 5.3.10) der CSP-en er etablert. Derfor kreves det at tjenestens 
virksomhet opphører, og må anses som opphørt av ovennevnte årsaker.

Merknad 1: Statusverdien «Kontroll tilbakekalt» kan være en definitiv status, selv om CSP-ens virksomhet da fullstendig 
opphører; det er ikke nødvendig å migrere til enten «Kontroll av tjeneste under opphør« eller «Kontroll opphørt» i dette 
tilfellet. Den eneste måten å endre statusen «Kontroll tilbakekalt» på, er på nytt å begynne å overholde bestemmelsene 
fastsatt i direktiv 1999/93/EF i samsvar med relevant og gjeldende kontrollordning i den medlemsstaten som eier PL, og 
få tilbake statusen «Under kontroll». Status «Kontroll av tjeneste under opphør» eller «Kontroll opphørt» forekommer 
bare når en CSP direkte stanser sine tilknyttede tjenester under kontroll, ikke når kontrollen er tilbakekalt.

– Akkreditert: En akkrediteringsvurdering er utført av akkrediteringsorganet på vegne av den medlemsstaten som 
er identifisert i «Scheme territory» (punkt 5.3.10), og den tjenesten som er identifisert i «Service digital identity» 
(punkt 5.5.3), og som ytes av CSP-en(1) identifisert i «TSP name» (punkt 5.4.1), er funnet å være i samsvar med 
bestemmelsene fastsatt i direktiv 1999/93/EF.

Merknad 2: Når de brukes i forbindelse med en CSP som utsteder QC-er som er etablert i «Scheme territory» 
(punkt 5.3.10), MÅ de følgende to statusene «Akkreditering tilbakekalt» og «Akkreditering opphørt» betraktes som 
«transitt-statuser», og de MÅ ikke brukes som verdi for «Service current status» ettersom de, dersom de brukes, 
umiddelbart MÅ følges i «Service approval history information» eller i «Service current status» med «Under kontroll», 
eventuelt fulgt av en annen kontrollstatus definert ovenfor, og som vist i figur 1. Når de brukes i forbindelse med 
en CSP som ikke utsteder QC-er når det bare er en tilknyttet «frivillig akkrediteringsordning» uten noen tilhørende 
kontrollordning, eller i forbindelse med en CSP som utsteder QC-er der CSP-en ikke er etablert i «Scheme territory» 
(punkt 5.3.10) (f.eks. i en tredjestat), KAN statusene «Akkreditering tilbakekalt» og «Akkreditering opphørt» brukes 
som verdi for «Service current status»:

– Akkreditering opphørt: Gyldigheten til akkrediteringsvurderingen er opphørt uten at tjenesten som er identifisert i 
«Service digital identity» (punkt 5.5.3), er vurdert på nytt.

– Akkreditering tilbakekalt: Etter tidligere å ha vært i samsvar med ordningens kriterier, har den tjenesten som 
er identifisert i «Service digital identity» (punkt 5.5.3), og som leveres av yteren av sertifiseringstjenester (CSP) 
identifisert i «TSP name» (punkt 5.4.1), og eventuelt CSP-en selv, mislyktes i fortsatt å overholde bestemmelsene 
fastsatt i direktiv 1999/93/EF.

Merknad 3: Nøyaktig de samme statusverdiene må brukes for CSP-er som utsteder QC-er, og for CSP-er som ikke utsteder 
QC-er (f.eks. ytere av tidsstemplingstjenester som utsteder TST-er, CSP-er som utsteder ikke-kvalifiserte sertifikater 
osv.). «Service Type identifier» (punkt 5.5.1) skal brukes til å skille mellom gjeldende kontroll-/akkrediteringsordninger.

Merknad 4: Ytterligere statustilknyttede «qualification»-opplysninger definert på nivået for nasjonale kontroll-/
akkrediteringsordninger for CSP-er som ikke utsteder QC-er, KAN gis på tjenestenivå når det er relevant og påkrevd 
(f.eks. for å skille mellom forskjellige kvalitets-/sikkerhetsnivåer). Operatører av ordningen SKAL bruke utvidelsen 
«additionalServiceInformation» (punkt 5.8.2) i feltet «Service information extension» (punkt 5.5.9) i samsvar med 
formålet for å gi slike ytterligere «kvalifiseringsopplysninger». Dessuten kan operatøren eventuelt bruke punkt 5.5.6 
(«Scheme service definition URI»).

C u r r e n t  s t a t u s  s t a r t i n g  d a t e  a n d  t i m e  (punkt 5.5.5)

Dette feltet er PÅKREVD og SKAL angi datoen og klokkeslettet da gjeldende godkjenningsstatus trådte i kraft (verdi 
for dato og klokkeslett som definert i ETSI TS 102 231, punkt 5.1.4).

S c h e m e  s e r v i c e  d e f i n i t i o n  U R I  (punkt 5.5.6)

Dette feltet er VALGFRITT, og dersom det forekommer, SKAL det angi den eller de URI-ene der avhengige parter kan 
innhente tjenestespesifikke opplysninger som gis av operatøren av ordningen, som en sekvens av flerspråklige pekere 
(med EN som obligatorisk språk, og eventuelt ett eller flere nasjonale språk).

(1) Merk at denne akkrediterte CSP-en kan være etablert i en annen medlemsstat enn den som er identifisert i «Scheme territory» for 
TSL-gjennomføringen av PL-en, eller i en tredjestat (se artikkel 7 nr. 1 bokstav a) i direktiv 1999/93/EF).
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Når de brukes, MÅ den eller de URI-ene det vises til, angi en bane til opplysninger som beskriver tjenesten som angitt 
i ordningen. Særlig KAN dette eventuelt omfatte:

a)  URI som angir identiteten til reserve-CSP-en ved kontroll av en tjeneste under opphør som en reserve-CSP er 
involvert i (se «Service current status» — punkt 5.5.4),

b) URI som leder til dokumenter som gir ytterligere opplysninger om bruken av en nasjonalt definert spesifikk 
kvalifikasjon for en kontrollert/akkreditert tjeneste som yter pålitelighetstjenestetegn i henhold til bruken av feltet 
«Service information extension» (punkt 5.5.9) med en «additionalServiceInformation»-utvidelse som definert i 
punkt 5.8.2.

S e r v i c e  s u p p l y  p o i n t s  (punkt 5.5.7)

Dette feltet er VALGFRITT, og dersom det forekommer, SKAL det angi den eller de URI-ene der avhengige parter kan 
få adgang til tjenesten gjennom en sekvens med tegnstrenger hvis syntaks MÅ være i samsvar med RFC 3986.

T S P  s e r v i c e  d e f i n i t i o n  U R I  (punkt 5.5.8)

Dette feltet er VALGFRITT, og dersom det forekommer, SKAL det angi den eller de URI-ene der avhengige parter 
kan innhente tjenestespesifikke opplysninger som gis av TSP-en som en sekvens av flerspråklige pekere (med EN som 
obligatorisk språk, og eventuelt ett eller flere nasjonale språk). Den eller de URI-ene det vises til, MÅ angi en bane til 
opplysninger som beskriver tjenesten som angitt av TSP-en.

S e r v i c e  i n f o r m a t i o n  e x t e n s i o n s  (punkt 5.5.9)

I forbindelse med disse spesifikasjonene er dette feltet VALGFRITT, men SKAL forekomme når de opplysningene som 
er gitt i «Service digital identity» (punkt 5.5.3), ikke er tilstrekkelige til entydig å identifisere de kvalifiserte sertifikatene 
utstedt av denne tjenesten, og/eller de opplysningene som forekommer i de tilknyttede kvalifiserte sertifikatene, ikke 
muliggjør maskinlesbar identifisering av hvorvidt QC-et støttes av et SSCD(1).

I forbindelse med disse spesifikasjonene, når bruken er PÅKREVD, f.eks. for CA/QC-tjenester, SKAL det valgfrie 
opplysningsfeltet «Service information extensions» («Sie») brukes og bygges opp i samsvar med «Qualifications»-
utvidelsen definert i ETSI TS 102 231 vedlegg L.3.1, som en sekvens av én eller flere tupler, der hver tuppel inneholder

– (filtre) opplysninger som skal brukes for under den «Sdi»-identifiserte sertifiseringstjenesten ytterligere å identifisere 
den eksakte tjenesten (dvs. settet med kvalifiserte sertifikater) som det kreves/gis ytterligere opplysninger for, med 
hensyn til forekomsten av eller mangelen på SSCD-støtte (og/eller utstedelse til en juridisk person), og

– tilknyttede opplysninger («qualifiers») som angir om dette ytterligere identifiserte settet med kvalifiserte sertifikater 
støttes av et SSCD eller ikke (når disse opplysningene er «QCSSCDStatusAsInCert»; dette betyr at disse tilknyttede 
opplysningene er en del av QC under et ETSI-standardisert maskinlesbart format(2), og/eller opplysninger om at 
slike QC-er blir utstedt til juridiske personer (standard er at de betraktes som utstedt bare til fysiske personer).

– QCWithSSCD (http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/SvcInfoExt/QCWithSSCD): betyr 
at det er sikret av CSP-en og kontrollert (kontrollmodell) eller revidert (akkrediteringsmodell) av medlemsstaten 
(henholdsvis dens kontrollorgan eller akkrediteringsorgan) at ethvert QC som utstedes i forbindelse med 
tjenesten (QCA), identifisert i «Service digital identity» (punkt 5.5.3) og ytterligere identifisert av ovennevnte 
(filtre) opplysninger, som under den «Sdi»-identifiserte sertifiseringstjenesten brukes til ytterligere å identifisere 
det nøyaktige settet med kvalifiserte sertifikater som disse ytterligere opplysningene kreves for med hensyn til 
forekomsten av eller mangelen på SSCD-støtte, ER støttet av et SSCD (dvs. at privatnøkkelen som er knyttet til den 
offentlige nøkkelen i sertifikatet, oppbevares i et sikkert signaturframstillingssystem i samsvar med vedlegg III til 
direktiv 1999/93/EF).

– QCNoSSCD (http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/SvcInfoExt/QCNoSSCD): betyr at 
det er sikret av CSP-en og kontrollert (kontrollmodell) eller revidert (akkrediteringsmodell) av medlemsstaten 
(henholdsvis dens kontrollorgan eller akkrediteringsorgan) at ethvert QC som utstedes i forbindelse med tjenesten 
(rot-CA/QC eller CA/QC), identifisert i «Service digital identity» (punkt 5.5.3) og ytterligere identifisert av 
ovennevnte (filtre) opplysninger, som under den «Sdi»-identifiserte sertifiseringstjenesten brukes til ytterligere å 
identifisere det nøyaktige settet med kvalifiserte sertifikater som disse ytterligere opplysningene kreves for med 
hensyn til forekomsten av eller mangelen på SSCD-støtte, IKKE ER støttet av et SSCD (dvs. at privatnøkkelen 
som er knyttet til den offentlige nøkkelen i sertifikatet, ikke oppbevares i et sikkert signaturframstillingssystem i 
samsvar med vedlegg III til direktiv 1999/93/EF).

(1) Se avsnitt 2.2 i dette dokumentet.
(2) Dette viser til en relevant kombinasjon av ETSI-definert QcCompliance-erklæring, QcSSCD-erklæringer [ETSI TS 101 862] eller 

et QCP/QCP + ETSI-definert OID [ETSI TS 101 456].
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– QCSSCDStatusAsInCert (http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/SvcInfoExt/QCSSCDStatusAsInCert): 
betyr at det er sikret av CSP-en og kontrollert (kontrollmodell) eller revidert (akkrediteringsmodell) av medlemsstaten 
(henholdsvis dens kontrollorgan eller akkrediteringsorgan) at ethvert QC som utstedes i forbindelse med tjenesten (CA/QC), 
identifisert i «Service digital identity» (punkt 5.5.3) og ytterligere identifisert av ovennevnte (filtre) opplysninger, som under 
den «Sdi»-identifiserte sertifiseringstjenesten brukes til ytterligere å identifisere det nøyaktige settet med kvalifiserte sertifikater 
som disse ytterligere opplysningene kreves for med hensyn til forekomsten av eller mangelen på SSCD-støtte, SKAL inneholde 
maskinlesbare opplysninger som angir om QC-et er støttet av et SSCD eller ikke.

– QCForLegalPerson (http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/SvcInfoExt/QCForLegalPerson): betyr at det 
er sikret av CSP-en og kontrollert (kontrollmodell) eller revidert (akkrediteringsmodell) av medlemsstaten (henholdsvis dens 
kontrollorgan eller akkrediteringsorgan) at ethvert QC som utstedes i forbindelse med tjenesten (QCA), identifisert i «Service 
digital identity» (punkt 5.5.3) og ytterligere identifisert av ovennevnte (filtre) opplysninger, som under den «Sdi»-identifiserte 
sertifiseringstjenesten brukes til ytterligere å identifisere det nøyaktige settet med kvalifiserte sertifikater som disse ytterligere 
opplysningene kreves for med hensyn til utstedelsen til juridiske personer, ER utstedt til juridiske personer.

Disse «qualifiers» skal bare brukes som en utvidelse, dersom tjenestetypen er http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svctype/CA/QC.

Dette feltet er gjennomføringsspesifikt (ASN.1 eller XML) og MÅ være i samsvar med spesifikasjonene fastsatt i ETSI TS 102 231 
vedlegg L.3.1.

I forbindelse med en XML-gjennomføring skal det spesifikke innholdet i slike ytterligere opplysninger kodes ved hjelp av xsd-filen 
angitt i kapittel 3.

Service Approval History

Dette feltet er VALGFRITT, men MÅ forekomme dersom «Historical information period» (punkt 5.3.12) ikke er null. I forbindelse 
med disse spesifikasjonene MÅ altså ordningen inneholde historiske opplysninger. I tilfeller der historiske opplysninger er ment 
å skulle oppbevares, men tjenesten ikke har noen historikk før gjeldende status (dvs. den første registrerte status eller historiske 
opplysninger ikke er oppbevart av operatøren av ordningen), SKAL dette feltet være tomt. Ellers, for hver endring i gjeldende status 
for TSP-tjenesten i det tidsrommet for historiske opplysninger som er angitt i ETSI TS 102 231 punkt 5.3.12, SKAL opplysninger 
om tidligere godkjenningsstatus gis i synkende rekkefølge etter dato og klokkeslett for statusendring (dvs. den datoen og det 
klokkeslettet da den etterfølgende godkjenningsstatusen trådte i kraft).

Dette SKAL være en sekvens av historiske opplysninger som definert under.

TSP(1) Service(1) History(1)

S e r v i c e  t y p e  i d e n t i f i e r  (punkt 5.6.1)

Dette feltet er PÅKREVD og SKAL angi tjenestetypens identifikator, med det formatet og den betydningen som er brukt i «TSP 
Service Information — Service type identifier» (punkt 5.5.1).

S e r v i c e  n a m e  (punkt 5.6.2)

Dette feltet er PÅKREVD og SKAL angi navnet på den CSP-en som ytte den tjenesten som er identifisert i «TSP Service Information 
— Service type identifier» (punkt 5.5.1), med det formatet og den betydningen som er brukt i «TSP Service Information — Service 
name» (punkt 5.5.2). Dette punktet krever ikke at navnet er det samme som det som ble angitt i punkt 5.5.2. En navneendring KAN 
være ett av de forholdene som krever ny status.

S e r v i c e  d i g i t a l  i d e n t i t y  (punkt 5.6.3)

Dette feltet er PÅKREVD og SKAL angi minst én forekomst av en digital identifikator som er unik for den tjenesten som er angitt 
i «TSP Service Information — Service digital identity» (punkt 5.5.3) med samme format og betydning.

S e r v i c e  p r e v i o u s  s t a t u s  (punkt 5.6.4)

Dette feltet er PÅKREVD og SKAL angi identifikatoren til tjenestens forrige status, med det formatet og den betydningen som er 
brukt i «TSP Service Information — Service current status» (punkt 5.5.4).

P r e v i o u s  s t a t u s  s t a r t i n g  d a t e  a n d  t i m e  (punkt 5.6.5)

Dette feltet er PÅKREVD og SKAL angi datoen og klokkeslettet da den forrige aktuelle statusen trådte i kraft, med det formatet og 
den betydningen som er brukt i «TSP Service Information — Service current status starting date and time» (punkt 5.5.5).
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S e r v i c e  i n f o r m a t i o n  e x t e n s i o n s  (punkt 5.6.6)

Dette feltet er VALGFRITT og KAN brukes av operatører av ordningen til å gi spesifikke tjenesterelaterte opplysninger 
med det formatet og den betydningen som er brukt i «TSP Service Information — Service information extensions» 
(punkt 5.5.9).

TSP(1) Service(1) History(2)

Samme som for TSP(1) Service(1) History(2) (før History 1)

…

TSP(1) Service(2)

Samme som for TSP(1) Service 2 (eventuelt)

TSP(1)Service(2) History(1)

…

TSP(2) Information

Samme som for TSP 2 (eventuelt)

Samme som for TSP 2 Service 1

Samme som for TSP 2 Service 1 History 1

…

Signed TSL

TSL-en, som er opprettet i henhold til disse spesifikasjonene, BØR(1) underskrives av «Scheme operator name» 
(punkt 5.3.4) for å sikre dens gyldighet og integritet.

Det anbefales at signaturens format SKAL være CAdES BES/EPES for ASN.1-gjennomføringer, og XAdES BES/EPES 
som definert ved ETSI TS 101 903-spesifikasjoner for XML-gjennomføringer(2). Slike gjennomføringer av elektroniske 
signaturer SKAL oppfylle kravene som angitt i henholdsvis vedlegg A eller B til ETSI TS 102 231.

Ytterligere generelle krav med hensyn til signaturen er angitt i avsnittene nedenfor.

S c h e m e  i d e n t i f i c a t i o n  (punkt 5.7.2)

Dette feltet er PÅKREVD og SKAL angi en referanse tildelt av operatøren av ordningen, og referansen skal unikt 
identifisere ordningen beskrevet i disse spesifikasjonene og den opprettede TSL-en, og MÅ tas med ved beregning av 
signaturen. Dette forventes å være en tegnstreng eller bitstreng.

I forbindelse med disse spesifikasjonene SKAL den tildelte referansen være en sammenkjeding av «TSL type» 
(punkt 5.3.3), «Scheme name» (punkt 5.3.6) og verdien av utvidelsen SubjectKeyIdentifier for sertifikatet som 
operatøren av ordningen bruker til å underskrive TSL-en elektronisk.

S i g n a t u r e  a l g o r i t h m  i d e n t i f i e r  (punkt 5.7.3)

Dette feltet er PÅKREVD og SKAL angi den kryptografiske algoritmen som er brukt til å opprette signaturen. Avhengig 
av den algoritmen som er brukt, KAN dette feltet kreve ytterligere parametrer. Dette feltet MÅ tas med ved beregning 
av signaturen.

(1) Mens gjennomføringen av medlemsstatenes PL-er i fullstendig samsvar med ETSI TS 102 231, dvs. elektronisk signert, kan betraktes 
som det ideelle målet for alle medlemsstater, vil de, for å garantere en helt samvirkende, direktekoplet og maskinlesbar ramme som 
skal forenkle valideringen og bruken over landegrensene av QES og AdESQC, av praktiske årsaker få mulighet til å gjennomføre sine 
PL-er i midlertidige former i samsvar med disse tekniske spesifikasjonene, forutsatt at de sikrer at disse midlertidige PL-formene 
spres gjennom sikre kanaler.

(2) Det er obligatorisk å beskytte den operatøren av ordningen som underskriver sertifikatet med signaturen, på en av de måtene som er 
angitt i henholdsvis ETSI TS 101 733 eller ETSI TS 101 903.
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S i g n a t u r e  v a l u e  (punkt 5.7.4)

Dette feltet er PÅKREVD og SKAL inneholde den faktiske verdien til den digitale signaturen. Alle feltene i TSL-en 
(unntatt selve signaturverdien) MÅ tas med ved beregning av signaturen.

T S L  e x t e n s i o n s  (punkt 5.8)

expiredCertsRevocationInfo Extension (punkt 5.8.1)

Denne utvidelsen er VALGFRI. Når den brukes, MÅ den være i samsvar med spesifikasjonene i ETSI TS 102 231, 
punkt 5.8.1.

additionalServiceInformation Extension (punkt 5.8.2)

Denne VALGFRIE utvidelsen MÅ, når den brukes, brukes bare på tjenestenivå og bare i det feltet som er definert i 
punkt 5.5.9 («Service information extension»). Den brukes for å gi ytterligere opplysninger om en tjeneste. Dette SKAL 
være en sekvens av én eller flere tupler, der hver tuppel angir

a) en URI som identifiserer de ytterligere opplysningene, f.eks.

– en URI som angir en nasjonalt definert spesifikk kvalifikasjon for en kontrollert/akkreditert tjeneste som yter 
pålitelighetstjenestetegn, f.eks.

– et spesifikt sikkerhets-/kvalitetsgranularitetsnivå med hensyn til en nasjonal kontroll-/akkrediteringsordning 
for CSP-er som ikke utsteder QC-er (f.eks. RGS */**/*** i Frankrike, spesifikk kontrollstatus definert i 
nasjonal lovgivning for spesifikke CSP-er som utsteder QC-er i Tyskland), se merknad 4 til «Service 
current status» — punkt 5.5.4,

– eller en spesifikk juridisk status for en kontrollert/akkreditert tjeneste som yter pålitelighetstjenestetegn 
(f.eks. nasjonalt definert «kvalifisert TST» som i Tyskland eller Ungarn),

– eller en spesifikk politikkidentifikator i et X.509v3-sertifikat angitt i «Sdi»-feltet,

– eller en registrert URI som angitt i «Service type identifier», punkt 5.5.1, for ytterligere å angi at den tjenesten 
som identifiseres i «Sti», deltar som en komponenttjeneste hos en yter av sertifiseringstjenester som utsteder 
QC (f.eks. OCSP-QC, CRL-QC og rot-CA-QC),

b)  en valgfri streng som inneholder verdien for serviceInformation, med den betydningen som angis i ordningen (f.eks. 
*, ** eller ***),

c)  eventuelle valgfrie ytterligere opplysninger angitt i et format som er spesifikt for ordningen.

Fjerning av referanser hos URI-en BØR gi dokumenter som er menneskelesbare, som inneholder alle detaljer som 
kreves for å forstå utvidelsen, særlig med hensyn til å forklare betydningen av de gitte URI-ene, og der det angis de 
mulige verdiene for serviceInformation samt betydningen av hver verdi.

Q u a l i f i c a t i o n s  E x t e n s i o n  (punkt L.3.1)

Beskrivelse: Dette feltet er VALGFRITT, men SKAL forekomme når bruken av det er PÅKREVD, f.eks. for rot-
CA/QC eller CA/QC-tjenester, og når

– de opplysningene som gis i «Service digital identity», ikke er tilstrekkelige til entydig å identifisere 
de kvalifiserte sertifikatene som er utstedt av denne tjenesten,

– de opplysningene som forekommer i de tilknyttede kvalifiserte sertifikatene, ikke muliggjør 
maskinleselig identifikasjon av hvorvidt QC-et støttes av et SSCD eller ikke.

Denne VALGFRIE utvidelsen MÅ, når den brukes, brukes bare i det feltet som er definert i «Service 
information extension» (punkt 5.5.9). 

Format: En ikke-tom sekvens på ett eller flere Qualification-elementer (punkt L.3.1.2) som definert i ETSI TS 
102 231 vedlegg L.3.
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KAPITTEL II

ETSI XSD-FIL FOR ETSI TS 102 231 VERSJON 3

Disse opplysningene gis i sin nåværende form. Dersom det oppstår problemer ved bruk av denne xsd-filen, bør de 
rapporteres til ETSI slik at de kan rettes.
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KAPITTEL III

XSD-FIL FOR KODING AV «SIE»-FELTET

Disse opplysningene gis i sin nåværende form.
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KAPITTEL IV

SPESIFIKASJONER FOR TSL-GJENNOMFØRINGEN AV PÅLITELIGHETSLISTEN I ET 
MENNESKELESBART FORMAT

TSL-gjennomføringen av pålitelighetslisten i et menneskelesbart format (HR), MÅ være offentlig tilgjengelig og kunne 
brukes elektronisk. Den BØR gis i form av et PDF-dokument i henhold til ISO 32000 som MÅ være formatert i samsvar 
med profilen PDF/A (ISO 19005).

Innholdet i det PDF/A-baserte HR-formatet av TSL-gjennomføringen av pålitelighetslisten BØR oppfylle følgende 
krav:

– strukturen på HR-formatet BØR gjenspeile den logiske modellen som er beskrevet i punkt 5.1.2 i ETSI TS 102 231,

– alle felter som inngår, BØR vises og angi

– feltets tittel (f.eks. «Service type identifier»),

– feltets verdi (f.eks. «CA/QC»),

– betydningen (beskrivelse) av feltets verdi, når det er relevant og særlig som fastsatt i vedlegg D til ETSI TS 
102 231, eller i disse spesifikasjonene for registrerte URI-er (f.eks. «en sertifiseringsmyndighet som utsteder 
offentlige nøkkelsertifikater»),

– flere språkversjoner som fastsatt i TSL-gjennomføringen av pålitelighetslisten, når det er relevant,

– følgende felter og tilhørende verdier for digitale sertifikater som forekommer i feltet «Service digital identity», BØR 
minst vises i HR-formatet:

– Versjon

– Serienummer

– Signaturalgoritme

– Utsteder

– Gyldig fra

– Gyldig til

– Emne

– Offentlig nøkkel

– Sertifikatpolitkk

– Identifikator for emnenøkkel

– CRL-distribusjonspunkter

– Identifikator for myndighetsnøkkel

– Nøkkelbruk

– Grunnleggende begrensninger

– Tommelfingeravtrykksalgoritme

– Tommelfingeravtrykk

– HR-formatet BØR enkelt kunne skrives ut,

– HR-formatet KAN underskrives elektronisk. Når det er underskrevet, MÅ det underskrives av operatøren av 
ordningen i samsvar med samme signaturspesifikasjoner som for TSL-gjennomføringen av pålitelighetslisten.

___________________________
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

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

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2), og

ut fra følgende betraktninger:

1) Rådsdirektiv 96/96/EF av 20. desember 1996 om 
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om teknisk 
kontroll av motorvogner og deres tilhengere(3) er blitt 
betydelig endret flere ganger(4). Ettersom det skal gjøres 
ytterligere endringer, bør direktivet omarbeides av 
klarhetshensyn.

2) Innenfor rammen av den felles transportpolitikken 
bør veitrafikken i Fellesskapet foregå under best 
mulige forhold, med hensyn til både sikkerhet og 
konkurransevilkår som gjelder for transportørene i de 
forskjellige medlemsstatene.

3) Veksten i veitrafikken og de økte farene og skadevirkningene 
den medfører, stiller alle medlemsstatene overfor de 
samme alvorlige sikkerhetsproblemene.

4) Kontrollen som utføres i løpet av et kjøretøys levetid, bør 
være forholdsvis enkel, rask og billig.

5) Fellesskapets minstestandarder og -metoder for kontroll 
av punktene angitt i dette direktiv, bør derfor fastsettes 
ved særdirektiver.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 141 av 6.6.2009, s. 12, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 103/2010 av 1. oktober 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til  
Den europeiske unions tidende nr. 70 av 16.12.2010, s. 10.

(1) EUT C 224 av 30.8.2008, s. 66.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 23. september 2008 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT), og rådsbeslutning av 30. mars 2009.
(3) EFT L 46 av 17.2.1997, s. 1.
(4) Se vedlegg III del A.

6) Det er nødvendig at de standardene og metodene som er 
fastsatt i særdirektivene, raskt kan tilpasses den tekniske 
utviklingen, og at det innføres en framgangsmåte 
for et nært samarbeid mellom medlemsstatene og 
Kommisjonen i en komité for tilpasning av direktivet om 
teknisk kontroll av motorvogner og deres tilhengere til 
den tekniske utvikling, for å lette gjennomføringen av de 
tiltakene som er nødvendige i denne forbindelse.

7) For bremseanlegg er det vanskelig å fastsette 
standarder for lufttrykksregulering, hvor lang tid det 
tar å fylle kompressoren o.l., på grunn av forskjellene i 
prøvingsutstyr og prøvingsmetoder i Fellesskapet.

8) Alle som berøres av den tekniske kontrollen av kjøretøyer, 
erkjenner at kontrollmetoden, og særlig om kjøretøyet 
er lastet, delvis lastet eller ubelastet, kan innvirke på 
kontrollørenes vurdering av bremseanleggets pålitelighet.

9) Fastsettelse av referanseverdier for bremsekraft ved 
kjøretøyets forskjellige belastningstilstander bør gi 
anledning til å bedre denne vurderingen. Dette direktiv 
bør tillate denne typen kontroll som et alternativ til 
kontroll mot standarder for minstevirkning for hver 
kjøretøygruppe.

10) Med hensyn til bremseanlegg bør dette direktiv 
hovedsakelig omfatte kjøretøyer som er gitt 
typegodkjenning av deler i samsvar med rådsdirektiv 
71/320/EØF av 26. juli 1971 om tilnærming av 
medlemsstatenes lovgivning om bremseanlegg for visse 
grupper av motorvogner og deres tilhengere(5), selv 
om det erkjennes at visse typer kjøretøyer er gitt slik 
typegodkjenning i samsvar med nasjonale standarder som 
kan avvike fra kravene i nevnte direktiv.

11) Medlemsstatene kan utvide bremsekontrollen til 
kjøretøygrupper eller kontrollpunkter som ikke omfattes 
av dette direktiv.

12) Medlemsstatene kan innføre strengere eller hyppigere 
kontroller for bremseanlegg.

(5) EFT L 202 av 6.9.1971, s. 37.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/40/EF

av 6. mai 2009

om teknisk kontroll av motorvogner og deres tilhengere(*)

2015/EØS/37/08
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13) Det er et mål for dette direktiv å holde utslipp på et lavt 
nivå i hele den perioden kjøretøyet er i bruk, ved hjelp av 
regelmessig kontroll av eksosutslippet, og ved å sikre at 
sterkt forurensende kjøretøyer tas ut av bruk inntil de er 
satt i forskriftsmessig stand.

14) Feilinnstilling og utilstrekkelig vedlikehold av motoren 
skader ikke bare motoren, men også miljøet på grunn 
av økt drivstofforbruk og forurensning. Det er viktig å 
utvikle miljøvennlig transport.

15) For motorer med kompresjonstenning (dieselmotorer) 
skal målinger av røyktettheten anses som en tilstrekkelig 
nøyaktig indikator på kjøretøyets vedlikeholdstilstand i 
forbindelse med utslipp.

16) For motorer med elektrisk tenning (bensinmotorer) skal 
målinger av karbonmonoksidutslippet fra eksosrøret 
ved tomgangsturtall anses som en tilstrekkelig nøyaktig 
indikator på kjøretøyets vedlikeholdstilstand i forbindelse 
med utslipp.

17) Den prosentvise andelen av kjøretøyer som nektes 
godkjenning i forbindelse med utslippskontrollen, kan 
bli høy for kjøretøyer som ikke er blitt regelmessig 
vedlikeholdt.

18) For motorvogner med bensinmotor der 
typegodkjenningskravene fastsetter at de skal være 
utstyrt med et avansert utslippskontrollsystem som f.eks. 
treveiskatalysator med lambda-sonde, bør standardene 
for den regelmessige kontrollen av kjøretøyets utslipp 
være strengere enn for vanlige kjøretøyer.

19) Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 98/69/EF 
av 13. oktober 1998 om tiltak mot luftforurensning 
forårsaket av utslipp fra motorvogner(1) er det fastsatt 
krav om at det fra og med år 2000 skal innføres 
egendiagnosesystemer (OBD) for bensindrevne kjøretøyer 
og lette nyttekjøretøyer med sikte på å overvåke hvordan 
kjøretøyets utslippskontrollsystem fungerer i bruk. På 
samme måte kreves det fra 2003 også OBD-systemer for 
nye dieseldrevne kjøretøyer.

20) Medlemsstatene kan eventuelt utelukke visse 
kjøretøyer som anses å ha historisk betydning, fra dette 
direktivs virkeområde. De kan også fastsette egne 
kontrollstandarder for slike kjøretøyer. Denne muligheten 
skal imidlertid ikke føre til at det anvendes strengere 
standarder enn dem de aktuelle kjøretøyene opprinnelig 
var ment å skulle oppfylle.

(1) EFT L 350 av 28.12.1998, s. 1.

21) Det finnes enkle og vanlig forekommende diagnose-
systemer som kontrollorganisasjonene kan bruke til å 
kontrollere de aller fleste av de hastighetsbegrenserne som 
er montert. For kjøretøyer som ikke kan kontrolleres med 
slike eksisterende diagnoseverktøyer, bør myndighetene 
enten benytte tilgjengelig utstyr fra kjøretøyprodusenten 
eller sørge for at det foreligger en ordning for godkjenning 
av prøvingssertifikater fra kjøretøyprodusenten eller 
dennes franchiseorganisasjon.

22) Periodisk verifisering av at hastighetsbegrenseren 
fungerer riktig, bør forenkles for kjøretøyer som er utstyrt 
med det nye registreringsutstyret (digital fartsskriver) 
i samsvar med rådsforordning (EF) nr. 2135/98 av 
24. september 1998 om endring av forordning (EØF) 
nr. 3821/85 om bruk av fartsskriver innen veitransport og 
direktiv 88/599/EØF om gjennomføringen av forordning 
(EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85(2). Siden 2003 er 
utstyret blitt montert i nye kjøretøyer.

23) Det stilles de samme tekniske kravene til drosjer og 
ambulanser som til personbiler. Kontrollpunktene kan 
derfor være de samme, selv om kontrollhyppigheten er en 
annen.

24) Hver medlemsstat skal på sitt eget ansvarsområde sikre 
at tekniske kontroller av kjøretøyer utføres metodisk og 
holder et høyt nivå.

25) Kommisjonen bør verifisere den praktiske 
gjennomføringen av dette direktiv.

26) Siden målene for det foreslåtte tiltaket, som er å 
harmonisere reglene for tekniske kontroller, hindre 
konkurransevridning mellom transportører på vei, og 
sikre at kjøretøyer kontrolleres og vedlikeholdes på riktig 
måte, ikke kan oppnås av medlemsstatene på egenhånd 
og derfor på grunn av tiltakets omfang bedre kan nås på 
fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar 
med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 5. 
I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet som fastsatt 
i nevnte artikkel, går dette direktiv ikke lenger enn det 
som er nødvendig for å nå disse målene.

27) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 
dette direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er gitt Kommisjonen(3).

(2) EFT L 274 av 9.10.1998, s. 1.
(3) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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28) Særlig bør Kommisjonen bemyndiges til å definere 
visse minstestandarder og -metoder for kontroll, og til 
å tilpasse dem til den tekniske utviklingen. Siden disse 
tiltakene har allmenn gyldighet og er beregnet på å endre 
ikke-grunnleggende deler av dette direktiv ved å supplere 
det med nye, ikke-grunnleggende deler, bør de vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll 
fastsatt i artikkel 5a i beslutning 1999/468/EØF.

29) Dette direktiv skal ikke berøre medlemsstatenes 
forpliktelser angående fristene for innarbeiding i nasjonal 
lovgivning av direktivene angitt i vedlegg III del B —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

KAPITTEL I

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Artikkel 1

1. I hver medlemsstat skal alle motorvogner som er 
registrert i medlemsstaten samt motorvognenes tilhengere og 
semitrailere, gjennomgå periodisk teknisk kontroll i samsvar 
med dette direktiv.

2. Hvilke kjøretøygrupper som skal kontrolleres, de tekniske 
kontrollenes hyppighet og obligatoriske kontrollpunkter er 
angitt i vedlegg I og II.

Artikkel 2

Den teknisk kontrollen fastsatt i dette direktiv, skal utføres av 
medlemsstaten eller av et offentlig organ som medlemsstaten 
har gitt myndighet til å utføre slik kontroll, eller av organer 
eller virksomheter som utpekes av og står under direkte tilsyn 
av medlemsstaten, herunder behørig godkjente private organer. 
Dersom virksomheter med ansvar for teknisk kontroll også 
utfører reparasjoner på motorvogner, skal medlemsstatene 
særlig sikre at den tekniske kontrollen er objektiv og holder 
høy kvalitet.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal treffe de tiltak de finner nødvendige 
for at det kan godtgjøres at kjøretøyet er godkjent ved en 
teknisk kontroll som minst oppfyller bestemmelsene i dette 
direktiv.

Disse tiltakene skal meddeles de øvrige medlemsstatene og 
Kommisjonen.

2. Hver medlemsstat skal på lik linje med de bevisene den 
selv utsteder, anerkjenne et bevis som er utstedt i en annen 
medlemsstat der det fastslås at en motorvogn og dens tilhenger 

eller semitrailer som er registrert i sistnevnte medlemsstat, 
er godkjent ved en teknisk kontroll som minst oppfyller 
bestemmelsene i dette direktiv.

3. Medlemsstatene skal så langt mulig anvende egnede 
framgangsmåter for å sikre at bremsevirkningen til kjøretøyene 
registrert på deres territorium, oppfyller kravene i dette direktiv.

KAPITTEL II

UNNTAK

Artikkel 4

1. Medlemsstatene kan utelukke fra dette direktivs 
virkeområde kjøretøyer som tilhører de væpnede styrker, 
styrker som håndhever lov og orden, og brannvesenet.

2. Medlemsstatene kan etter samråd med Kommisjonen 
utelukke fra dette direktivs virkeområde eller fastsette særlige 
bestemmelser om visse kjøretøyer som benyttes under uvanlige 
forhold, og kjøretøyer som aldri, eller nesten aldri, brukes på 
offentlig vei, herunder kjøretøyer som anses å ha historisk 
betydning og er bygd før 1. januar 1960, eller som er tatt 
midlertidig ut av trafikk.

3. Medlemsstatene kan etter samråd med Kommisjonen 
fastsette egne standarder for kontroll av kjøretøyer som anses å 
ha historisk betydning.

Artikkel 5

Uten hensyn til bestemmelsene i vedlegg I og II kan 
medlemsstatene

a) framskynde tidspunktet for den første obligatoriske 
tekniske kontrollen og eventuelt kreve at kjøretøyet blir 
framstilt for kontroll før det registreres,

b) redusere tidsintervallet mellom to påfølgende obligatoriske 
tekniske kontroller,

c) gjøre den tekniske kontrollen av valgfritt utstyr obligatorisk,

d) øke antall kontrollpunkter,

e) utvide kravet om periodisk teknisk kontroll til også å 
omfatte andre kjøretøygrupper,

f) gi påbud om særlige tilleggskontroller,

g) for kjøretøyer registrert på deres territorium, kreve høyere 
minstestandarder for bremsevirkning enn dem som er 
angitt i vedlegg II, og kreve at kontrollene av kjøretøyene 
gjennomføres med tyngre last, forutsatt at disse kravene 
ikke er strengere enn kravene i kjøretøyets opprinnelige 
typegodkjenning.



Nr. 37/78 25.6.2015EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KAPITTEL III

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 6

1. Kommisjonen skal vedta de særdirektivene som er 
nødvendige for fastsettelsen av de minstestandardene og 
-metodene for kontrollen av punktene som er oppført i vedlegg 
II, samt alle endringer som er nødvendige for å tilpasse disse 
standardene og metodene til den tekniske utviklingen.

2. Disse tiltakene, som skal endre ikke-grunnleggende 
deler av dette direktiv ved å supplere det, skal vedtas etter 
framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i 
artikkel 7 nr. 2.

Artikkel 7

1. Kommisjonen skal bistås av en komité for tilpasning til 
den tekniske utvikling av direktivet om teknisk kontroll av 
motorvogner og deres tilhengere.

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1-4 og 
artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som 
det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Artikkel 8

Senest tre år etter innføringen av den periodiske tekniske 
kontrollen av hastighetsbegrensere, skal Kommisjonen på 
grunnlag av de erfaringene som er oppnådd, undersøke om 
de fastsatte kontrollene er tilstrekkelige til å avdekke mangler 
ved eller ulovlige inngrep i hastighetsbegrensere, og om de 
gjeldende reglene bør endres.

Artikkel 9

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

Artikkel 10

Direktiv 96/96/EF, endret ved rettsaktene oppført i vedlegg 
III del A, oppheves, uten at det berører medlemsstatenes 
forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal 
lovgivning av direktivene angitt i vedlegg III del B.

Henvisninger til det opphevede direktiv skal forstås 
som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i 
sammenligningstabellen i vedlegg IV.

Artikkel 11

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

Artikkel 12

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 6. mai 2009.

 For Europaparlamentet For Rådet

 H.-G. PÖTTERING J. KOHOUT

 President Formann
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VEDLEGG I

KJØRETØYGRUPPER UNDERLAGT TEKNISK KONTROLL OG KONTROLLENES HYPPIGHET

Kjøretøygrupper Kontrollenes hyppighet

1. Motorvogner brukt til persontransport og med mer 
enn åtte sitteplasser i tillegg til førersetet

Ett år etter den datoen kjøretøyet ble tatt i bruk første gang, 
deretter årlig

2. Motorvogner brukt til godstransport og med største 
tillatte masse på over 3 500 kg

Ett år etter den datoen kjøretøyet ble tatt i bruk første gang, 
deretter årlig

3.  Tilhengere og semitrailere med største tillatte masse 
på over 3 500 kg

Ett år etter den datoen kjøretøyet ble tatt i bruk første gang, 
deretter årlig

4.  Drosjer, ambulanser Ett år etter den datoen kjøretøyet ble tatt i bruk første gang, 
deretter årlig

5.  Motorvogner med minst fire hjul, som vanligvis 
brukes til godstransport på vei, med største tillatte 
masse på høyst 3 500 kg, unntatt landbrukstraktorer 
og -maskiner

Fire år etter den datoen kjøretøyet ble tatt i bruk første 
gang, deretter hvert annet år

6.  Motorvogner med minst fire hjul, som brukes til 
persontransport, med høyst åtte sitteplasser i tillegg til 
førersetet

Fire år etter den datoen kjøretøyet ble tatt i bruk første 
gang, deretter hvert annet år
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VEDLEGG II

OBLIGATORISKE KONTROLLPUNKTER

Kontrollen skal omfatte minst punktene nevnt nedenfor, forutsatt at disse i den berørte medlemsstaten gjelder obligatorisk 
utstyr på de kjøretøyene som kontrolleres.

Kontrollene fastsatt i dette vedlegg, kan utføres uten demontering av noen av kjøretøyets deler.

Dersom det er mangler på kjøretøyet med hensyn til kontrollpunktene nedenfor, skal vedkommende myndigheter i 
medlemsstatene vedta en framgangsmåte for å fastsette vilkårene for at kjøretøyet kan være i bruk til det oppfyller 
kravene ved en ny teknisk kontroll.

KJØRETØYER I GRUPPE 1, 2, 3, 4, 5 og 6

1. Bremseanlegg

Den tekniske kontrollen av kjøretøyets bremseanlegg skal omfatte følgende punkter. De verdiene som oppnås ved 
kontroll av bremseanlegg, skal i den grad det er praktisk mulig, svare til de tekniske standardene fastsatt i direktiv 71/320/
EØF.

Kontrollpunkter Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes

1.1.  Mekanisk tilstand og virkemåte

1.1.1. Fotbremsens pedallagring – for stram

– slitt pedallagring

– for stor slitasje/slakk

1.1.2.  Bremsepedalens tilstand og betjenings-
innretningens vandring

– for stor vandring, utilstrekkelig vandringsreserve

– betjeningsinnretningen returnerer ikke korrekt

– gummibelegget på bremsepedalen mangler, sitter løst eller er slitt

1.1.3.  Vakuumpumpe eller kompressor og 
beholdere

– det tar for lang tid å oppnå arbeidstrykk

– utilstrekkelig trykk til å aktivere bremsen minst to ganger etter at 
varselsignalet er utløst (eller manometeret varsler fare)

– luftlekkasje som fører til et merkbart trykkfall eller hørbar 
luftutstrømning

1.1.4.  Varselsignal for utilstrekkelig trykk, 
manometer

– defekt varselsignal eller manometer

1.1.5.  Håndbetjent bremseventil – sprukket, skadet, meget slitt

– bremseventil defekt

– mulighet for funksjonssvikt i spindel eller ventil

– løse tilslutninger eller lekkasje i anlegget

– funksjonssvikt

1.1.6.  Parkeringsbrems, betjeningsarm, låse-
innretning

– utilstrekkelig låsing

– for stor slitasje på betjeningsarmens lagring eller på 
sperremekanismen

– for stor vandring (feil ved justeringen)

1.1.7.  Ventiler (bremseventiler, avlastnings-
ventiler, regulatorer o.l.)

– skadede, for stor luftlekkasje

– for stort oljeforbruk i kompressoren

– ikke tilstrekkelig festet eller feil montert

– lekkasje av bremsevæske

1.1.8.  Koplinger på tilhengerbrems – defekte avstengningsventiler eller defekt selvlukkende ventil

– ikke tilstrekkelig festet eller feil montert

– ikke tilstrekkelig tett
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Kontrollpunkter Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes

1.1.9.  Akkumulator, trykkluftbeholder – skadet, korrodert, ikke tett

– dreneringsventil virker ikke

– ikke tilstrekkelig festet eller feil montert

1.1.10.  Bremsekraftforsterker, hovedsylinder 
(hydrauliske anlegg)

– defekt bremsekraftforsterker, ingen virkning

– hovedsylinder defekt eller ikke tett

– hovedsylinder ikke tilstrekkelig festet

– for lite bremsevæske

– lokk på bremsevæskebeholder mangler

– varsellampe for bremsevæsken lyser eller er defekt

– innretningen som varsler for lavt bremsevæskenivå, fungerer 
ikke tilfredsstillende

1.1.11.  Bremserør – fare for svikt eller brudd

– lekkasjer i rør eller tilslutninger

– skadet eller sterkt korrodert

– feil plassert

1.1.12.  Bremseslanger – fare for svikt eller brudd

– skadede, slitte, for korte eller vridde

– lekkasjer i slanger eller tilslutninger

– utvider seg for mye under trykk

– porøse

1.1.13.  Bremsebelegg – nedslitt

– tilsmusset (olje, fett o.l.)

1.1.14.  Bremsetromler, bremseskiver – sterkt slitte, med synlige riper, sprekker, rifter eller andre feil som 
svekker sikkerheten

– tilsmusset (olje, fett o.l.)

– bremseskjold ikke tilstrekkelig festet

1.1.15.  Bremsekabler, stenger, armer, 
forbindelsesledd

– kabler skadet, deformert

– sterkt slitte eller korrodert

– svakheter ved forbindelsesledd mellom kabler eller stag

– kabelføringer defekte

– bremseanleggets frie bevegelse begrenset

– unormal bevegelse av armer, stenger, forbindelsesledd som følge 
av dårlig justering eller sterk slitasje

1.1.16.  Bremsesylindrer (herunder fjær-
bremser og hydrauliske sylindrer)

– sprukne eller skadede

– ikke tette 

– ikke tilstrekkelig festet eller feil montert

– sterkt korrodert

– for stor vandring for stempel/membran/støtstang

– støvbeskyttelseskappe mangler eller er sterkt skadet

1.1.17.  Automatisk lastavhengig bremse-
kraftregulator

– defekt forbindelse

– feil justering

– sitter fast, virker ikke

– mangler

1.1.18.  Automatiske justeringsinnretninger – sitter fast eller unormal bevegelse som følge av sterk slitasje eller 
feil justering

– defekt
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Kontrollpunkter Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes

1.1.19.  Mellomakselbrems (dersom montert 
eller påkrevd)

– feil montert eller feil ved forbindelsene

– defekt

1.2.  Driftsbremsens virkning

1.2.1.  Virkning (gradvis økning til største 
virkning)

– ingen eller utilstrekkelig bremsevirkning på ett eller flere hjul

– bremsevirkningen på det hjulet på akselen som bremses minst, er 
under 70 % av største bremsevirkning på et annet hjul på akselen. 
Ved bremseprøving på vei vil kjøretøyet avvike sterkt fra sin kurs 
under oppbremsing.

– bremsevirkningen ikke gradvis (hugger) 

– reaksjonstiden for lang på ett av hjulene

– store svingninger i bremsevirkningen på grunn av deformerte 
skiver eller ovale tromler

1.2.2.  Bremsevirkning – en koeffisient for bremsevirkning i forhold til største tillatte 
masse eller, for semitrailere, summen av tillatte akseltrykk, når 
denne beregningen er mulig, mindre enn: 

 minste bremsevirkning:

 gruppe 1: 50 %(1)

 gruppe 2: 43 %(2)

 gruppe 3: 40 %(3)

 gruppe 4: 50 %

 gruppe 5: 45 %(4)

 gruppe 6: 50 %

– eller

 en koeffisient for bremsevirkning som er mindre enn de 
referanseverdiene som eventuelt er fastsatt av kjøretøyprodusenten 
for den aktuelle akselen(5)

1.3.  Nødbremsens virkning (dersom det 
benyttes separat anlegg)

1.3.1.  Virkning – bremsen virker ikke på den ene siden

– bremsevirkningen på det hjulet på akselen som bremses minst, er 
under 70 % av største bremsevirkning på et annet hjul på akselen

– bremsevirkningen ikke gradvis (hugger)

– tilhengerens automatiske bremseanlegg virker ikke

1.3.2.  Bremsevirkning – for alle kjøretøygrupper, en koeffisient for bremsevirkning som 
er mindre enn 50 %(6) av driftsbremsens bremsevirkning nevnt i 
nr. 1.2.2. i forhold til største tillatte masse eller, for semitrailere, 
summen av tillatte akseltrykk

1.4.  Parkeringsbremsens virkning

1.4.1.  Virkning – bremsen virker ikke på den ene siden

1.4.2.  Bremsevirkning – for alle kjøretøygrupper, en koeffisient for bremsevirkning som 
er mindre enn 16 % i forhold til største tillatte masse eller, for 
motorvogner, mindre enn 12 % i forhold til største tillatte masse 
for hele kjøretøyet, dersom denne er høyere

1.5.  Mellomakselbremsens eller motor-
bremsens virkning

– bremsevirkningen ikke gradvis (mellomakselbrems)

– defekt
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Kontrollpunkter Årsaker til at kjøretøyet ikke kan godkjennes

1.6.  Blokkeringsfrie bremser – funksjonssvikt i varslingsinnretningen

– defekt

(1) 48 % for kjøretøyer i gruppe 1 uten ABS-system eller typegodkjent før 1. oktober 1991 (dato for forbud mot at kjøretøyer tas i bruk 
for første gang uten EF-typegodkjenning av deler) (direktiv 71/320/EØF).

(2) 45 % for kjøretøyer registrert etter 1988, eller fra ikrafttredelsesdatoen for direktiv 71/320/EØF i medlemsstatenes nasjonale 
lovgivning, dersom denne datoen inntreffer senere.

(3)  43 % for semitrailere eller slepvogner registrert etter 1988, eller fra ikrafttredelsesdatoen for direktiv 71/320/EØF i medlemsstatenes 
nasjonale lovgivning, dersom denne datoen inntreffer senere.

(4)  50 % for kjøretøyer i gruppe 5 registrert etter 1988, eller fra ikrafttredelsesdatoen for direktiv 71/320/EØF i medlemsstatenes 
nasjonale lovgivning, dersom denne datoen inntreffer senere.

(5) Referanseverdien for kjøretøyets aksel er den bremsevirkningen (målt i newton) som er nødvendig for å nå denne koeffisienten for 
minste bremsevirkning, tatt i betraktning kjøretøyets vekt på kontrolltidspunktet.

(6)  For kjøretøyer i gruppe 2 og 5 fastsettes minste virkning på nødbremsen til 2,2 m/s2 (ettersom virkningen av nødbremsen ikke 
omfattes av direktiv 71/320/EØF).

KJØRETØYER I GRUPPE 1, 2 OG 3 KJØRETØYER I GRUPPE 4, 5 OG 6

2. Styring og ratt 2. Styring

2.1. Mekanisk tilstand

2.2. Ratt

2.3. Dødgang

2.4. Hjullager

2.1. Mekanisk tilstand

2.2. Dødgang

2.3. Feste av styresystemet

3. Sikt  3. Sikt  

3.1. Synsfelt

3.2. Vinduenes tilstand

3.3. Speil

3.4. Vindusvisker

3.5. Vindusspyler

3.1. Synsfelt

3.2. Vinduenes tilstand

3.3. Speil

3.4. Vindusvisker

3.5. Vindusspyler

4. Lykter, refleksinnretninger og elektrisk utstyr 4. Belysningsutstyr

4.1. Lykter for fjern- og nærlys

4.1.1. Tilstand og virkemåte

4.1.2. Innstilling

4.1.3. Brytere

4.1.4. Visuell virkningsgrad

4.1. Lykter for fjern- og nærlys

4.1.1. Tilstand og virkemåte

4.1.2. Innstilling

4.1.3. Brytere

4.2. Lykter for parkerings- og markeringslys 4.2. Tilstand og virkemåte, lykteglassenes tilstand, 
farge og visuell virkningsgrad i forbindelse med:
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KJØRETØYER I GRUPPE 1, 2 OG 3 KJØRETØYER I GRUPPE 4, 5 OG 6

4.2.1. Tilstand og virkemåte

4.2.2. Farge og visuell virkningsgrad

4.2.1. Lykter for markerings- og baklys

 4.2.2. Lykter for stopplys

4.2.3. Lykter for retningslys

 4.2.4. Lykter for ryggelys

 4.2.5. Lykter for tåkelys

 4.2.6. Lykter for kjennemerke bak

 4.2.7. Refleksinnretninger

 4.2.8. Lykter for nødsignallys 

4.3. Lykter for stopplys  

4.3.1. Tilstand og virkemåte

4.3.2. Farge og visuell virkningsgrad

4.4. Lykter for retningslys

4.4.1. Tilstand og virkemåte

4.4.2. Farge og visuell virkningsgrad

4.4.3. Brytere

4.4.4. Blinkfrekvens

4.5. Lykter for tåkelys foran og bak

4.5.1. Plassering

4.5.2. Tilstand og virkemåte

4.5.3. Farge og visuell virkningsgrad

4.6. Lykter for ryggelys

4.6.1. Tilstand og virkemåte

4.6.2. Farge og visuell virkningsgrad
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KJØRETØYER I GRUPPE 1, 2 OG 3 KJØRETØYER I GRUPPE 4, 5 OG 6

4.7. Lykter for kjennemerke bak

4.8. Refleksinnretninger 

— tilstand og farge

4.9. Kontrollamper

4.10. Elektriske forbindelser mellom trekkvogn og tilhenger 
eller semitrailer

4.11. Elektrisk ledningsnett

5.  Aksler, hjul, dekk, fjæring 5. Aksler, hjul, dekk, fjæring

5.1. Aksler 5.1. Aksler

5.2. Hjul og dekk 5.2. Hjul og dekk

5.3. Fjæring 5.3. Fjæring

6. Understell og understellsutstyr 6. Understell og understellsutstyr

6.1. Understell eller ramme og utstyr 6.1. Understell eller ramme og utstyr

6.1.1. Alminnelig tilstand 6.1.1. Alminnelig tilstand

6.1.2. Eksosrør og lyddempere 6.1.2. Eksosrør og lyddempere

6.1.3. Drivstofftank og -ledninger 6.1.3. Drivstofftank og -ledninger

6.1.4. Geometriske kjennetegn for og plassering av 
underkjøringshinder bak, tunge lastebiler

6.1.4. Reservehjulsholder

6.1.5. Reservehjulsholder 6.1.5. Sikring av koplingsinnretning (om dette finnes)

6.1.6. Koplingsinnretning på trekkvogner, tilhengere og 
semitrailere

6.2. Førerhus og karosseri 6.2. Karosseri

6.2.1. Alminnelig tilstand 6.2.1. Struktur

6.2.2. Feste 6.2.2. Dører og låser

6.2.3. Dører og låser

6.2.4. Gulv

6.2.5. Førersete

6.2.6. Stigbrett

7. Annet utstyr 7. Annet utstyr

7.1. Bilbelter 7.1. Feste av førersete

7.2. Brannslokkingsapparat 7.2. Feste av batteri

7.3. Låser og tyverisikringsinnretning 7.3. Lydsignalinnretning

7.4. Varseltrekant 7.4. Varseltrekant

7.5. Førstehjelpsskrin 7.5. Bilbelter

7.5.1. Monteringssikkerhet
7.5.2. Beltenes tilstand

7.5.3. Virkemåte

7.6. Stoppekloss(er) til hjul

7.7. Lydsignalinnretning
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7.8. Hastighetsmåler

7.9. Fartsskriver (tilstedeværelse og forsegling)

— kontrollere at fartsskriverens installasjonsplate er 
gyldig dersom dette er fastsatt ved forordning (EØF) 
nr. 3821/85(1)

— i tvilstilfeller, kontrollere at dekkenes rulleomkrets 
eller dimensjon er i samsvar med opplysningene på 
installasjonsplaten

— dersom praktisk mulig, kontrollere at fartsskriverens 
forsegling og annen eventuell beskyttelse mot ulovlige 
inngrep er intakt

7.10. Hastighetsbegrenser

— om mulig, kontrollere at hastighetsbegrenser er installert i 
samsvar med direktiv 92/6/EØF(2)

— kontrollere at hastighetsbegrenserens installasjonsplate er 
gyldig

— dersom praktisk mulig, kontrollere at 
hastighetsbegrenserens forsegling og annen eventuell 
beskyttelse mot ulovlige inngrep er intakt

— dersom praktisk mulig, kontrollere at 
hastighetsbegrenseren forhindrer kjøretøyer nevnt i 
artikkel 2 og artikkel 3 i direktiv 92/6/EØF, i å overskride 
de foreskrevne verdiene

8. Ulemper 8. Ulemper

8.1. Støy 8.1 Støy

(1) Rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 av 20. desember 1985 om bruk av fartsskriver innen veitransport (EFT L 370 av 31.12.1985, 
s. 8).

(2) Rådsdirektiv 92/6/EØF av 10. februar 1992 om installering og bruk av hastighetsbegrensere på visse grupper motorvogner i 
Fellesskapet (EFT L 57 av 2.3.1992, s. 27).

KJØRETØYER I GRUPPE 1, 2, 3, 4, 5 OG 6

8.2.  Eksosutslipp

8.2.1. Motorvogner som har motor med elektrisk tenning (bensinmotor)

a) Dersom eksosutslippene ikke kontrolleres av et utslippskontrollsystem som f.eks. en treveiskatalysator med 
lambda-sonde:

1. Visuell kontroll av eksosanlegget for å fastslå at det er komplett, i tilfredsstillende stand og at det ikke 
forekommer lekkasjer.

2.  Visuell kontroll av et eventuelt utslippskontrollsystem som er montert av produsenten, for å fastslå at det 
er komplett, i tilfredsstillende stand og at det ikke forekommer lekkasjer.

Etter at motoren er blitt tilstrekkelig varmkjørt (idet det tas hensyn til produsentens anbefalinger), skal 
konsentrasjonen av karbonmonoksid (CO) i utslippet måles ved tomgang (ubelastet motor).

Det høyeste tillatte CO-innholdet i eksosen er den mengden som er angitt av kjøretøyprodusenten. 
Dersom disse opplysningene ikke foreligger, eller dersom vedkommende myndigheter i medlemsstatene 
beslutter ikke å bruke dem som referanseverdi, skal CO-innholdet ikke overstige følgende:

i)  for kjøretøyer som er registrert eller tatt i bruk første gang mellom den datoen da medlemsstatene 
fastsatte at kjøretøyene skulle oppfylle kravene i direktiv 70/220/EØF(1), og 1. oktober 1986: CO 
— 4,5 volumprosent,

__________________________
(1) Rådsdirektiv av 20. mars 1970 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot luftforurensning 

forårsaket av utslipp fra motorvogner (EFT L 76 av 6.4.1970, s. 1).



25.6.2015 Nr. 37/87EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

ii)  for kjøretøyer som er registrert eller tatt i bruk første gang etter 1. oktober 1986: — 3,5 volumprosent.

b)  Dersom eksosutslippene kontrolleres av et avansert utslippskontrollsystem som f.eks. en treveiskatalysator 
med lambda-sonde:

1.  Visuell kontroll av eksosanlegget for å fastslå at det er komplett, i tilfredsstillende stand og at det ikke 
forekommer lekkasjer.

2.  Visuell kontroll av et eventuelt utslippskontrollsystem som er montert av produsenten, for å fastslå at det 
er komplett, i tilfredsstillende stand og at det ikke forekommer lekkasjer.

3.  Bestemmelse av effektiviteten til kjøretøyets utslippskontrollsystem ved måling av lambda-verdien 
og CO-innholdet i eksosen i samsvar med nr. 4 eller etter de framgangsmåtene som er foreslått av 
produsentene og godkjent i forbindelse med typegodkjenningen. Ved hver kontroll skal motoren være 
driftsvarm i samsvar med bilprodusentens anbefalinger.

4.  Utslipp fra eksosrøret — grenseverdier

Det høyeste tillatte CO-innholdet i eksosen er den mengden som er angitt av kjøretøyprodusenten.

Dersom disse opplysningene ikke foreligger, skal CO-innholdet ikke overskride følgende verdier:

i)  Målinger med motoren på tomgang:

Det høyeste tillatte CO-innholdet i eksosen skal ikke overstige 0,5 volumprosent, og for kjøretøyer 
som er typegodkjent i henhold til grenseverdiene angitt i rad A eller B i tabellen i nr. 5.3.1.4 i 
vedlegg I til direktiv 70/220/EØF, skal høyeste CO-innhold ikke overstige 0,3 volumprosent. 
Dersom overholdelse av direktiv 70/220/EØF ikke er mulig, får ovenstående bestemmelser 
anvendelse på kjøretøyer som er registrert eller tatt i bruk første gang etter 1. juli 2002.

ii)  Målinger ved forhøyet tomgangsturtall (uten belastning), idet motorturtallet skal være minst 2 000 
min–1,

CO-innhold: Det høyeste tillatte CO-innholdet er 0,3 volumprosent, og for kjøretøyer som er 
typegodkjent i henhold til grenseverdiene angitt i rad A eller B i tabellen i nr. 5.3.1.4 i vedlegg I 
til direktiv 70/220/EØF, skal høyeste CO-innhold ikke overstige 0,2 volumprosent. Dersom 
overholdelse av direktiv 70/220/EØF ikke er mulig, får ovenstående bestemmelser anvendelse på 
kjøretøyer som er registrert eller tatt i bruk første gang etter 1. juli 2002.

Lambda: 1 ± 0,03 eller etter produsentens spesifikasjoner.

iii)  For motorvogner som er utstyrt med egendiagnosesystemer (OBD) i samsvar med direktiv 70/220/
EØF, kan medlemsstatene som et alternativ til den kontrollen som er angitt i punkt i), fastslå om 
utslippssystemet fungerer korrekt ved å avlese OBD-innretningens relevante verdier samtidig med 
at det kontrolleres at egendiagnosesystemet fungerer korrekt.

8.2.2. Motorvogner som har motor med kompresjonstenning (dieselmotor)

a)  Måling av eksosens røyktetthet ved fri akselerasjon (ingen belastning fra tomgang opp til avreguleringsturtall) 
i frigir med clutchen tilkoplet.

b)  Forkondisjonering av kjøretøyet

1.  Kjøretøyer kan kontrolleres uten forkondisjonering selv om det av sikkerhetsmessige årsaker bør påses 
at motoren er varm og i tilfredsstillende stand.

2.  Med forbehold for bestemmelsene i bokstav d) nr. 5, skal alle kjøretøyer som er blitt forkondisjonert i 
henhold følgende bestemmelser, godkjennes:

i)  Motoren skal være helt varm, for eksempel skal motoroljens temperatur målt ved hjelp av en sonde 
i røret for oljepeilepinnen, være minst 80 °C, eller normal driftstemperatur dersom den er lavere, 
eller motorblokkens temperatur, målt ved infrarødt strålingsnivå, skal være minst like høy. Dersom 
det er umulig å foreta denne målingen på grunn av kjøretøyets konstruksjon, kan motorens normale 
driftstemperatur oppnås på en annen måte, f.eks. ved at motorventilatoren settes i gang.

ii)  Eksosanlegget skal renses ved hjelp av minst tre frie akselerasjonssykluser eller ved en tilsvarende 
metode.

c)  Prøvingsmetode:

1.  Visuell kontroll av et eventuelt utslippskontrollsystem som er montert av produsenten, for å fastslå at det 
er komplett, i tilfredsstillende stand og at det ikke forekommer lekkasjer.

2.  Motor og eventuelt turbolader skal gå på tomgang før hver frie akselerasjonssyklus påbegynnes. For 
dieselmotorer i tunge kjøretøyer betyr dette minst ti sekunder etter at gasspedalen er sluppet.
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3.  Hver frie akselerasjonssyklus påbegynnes ved at gasspedalen hurtig (dvs. på under ett sekund) og 
i én bevegelse, men uten at den er for brå, trykkes helt inn for å oppnå maksimal innsprøyting fra 
innsprøytingspumpen.

4.  Under hver frie akselerasjonssyklus skal motoren nå avreguleringsturtallet eller, dersom kjøretøyet 
har automatgir, den hastigheten som produsenten har angitt, eller, dersom disse opplysningene ikke 
foreligger, to tredeler av avreguleringsturtallet, før gasspedalen slippes. Dette kan kontrolleres ved for 
eksempel å overvåke motorturtallet, eller ved å la det gå tilstrekkelig tid fra gasspedalen trykkes helt inn 
til den slippes, noe som for kjøretøyer i gruppe 1 og 2 i vedlegg I bør være minst to sekunder.

d)  Grenseverdier:

1.  Konsentrasjonsnivået skal ikke overstige det nivået som er angitt på skiltet i samsvar med direktiv 72/306/
EØF(1).

2.  Dersom disse opplysningene ikke foreligger, eller dersom vedkommende myndigheter i medlemsstatene 
beslutter å bruke dem som referanseverdi, skal konsentrasjonsnivået ikke overstige det som er angitt av 
produsenten, og heller ikke følgende grenseverdier for absorpsjonsfaktor:

Høyeste absorpsjonsfaktor for:

— sugedieselmotor = 2,5 m-1,

— turboladet dieselmotor: 3,0 m-1,

— en grenseverdi på 1,5 m-1 får anvendelse på følgende kjøretøyer som er typegodkjent i samsvar med 
grenseverdiene i:

a) rad B i tabellen i nr. 5.3.1.4 i vedlegg I til direktiv 70/220/EØF (lette kjøretøyer med dieselmotor 
— Euro 4),

b) rad B1 i tabellene i nr. 6.2.1 i vedlegg I til direktiv 88/77/EØF(2) (tunge kjøretøyer med 
dieselmotor — Euro 4),

c) rad B2 i tabellene i nr. 6.2.1 i vedlegg I til direktiv 88/77/EØF (tunge kjøretøyer med dieselmotor 
— Euro 5),

d) rad C i tabellene i nr. 6.2.1 i vedlegg I til direktiv 88/77/EØF (tunge kjøretøyer med dieselmotor 
— EEV),

eller grenseverdier i senere endringer av direktiv 70/220/EØF, eller grenseverdier i senere endringer 
av direktiv 88/77/EØF, eller tilsvarende verdier dersom det er brukt annet utstyr enn det som brukes 
ved EF-typegodkjenningen.

Dersom overholdelse av nr. 5.3.1.4 i vedlegg I til direktiv 70/220/EØF eller nr. 6.2.1 i vedlegg I til 
direktiv 88/77/EØF ikke er mulig, får ovenstående krav anvendelse på kjøretøyer som er registrert eller 
tatt i bruk første gang etter 1. juli 2008.

3. Kjøretøyer som er registrert eller tatt i bruk første gang før 1. januar 1980, er unntatt fra disse kravene.

4. Kjøretøyer skal bare nektes godkjenning dersom det aritmetiske gjennomsnittet av minst tre frie 
akselerasjonssykluser overskrider grenseverdien. Dette kan beregnes ved å se bort fra målinger som 
avviker betydelig fra det målte gjennomsnittet, eller resultatet av andre statistiske beregninger som tar 
hensyn til målingenes spredning. Medlemsstatene kan begrense antall prøvingssykluser.

(1) Rådsdirektiv 72/306/EØF av 2. august 1972 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot utslipp av forurensende 
stoffer fra dieselmotorer til framdrift av kjøretøyer (EFT L 190 av 20.8.1972, s. 1). 

(2) Rådsdirektiv 88/77/EØF av 3. desember 1987 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot utslipp av forurensende 
gasser og partikler fra motorer med kompresjonstenning til bruk i kjøretøyer og utslipp av forurensende gasser fra motorer med 
elektrisk tenning som bruker naturgass eller flytende petroleumsgass, til bruk i kjøretøyer (EFT L 36 av 9.2.1988, s. 33). 
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5. For å unngå unødige prøvinger kan medlemsstatene som unntak fra bestemmelsene i nr. 8.2.2 bokstav d) 
nr. 4), nekte å godkjenne de kjøretøyene hvis målte verdier ligger betydelig over grenseverdiene etter 
mindre enn tre frie akselerasjonssykluser, eller etter den rensningssyklusen (eller tilsvarende metode) 
som er angitt i nr. 8.2.2 bokstav b) nr. 2  ii). For å unngå unødige prøvinger kan medlemsstatene også 
som unntak fra bestemmelsene i nr. 8.2.2 bokstav d) nr. 4), godkjenne kjøretøyer hvis målte verdier 
ligger betydelig under grenseverdiene etter mindre enn tre frie akselerasjonssykluser, eller etter den 
rensningssyklusen (eller tilsvarende metode) som er angitt i nr. 8.2.2 bokstav b) nr. 2  ii).

8.2.3. Prøvingsutstyr

Utslipp fra kjøretøyer skal undersøkes ved hjelp av apparater som nøyaktig kan fastslå om grenseverdiene som 
produsenten har fastsatt eller angitt, er oppfylt.

8.2.4. Dersom en kjøretøytype under EF-typegodkjenningen ikke oppfyller grenseverdiene fastsatt i dette direktiv, kan 
medlemsstatene fastsette høyere grenseverdier for denne kjøretøytypen på grunnlag av bevis fra produsenten. De 
skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette, som deretter skal underrette de øvrige medlemsstatene.

KJØRETØYER I GRUPPE 1, 2 OG 3 KJØRETØYER I GRUPPE 4, 5 OG 6 

8.3. Radiostøydemping

9. Tilleggskontroller for kjøretøyer brukt til 
offentlig transport av personer

9.1. Nødutgang(er) (herunder hammere til knusing 
av vinduer), skilt som viser nødutgang(er)

9.2. Varmeanlegg 

9.3. Ventilasjonsanlegg

9.4. Arrangement av sitteplasser

9.5. Innvendig belysning

10. Identifikasjon av kjøretøyet 10. Identifikasjon av kjøretøyet 

10.1. Kjennemerke  10.1. Kjennemerke 

10.2. Understellsnummer 10.2. Understellsnummer 
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VEDLEGG III

DEL A

Opphevet direktiv med oversikt over endringer

(nevnt i artikkel 10)

Rådsdirektiv 96/96/EF  
(EFT L 46 av 17.2.1997, s. 1) 

 Kommisjonsdirektiv 1999/52/EF  
 (EFT L 142 av 5.6.1999, s. 26) 

 Kommisjonsdirektiv 2001/9/EF  
 (EFT L 48 av 17.2.2001, s. 18) 

 Kommisjonsdirektiv 2001/11/EF  
 (EFT L 48 av 17.2.2001, s. 20) 

 Kommisjonsdirektiv 2003/27/EF  
 (EUT L 90 av 8.4.2003, s. 41) 

 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 
 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1)   bare vedlegg III punkt 68

DEL B

Frister for innarbeiding i nasjonal lovgivning

(nevnt i artikkel 10)

Direktiv Tidsfrist for innarbeiding

96/96/EF 9. mars 1998

1999/52/EF 30. september 2000

2001/9/EF 9. mars 2002

2001/11/EF 9. mars 2003

2003/27/EF 1. januar 2004
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VEDLEGG IV

SAMMENLIGNINGSTABELL

Direktiv 96/96/EF Dette direktiv

Artikkel 1-4 Artikkel 1-4 

Artikkel 5, innledende ordlyd Artikkel 5, innledende ordlyd 

Artikkel 5 første til sjuende strekpunkt Artikkel 5 bokstav a)-g) 

Artikkel 6 — 

Artikkel 7 Artikkel 6 nr. 1 

— Artikkel 6 nr. 2 

Artikkel 8 nr. 1 Artikkel 7 nr. 1 

Artikkel 8 nr. 2 første ledd Artikkel 7 nr. 2 

Artikkel 8 nr. 2 annet ledd — 

Artikkel 8 nr. 3 — 

Artikkel 9 nr. 1 — 

Artikkel 9 nr. 2 Artikkel 8 

Artikkel 10 — 

Artikkel 11 nr. 1 — 

Artikkel 11 nr. 2 Artikkel 9 

Artikkel 11 nr. 3 — 

— Artikkel 10 

Artikkel 12 Artikkel 11 

Artikkel 13 Artikkel 12 

Vedlegg I og II Vedlegg I og II 

Vedlegg III og IV — 

— Vedlegg III 

— Vedlegg IV 
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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. 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(1), særlig artikkel 25 nr. 2,

under henvisning til uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 
18 nr. 1 i rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 av 20. desember 
1985 om bruk av fartsskriver innen veitransport(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Standardskjemaet nevnt i artikkel 17 nr. 1 i forordning (EF) 
nr. 561/2006 bør benyttes når medlemsstatene annethvert 
år skal oversende Kommisjonen de opplysningene den 
trenger for å utarbeide en rapport om gjennomføringen av 
nevnte forordning og forordning (EØF) nr. 3821/85 samt 
om utviklingen på de aktuelle områdene.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 289 av 5.11.2009, s. 9, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 104/2010 av 1. oktober 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 70 av 16.12.2010, s. 11.

(1) EUT L 102 av 11.4.2006, s. 1.
(2) EFT L 370 av 31.12.1985, s. 8.

2) Det tidligere standardskjemaet, som ble fastsatt ved 
kommisjonsvedtak 93/173/EØF(3), bør nå ajourføres 
med sikte på å ta hensyn til blant annet utviklingen innen 
Fellesskapets regler om kjøretider og hvileperioder.

3) De nye rapporteringskravene, som ble fastsatt ved 
forordning (EF) nr. 561/2006 og europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2006/22/EF(4), som fastsetter minstekrav 
for gjennomføring av den, omfatter særlig opplysninger 
om nasjonale unntak gitt av medlemsstatene i henhold til 
artikkel 13 nr. 1 i forordning (EF) nr. 561/2006 og mer 
nøyaktige opplysninger om kontroll av kjøretøyer.

4) I europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/15/EF av 11. 
mars 2002 om organisering av arbeidstida til personar som 
utfører mobilt arbeid innanfor vegtransport (5) suppleres 
bestemmelsene om kjøretid, pauser og hvileperioder 
fastsatt i forordning (EF) nr. 561/2006.

5) I henhold til artikkel 13 nr. 1 i direktiv 2002/15/EF skal 
medlemsstatene annethvert år utarbeide en rapport om 
gjennomføringen av nevnte direktiv. Denne toårsperioden 
faller sammen med perioden fastsatt i artikkel 17 nr. 1 i 
forordning (EF) nr. 561/2006.

(3) EFT L 72 av 25.3.1993, s. 33.
(4) EUT L 102 av 11.4.2006, s. 35.
(5) EFT L 80 av 23.2.2002, s. 35.

KOMMISJONSVEDTAK

av 22. september 2008

om utarbeiding av standardskjemaet for rapportering nevnt i artikkel 17 i europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 561/2006

[meddelt under nummer K(2008) 5123]

 (2009/810/EF)(*)

2015/EØS/37/09
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6) For å lette administrasjonen, og med sikte på en effektiv 
overvåking av virkningen av Fellesskapets regler på 
dette området, bør derfor standardskjemaet inneholde de 
nevnte opplysningene —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Standardskjemaet nevnt i artikkel 17 nr. 1 i forordning (EF) nr. 
561/2006 skal utarbeides i samsvar med malen i vedlegget til 
dette vedtak.

Artikkel 2

Vedtak 93/173/EØF oppheves.

Henvisninger til det opphevede vedtaket skal forstås som 
henvisninger til dette vedtak.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 22. september 2008.

 For Kommisjonen

 Antonio TAJANI

 Visepresident
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VEDLEGG

Standardskjema for rapportering om medlemsstatenes gjennomføring av forordning (EF) nr. 561/2006, 
forordning (EØF) nr. 3821/85 og direktiv 2002/15/EF etter artikkel 17 i forordning (EF) nr. 561/2006 og artikkel 

13 i direktiv 2002/15/EF

1.  MEDLEMSSTAT

2.  REFERANSEPERIODE

(Artikkel 17 i forordning (EF) nr. 561/2006)

Fra (dato):

Til (dato):

3.  BEREGNING AV DET MINSTE ANTALLET KONTROLLER SOM SKAL GJENNOMFØRES

(Artikkel 2 i direktiv 2006/22/EF)

a)  Antall arbeidsdager per fører i referanseperioden: ............................................................................................

b)  Samlet antall kjøretøyer som omfattes av forordning (EF) nr. 561/2006: .........................................................

c)  Samlet antall arbeidsdager [a) × b)]: ..................................................................................................................

d)  Minste antall kontroller [2 % av c) fra 1. januar 2008, 3 % fra januar 2010]: ...................................................

4.  KONTROLLER VED VEIEN

4.1.  Antall førere som kontrolleres ved veien fordelt på registreringsland og hovedtransporttype

Hovedtransporttype
EU/EØS/SVEITS

Tredjestater
Egne borgere Andre borgere

Persontransport

Godstransport

I alt

4.2.  Antall kjøretøyer stoppet for kontroll ved veien, fordelt på type vei og registreringsland

Type vei A B BG CY CZ D DK E EST F FIN GB GR H I IRL L

Motorvei

Hovedvei 

Mindre vei

Type vei LT LV M NL P PL RO S SK SLO FL IS N CH Annen I alt

Motorvei

Hovedvei

Mindre vei
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4.3.  Antall kjøretøyer stoppet for kontroll ved veien, fordelt på type fartsskriver

Type fartsskriver
EU/EØS/SVEITS

Tredjestater
Egne borgere Andre borgere

Analog

Digital

I alt

Dersom nasjonal statistikk gjør det mulig, fylles også tabellen nedenfor ut, og det det oppgis nøyaktige tall for 
kjøretøyer som er utstyrt med digital fartsskriver:

a)  Antall kjøretøyer utstyrt med digital fartsskriver

b)  Andel kjøretøyer utstyrt med digital fartsskriver i forhold til den 
samlede vognparken som omfattes av forordningene

4.4.  Antall arbeidsdager med kontroll ved veien fordelt på hovedtransporttype og registreringsland 

Hovedtransporttype EU/EØS/SVEITS Tredjestater

Egne borgere Andre borgere

Persontransport

Godstransport

I alt

4.5. Overtredelser — antall og type overtredelser oppdaget ved veien

(R — overtredelse av forordning (EF) nr. 561/2006, D — overtredelse av direktiv 2006/22/EF)

Artikkel Type overtredelse

Persontransport Godstransport

EU/EØS/SVEITS
Tredjestater

EU/EØS/SVEITS
Tredjestater

Egne borgere Andre borgere Egne borgere Andre borgere

R 6 Kjøretid:

– daglig kjøretid

– ukentlig kjøretid

– kjøretid i løpet av en 
14-dagersperiode

R 6 Manglende registrering av annet 
arbeid og/eller tilgjengelighet

R 7 Pauser i kjøretiden (kjøring i mer 
enn 4,5 timer uten pause eller 
pause for kort)

R 8 Hvileperioder

– døgnhvil

– ukehvil
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5.  KONTROLL PÅ FORETAKETS OMRÅDE

5.1.  Antall førere kontrollert og antall arbeidsdager med kontroll på foretakets område

Type transport Antall førere kontrollert Antall arbeidsdager med kontroll

I.  Type

Persontransport

Godstransport

II.  Type

Leietransport

Egentransport 

5.2.  Overtredelser — antall og type overtredelser oppdaget ved veien

(R — overtredelse av forordning (EF) nr. 561/2006, D — overtredelse av direktiv 2006/22/EF)

Artikkel Type overtredelse Persontransport Godstransport

R 6 Kjøretid:

– daglig kjøretid

– ukentlig kjøretid

– kjøretid i løpet av en 
14-dagersperiode

R 6 Manglende registrering av annet 
arbeid og/eller tilgjengelighet

R 7 Pauser i kjøretiden (kjøring i mer 
enn 4,5 timer uten pause eller 
pause for kort)

R 8 Hvileperioder

– døgnhvil

– ukehvil

R 10 og 26 Registrering av kjøretid:

–  lagring av data i ett år

–  registreringsark for de 
foregående 28 dager

Registrering av arbeidstid:

D vedlegg I A Fartsskriver:

–  funksjonsfeil

– misbruk eller manipulering 
av fartsskriveren
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Artikkel Type overtredelse Persontransport Godstransport

R 10 & 26 Registrering av kjøretid:

– lagring av data i ett år

– registreringsark for de 
foregående 28 dager

D vedlegg I Fartsskriver:

– funksjonsfeil

– misbruk eller manipulering 
av fartsskriveren

5.3.  Antall foretak og førere kontrollert på foretakets område inndelt etter størrelsen på foretakets vognpark

Størrelse på vognpark Antall foretak kontrollert Antall førere kontrollert Antall overtredelser oppdaget

1

2-5

6-10

11-20

21-50

51-200

201-500

Over 500

6.  NASJONAL HÅNDHEVINGSKAPASITET

a)  Antall kontrollører involvert i kontroller ved veien og på 
foretakenes område:

.....................................................................

b)  Antall kontrollører opplært til å analysere data fra digitale 
fartsskrivere både ved veien og på foretakenes område:

.....................................................................

c)  Antall tilgjengelige utstyrsenheter for kontrollørene med sikte 
på å laste ned, lese og analysere data fra digitale fartsskrivere 
ved veien og på foretakenes område:

.....................................................................

7.  NASJONALE OG INTERNASJONALE INITIATIVER

7.1.  Nasjonale initiativer

a) Lovgivningsmessige (herunder ajourføring med hensyn til omfanget av unntak i henhold til artikkel 13 nr. 1)

b) Administrative

c) Andre

7.2.  Internasjonale initiativer

a) Samordnede kontroller: antall per år, samarbeidende land

b) Utveksling av erfaring, data, personale: antall initiativer, personer, utvekslingstemaer, samarbeidende land
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8.  SANKSJONER

8.1. Skalaer i referanseåret

8.2. Endringer

a) Dato for de seneste endringene samt type endringer (basert på referanseåret)

b) Administrative eller juridiske referanser

9.  KONKLUSJONER OG KOMMENTARER, HERUNDER EVENTUELL UTVIKLING PÅ DET AKTUELLE 
OMRÅDET

10.  RAPPORT OM GJENNOMFØRINGEN AV ARBEIDSTIDSDIREKTIVET 2002/15/EF

Dette avsnittet bør generelt omfatte opplysninger om

– hvordan rapporten har framkommet, hvilke interessenter som er rådspurt,

– gjennomføring [rettslig stilling, hvordan innarbeidingen i nasjonal lovgivning endret den tidligere rettslige 
stillingen med hensyn til arbeidstid, eventuelle særlige vanskeligheter knyttet til anvendelsen av direktivet, 
tiltak truffet for å overvinne disse vanskelighetene, eventuelle ledsagende tiltak for å lette den praktiske 
gjennomføringen av lovgivningen],

– overvåking av gjennomføringen [organer med ansvar for å overvåke at gjennomføringen skjer i samsvar med 
reglene, overvåkingsmetoder, konstaterte problemer og anvendte løsninger],

– rettslig fortolkning [angi eventuelle rettsavgjørelser på nasjonalt plan der direktivet er fortolket eller anvendt 
på viktige områder, og de viktigste juridiske poengene i saken],

– vurdering av effektivitet [data brukt til å vurdere effektiviteten av tiltak for innarbeiding i nasjonal lovgivning, 
positive og negative sider ved den praktiske gjennomføringen av lovgivningen],

– framtidsutsikter [eventuelle prioriteringer på området, foreslå tilpasninger eller endringer av direktivet og 
begrunn forslagene, angi eventuelle nødvendige endringer med hensyn til den tekniske utvikling, foreslå 
eventuelle ledsagende tiltak på EU-plan].

11.  ANSVARLIG PERSON FOR UTARBEIDING AV DENNE RAPPORTEN

Navn:  .........................................................................................................................................................................

Stilling:  ......................................................................................................................................................................

Organisasjon:  ............................................................................................................................................................

Kontoradresse:  ..........................................................................................................................................................

Telefon/telefaks:  ........................................................................................................................................................

E-post:  .......................................................................................................................................................................

Dato:  ..........................................................................................................................................................................

_________________
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

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 nr. 1 bokstav b), og

ut fra følgende betraktninger:

1) RIS bør utvikles og gjennomføres på en harmonisert, 
samvirkende og åpen måte.

2) Det bør fastsettes tekniske spesifikasjoner for elektroniske 
meldingssystemer for fartøyer i fart på innlands vannveier.

3) De tekniske spesifikasjonene for elektroniske 
meldingssystemer for fartøyer bør bygge på de tekniske 
prinsippene fastsatt i vedlegg II til direktivet.

4) De tekniske spesifikasjonene bør ta hensyn til det arbeidet 
som er utført av relevante internasjonale organisasjoner. 
Det bør sikres sammenheng med andre former for 
trafikkstyringstjenester, særlig trafikkstyrings- og 
informasjonstjenester for skipsfart.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 57 av 6.3.2010, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 105/2010 av 1. oktober 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 70 av 16.12.2010, s. 12.

(1) EUT L 255 av 30.9.2005, s. 152.

5) I tillegg bør det tas hensyn til det arbeidet som er utført 
av ekspertgruppen for elektroniske meldingssystemer 
for fartøyer, som er sammensatt av representanter for 
de myndighetene i medlemsstatene som har ansvaret for 
gjennomføringen av elektroniske meldingssystemer for 
fartøyer, offisielle medlemmer fra andre statlige organer 
samt observatører fra bransjen.

6) De tekniske spesifikasjonene bør tilsvare det 
nåværende utviklingstrinn i teknikken. Erfaringene 
med anvendelsen av direktiv 2005/44/EF og den 
framtidige tekniske utvikling kan gjøre det nødvendig 
å endre de tekniske spesifikasjonene. Ved endringer i 
de tekniske spesifikasjonene bør det tas hensyn til det 
arbeidet som utføres av ekspertgruppen for elektroniske 
meldingssystemer for fartøyer.

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 7 i rådsdirektiv 
91/672/EØF av 16. desember 1991 om gjensidig 
anerkjennelse av nasjonale skipsførersertifikater 
for transport av gods og passasjerer på innlands 
vannveier(2) —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

De tekniske spesifikasjonene for elektroniske meldingssystemer 
for fartøyer i fart på innlands vannveier er fastsatt i vedlegget.

(2) EFT L 373 av 31.12.1991, s. 29.

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 164/2010

av 25. januar 2010

om tekniske spesifikasjoner for elektroniske meldingssystemer for fartøyer i fart på innlands 
vannveier som nevnt i artikkel 5 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/44/EF om harmoniserte 

vannveisinformasjonstjenester (RIS) på innlands vannveier i Fellesskapet(*)

2015/EØS/37/10
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Artikkel 2

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

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

 Utferdiget i Brussel, 25. januar 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

_____________
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VEDLEGG

[Vedlegget er kunngjort i EUT L 57 av 6.3.2010, s. 3–154]

_________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 94/57/EF av 22. november 
1994 om felles regler og standarder for organisasjoner som 
skal inspisere og besikte skip, og for sjøfartsmyndighetenes 
virksomhet i den forbindelse (1), særlig artikkel 9 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) En medlemsstat som med hensyn til skip som bærer 
dens flagg, beslutter enten å bemyndige organisasjoner 
til helt eller delvis å gjennomføre inspeksjoner og 
besiktelser knyttet til sertifikater i samsvar med relevante 
internasjonale konvensjoner og eventuelt å utstede eller 
fornye de aktuelle sertifikatene, eller å la organisasjoner 
helt eller delvis gjennomføre de nevnte inspeksjonene 
og besiktelsene, skal overlate disse oppgavene bare til 
organisasjoner som er godkjent i samsvar med artikkel 4 i 
direktiv 94/57/EF.

2) Det faktum at en godkjent organisasjon kan vise til 
gode resultater med hensyn til sikkerhet og hindring av 
forurensning — målt ut fra alle skip den har klassifisert, 
uavhengig av hvilket flagg de fører — er en viktig 
indikator på den nevnte organisasjonens kompetanse.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 162 av 25.6.2009, s. 6, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 106/2010 av 1. oktober 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til  
Den europeiske unions tidende nr. 70 av 16.12.2010, s. 13.

(1) EFT L 319 av 12.12.1994, s. 20.

3) Godkjente organisasjoners resultater med hensyn til 
sikkerhet og hindring av forurensning må fastsettes på 
grunnlag av data innsamlet innenfor rammen av Det 
omforente Paris-memorandum om havnestatskontroll 
og/eller lignende ordninger. Data basert på en analyse 
av ulykker som omfatter skip som er klassifisert av de 
godkjente organisasjonene, kan også benyttes.

4) Ettersom godkjente organisasjoner er virksomme over 
hele verden, bør deres resultater vurderes på grunnlag av 
et tilstrekkelig stort geografisk område.

5) Både De forente staters kystvakt og Det omforente 
Tokyo-memorandum om havnestatskontroll samt Det 
omforente Paris-memorandum offentliggjør regelmessig 
data basert på havnestatskontroll. Når det gjelder 
dataenes kontinuitet og nøyaktighet, bør disse kildene 
anses som forholdsvis pålitelige som grunnlag for å 
vurdere godkjente organisasjoners oppnådde resultater 
med hensyn til sikkerhet og hindring av forurensning.

6) Dataene som offentliggjøres av Det omforente Paris-
memorandum, Det omforente Tokyo-memorandum og 
De forente staters kystvakt, er underlagt ordninger for 
forutgående klage, noe som gir de berørte godkjente 
organisasjonene mulighet til å bestride dataene. De nevnte 
dataene bør derfor anses som tilstrekkelig pålitelige 
kilder, og bør brukes til å fastsette kriterier for vurdering 
av godkjente organisasjoners oppnådde resultater med 
hensyn til sikkerhet og hindring av forurensning.

KOMMISJONSVEDTAK

av 16. juni 2009

om kriterier som skal benyttes for å avgjøre om virksomheten til en organisasjon som opptrer på 
vegne av en flaggstat, kan anses som en uakseptabel trussel mot sikkerheten og miljøet 

(meddelt under dokumentnummer K(2009) 4398)

(2009/491/EF)(*)

2015/EØS/37/11
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7) Ved analyse av opplysninger om tilbakeholding av skip 
bør det tas særlig hensyn til tilbakeholding knyttet til 
en godkjent organisasjon, dersom slike opplysninger er 
tilgjengelig. Analysen bør også utformes på en slik måte at 
den reduserer risikoen for at små og/eller flaggspesifikke 
grupper fører til statistiske feil, noe som kan være tilfelle 
for skipsflåter klassifisert av visse organisasjoner med 
begrenset godkjenning.

8) Datakilder må være åpne og nøytrale og kunne gi 
tilstrekkelig pålitelige, uttømmende og sammenhengende 
data. I mangel av tilstrekkelig fullstendige offentlige kilder 
kan data om sjøulykker derfor hentes fra kommersielle 
datakilder og tas i betraktning dersom det med rimelig 
sikkerhet kan antas at de ovennevnte kriteriene er oppfylt.

9) Rapporter utarbeidet av medlemsstatene på grunnlag av 
artikkel 12 i direktiv 94/57/EF bør også tas i betraktning 
når organisasjonenes oppnådde resultater med hensyn til 
sikkerhet og hindring av forurensning skal vurderes.

10) En godkjent organisasjons oppnådde resultater med 
hensyn til sikkerhet og hindring av forurensning, herunder 
opplysninger om for eksempel sjøulykker, bør vurderes 
med sikte på å treffe rettferdige og forholdsmessige 
beslutninger basert på organisasjonens evne til å oppfylle 
de høyeste faglige standarder. Resultatene må derfor 
sammenlignes over et rimelig tidsrom.

11) For at vurderingssystemet skal være anvendelig og 
rettferdig, må de godkjente organisasjonene få tilstrekkelig 
tid til å ta hensyn til det i sine ledelsesbeslutninger, 
samtidig som Kommisjonen må få muligheten til 
å evaluere systemets virkemåte og eventuelt foreta 
nødvendige tilpasninger.

12) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Komiteen for sjøsikkerhet og hindring av forurensning 
fra skip —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I dette vedtak menes med:

1. «godkjent organisasjon» en organisasjon som er godkjent i 
samsvar med artikkel 4 i direktiv 94/57/EF,

2. «Det omforente Paris-memorandum» (heretter kalt «Paris-
memorandumet») Det omforente Paris-memorandum om 
havnestatskontroll av 26. januar 1982, i den utgave som 
gjelder den dagen dette vedtak gjøres,

3. «Det omforente Tokyo-memorandum» (heretter kalt 
«Tokyo-memorandumet») Det omforente memorandum 
om havnestatskontroll i Asia og stillehavsområdet, 
undertegnet i Tokyo 1. desember 1993, i den utgave som 
gjelder den dagen dette vedtak gjøres,

4. «tilbakeholding knyttet til en godkjent organisasjon» at den 
godkjente organisasjonen som besiktet skipet eller utstedte 
sertifikatet, hadde et ansvar for de mangler som, hver for 
seg eller sammen, førte til tilbakeholdingen, som definert 
i den gjeldende veiledningen til den aktuelle havnestatens 
kontrollordning,

5. «sjøulykke» en sjøulykke som definert i IMO-resolusjon 
A. 849(20).

Artikkel 2

De kriteriene som skal benyttes for å avgjøre om virksomheten 
til en organisasjon som opptrer på vegne av en flaggstat, kan 
anses som en uakseptabel trussel mot sikkerheten og miljøet, 
er fastsatt i vedlegg I

Artikkel 3

1. Når Kommisjonen skal avgjøre om en organisasjon som 
opptrer på vegne av en flaggstat, må anses som en uakseptabel 
trussel mot sikkerheten og miljøet, kan den, i tillegg til 
kriteriene fastsatt i vedlegg I, ta hensyn til de tilfellene den får 
kjennskap til, der

a) det er bevist overfor en domstol eller ved voldgift at en 
sjøulykke som omfatter et skip som er klassifisert av en 
godkjent organisasjon, skyldes en forsettlig handling, 
unnlatelse eller grov uaktsomhet fra den godkjente 
organisasjonens side, herunder dens organer, ansatte, 
agenter eller andre som opptrer på dens vegne, og

b) det på grunnlag av de opplysninger som er tilgjengelige 
for Kommisjonen, kan anses at en slik forsettlig handling, 
unnlatelse eller grov uaktsomhet skyldes mangler i 
organisasjonens struktur, prosedyrer og/eller internkontroll.

2. Kommisjonen skal ta hensyn til hvor alvorlig saken er, 
og prøve å avgjøre om gjentakelse eller andre forhold viser at 
organisasjonen ikke er i stand til å rette opp manglene nevnt i 
nr. 1 og forbedre sine resultater.
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Artikkel 4

1. Kommisjonen skal tre år etter at dette vedtak har trådt i 
kraft, evaluere kriteriene fastsatt i vedlegg I.

2. Dersom det er aktuelt, skal den i samsvar med 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 7 nr. 2 i direktiv 94/57/EF 
endre vedlegg I med sikte på å

a) tilpasse de nevnte kriteriene for å sikre at de er anvendelige 
og rettferdige,

b) fastsette grenseverdier som fører til anvendelse av de 
tiltakene som er fastsatt i artikkel 9 nr. 1 og artikkel 10 nr. 2 
i nevnte direktiv.

Artikkel 5

Når medlemsstatene oversender rapporter til Kommisjonen og 
de andre medlemsstatene i samsvar med artikkel 12 i direktiv 
94/57/EF, skal de benytte det harmoniserte skjemaet angitt i 
vedlegg II.

Artikkel 6

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 16. juni 2009.

 For Kommisjonen

 Antonio TAJANI

 Visepresident
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VEDLEGG I

1. HAVNESTATSKONTROLL

1.1. Antall tilbakeholdinger knyttet til en godkjent organisasjon sammenlignet med det samlede antall 
inspeksjoner i en treårsperiode

uttrykt som

Ul = N · p + 0,5 + z · [N · p · (1 – p)]1/2

Uh = N · p – 0,5 – z · [N · p · (1 – p)]1/2

der

n = antall tilbakeholdinger knyttet til en godkjent organisasjon 

Ul = grenseverdi for dårlige til middels gode resultater

Uh = grenseverdi for middels gode til gode resultater 

N = samlet antall inspeksjoner (minste antall = 60)

p = fast målestokk = 0,02

z = faktor for statistisk signifikans = 1,645

1.1.1. Paris-memorandumet

n > Ul 6 poeng

Ul ≥ n ≥ Uh 3 poeng

Uh > n 0 poeng

1.1.2. De forente staters kystvakt(1)

n > Ul 6 poeng

Ul ≥ n ≥ Uh 3 poeng

Uh > n 0 poeng

1.1.3. Tokyo-memorandumet

n > Ul 6 poeng

Ul ≥ n ≥ Uh 3 poeng

Uh > n 0 poeng

Dersom Uh < 0, antas at Uh = 0.

Dersom n = 0, vil det bli gitt 0 poeng, uavhengig av Uh-verdien.

1.2. Prosentdel tilbakeholdinger knyttet til en godkjent organisasjon sammenlignet med det samlede antall 
inspeksjoner

1.2.1. Paris-memorandumet

Årlig — sammenlignet med de foregående tre år

Økning 1 poeng

Uendret 0 poeng

Reduksjon – 1 poeng

(1) Ved bruk av data fra De forente staters kystvakt kan det samlede antall faktiske skipsanløp benyttes i stedet for det samlede antall 
inspeksjoner dersom data for sistnevnte ikke finnes.
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1.2.2. De forente staters kystvakt(1)

Årlig — sammenlignet med de foregående tre år 

Økning 1 poeng

Uendret 0 poeng

Reduksjon – 1 poeng

1.2.3. Tokyo-memorandumet

Årlig — sammenlignet med de foregående tre år 

Økning 1 poeng

Uendret 0 poeng

Reduksjon – 1 poeng

Når en godkjent organisasjon kan vise til en tilbakeholdingsprosent på 0 i to etterfølgende perioder, anses dette 
som et positivt resultat, og det blir gitt det samme antall poeng som ved en reduksjon i tilbakeholdingsprosenten.

1.3. Antall tilbakeholdinger sammenlignet med det samlede antall inspeksjoner over en treårsperiode

uttrykt som

Ul = N · p + 0,5 + z · [N · p · (1 – p)]1/2

der

n = antall tilbakeholdinger

Ul = grenseverdi for dårlige resultater

N = samlet antall inspeksjoner (minsteantall = 60)

p = fast målestokk = 0,05

z = faktor for statistisk signifikans = 1,645

1.3.1. Paris-memorandumet

n > Ul 1 poeng

Ul ≥ n 0 poeng

1.3.2. De forente staters kystvakt(1)

n > Ul 1 poeng

Ul ≥ n 0 poeng

1.3.3. Tokyo-memorandumet

n > Ul 1 poeng

Ul ≥ n 0 poeng

1.4. To tilbakeholdinger knyttet til en godkjent organisasjon av det samme skipet i løpet av de siste tolv 
måneder (årlig, i henhold til Paris-memorandumet, De forente staters kystvakt og Tokyo-memorandumet)

Antall tilfeller poeng

1 eller 2 1 per skip

3 til 5 2 per skip

> 5 3 per skip

(1) Ved bruk av data fra De forente staters kystvakt kan det samlede antall faktiske skipsanløp benyttes i stedet for det samlede antall 
inspeksjoner dersom data for sistnevnte ikke finnes.
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1.5. To tilbakeholdinger knyttet til en godkjent organisasjon av det samme skipet i løpet av de siste 24 måneder 
(årlig, for de siste 24 månedene, i henhold til Paris-memorandumet, De forente staters kystvakt og Tokyo-
memorandumet)

1 poeng for hvert skip. Allerede talte forekomster i henhold til nr. 1.4 tas ikke med.

1.6. Tre eller flere tilbakeholdinger knyttet til en godkjent organisasjon av det samme skipet i løpet av de 
siste 24 måneder (årlig, for de siste 24 månedene, i henhold til Paris-memorandumet, De forente staters 
kystvakt og Tokyo-memorandumet)

3 poeng for hvert skip — som kommer i tillegg til poeng som allerede er tildelt i henhold til nr. 1.4 eller 1.5

1.7. Forskjell i resultater for svartelistede flagg eller flagg som står på hvite lister (tilbakeholdinger knyttet til 
en godkjent organisasjon — prosentsats i henhold til Paris-memorandumet)

Forskjell uttrykt i prosent

> 2 + 3 poeng

1 – 2 + 2 poeng

0,5 – 1 + 1 poeng

< 0,5 – 1 poeng

Dersom det ikke finnes tilstrekkelige data til å beregne forskjellen i resultater for en godkjent organisasjon, vil 
det bli gitt 0 poeng.

2. RAPPORTER FRA MEDLEMSSTATENE

1 poeng for hvert rapportert tilfelle inntil høyst 3 poeng.

____________
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VEDLEGG II

RAPPORT

i samsvar med artikkel 12 i rådsdirektiv 94/57/EF.

«Når medlemsstatene ivaretar sine inspeksjonsforpliktelser som havnestat, skal de rapportere til Kommisjonen og 
til de andre medlemsstatene samt underrette den aktuelle flaggstaten når de oppdager at organisasjoner som opptrer 
på vegne av en flaggstat, har utstedt gyldige sertifikater til et skip som ikke oppfyller de aktuelle kravene i de 
internasjonale konvensjonene, eller når de fastslår en mangel ved et skip med gyldig klassesertifikat, og mangelen 
gjelder forhold som omfattes av sertifikatet. Bare tilfeller der et skip utgjør en alvorlig trussel for sikkerheten og 
miljøet eller som vitner om særlig uaktsom atferd fra organisasjonenes side, skal innrapporteres etter denne 
artikkel. Vedkommende godkjente organisasjon skal underrettes om tilfellet ved første gangs inspeksjon, slik at 
den kan treffe egnede korrigerende tiltak umiddelbart.»

For å identifisere hvilke mangler som skal rapporteres til Kommisjonen, de andre medlemsstatene og den aktuelle 
flaggstaten når den godkjente organisasjonen ikke har vært i stand til å oppdage alvorlige feil ved de besiktigede 
fartøyene, skal følgende kriterier anvendes:

1. mangelen er knyttet til lovfestede undersøkelser utført av den godkjente organisasjonen, og skyldes åpenbart grov 
uaktsomhet, uansvarlighet eller unnlatelse fra den godkjente organisasjonens side,

2. feil som den godkjente organisasjonen ikke har undersøkt på en tilfredsstillende måte, omfatter konstruksjonsdeler 
knyttet til skrog og/eller maskiner og/eller sikkerhetsutstyr, og er alvorlige nok til at de kan føre til

a) midlertidig opphevelse, tilbaketrekking eller betinget godkjenning av sikkerhetssertifikatet fra flaggstatens 
side, eller

b) driftsforbud i henhold til rådsdirektiv 1999/35/EF(1) eller pålegg om tilbakeholding i henhold til rådsdirektiv 
95/21/EF(2), utstedt av vertsstaten eller havnestaten dersom manglene ikke kan repareres på mindre enn fem 
dager.

Rapporten skal inneholde en redegjørelse for saken, der det beskrives nærmere hvorfor de ovennevnte kriteriene ikke 
er oppfylt.

Følgende bevismateriale skal også vedlegges dersom det er aktuelt:

1. kopi av sikkerhetssertifikatene,

2. dokumenter knyttet til det lovfestede arbeidet som den godkjente organisasjonen utførte før manglene ble oppdaget,

3. dokumentasjon på tiltaket som flaggstaten, havnestaten eller vertsstaten har truffet,

4. kopi av besiktelsesrapporten utarbeidet av klassifikasjonsselskapet etter at manglene ble oppdaget, 

5. digitale fotografier av de skadede områdene.

Det vedlagte skjemaet skal benyttes til rapporteringen.

Rapporten skal sendes til Europakommisjonen, Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå og alle medlemsstatene. 

(1) EFT L 138 av 1.6.1999, s. 1.
(2) EFT L 157 av 7.7.1995, s. 1.
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RAPPORT

oversendt av (navn på myndighet)

I.  Generelle opplysninger

Fartøyets navn: 

IMO-nummer:

Godkjent organisasjon:

Type inspeksjon:

Havn der inspeksjonen fant sted:

Inspeksjonsdato:

Oppfølgingstiltak:

Tilbakeholdingens varighet:

Driftsforbudets varighet:

II.  Detaljert redegjørelse for inspeksjonen og/eller havnestatskontrollens inspeksjonsrapport
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III.  Synspunkter på den godkjente organisasjonens handlemåte

IV.  Oppfølgingstiltak truffet av den inspiserende staten, flaggstaten og den godkjente organisasjonen
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V.  Framlagte underlagsdokumenter
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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. 417/2002 av 18. februar 2002 om framskunda innføring 
av krav om dobbelt skrog eller tilsvarande konstruksjon for 
oljetankskip med enkelt skrog(1), særleg artikkel 11, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Forordning (EF) nr. 417/2002 byggjer på dei definisjonane 
og standardane som er fastlagde i vedlegg I til Den 
internasjonale konvensjonen om hindring av ureining frå 
skip (heretter kalla «MARPOL»).

2) Utvalet for vern av havmiljøet (MEPC) til Den 
internasjonale sjøfartsorganisasjonen gjorde 15. oktober 
2004 ein fullstendig revisjon av vedlegg I til MARPOL 
utan å endre hovudinnhaldet. Det reviderte vedlegget tok 
til å gjelde 1. januar 2007.

3) 24. mars 2006 endra òg MEPC definisjonen av tunge oljer 
i regel 21.2 i vedlegg I til MARPOL. Denne endringa tok 
til å gjelde 1. august 2007.

4) Forordning (EF) nr. 417/2002 bør difor endrast.

5) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i 
samsvar med fråsegna frå Utvalet for sjøtryggleik og 
hindring av ureining frå skip —

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 314 av 1.12.2009, s. 13, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 106/2010 av 1. oktober 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til  
Den europeiske unions tidende nr. 70 av 16.12.2010, s. 13.

(1) TEF L 64 av 7.3.2002, s. 1.

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 417/2002 vert det gjort følgjande 
endringar:

1. Artikkel 3 skal lyde:

«Artikkel 3

Definisjonar

I denne forordninga tyder:

1. «MARPOL 73/78» Den internasjonale konvensjonen 
av 1973 om hindring av ureining frå skip, slik han er 
endra ved den tilhøyrande protokollen av 1978, i den 
gjeldande utgåva,

2. «oljetankskip» eit oljetankskip slik det er definert i 
regel 1.5 i vedlegg I til MARPOL 73/78,

3. «daudvekt» daudvekt slik det er definert i regel 1.23 i 
vedlegg I til MARPOL 73/78,

4. «oljetankskip i kategori 1» eit oljetankskip med ei 
daudvekt på 20 000 tonn eller meir, som fraktar råolje, 
brennolje, tung dieselolje eller smørjeolje, og eit 
oljetankskip med ei daudvekt på 30 000 tonn eller meir, 
som fraktar anna olje enn det som er nemnt ovanfor, 
og som ikkje oppfyller krava i regel 18.1–18.9, 18.12–
18.15, 30.4, 33.1, 33.2, 33.3, 35.1, 35.2 og 35.3 i 
vedlegg I til MARPOL 73/78,

5. «oljetankskip i kategori 2» eit oljetankskip med ei 
daudvekt på 20 000 tonn eller meir, som fraktar råolje, 
brennolje, tung dieselolje eller smørjeolje, og eit 
oljetankskip med ei daudvekt på 30 000 tonn eller meir, 
som fraktar anna olje enn det som er nemnt ovanfor, 
og som oppfyller krava i regel 18.1–18.9, 18.12–18.15, 
30.4, 33.1, 33.2, 33.3, 35.1, 35.2 og 35.3 i vedlegg I 
til MARPOL 73/78, og som er utstyrte med trygt 
plasserte, åtskilde ballasttankar (SBT/PL),

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1163/2009

av 30. november 2009

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 417/2002 om framskunda innføring av krav om dobbelt skrog 
eller tilsvarande konstruksjon for oljetankskip med enkelt skrog(*)

2015/EØS/37/12
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6. «oljetankskip i kategori 3» eit oljetankskip med ei 
daudvekt på 5 000 tonn eller meir, men som er mindre 
enn det som er oppført i definisjon 4 og 5,

7. «oljetankskip med enkelt skrog» eit oljetankskip som 
ikkje oppfyller krava om dobbelt skrog eller tilsvarande 
konstruksjon i regel 19 og 28.6 i vedlegg I til MARPOL 
73/78,

8. «oljetankskip med dobbelt skrog» eit oljetankskip

a) på 5 000 tonn daudvekt eller meir, som oppfyller 
krava om dobbelt skrog eller tilsvarande 
konstruksjon i regel 19 og 28.6 i vedlegg I til 
MARPOL 73/78, eller krava i regel 20.1.3 i det 
nemnde vedlegget, eller

b) på 600 tonn daudvekt eller meir, men under 5 000 
tonn daudvekt, som er utstyrt med dobbeltbotntankar 
eller –rom som oppfyller føresegnene i regel 19.6.1 
i vedlegg I til MARPOL 73/78, og vengtankar eller 
andre siderom i samsvar med regel 19.3.1, og som 
oppfyller kravet til avstand w i regel 19.6.2,

9. «alder» alderen til skipet, uttrykt i talet på år som er 
gått etter at skipet vart levert,

10. «tung dieselolje» dieselolje slik det er definert i regel 20 
i vedlegg I til MARPOL 73/78,

11. «brennolje» tunge destillat eller restar av råolje, eller 
ei blanding av desse produkta slik det er definert i 
regel 20 i vedlegg I til MARPOL 73/78,

12. «tunge oljer»

a) råoljer med ein densitet ved 15 °C på over 900 kg/
m3(*),

b) andre oljer enn råoljer, med ein densitet ved 15 °C 
på over 900 kg/m3 eller ein kinematisk viskositet 
ved 50 °C på over 180 mm2/s(**),

c) bitumen og tjøre og emulsjonar av desse.

______________
(*) Tilsvarar ein API-grad på under 25,7.

(**) Tilsvarar ein kinematisk viskositet på over  
180 cSt.»

2. I artikkel 4 nr. 2 vert tilvisinga til «nr. 1 bokstav c) i den 
reviderte regel 13G i vedlegg I til MARPOL 73/78» bytt 
ut med tilvisinga til «regel 20.1.3 i vedlegg I til MARPOL 
73/78».

3. I artikkel 7 vert tilvisinga til «nr. 5 i den reviderte regel 13G 
i vedlegg I til MARPOL 73/78» bytt ut med tilvisinga til 
«regel 20.5 i vedlegg I til MARPOL 73/78».

4. I artikkel 9 vert det gjort følgjande endringar:

a) i nr. 2

i) vert tilvisinga til «nr. 5 i den reviderte regel 13G 
i vedlegg I til MARPOL 73/78» bytt ut med 
tilvisinga til «regel 20.5 i vedlegg I til MARPOL 
73/78»,

ii) vert tilvisinga til «nr. 8 bokstav b) i den reviderte 
regel 13G i vedlegg I til MARPOL 73/78» bytt 
ut med tilvisinga til «regel 20.8.2 i vedlegg I til 
MARPOL 73/78»,

b) i nr. 3 vert tilvisinga til «nr. 8 bokstav a) i den reviderte 
regel 13G i vedlegg I til MARPOL 73/78» bytt ut med 
tilvisinga til «regel 20.8.1 i vedlegg I til MARPOL 
73/78».

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, 30. november 2009.

 For Kommisjonen

 Antonio TAJANI

 Visepresident

_____________
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske union og 
traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 300/2008 av 11. mars 2008 om felles bestemmelser om 
sikkerhet i sivil luftfart og om oppheving av forordning (EF) 
nr. 2320/2002(1), særlig artikkel 4 nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Det bør fastsettes kriterier for hvordan medlemsstatene kan 
fravike de felles grunnleggende standardene for sikkerhet 
i sivil luftfart og vedta alternative sikkerhetstiltak som 
sikrer et tilfredsstillende beskyttelsesnivå på grunnlag 
av en (lokal) risikovurdering. Slike alternative tiltak bør 
være begrunnet i luftfartøyets størrelse, flygingenes art, 
omfang eller hyppighet eller annen relevant virksomhet. 
De kriteriene som skal fastsettes, bør derfor også være 
begrunnet i disse hensynene.

2) I samsvar med artikkel 24 i forordning (EF) nr. 300/2008 
får vedlegget til nevnte forordning anvendelse fra den 
dato som er angitt i gjennomføringsreglene, men senest 
24 måneder etter at forordning (EF) nr. 300/2008 er trådt 
i kraft. Anvendelsen av kriteriene vedtatt i henhold til 
artikkel 4 nr. 4 i forordning (EF) nr. 300/2008 bør derfor 
utsettes til det er vedtatt gjennomføringsregler i henhold 
til artikkel 4 nr. 3, men ikke lenger enn til 29. april 2010.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Medlemsstatene kan fravike de felles grunnleggende 
standardene nevnt i artikkel 4 nr. 1 i forordning (EF) nr. 300/2008 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 338 av 19.12.2009, s. 17, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 107/2010 av 1. oktober 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til  
Den europeiske unions tidende nr. 70 av 16.12.2010, s. 15.

(1) EUT L 97 av 9.4.2008, s. 72.

og vedta alternative sikkerhetstiltak som gir et tilstrekkelig 
beskyttelsesnivå på grunnlag av en lokal risikovurdering, i 
lufthavner eller avgrensede områder i lufthavner der trafikken 
er begrenset til en eller flere av følgende kategorier:

1. luftfartøyer med en største tillatte startvekt på mindre enn 
15 000 kg,

2. helikoptre,

3. flyginger i forbindelse med håndheving av loven,

4. flyginger i forbindelse med brannslokking,

5. flyginger i forbindelse med syketransport, nødberedskap 
eller redningstjeneste,

6. flyginger i forbindelse med forskning og utvikling,

7. arbeidsflyging,

8 flyginger for humanitære formål,

9 flyginger som utføres av luftfartsselskaper, 
luftfartøysprodusenter eller vedlikeholdsforetak og som 
ikke transporterer passasjerer, bagasje, last eller post,

10. flyginger med luftfartøyer med en største tillatte startvekt 
på mindre enn 45 500 kg for transport av eget personale 
og ikke-betalende passasjerer eller varer som et ledd i 
foretakets virksomhet.

Artikkel 2

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

Den får anvendelse fra den dato som er angitt i 
gjennomføringsreglene vedtatt etter framgangsmåten nevnt 
i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 300/2008, men senest 
29. april 2010.

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1254/2009

av 18. desember 2009

om fastsettelse av kriterier for hvordan medlemsstatene kan fravike de felles grunnleggende 
standardene for sikkerhet i sivil luftfart og vedta alternative sikkerhetstiltak(*)

2015/EØS/37/13

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

Utferdiget i Brussel, 18. desember 2009.

 For Kommisjonen

 President

 José Manuel BARROSO
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 2111/2005 av 14. desember 2005 om opprettelse av en 
fellesskapsliste over luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i 
Fellesskapet og om informasjon til lufttransportpassasjerer om 
identiteten til utførende luftfartsselskaper, og om oppheving av 
artikkel 9 i direktiv 2004/36/EF(1), særlig artikkel 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 474/2006 av 22. mars 
2006 ble fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er 
underlagt driftsforbud i Den europeiske union, omhandlet 
i kapittel II i forordning (EF) nr. 2111/2005(2), opprettet.

2) I samsvar med artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) 
nr. 2111/2005 har visse medlemsstater oversendt 
Kommisjonen opplysninger som er relevante i 
forbindelse med ajourføring av fellesskapslisten. 
Relevante opplysninger er også oversendt av tredjestater. 
På grunnlag av dette bør fellesskapslisten ajourføres.

3) Kommisjonen har underrettet alle berørte 
luftfartsselskaper enten direkte eller, dersom det ikke 
var praktisk mulig, gjennom tilsynsmyndighetene, om 
de vesentlige fakta og årsaker som ville bli lagt til grunn 
for en beslutning om å pålegge dem driftsforbud i Den 
europeiske union eller endre vilkårene for et driftsforbud 
for et luftfartsselskap som er oppført på fellesskapslisten.

4) Kommisjonen har gitt de berørte luftfartsselskapene 
mulighet til å gjennomgå dokumentene framlagt av 
medlemsstatene, framlegge skriftlige kommentarer 
og innen ti virkedager gi en muntlig redegjørelse for 
Kommisjonen og Flysikkerhetskomiteen opprettet ved 
rådsforordning (EØF) nr. 3922/91 av 16. desember 1991 
om harmonisering av tekniske krav og administrative 
fremgangsmåter i sivil luftfart(3).

5) Kommisjonen, og i særskilte tilfeller enkelte 
medlemsstater, har rådført seg med myndighetene som 
har ansvar for regelverksbasert tilsyn med de berørte 
luftfartsselskapene.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 84 av 31.3.2010, s. 25, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 108/2010 av 1. oktober 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til  
Den europeiske unions tidende nr. 70 av 16.12.2010, s. 17.

(1) EUT L 344 av 27.12.2005, s. 15.
(2) EUT L 84 av 23.3.2006, s. 14.
(3) EFT L 373 av 31.12.1991, s. 4.

6) Flysikkerhetskomiteen har fått redegjørelser fra Det 
europeiske flysikkerhetsbyrå (EASA) og Kommisjonen 
om faglige bistandsprosjekter som er gjennomført i stater 
som berøres av forordning (EF) nr. 2111/2005. Komiteen 
er blitt underrettet om at det foreligger ytterligere 
anmodninger om faglig bistand og samarbeid for å 
forbedre de sivile luftfartsmyndighetenes administrative 
og faglige kapasitet med sikte på å løse saker der 
internasjonale standarder ikke er overholdt.

7) Flysikkerhetskomiteen er også blitt underrettet om 
håndhevingstiltak som EASA og medlemsstatene har 
truffet for å sikre kontinuerlig luftdyktighet for og 
vedlikehold av luftfartøyer som er registrert i Den 
europeiske union og brukes av luftfartsselskaper som er 
sertifisert av sivile luftfartsmyndigheter i tredjestater.

8) Forordning (EF) nr. 474/2006 bør derfor endres.

Luftfartsselskaper i Den europeiske union

9) På bakgrunn av resultater fra SAFA-inspeksjoner på 
bakken av luftfartøyer fra visse luftfartsselskaper i Den 
europeiske union, samt inspeksjoner og undersøkelser 
foretatt av selskapenes nasjonale luftfartsmyndigheter 
på særlige områder, har noen medlemsstater truffet visse 
håndhevingstiltak. De har underrettet Kommisjonen 
og Flysikkerhetskomiteen om disse tiltakene: Spanias 
vedkommende myndigheter innledet 12. mars 2010 
framgangsmåten for å suspendere luftfartsselskapet 
Baleares Link Express’ godkjenningssertifikat (AOC), 
og 12. januar 2010 suspenderte de luftfartsselskapet 
Euro Continentals AOC; Tysklands vedkommende 
myndigheter suspenderte Regional Air Express’ AOC fra 
28. januar 2010; Det forente kongerikes vedkommende 
myndigheter opplyste at luftfartsselskapet Trans Euro 
Air Limiteds AOC ble suspendert 8. desember 2009; 
Slovakias vedkommende myndigheter meddelte skriftlig 
at luftfartsselskapet Air Slovakias AOC ble suspendert 
1. mars 2010.

10) Videre har Latvias vedkommende myndigheter underrettet 
Flysikkerhetskomiteen om at de 26. februar 2010 på 
grunn av alvorlig bekymring for driftssikkerheten og den 
kontinuerlige luftdyktigheten med hensyn til luftfartøyer 
av typen IL-76 som ble brukt av luftfartsselskapet Aviation 
Company Inversija, besluttet å slette disse luftfartøyene 
fra selskapets AOC, samt at AOC-et suspendert  
16. mars 2010.

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 273/2010

av 30. mars 2010

om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 om opprettelse av fellesskapslisten over luftfartsselskaper 
som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet(*)

2015/EØS/37/14
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Air Koryo

11) I samsvar med forordning (EF) nr. 1543/2006 har 
Kommisjonen innhentet nærmere opplysninger om de 
tiltak som vedkommende tilsynsmyndigheter i Den 
demokratiske folkerepublikk Korea (GACA) og Air 
Koryo har iverksatt for å utbedre sikkerhetsmanglene 
omhandlet i forordning (EF) nr. 474/2006.

12) I desember 2008 henvendte Kommisjonen seg til GACA 
og anmodet om en handlingsplan fra Air Koryo som viste 
hvordan luftfartsselskapet hadde utbedret de alvorlige 
sikkerhetsmanglene som ble påvist i de inspeksjoner på 
bakken som ble gjennomført før selskapet ble oppført i 
vedlegg A til listen over luftfartsselskaper som er underlagt 
driftsforbud i Den europeiske union. Kommisjonen 
anmodet dessuten om relevante opplysninger som kunne 
dokumentere at GACA hadde ført tilstrekkelig tilsyn med 
Air Koryo i samsvar med ICAO-bestemmelsene.

13) I juni 2009 svarte GACA formelt på henvendelsen og 
framla dokumenter som inneholdt alle opplysningene 
det var anmodet om. Deretter fulgte en rekke meldinger 
mellom Kommisjonen og GACA som gjorde det mulig 
å avklare den aktuelle flysikkerhetssituasjonen i Den 
demokratiske folkerepublikk Korea.

14) Når det gjelder luftfartøyene av typen Tupolev Tu 204-
300, framgår det av dokumentene som ble framlagt av 
GACA, og drøftelsene mellom Kommisjonen og GACA 
at Air Koryo kan dokumentere at luftfartøyene kan brukes 
i fullt samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder, 
herunder på områdene kontinuerlig luftdyktighet og drift, 
og at GACA er i stand til å føre tilsyn med luftfartsselskapet 
i samsvar med internasjonale standarder.

15) Når det gjelder de øvrige luftfartøytypene i Air Koryos 
flåte, bekreftet GACA at de ikke samsvarer fullt ut med 
internasjonale standarder for utstyr i luftfartøyer, blant 
annet EGPWS, og at disse luftfartøytypene ikke er 
godkjent av GACA for flyging i det europeiske luftrom.

16) Gjennom hele perioden har GACA reagert raskt og 
vist samarbeidsvilje når Kommisjonen har anmodet 
om opplysninger. Air Koryo gav en redegjørelse for 
Flysikkerhetskomiteen 18. mars 2010 som bekreftet den 
positive utviklingen i selskapet.

17) På grunnlag av de felles kriterier anses det derfor at Air 
Koryo bør få tillatelse til å fly med de to luftfartøyene 
av typen Tupolev Tu-204 med registreringsmerke P-632 
og P633 i Den europeiske union uten driftsbegrensninger. 
Ettersom resten av flåten ikke oppfyller de gjeldende 

ICAO-kravene, bør de øvrige luftfartøytypene imidlertid 
ikke godkjennes for flyging i Den europeiske union før 
disse kravene er fullt ut oppfylt. På grunnlag av de felles 
kriterier anses det derfor at Air Koryo bør oppføres i 
vedlegg B. Luftfartsselskapet kan fly til Den europeiske 
union bare med de to luftfartøyene av typen Tupolev Tu-
204.

Luftfartsselskaper fra Swaziland

18) Swazilands vedkommende myndigheter framla 
17. desember 2009 skriftlig dokumentasjon på at 
følgende luftfartsselskapers AOC og lisens er tilbakekalt: 
Aero Africa (PTY) Ltd, Jet Africa (PTY) Ltd, Royal 
Swazi National Airways, Scan Air Charter Ltd og Swazi 
Express Airways. Disse luftfartsselskapene innstilte sin 
virksomhet 8. desember 2009.

19) På grunnlag av de felles kriterier anses det derfor at 
ovennevnte luftfartsselskaper med lisens i Swaziland bør 
fjernes fra vedlegg A.

Bellview Airlines

20) Det foreligger bevis på alvorlige mangler hos 
luftfartsselskapet Bellview Airlines, som er sertifisert i 
Nigeria, hvilket framgår av resultatene av de undersøkelser 
som Frankrikes vedkommende myndigheter og Det 
europeiske flysikkerhetsbyrå har foretatt.

21) Frankrikes vedkommende myndigheter (DGAC) 
har underrettet Kommisjonen om at ovennevnte 
luftfartsselskap i sin flåte har to luftfartøyer av typen 
Boeing 737-200 som er registrert i Frankrike med 
registreringsmerke F-GHXK og F-GHXL, hvis 
luftdyktighetsbevis utløp henholdsvis i mai og august 
2008. Disse luftfartøyene er derfor ikke lenger i luftdyktig 
stand.

22) Det europeiske flysikkerhetsbyrå (EASA) har meddelt 
Kommisjonen at godkjenningen med referanse 
EASA.145.0172 som det i henhold til del 145 hadde utstedt 
til luftfartsselskapet, ble suspendert med umiddelbar 
virkning 8. mai 2009 på grunn av manglende utbedring av 
sikkerhetsmangler som senker sikkerhetsnivået og utgjør 
en alvorlig fare for flysikkerheten, og at godkjenningen 
vurderes tilbakekalt.

23) Det foreligger bevis på at Bellview Airlines, som 
er sertifisert i Nigeria, har overtatt driften fra 
luftfartsselskapet Bellview Airlines, som var sertifisert 
i Sierra Leone. Sistnevnte luftfartsselskap ble oppført 
i vedlegg A 22. mars 2006(1) og fjernet fra samme 
vedlegg 14. november 2008(2) etter at Sierra Leones 
vedkommende myndigheter underrettet Kommisjonen 
om at dets AOC var tilbakekalt.

(1) Betraktning 7586 i forordning (EF) nr. 474/2006 av 22. mars 2006 (EUT L 
84 av 23.3.2006, s. 19-21.

(2) Betraktning 21 i forordning (EF) nr. 1131/2008 av 14. november 2008 (EUT 
L 306 av 15.11.2008, s. 49).
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24) Luftfartøyet av typen Boeing B737-200 med 
registreringsmerke 5NBFN var utsatt for en dødsulykke 
i Lagos 22. oktober 2005. Ulykken førte til at luftfartøyet 
ble totalskadet og 117 mennesker omkom. Nigerias 
vedkommende myndigheter har ikke framlagt nærmere 
opplysninger om ulykken og har ennå ikke offentliggjort 
noen etterforskningsrapport.

25) På bakgrunn av ovennevnte mangler har Kommisjonen 
innledet samråd med Nigerias vedkommende 
myndigheter, uttrykt alvorlig bekymring for Bellview 
Airlines’ driftssikkerhet og luftdyktighet og bedt om 
ytterligere opplysninger om situasjonen samt de tiltak 
som vedkommende myndigheter og luftfartsselskapet har 
truffet for å utbedre disse manglene.

26) Nigerias vedkommende myndigheter opplyste 19. februar 
2010 at luftfartsselskapet har et AOC, men har innstilt 
sin virksomhet. De oppgav imidlertid ikke status for 
luftfartsselskapets sertifikater og luftfartøyer.

27) Bellview Airlines ble på anmodning hørt av 
Flysikkerhetskomiteen 18. mars 2010, med bistand fra 
Nigerias vedkommende myndigheter (NCAA). Bellview 
Airlines framla et AOC som var gyldig til 22. april 
2010, og opplyste at dette var blitt suspendert etter at 
alle luftfartøyene som var oppført på AOC-et, var tatt 
ut av drift. NCAA anførte at i henhold til gjeldende 
nigerianske regler hadde dette AOC-et utløpt 4. desember 
2009, 60 dager etter at det siste luftfartøyet ble tatt ut av 
drift, men framla ingen dokumentasjon på at AOC-et 
var blitt suspendert eller tilbakekalt. NCAA ble derfor 
anmodet om snarest å framlegge følgende skriftlige 
dokumentasjon: a) forvaltningsvedtaket om å suspendere 
eller tilbakekalle Bellview Airlines’ AOC, b) en 
bekreftelse på at den nigerianske sivile luftfartsmyndighet 
er i ferd med å sertifisere luftfartsselskapet eller å fornye 
dets sertifiserting, c) en formell forpliktelse fra den 
nigerianske sivile luftfartsmyndighet til å underrette 
Kommisjonen om resultatet av kontrollen i forbindelse 
med sertifiseringen eller den fornyede sertifiseringen, før 
et AOC utstedes.

28) Nigerias vedkommende myndigheter framla de ønskede 
opplysningene 25. mars 2010. På grunnlag av de 
felles kriterier anses det derfor at det ikke er behov for 
ytterligere tiltak på det nåværende tidspunkt.

Luftfartsselskaper fra Egypt

29) I samsvar med forordning (EF) nr. 1144/2009(1) 
har Egypts vedkommende myndigheter framlagt 
månedsrapporter for november og desember 2009 samt 
januar og februar 2010, for å dokumentere den framdrift 
som nevnte myndigheter har fastslått med hensyn til 
gjennomføringen av planen. Foruten disse rapportene, der 
inspeksjoner på bakken av luftfartøyer fra Egypt Air stod 
i sentrum, ble det 18. november oversendt rapporter fra 
kontrollen av kontinuerlig luftdyktighet, flygevirksomhet 
og bakkevirksomhet.

(1) EUT L 312 av 27.11.2009, s. 16.

30) Egypts vedkommende myndigheter har også forpliktet 
seg til å fortsette å opplyse om når manglene som tidligere 
er påvist ved inspeksjoner på bakken av luftfartøyer 
fra Egypt Air i 2008, 2009 og 2010, er blitt utbedret på 
tilfredsstillende måte. De har derfor sendt relevante 
skriftlige henvendelser til visse medlemsstater der 
luftfartøyer fra Egypt Air har gjennomgått inspeksjoner 
på bakken. Arbeidet med å utbedre disse manglene er i 
gang og skal kontrolleres regelmessig.

31) I samsvar med forordning (EF) nr. 1144/2009(2) 
gjennomførte Det europeiske flysikkerhetsbyrå med 
bistand fra medlemsstatene et besøk 21.25. februar 
2010. I forbindelse med dette besøket ble det også 
foretatt en vurdering av det tilsyn den egyptiske sivile 
luftfartsmyndighet (ECAA) fører i alminnelighet, og 
særlig når det gjelder gjennomføringen av planen for 
korrigerende tiltak og Egypt Airs løpende utbedring av 
de påviste manglene. Ved kontrollbesøket ble det på 
den ene side påvist at ECAA var i stand til å oppfylle 
sine forpliktelser i henhold til ICAO-standardene når 
det gjelder tilsynet med operatører som myndigheten 
utsteder AOC til, og på den annen side ble det avdekket 
forbedringsområder, blant annet at det er behov for et 
ensartet system for oppfølging av mangler som påvises i 
forbindelse med ECAAs tilsynsvirksomhet, og opplæring 
av personalet som utsteder personsertifikater.

32) Kontrollbesøket viste at Egypt Air er i ferd med å 
gjennomføre planen for korrigerende tiltak. Alt i 
alt ble det ikke påvist noen alvorlige overtredelser 
av ICAO-standardene. Kommisjonen anerkjenner 
luftfartsselskapets innsats for å iverksette de tiltak som 
kreves for å avhjelpe sikkerhetssituasjonen. Med tanke på 
omfanget og rekkevidden av luftfartsselskapets plan for 
korrigerende tiltak og behovet for å finne varige løsninger 
på de mange sikkerhetsmanglene som tidligere er påvist, 
anmoder imidlertid Kommisjonen Egypts vedkommende 
myndigheter om fortsatt å sende månedlige rapporter om 
kontrollen av gjennomføringen av planen for korrigerende 
tiltak, herunder tiltakene for å utbedre de mangler som 
ble påvist under kontrollbesøket, og om å framlegge 
opplysninger om all tilsynsvirksomhet som ECAA 
gjennomfører med hensyn til dette luftfartsselskapet på 
områdene kontinuerlig luftdyktighet, vedlikehold og 
drift.

33) Medlemsstatene vil fortsette å kontrollere Egypt 
Airs faktiske overholdelse av de gjeldende 
sikkerhetsstandardene ved å prioritere inspeksjoner på 
bakken av dette luftfartsselskapets luftfartøyer i henhold 
til forordning (EF) nr. 351/2008.

34) Kontrollbesøket omfattet også en rekke andre 
egyptiske luftfartsselskaper. Det ble rapportert om 
alvorlige sikkerhetsmangler hos to luftfartsselskaper, 
AlMasria Universal Airlines og Midwest Airlines.

(2) EUT L 312 av 27.11.2009, s. 16.
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35) Hos AlMasria Universal Airlines ble det meldt om 
alvorlige mangler på områdene luftfartsoperasjoner 
og opplæring, særlig med hensyn til visse driftslederes 
kvalifikasjoner og kunnskaper. Dette punktet blir enda 
viktigere dersom flåten utvides.

36) Ved brev av 3. mars 2010 ble luftfartsselskapet AlMasria 
Universal Airlines oppfordret til å framlegge sine 
merknader for Flysikkerhetskomiteen. AlMasria gav en 
redegjørelse for Flysikkerhetskomiteen 17. mars 2010 
som omfattet korrigerende tiltak for å utbedre de mangler 
som ble påvist under kontrollbesøket. På bakgrunn 
av selskapets planlagte utvidelse av flåten anmoder 
Kommisjonen Egypts vedkommende myndigheter om å 
sende månedlige rapporter om gjennomføringen av de 
korrigerende tiltakene, og om å framlegge opplysninger 
om all tilsynsvirksomhet som ECAA gjennomfører 
med hensyn til dette luftfartsselskapet på områdene 
kontinuerlig luftdyktighet, vedlikehold og drift.

37) Medlemsstatene vil kontrollere AlMasria faktiske 
overholdelse av de gjeldende sikkerhetsstandardene 
ved å prioritere inspeksjoner på bakken av dette 
luftfartsselskapets luftfartøyer i henhold til forordning 
(EF) nr. 351/2008.

38) Når det gjelder Midwest Airlines, foreligger det bevis på 
sikkerhetsmangler som ble påvist av Italias vedkommende 
myndigheter ved kontroll av masse og balanse på en 
Midwest Airlines-flyging. Dette førte til at Italia nektet 
operatøren å gjennomføre en flyging(1). Dessuten ble det 
ved kontrollbesøket rapportert om alvorlige mangler også 
på områdene drifts- og vedlikeholdsledelse, driftskontroll, 
opplæring av besetningen samt sikring av kontinuerlig 
luftdyktighet, som har innvirkning på sikkerheten. På 
grunnlag av de felles kriterier anses det derfor at dette 
luftfartsselskapet ikke er i stand til å overholde ICAO-
standardene når det gjelder drift og vedlikehold. Den 
egyptiske sivile luftfartsmyndighet opplyste under 
besøket at den hadde truffet tiltak for å innstille Midwest 
Airlines’ virksomhet.

39) Ved brev av 3. mars 2010 ble luftfartsselskapet Midwest 
Airlines oppfordret til å framlegge sine merknader 
for Flysikkerhetskomiteen. Egypts vedkommende 
myndigheter framla 15. mars 2010 bevis på at Midwest 
Airlines’ AOC ble tilbakekalt 28. februar 2010.

40) På bakgrunn av tiltakene som er truffet av ECAA, er det 
ikke behov for ytterligere tiltak. ECAA anmodes om å 

(1) Den italienske sivile luftfartsmyndighet (ENAC) underrettet 5.2.2010 
Midwest Airlines om disse sikkerhetsmanglene, som deretter førte til at 
tillatelsen til å gjennomføre flygingen ble tilbakekalt.

underrette Kommisjonen om forløpet og resultatene av 
den fornyede sertifiseringen før det utstedes et AOC til 
dette selskapet.

Iran Air

41) I samsvar med forordning (EF) nr. 715/2008 har 
medlemsstatene fortsatt å kontrollere Iran Airs faktiske 
overholdelse av de gjeldende sikkerhetsstandardene 
gjennom regelmessige inspeksjoner på bakken av de 
av selskapets luftfartøyer som lander i lufthavner i Den 
europeiske union. I 2009 rapporterte Østerrike, Frankrike, 
Tyskland, Italia og Det forente kongerike om slike 
inspeksjoner. Resultatene av disse inspeksjonene viste 
en betydelig nedgang i overholdelsen av internasjonale 
sikkerhetsstandarder i løpet av året.

42) Kommisjonen bad om opplysninger fra vedkommende 
myndigheter og selskapet med sikte på å kontrollere 
hvordan de påviste manglene ble utbedret. 
Luftfartsselskapet framla i februar 2010 en handlingsplan 
der det erkjente at den tidligere handlingsplanen var 
mangelfull, pekte på årsakene til dette og foreslo særskilte 
tiltak for å utbedre de påviste manglene.

43) Av opplysningene som ble framlagt av Irans 
vedkommende myndigheter (CAO-IRI), som har ansvar 
for tilsynet med Iran Air, framgikk det imidlertid at de 
ikke kunne dokumentere at de hadde iverksatt tiltak for å 
utbedre manglene som ble påvist ved inspeksjonene som 
ble gjennomført innenfor rammen av SAFA-programmet. 
CAO-IRI kunne heller ikke dokumentere at det var truffet 
egnede tiltak for å redusere det betydelige antallet ulykker 
med luftfartøyer som er registrert i Iran og brukes av 
luftfartsselskaper som er sertifisert av CAO-IRI.

44) Videre framla CAO-IRI i februar 2010 dokumenter som 
viste utilstrekkelig tilsyn med Iran Air på områdene 
vedlikehold og inspeksjon av flyginger, og mangel på et 
effektivt system for å utbedre alvorlige sikkerhetsmangler 
som er påvist. Dessuten viste ulykkes- og hendelsesdata 
framlagt av CAO-IRI at det i de foregående elleve 
månedene hadde vært et betydelig antall alvorlige 
hendelser med luftfartøyer fra Iran Air, og over halvparten 
av hendelsene gjaldt luftfartøyer av typen Fokker 100. De 
framlagte dokumentene gav imidlertid ingen bevis på at 
CAO-IRI hadde truffet noen oppfølgingstiltak.

45) I mars 2010 framla CAO-IRI opplysninger som viste at 
det var foretatt inspeksjoner av Iran Airs overholdelse 
av vedlikeholdskravene, men at det ble avdekket 
problemer med luftfartsselskapets motorovervåking og 
kvalitetssystem.
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46) Ved møtet i Flysikkerhetskomiteen 17. mars 2010 erkjente 
luftfartsselskapet at det hadde skjedd en kvalitetsnedgang, 
men bekreftet å ha opprettet et vedlikeholdskontrollsenter 
og et utvalg for vedlikeholdsettersyn med henblikk 
på å løse luftdyktighetsproblemene, og å ha forbedret 
sikkerhetsopplæringen i alle avdelinger i selskapet, 
styrket virksomheten i avdelingen for sikkerhet og 
kvalitetssikring samt opprettet sikkerhetskomiteer i 
selskapets avdelinger. Selskapet hadde også igangsatt en 
omfattende gjennomgåelse av organisasjonsstrukturen 
med sikte på å forbedre sin evne til å garantere sikker 
drift. De inspeksjonene på bakken som er foretatt av Iran 
Air siden februar 2010, viser en markant forbedring av 
luftfartsselskapets resultater.

47) Samtidig som det tas hensyn til den seneste tidens  
betydelige forbedring av SAFAresultatene, Iran 
Airs erkjennelse av behovet for forbedringer og 
de tiltak selskapet har truffet for å løse de påviste 
sikkerhetsproblemene, anser Kommisjonen at 
operasjonene med Fokker 100 i Den europeiske union 
bør innstilles på grunn av det store antallet hendelser 
med denne luftfartøytypen. Når det gjelder de andre 
luftfartøytypene i Iran Airs flåte (som framlagt av CAO/
IRI 10. mars 2010), dvs. Boeing 747 samt Airbus A300, 
A310 og A320, bør operasjonene med disse ikke tillates 
å øke utover sitt nåværende nivå (antall flyginger og 
bestemmelsessteder) før Kommisjonen fastslår at det 
foreligger klare bevis på at de påviste sikkerhetsmanglene 
er utbedret på en tilfredsstillende måte.

48) Derfor anses det på grunnlag av de felles kriterier at 
luftfartsselskapet bør oppføres i vedlegg B, og bør tillates 
å fly i Den europeiske union bare dersom driften blir 
strengt begrenset til det nåværende nivået (antall flyginger 
og bestemmelsessteder) og med de luftfartøyene som 
benyttes i dag. Videre bør flåten av luftfartøyer av typen 
Fokker 100 ikke tillates å fly i Den europeiske union.

49) Kommisjonen vil fortsette å overvåke Iran Airs ytelse 
nøye. Medlemsstatene vil kontrollere den faktiske 
overholdelsen av de relevante sikkerhetsstandardene ved 
å prioritere forsterkede inspeksjoner på bakken av dette 
luftfartsselskapets luftfartøyer i henhold til forordning 
(EF) nr. 351/2008. I samarbeid med medlemsstatene 
og Det europeiske flysikkerhetsbyrå har Kommisjonen 
til hensikt å kontrollere at CAO-IRI og Iran Air på 
en tilfredsstillende måte har iverksatt de tiltak som er 
meldt, ved å foreta et besøk på stedet før neste møte i 
Flysikkerhetskomiteen.

Luftfartsselskaper fra Sudan

50) Myndighetene som er ansvarlige for tilsynet i Sudan 
(SCAA), har vist utilstrekkelig evne til å utbedre de 
alvorlige mangler som ble avdekket under ICAOs 
USOAP-revisjon av Sudan i november 2006. SCAA 
meddelte Kommisjonen i mars 2008 at på områdene 
drift, luftdyktighet og personsertifikater var alle store 
og vesentlige mangler utbedret eller under utbedring. 
I desember 2009 underrettet SCAA Kommisjonen om 
at 70 % av USOAP-konstateringene var blitt utbedret i 
samsvar med ICAOs anbefalinger.

51) Av opplysningene som SCAA framla for Kommisjonen 
i desember 2009 og mars 2010, framgikk det imidlertid 
at et betydelig antall mangler ikke var blitt utbedret, 
eller at tiltakene som var truffet for å utbedre dem, ikke 
hadde vært effektive, særlig med hensyn til opplæring 
og kvalifisering av luftfartsinspektører og sikring av at 
luftfartsselskapene har en godkjent opplæringshåndbok.

52) Like før dødsulykken med luftfartøyet av typen Boeing 
707 med registreringsmerke STAKW ble det ved en 
revisjon av Azza Air Transport som SCAA foretok i 
oktober 2009, avdekket at luftfartsselskapet ikke hadde 
iverksatt viktige sikkerhetstiltak på området opplæring, 
som utgjorde en av de vesentligste manglene som ble 
påvist ved ICAO-revisjonen. SCAA bekreftet at de hadde 
fornyet AOC-et årlig siden det opprinnelig ble utstedt i 
1996.

53) Den 10. desember 2009 underrettet SCAA også 
Kommisjonen om at luftfartsselskapet Air West 
Company Ltds AOC var blitt levert tilbake til dem i 
juli 2008, og at Air West Ltd derfor ikke lenger var en 
registrert AOC-innehaver i Republikken Sudan. Ettersom 
operatøren ikke lenger har et AOC, og dens lisens derfor 
ikke kan anses som gyldig, er vurderingen på grunnlag 
av de felles kriterier at Air West Ltd ikke lenger er et 
«luftfartsselskap».

54) På grunn av den manglende framdriften i gjennomføringen 
av korrigerende tiltak etter USOAP-revisjonen og SCAAs 
manglende evne til å sikre effektiv gjennomføring av 
de meldte korrigerende tiltakene anses det på grunnlag 
av de felles kriterier at SCAA ikke har vært i stand til 
å dokumentere sin evne til å gjennomføre og håndheve 
de gjeldende sikkerhetsstandardene, og følgelig at alle 
luftfartsselskaper som er sertifisert i Republikken Sudan, 
bør pålegges driftsforbud og oppføres i vedlegg A.
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Luftfartsselskaper fra Albania

55) Etter undersøkelsen av situasjonen i Albanian 
Airlines MAK i november 2009 og i samsvar med 
bestemmelsene i forordning 1144/2009(1) fikk Det 
europeiske flysikkerhetsbyrå i oppdrag å foreta en 
omfattende standardiseringsinspeksjon i Albania, 
som det gjennomførte i januar 2010. Den endelige 
rapporten fra denne inspeksjonen, som ble offentliggjort 
7. mars 2010, avslørte betydelige mangler på alle 
områder som ble undersøkt: 13 tilfeller av manglende 
overholdelse ble påvist på området luftdyktighet, 
herunder 6 sikkerhetsrelaterte; 13 tilfeller av manglende 
overholdelse ble påvist på områdene lisensiering og 
medisinsk skikkethet, herunder 3 sikkerhetsrelaterte; 9 
tilfeller av manglende overholdelse ble påvist på området 
luftfartsoperasjoner, herunder 6 sikkerhetsrelaterte. 
Dessuten ble det oppdaget en umiddelbar fare for 
sikkerheten i forbindelse med AOC-et til en av de to 
AOC-innehaverne, og denne ble fjernet under besøket 
ved at DGCA umiddelbart iverksatte korrigerende tiltak.

56) Albanias vedkommende myndigheter (DGCA) gav på 
oppfordring en redegjørelse for Flysikkerhetskomiteen 
18. mars 2010.

57) Flysikkerhetskomiteen merket seg at Albanias 
vedkommende myndigheter (DGCA) allerede har 
framlagt en handlingsplan for EASA. DGCA oppfordres 
til å sikre at denne handlingsplanen er akseptabel for 
EASA, og oppfordres innstendig til å treffe de nødvendige 
tiltak for at handlingsplanen gjennomføres effektivt, idet 
det prioriteres å utbedre de mangler påvist av EASA 
som vil utgjøre en fare for sikkerheten dersom de ikke 
utbedres.

58) Ettersom det er behov for en rask utbedring av 
sikkerhetsmanglene i Albania, vil Kommisjonen i 
mangel av omfattende og effektive tiltak fra DGCA bli 
nødt til å utøve sitt ansvar i henhold til artikkel 21 i den 
multilaterale avtalen mellom Det europeiske fellesskap 
og dets medlemsstater og Republikken Albania, Bosnia-
Hercegovina, Republikken Bulgaria, Republikken Kroatia, 
Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia, 
Republikken Island, Republikken Montenegro, 
Kongeriket Norge, Romania, Republikken Serbia og De 
forente nasjoners midlertidige administrasjon i Kosovo 
om opprettelse av et felles europeisk luftfartsområde 
(ECAA-avtalen), uten at dette berører eventuelle tiltak i 
henhold til forordning (EF) nr. 2111/2005.

Luftfartsselskaper fra Angola

TAAG Angolan Airlines

59) TAAG Angolan Airlines har tillatelse til å fly til Portugal 
bare med luftfartøyene av typen Boeing 777-200 med 
registreringsmerke D2-TED, D2-TEE og D2-TEF og 

(1) Betraktning 1016 i forordning (EF) nr. 1144/2009 av 26. november 2009 
(EUT L 312 av 27.11.2009, s. 17).

de fire luftfartøyene av typen Boeing B-737-700 med 
registreringsmerke D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH og 
D2-TBJ, under forutsetningene angitt i betraktning 88 
i forordning (EF) nr. 1144/2009(2). Kommisjonen har 
anmodet vedkommende myndigheter i Angola (INAVIC) 
om å gi opplysninger om tilsynet med luftfartsselskapet 
TAAG Angolan Airlines, særlig om det økte tilsynet med 
flygingene til Portugal og resultatene av dette.

60) INAVIC underrettet Flysikkerhetskomiteen om at 
det har fortsatt å styrke den løpende overvåkingen av 
TAAG Angolan Airlines. Det gjennomførte 34 planlagte 
inspeksjoner av luftfartsselskapet i 2009. I tillegg er det 
systematisk gjennomført inspeksjoner på bakken før hver 
av luftfartsselskapets flyginger til Europa.

61) TAAG Angolan Airlines ble på anmodning hørt av 
Flysikkerhetskomiteen 18. mars 2010 for å redegjøre for 
sin aktuelle situasjon. Luftfartsselskapet rapporterte at det 
i desember 2009 fikk sitt medlemskap i IATA tilbake, og 
framla detaljerte opplysninger for Komiteen som viste de 
gode resultatene fra selskapets operasjoner til Lisboa, og 
bad på dette grunnlag om tillatelse til å gjenoppta sine 
operasjoner til resten av EU.

62) Portugals vedkommende myndigheter (INAC) framla sin 
vurdering av resultatene fra de inspeksjoner på bakken 
av TAAG Angolan Airlines som de hadde gjennomført 
etter at luftfartsselskapet hadde gjenopptatt sine 
flyginger til Lisboa. INAC rapporterte at det er foretatt 
omtrent 200 slike inspeksjoner siden TAAG gjenopptok 
sine operasjoner 1. august 2009. INAC bekreftet at 
det ved disse inspeksjonene ikke ble avslørt noen 
sikkerhetsproblemer, og at INAC er fullt ut tilfreds med 
TAAG Angolan Airlines’ operasjoner til og fra Lisboa og 
kan anbefale at luftfartsselskapet utvider sin virksomhet 
til resten av EU.

63) Luftfartsselskapet meddelte også at det er i ferd med 
å investere i en modernisering av utstyret i sin flåte av 
Boeing B737-200 med sikte på å montere EGPWS, 
ELT406, RVSM, dør til førerkabinen, digital ferdsskriver 
og digital flybåren værradar i samsvar med internasjonale 
sikkerhetsstandarder, men at dette arbeidet fortsatt 
pågår og ikke er fullført for hele denne flåten. Dessuten 
opplyste luftfartsselskapet at det har til hensikt å fase ut 
luftfartøyene av typen Boeing B747-300, hovedsakelig 
på grunn av lavere driftssikkerhet.

(2) EUT L 312 av 27.11.2009, s. 24.
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64) På bakgrunn av de felles kriterier og idet det tas 
hensyn til anbefalingen nevnt i betraktning 62 samt 
de positive resultatene av inspeksjoner på bakken av 
dette luftfartsselskapets luftfartøyer, anses det derfor 
at TAAG fortsatt bør være oppført i vedlegg B når det 
gjelder de tre luftfartøyene av typen Boeing B777 med 
registreringsmerke D2-TED, D2-TEE og D2-TEF og 
de fire luftfartøyene av typen Boeing B737-700 med 
registreringsmerke D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH og 
D2-TBJ, samt at de nåværende begrensningene som 
innebærer at disse luftfartøyene bare har tillatelse til å 
trafikkere Lisboa, bør oppheves. Dette luftfartsselskapets 
operasjoner til Den europeiske union bør imidlertid 
underkastes en passende kontroll av den faktiske 
overholdelsen av gjeldende sikkerhetsstandarder, 
gjennom en prioritering av inspeksjoner på bakken av 
luftfartsselskapets luftfartøyer i henhold til forordning 
(EF) nr. 351/2008.

Generelt sikkerhetstilsyn med luftfartsselskaper fra 
Angola

65) INAVIC rapporterte om ytterligere framskritt i 
utbedringen av utestående mangler etter EUs seneste 
kontrollbesøk i juni 2009. INAVIC har bl.a. ajourført de 
angolanske flysikkerhetsreglene slik at de er i samsvar 
med de seneste endringene av ICAO-standardene, 
konsolidert sitt tilsynsprogram og ansatt ytterligere to 
kvalifiserte luftfartsinspektører.

66) INAVIC rapporterte også om framgang i arbeidet med 
fornyet sertifisering av angolanske luftfartsselskaper, en 
prosess som forventes fullført innen utgangen av 2010, 
som er det tidspunkt da INAVIC har oppgitt at disse 
luftfartsselskapenes virksomhet skal innstilles dersom 
de ikke har fått fornyet sertifisering i samsvar med de 
angolanske flysikkerhetsreglene. Bortsett fra TAAG 
Angolan Airlines har imidlertid ingen luftfartsselskaper 
fått fornyet sertifisering ennå.

67) INAVIC opplyste at det ved tilsynet som er foretatt med 
visse luftfartsselskaper i løpet av prosessen med fornyet 
sertifisering, er avdekket sikkerhetsproblemer og brudd på 
gjeldende sikkerhetsregler, og dette har ført til at INAVIC 
har truffet egnede håndhevingstiltak. Som følge av dette 
ble Air Geminis AOC tilbakekalt i desember 2009, og 
PHAs og SALs AOC ble tilbakekalt i februar 2010. 
Giraglobos, Mavewas og Airnaves AOC ble suspendert 
i februar 2010. INAVIC framla imidlertid ingen 
dokumentasjon på at disse sertifikatene er tilbakekalt.

68) Kommisjonen oppfordrer INAVIC til å fortsette prosessen 
med fornyet sertifisering av angolanske luftfartsselskaper 
med besluttsomhet, og til å ta behørig hensyn til mulige 
sikkerhetsproblemer som påvises i denne sammenheng. 
På grunnlag av de felles kriterier anses det at de øvrige 
luftfartsselskapene under INAVICs ansvar, dvs. Aerojet, 
Air26, Air Gicango, Air Jet, Air Nave, Alada, Angola Air 
Services, Diexim, Gira Globo, Heliang, Helimalongo, 

Mavewa, Rui & Conceicao, Servisair, Sonair, Air Gemini, 
PHA og SAL, fortsatt bør være oppført i vedlegg A.

Luftfartsselskaper fra Den russiske føderasjon

69) Vedkommende myndigheter i Den russiske føderasjon 
opplyste Kommisjonen 19. februar 2010 om at de hadde 
endret sin beslutning av 25. april 2008, som førte til at 
luftfartøyer oppført på 13 russiske luftfartsselskapers 
AOC fikk forbud mot å fly til Den europeiske union. Disse 
luftfartøyene var ikke utstyrt til å utføre internasjonale 
flyginger i henhold til ICAOs standarder (ikke utstyrt 
med TAWS/E-GPWS), og/eller deres luftdyktighetsbevis 
hadde utløpt og/eller var ikke blitt fornyet.

70) I henhold til den nye beslutningen har følgende 
luftfartøyer ikke tillatelse til å utføre flyginger til, i eller 
fra Den europeiske union:

a) Aircompany Yakutia: Antonov AN-140: RA-41250; 
AN-24RV: RA-46496, RA-46665, RA-47304, RA-
47352, RA-47353, RA-47360; AN-26: RA-26660.

b) Atlant Soyuz: Tupolev TU-154M: RA-85672 og RA-
85682.

c) Gazpromavia: Tupolev TU-154M: RA-85625 og 
RA-85774; Yakovlev Yak-40: RA 87511, RA-88186 
og RA-88300; Yak-40K: RA-21505 og RA-98109; 
Yak42D: RA-42437; alle (22) helikoptre av typen 
Kamov Ka-26 (registreringsmerke ukjent); alle 
(49) helikoptre av typen Mi-8 (registreringsmerke 
ukjent); alle (11) helikoptre av typen Mi-171 
(registreringsmerke ukjent); alle (8) helikoptre av 
typen Mi-2 (registreringsmerke ukjent); alle (1) 
helikoptre av typen EC-120B: RA04116.

d) Kavminvodyavia: Tupolev TU-154B: RA-85307, 
RA-85494 og RA-85457.

e) Krasnoyarsky Airlines: Luftfartøyet av typen TU-
154M med registreringsmerke RA85682 som 
tidligere var oppført på Krasnoyarsky Airlines’ AOC, 
som ble tilbakekalt i 2009, brukes nå av et annet 
luftfartsselskap sertifisert i Den russiske føderasjon.

f) Kuban Airlines: Yakovlev Yak-42: RA-42331, RA-
42336, RA-42350, RA-42538 og RA-42541.

g) Orenburg Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85602; 
alle TU-134 (registreringsmerke ukjent); alle 
Antonov An-24 (registreringsmerke ukjent); alle An-2 
(registreringsmerke ukjent); alle helikoptre av typen 
Mi-2 (registreringsmerke ukjent); alle helikoptre av 
typen Mi-8 (registreringsmerke ukjent).

h) Siberia Airlines: Tupolev TU-154M: RA-85613, RA-
85619, RA-85622 og RA-85690.
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i) Tatarstan Airlines: Yakovlev Yak-42D: RA-42374, 
RA-42433; alle Tupolev TU-134A, herunder RA-
65065, RA-65102, RA-65691, RA-65970 og RA-
65973; alle Antonov AN-24RV, herunder RA-46625 
og RA-47818; luftfartøyene av typen AN24RV med 
registreringsmerke RA-46625 og RA-47818 brukes 
nå av et annet russisk luftfartsselskap.

j) Ural Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85508 
(luftfartøyene med registreringsmerke RA85319, 
RA-85337, RA-85357, RA-85375, RA-85374 og 
RA-85432 er av finansielle årsaker ikke i bruk på det 
nåværende tidspunkt).

k) UTAir: Tupolev TU-154M: RA-85733, RA-85755, 
RA-85806, RA-85820; alle (25) TU-134: RA-65024, 
RA-65033, RA-65127, RA-65148, RA-65560, 
RA65572, RA-65575, RA-65607, RA-65608, RA-
65609, RA-65611, RA-65613, RA-65616, RA-
65620, RA-65622, RA-65728, RA-65755, RA-
65777, RA-65780, RA-65793, RA-65901, RA-65902 
og RA-65977; luftfartøyene RA-65143 og RA65916 
brukes av et annet russisk luftfartsselskap; alle (1) 
TU-134B: RA65726; alle (10) Yakovlev Yak-40: 
RA-87348 (av finansielle årsaker ikke i bruk på det 
nåværende tidspunkt), RA-87907, RA-87941, RA-
87997, RA-88209, RA-88227 og RA-88280; alle 
helikoptre av typen Mil-26: (registreringsmerke 
ukjent); alle helikoptre av typen Mil-10: 
(registreringsmerke ukjent); alle helikoptre av typen 
Mil-8 (registreringsmerke ukjent); alle helikoptre 
av typen AS-355 (registreringsmerke ukjent); alle 
helikoptre av typen BO-105 (registreringsmerke 
ukjent); luftfartøyet av typen AN-24B: RA-
46388, luftfartøyene RA-46267 og RA-47289 og 
luftfartøyene av typen AN-24RV: RA46509, RA-
46519 og RA-47800 brukes av et annet russisk 
luftfartsselskap.

l) Rossija (STC Russia): Tupolev TU-134: RA-65979, 
luftfartøyene RA-65904, RA65905, RA-65911, 
RA-65921 og RA-65555 brukes av et annet russisk 
luftfartsselskap; TU-214: RA-64504 og RA-64505 
brukes av et annet russisk luftfartsselskap; Ilyushin 
IL-18: RA-75454 og RA-75464 brukes av et annet 
russisk luftfartsselskap; Yakovlev Yak-40: RA-
87203, RA-87968, RA-87971 og RA-88200 brukes 
av et annet russisk luftfartsselskap.

Yemenia Yemen Airways

71) I samsvar med forordning (EF) nr. 1144/2009 
gjennomførte Det europeiske flysikkerhetsbyrå (EASA) 
og medlemsstatene et besøk på stedet i Republikken Jemen 
i desember 2009 for å kontrollere sikkerhetssituasjonen 
hos Yemenia med sikte på å vurdere om luftfartsselskapet 
overholder internasjonale sikkerhetsstandarder, og for å 
vurdere CAMAs evne til å ivareta sikkerhetstilsynet med 
den sivile luftfarten i Jemen.

72) Kontrollbesøket viste at CAMA har evnen til å føre 
effektivt tilsyn med Yemenia Yemen Airways, og dermed 
til å sikre at luftfartsselskaper som de utsteder AOC til, 
er i stand til å opprettholde sikker drift i samsvar med 
ICAO-standardene. Besøket viste også at kontrollen 
og tilsynet med Yemenia Yemen Airways’ virksomhet 
er tilstrekkelig til å sikre at luftfartsselskapet oppfyller 
kravene i sitt AOC.

73) På bakgrunn av resultatene av kontrollbesøket er det ikke 
behov for ytterligere tiltak på det nåværende tidspunkt. 
Kommisjonen vil fortsette å overvåke luftfartsselskapets 
ytelse nøye, og oppmuntrer Jemens myndigheter til å 
fortsette sin innsats i etterforskningen av ulykken som 
inntraff 30. juni 2009 med Yemenia Yemen Airways’ 
flyging 626. Medlemsstatene vil kontrollere den faktiske 
overholdelsen av de relevante sikkerhetsstandardene 
ved å prioritere inspeksjoner på bakken av dette 
luftfartsselskapets luftfartøyer i henhold til forordning 
(EF) nr. 351/2008.

Luftfartsselskaper fra Republikken Filippinene

74) Det foreligger bevis på at myndighetene som er ansvarlige 
for tilsynet med luftfartsselskaper sertifisert i Filippinene, 
ikke er tilstrekkelig i stand til å utbedre sikkerhetsmangler, 
og det er ikke tilstrekkelig dokumentert at luftfartsselskaper 
som er sertifisert i Filippinene, overholder de gjeldende 
sikkerhetsstandarder fra ICAO og anbefalt praksis, 
hvilket framgår både av resultatene av den revisjon av 
Filippinene som ICAO gjennomførte i oktober 2009 
innenfor rammen av sitt verdensomspennende program 
for tilsyn med sikkerhet (USOAP), og av det faktum at 
De forente staters vedkommende myndigheter stadig har 
nedgradert Filippinenes sikkerhetsstatus.

75) Etter USOAP-revisjonen av Filippinene, som ble 
utført i oktober 2009, har ICAO underrettet alle 
stater som er part i Chicago-konvensjonen, om at det 
foreligger et alvorlig sikkerhetsproblem som er av 
betydning for luftfartsselskaper og luftfartøyer registrert 
i Filippinene(1), nemlig at 47 luftfartsselskaper i 
Filippinene, deriblant internasjonale luftfartsselskaper, 
opererer med godkjenningssertifikater som er utstedt på 
grunnlag av opphevede forvaltningsvedtak. Filippinenes 
vedkommende myndigheter har ikke utarbeidet noen form 
for gjennomførings- eller overgangsplan for å sertifisere de 
øvrige luftfartsselskapene i samsvar med det regelverket 
for sivil luftfart som erstatter nevnte forvaltningsvedtak. 
Dessuten har Filippinenes vedkommende myndigheter 
ikke foretatt noen kontrollinspeksjoner av 
luftfartsselskaper på over et år. De planer for korrigerende 
tiltak som de filippinske myndigheter framla for ICAO, 
ble ansett som utilstrekkelige til å løse dette alvorlige 
sikkerhetsproblemet, som fortsatt er uløst.

(1) ICAOs konstatering OPS/01.
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76) I tillegg kommer at De forente staters transport-
departements føderale luftfartsmyndighet (FAA) innenfor 
rammen av sitt IASA-program fortsatt klassifiserer 
denne statens sikkerhetsstatus i kategori 2, som 
angir at Republikken Filippinene ikke overholder de 
internasjonale sikkerhetsstandarder som er fastsatt av 
ICAO.

77) Det alvorlige sikkerhetsproblemet som ble avdekket 
av ICAO, viser at planen for korrigerende tiltak som 
Filippinenes vedkommende myndigheter framla for 
Kommisjonen 13. oktober 2008(1), og som skulle være 
gjennomført innen 31. mars 2009, ikke er fullført, og 
dermed at Filippinenes vedkommende myndigheter ikke 
har vært i stand til å gjennomføre handlingsplanen innen 
den fastsatte fristen.

78) På bakgrunn av det alvorlige sikkerhetsproblemet som er 
avdekket av ICAO, har Kommisjonen fortsatt å rådføre 
seg med Filippinenes vedkommende myndigheter, uttrykt 
alvorlig bekymring for sikkerheten i forbindelse med 
driften av luftfartsselskapene som har lisens i denne 
staten, og bedt om ytterligere opplysninger om de tiltak 
statens vedkommende myndigheter har truffet for utbedre 
de påviste sikkerhetsmanglene.

79) Filippinenes vedkommende myndigheter (CAAP) 
overleverte dokumenter i tidsrommet januarmars 
2010, men kunne ikke framlegge alle de etterspurte 
opplysningene, deriblant bevis på at de på tilfredsstillende 
måte hadde utbedret de påviste sikkerhetsmanglene.

80) CAAP ble hørt av Flysikkerhetskomiteen 18. mars 
2010 og bekreftet at 20 luftfartsselskaper fortsetter 
å drive virksomhet med AOC-er som er utstedt i 
henhold til de opphevede forvaltningsvedtakene, 
inntil luftfartsselskapenes sertifisering fornyes, eller 
senest til 1. desember 2010. Dette gjelder følgende 
luftfartsselskaper: Aerowurks Aerial Spraying Services, 
Airtrack Agricultural Corp., Asia Aircraft Overseas, 
Philippines Inc., Aviation Technology Innovators Inc., 
Bendice Transport Management Inc., Canadian Helicopter 
Philippines Inc., CM Aero, Cyclone Airways, INAEC 
Aviation Corp., Macro Asia Air Taxi Services, Omni 
Aviation, Corp., Philippine Agricultural Aviation Corp., 
Royal Air Charter Services Inc., Royal Star Aviation Inc., 
Southstar Aviation Company, Subic International Air 
Charter Inc. og Subic Seaplane Inc. CAAP bekreftet også 
at et betydelig antall av disse luftfartsselskapene fortsatt 
driver virksomhet med et AOC som er utløpt, i henhold til 
midlertidige unntak som fritar dem fra å ha et slikt AOC. 
Blant annet fortsetter luftfartsselskapet Pacific East Asia 

(1) Betraktning 16 i forordning (EF) nr. 1131/2008 av 14. november 2008 (EUT 
L 306 av 15.11.2008, s. 49).

Cargo Airlines Inc. å delta i internasjonal fraktvirksomhet 
med store luftfartøyer av typen Boeing B727 selv om 
dets AOC, som ble utstedt 31. mars 2008 i henhold til de 
opphevede forvaltningsvedtakene, utløp 30. mars 2009. 
Luftfartsselskapet gjør dette med henvisning til et fritak 
fra plikten til å ha et slikt AOC for et tidsrom på høyst 90 
dager, som ble gitt 16. desember 2009 og utløp 16. mars 
2010. CAAP kunne 18. mars 2010 ikke bekrefte at denne 
operatøren hadde innstilt sin virksomhet.

81) CAAP meddelte at følgende ni luftfartsselskapers AOC 
var utløpt eller ikke fornyet: Beacon, Corporate Air, 
Frontier Aviation Corp., Mora Air Service Inc., Pacific 
Airways Corp., Pacific Alliance Corp., Topflite Airways 
Inc., World Aviation Corp. og Yokota Aviation Corp. 
Imidlertid kunne CAAP ikke dokumentere at disse 
luftfartsselskapenes AOC var blitt tilbakekalt, og at disse 
luftfartsselskapene følgelig hadde innstilt sin virksomhet.

82) CAAP opplyste at det på begynnelsen av 2009 hadde 
igangsatt en prosess med fornyet sertifisering, og at 21 
luftfartsselskapers sertifikat allerede var blitt fornyet 
i samsvar med regelverket for sivil luftfart som trådte i 
kraft i 2008. Dette gjelder følgende luftfartsselskaper: Air 
Philippines Corp., Aviatour’s Fly’n Inc., Cebu Pacific Air, 
Chemtrad Aviation Corp., Far East Aviation Services, F.F. 
Cruz & Company Inc., Huma Corp., Interisland Airlines 
Inc., Island Aviation, Lion Air Inc., Mindanao Rainbow 
Agricultural Development Services, Misibis Aviation and 
Development Corp., Philippine Airlines, South East Asian 
Airlines Inc., Spirit of Manila Airlines Corp., TransGlobal 
Airways Corp., WCC Aviation Company, Zenith Air 
Inc. og Zest Airways Inc. CAAP kunne imidlertid ikke 
dokumentere at denne prosessen med fornyet sertifisering 
er holdbar. CAAP kunne heller ikke framlegge 
fullstendige sertifikater for alle disse luftfartsselskapene, 
da AOC-ene som ble framlagt, blant annet gjorde 
det umulig å identifisere følgende luftfartsselskapers 
nummer og registreringsmerker: Zest Airways Inc., Lion 
Air, Inc., Aviatour’s Fly’sn Inc. og Misibis Aviation 
and Development Corp. Dessuten kunne CAAP ikke 
føre bevis for at det var foretatt noen revisjon før 
sertifiseringen, eller at det var gjennomført tilstrekkelige 
undersøkelser av luftfartsselskapenes drift og vedlikehold 
før de fikk fornyet sertifisering, med henblikk på å 
dokumentere at de godkjente håndbøkene er tatt i bruk 
i praksis, og at luftfartsselskapenes drift og vedlikehold 
overholder gjeldende sikkerhetsstandarder. CAAP kunne 
heller ikke dokumentere at det etter sertifiseringen føres 
egnet tilsyn med de luftfartsselskapene som har fått 
fornyet sertifisering, da det i de framlagte tilsynsplanene 
for luftdyktighet og utstedelse av lisenser for 2010 ikke er 
angitt noen dato for de planlagte aktivitetene.

83) Philippines Airlines ble på anmodning hørt av 
Flysikkerhetskomiteen 18. mars 2010. Luftfartsselskapet 
redegjorde for sin virksomhet og den prosessen 
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med henblikk på fornyet sertifisering som det hadde 
gjennomgått i løpet av 2009, fram til det fikk utstedt sitt 
nye AOC 9. oktober 2009, der det bekreftes samsvar med 
det regelverk for sivil luftfart som trådte i kraft i 2008. 
Luftfartsselskapet redegjorde for de kontroller som var 
utført før den fornyede sertifiseringen, og bekreftet at det 
hadde lagt vekt på å undersøke og godkjenne nye håndbøker 
og framgangsmåter. Luftfartsselskapet opplyste også at 
CAAP ikke hadde gjennomført en omfattende kontroll 
på stedet av selskapet før den fornyede sertifiseringen, 
og at CAAP ennå ikke har foretatt en revisjon av dets 
virksomhet, men at en slik revisjon skal utføres senere. 
Philippines Airlines opplyste at det ikke flyr til EU, og at 
dets operasjoner til De forente stater for tiden er underlagt 
begrensninger som følge av at US FAA har nedgradert 
Filippinenes sikkerhetsstatus, og at luftfartsselskapet ikke 
har tillatelse til å fly på ytterligere ruter eller til å bytte 
luftfartøyer på de rutene der de flyr i dag.

84) Cebu Pacific Airlines ble på anmodning hørt av 
Flysikkerhetskomiteen 18. mars 2010. Luftfartsselskapet 
redegjorde for sin virksomhet og den prosessen 
med henblikk på fornyet sertifisering som det hadde 
gjennomgått i løpet av 2009, fram til det fikk utstedt sitt 
nye AOC 25. november 2009, der det bekreftes samsvar 
med det regelverk for sivil luftfart som trådte i kraft i 
2008. Luftfartsselskapet redegjorde for de kontroller som 
var utført før den fornyede sertifiseringen, og bekreftet 
bl.a. at det mottatte sertifikatet inneholder en ny tillatelse 
til å transportere farlig gods, til tross for at CAAP ikke har 
foretatt noen revisjon på dette området. Luftfartsselskapet 
opplyste imidlertid at det på frivillig grunnlag ikke gjør 
bruk av denne tillatelsen. Cebu Pacific opplyste at det 
som følge av at US FAA har nedgradert Filippinenes 
sikkerhetsstatus, ikke har tillatelse til å fly til De forente 
stater. Luftfartsselskapet opplyste dessuten at det ikke har 
til hensikt å utføre flyginger til EU.

85) Kommisjonen verdsetter de to luftfartsselskapenes 
nylige innsats for å garantere sikker drift og anerkjenner 
at de har iverksatt interne tiltak for å bedre sikkerheten. 
Kommisjonen er beredt til å avlegge disse operatørene et 
besøk sammen med medlemsstatene og Det europeiske 
flysikkerhetsbyrå for å kontrollere at de overholder 
internasjonale sikkerhetsstandarder.

86) Kommisjonen anerkjenner også den innsats 
vedkommende myndigheter nylig har gjort for å 
reformere systemet for sivil luftfart i Filippinene, og de 
tiltak som er truffet for å utbedre sikkerhetsmanglene 
som FAA og ICAO har rapportert. I påvente av at det 
iverksettes egnede korrigerende tiltak for å løse de 
alvorlige sikkerhetsproblemene som ICAO har påvist, 
anses det imidlertid på grunnlag av de felles kriterier 

at Filippinenes vedkommende myndigheter på det 
nåværende tidspunkt ikke er i stand til å gjennomføre 
og håndheve de gjeldende sikkerhetsstandardene når det 
gjelder alle luftfartsselskaper under deres tilsyn. Derfor 
bør alle luftfartsselskaper som er sertifisert i Filippinene, 
underlegges driftsforbud og oppføres i vedlegg A.

87) Kommisjonen anser imidlertid at de endringer som nylig 
er gjennomført i CAAPs ledelse, og de umiddelbare og 
konkrete tiltak denne ledelsen har iverksatt, herunder 
ansettelse av 23 kvalifiserte inspektører og bruk av 
betydelig faglig bistand fra ICAO, viser at staten er villig 
til raskt å utbedre sikkerhetsmanglene som er påvist av 
FAA og ICAO, og dermed skaper forutsetninger for et 
positivt og raskt resultat. Kommisjonen er beredt til å støtte 
Filippinene i dets anstrengelser gjennom et kontrollbesøk 
som også omfatter operatørenes sikkerhetsytelse, med 
sikte på å utbedre de alvorlige sikkerhetsmangler som er 
påvist.

Alminnelige betraktninger om øvrige luftfartsselskaper 
i vedlegg A og B

88) Til tross for uttrykkelige anmodninger fra Kommisjonen 
har det så langt ikke kommet inn noen bevis for den 
fullstendige gjennomføringen av egnede utbedringstiltak 
hos de øvrige luftfartsselskapene som er oppført på 
fellesskapslisten som ble ajourført 26. november 2009, 
eller hos myndighetene som er ansvarlige for tilsynet med 
disse luftfartsselskapene. På grunnlag av de felles kriterier 
er vurderingen derfor at disse luftfartsselskapene fortsatt 
bør være underlagt henholdsvis driftsforbud (vedlegg A) 
eller driftsbegrensninger (vedlegg B).

89) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Flysikkerhetskomiteen —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 474/2006 gjøres følgende endringer:

1. Vedlegg A erstattes med teksten i vedlegg A til denne 
forordning.

2. Vedlegg B erstattes med teksten i vedlegg B til denne 
forordning.
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Artikkel 2

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

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

 Utferdiget i Brussel, 30. mars 2010.

 For Kommisjonen,

 på vegne av presidenten

 Siim KALLAS

 Visepresident

________
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[VEDLEGGET ER KUNNGJORT I EUT L 84 AV 31.3.2010, S. 36-49.]



25.6.2015 Nr. 37/127EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 139 nr. 2,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen og 

ut fra følgende betraktninger:

1) Arbeidsgivere og arbeidstakere, heretter kalt «partene i 
arbeidslivet», kan i henhold til traktatens artikkel 139 nr. 
2 sammen anmode om at avtaler som er inngått av disse på 
fellesskapsplan, blir gjennomført ved en rådsbeslutning 
etter forslag fra Kommisjonen.

2) Den internasjonale arbeidsorganisasjon vedtok 23. 
februar 2006 Konvensjon om sjøfolks arbeids- og 
levevilkår, 2006, idet den ønsket å opprette en enkelt, 
helhetlig ordning som så langt som mulig omfattet alle 
ajourførte standarder innen eksisterende internasjonale 
konvensjoner og rekommandasjoner i tilknytning 
til sjøfolks arbeidsforhold samt de grunnleggende 
prinsippene som finnes i andre internasjonale 
arbeidslivskonvensjoner.

3) Kommisjonen har hørt partene i arbeidslivet, i samsvar 
med traktatens artikkel 138 nr. 2, om hensiktsmessigheten 
av å utvikle gjeldende fellesskapsrett ved å tilpasse, 
konsolidere eller supplere denne i lys av konvensjonen 
om sjøfolks arbeids- og levevilkår av 2006.

4) Sammenslutningen av skipsredere i Den europeiske union 
(ECSA) og Den europeiske transportarbeiderføderasjon 
(ETF) underrettet 29. september 2006 Kommisjonen 
om sitt ønske om tre inn i forhandlinger i samsvar med 
traktatens artikkel 138 nr. 4.

5) De nevnte organisasjonene, som ønsker å bidra til å 
skape like konkurransevilkår for hele skipsfartsnæringen, 
inngikk 19. mai 2008 en avtale i tilknytning til 
konvensjonen om sjøfolks arbeids- og levevilkår av 2006, 
heretter kalt «avtalen». Denne avtale og dens vedlegg 
inneholder en felles anmodning til Kommisjonen om å 
gjennomføre disse ved en rådsbeslutning etter forslag 
fra Kommisjonen, i samsvar med traktatens artikkel  
139 nr. 2.

____________________
(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 124 av 20.5.2009, s. 30, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 109/2010 av 1. oktober 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplas-
sen, arbeidsrett og lik behandling av menn og kvinner), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 70 av 16.12.2010, s. 18.

6) Avtalen får anvendelse på sjøfolk om bord på fartøyer 
som er registrert i en medlemsstat og/eller seiler under en 
medlemsstats flagg.

7) Avtalen endrer Europeisk avtale om organisering av 
sjøfolks arbeidstid inngått mellom Sammenslutningen 
av skipsredere i Den europeiske union (ECSA) og 
Sammenslutningen av transportarbeiderforbund i Den 
europeiske union (FST) 30. september 1998.

8) Med hensyn til traktatens artikkel 249 er et direktiv det 
egnede virkemiddel for gjennomføring av avtalen.

9) Avtalen skal tre i kraft samtidig med konvensjonen 
om sjøfolks arbeids- og levevilkår av 2006, og partene 
i arbeidslivet ønsker at de nasjonale tiltakene som 
gjennomfører dette direktiv, skal tre i kraft tidligst på 
tidspunktet for den nevnte konvensjons ikrafttredelse.

10) Når det gjelder betegnelser som er benyttet i avtalen, 
og som ikke er særskilt definert i den, overlater dette 
direktiv til medlemsstatene å definere disse i samsvar 
med nasjonal lovgivning og praksis, på samme måte som 
andre sosialpolitiske direktiver som benytter tilsvarende 
betegnelser, forutsatt at disse definisjonene respekterer 
innholdet i avtalen.

11) Kommisjonen har utarbeidet et forslag til direktiv, i 
samsvar med sin melding av 20. mai 1998 om tilpasning 
og fremming av den sosiale dialogen på fellesskapsplan, 
idet det tas hensyn til de undertegnende parters 
representative status og lovligheten til hver enkelt klausul 
i avtalen.

12) Medlemsstatene kan, på felles anmodning fra partene i 
arbeidslivet, overlate gjennomføringen av dette direktiv 
til disse, så lenge medlemsstatene treffer alle nødvendige 
tiltak for å sikre at de til enhver tid kan garantere de 
resultater som dette direktiv pålegger.

13) Bestemmelsene i dette direktiv bør få anvendelse uten at 
det berører eksisterende fellesskapsbestemmelser som er 
mer spesifikke og/eller gir et høyere vernenivå for sjøfolk, 
særlig de som omfattes av Fellesskapets regelverk.

RÅDSDIREKTIV 2009/13/EF

av 16. februar 2009

om gjennomføring av avtalen inngått av Sammenslutningen av skipsredere i Den europeiske union 
(ECSA) og Den europeiske transportarbeiderføderasjon (ETF) i tilknytning til Konvensjon om 

sjøfolks arbeids- og levevilkår, 2006, og om endring av direktiv 1999/63/EF(*)

2015/EØS/37/15
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14) Det bør sikres at de generelle prinsippene for 
arbeidsgiveransvar fastsatt i rådsdirektiv 89/391/EØF 
av 12. juni 1989 om iverksetting av tiltak som forbedrer 
arbeidstakernes sikkerhet og helse på arbeidsplassen(1), 
særlig direktivets artikkel 5 nr. 1 og 3, overholdes.

15) Dette direktiv bør ikke benyttes til å begrunne en reduksjon 
i det generelle nivået med hensyn til vern av arbeidere på 
de områder som omfattes av avtalen i vedlegget til dette 
direktiv.

16) Dette direktiv og avtalen fastsetter minstestandarder. 
Medlemsstatene og/eller partene i arbeidslivet bør kunne 
opprettholde eller innføre gunstigere bestemmelser.

17) Kommisjonen har, i samsvar med sin melding av 
14. desember 1993 om anvendelsen av avtalen om 
sosialpolitikk, underrettet Europaparlamentet og Den 
europeiske økonomiske og sosiale komité ved å oversende 
forslagsteksten til et direktiv som inneholder avtalen.

18) Denne ordningen er i samsvar med de grunnleggende 
rettighetene og prinsippene fastsatt i Den europeiske 
unions pakt om grunnleggende rettigheter, særlig paktens 
artikkel 31, der det er fastsatt at alle arbeidstakere har rett 
til sunne, sikre og verdige arbeidsvilkår, en begrensning 
av lengste arbeidstid, perioder med døgnhvil og ukehvil 
samt årlig betalt ferie.

19) Ettersom målene for dette direktiv ikke kan nås i 
tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn 
av tiltakets omfang eller virkninger bedre kan nås på 
fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar 
med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 
5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i 
nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger enn det som 
er nødvendig for å nå disse målene.

20) I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle avtalen om 
bedre regelverksutforming(2) oppfordres medlemsstatene 
til, for sin egen del og i Fellesskapets interesse, å 

(1) EFT L 183 av 29.6.1989, s. 1.
(2) EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1.

utarbeide og offentliggjøre egne tabeller som så langt det 
er mulig, viser sammenhengen mellom dette direktiv og 
innarbeidingstiltakene.

21) Rådsdirektiv 1999/63/EF av 21. juni 1999 om 
avtalen om organisering av sjøfolks arbeidstid inngått 
mellom Sammenslutningen av skipsredere i Den 
europeiske union (ECSA) og Sammenslutningen av 
transportarbeiderforbund i Den europeiske union (FST)(3), 
som i sitt vedlegg inneholder den europeiske avtalen om 
organisering av sjøfolks arbeidstid, bør derfor endres.

22) Gjennomføringen av avtalen bidrar til å nå målene i 
henhold til traktatens artikkel 136 — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Dette direktiv gjennomfører avtalen om Konvensjon om 
sjøfolks arbeids- og levevilkår, 2006, inngått 19. mai 
2008 mellom organisasjonene som representerer partene i 
arbeidslivet på sjøtransportsektoren (Sammenslutningen av 
skipsredere i Den europeiske union (ECSA) og Den europeiske 
transportarbeiderføderasjon (ETF)) som fastsatt i vedlegget.

Artikkel 2

I vedlegget til rådsdirektiv 1999/63/EF gjøres følgende 
endringer:

1. I klausul 1 skal nytt nr. 3 lyde:

«3. Dersom det oppstår tvil om hvorvidt noen kategorier 
av personer skal anses som sjøfolk for denne avtales 
formål, skal spørsmålet avgjøres av vedkommende 
myndighet i hver enkelt medlemsstat etter samråd 
med de sammenslutninger av skipsredere og sjøfolk 
som er berørt av dette spørsmålet. I den forbindelse 
skal det tas behørig hensyn til resolusjonen fra den 
94. (maritime) sesjon av generalkonferansen i Den 
internasjonale arbeidsorganisasjon om opplysninger 
om yrkesgrupper.»

2. I klausul 2 skal bokstav c) og d) lyde:

«c) «sjøfolk» personer som uansett funksjon er ansatt 
eller engasjert eller arbeider om bord på et fartøy som 
omfattes av denne avtale,

(3) EFT L 167 av 2.7.1999, s. 33.
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d) «skipsreder» eieren av fartøyet eller en annen 
organisasjon eller person som for eksempel 
driftsansvarlig, agent eller totalbefrakter som har 
overtatt ansvaret for driften av fartøyet fra eieren, 
og som ved å påta seg dette ansvaret har samtykket 
i å overta de oppgaver og forpliktelser som er pålagt 
skipsredere i samsvar med denne avtale, uansett 
om en annen organisasjon eller person oppfyller 
visse av oppgavene eller forpliktelsene på vegne av 
skipsrederen.»

3. Klausul 6 skal lyde:

«1. Nattarbeid for sjøfolk under 18 år er forbudt. I denne 
klausul defineres «natt» i samsvar med nasjonal 
lovgivning og praksis. «Natt» omfatter en periode på 
minst ni timer regnet senest fra midnatt og fram til 
tidligst 05.00.

2. Vedkommende myndighet kan gi unntak fra streng 
overholdelse av restriksjonen om nattarbeid dersom 

a) den effektive opplæringen av de berørte sjøfolkene, 
i samsvar med etablerte programmer og planer, vil 
svekkes, eller

b) den særlige arten av sjøfolkenes oppgaver eller 
et anerkjent opplæringsprogram krever at sjøfolk 
som omfattes av unntaket, utfører oppgaver om 
natten, og vedkommende myndighet bestemmer, 
etter samråd med de berørte sammenslutninger av 
skipsredere og sjøfolk, at arbeidet ikke vil være til 
skade for sjøfolkenes helse eller velferd.

3. Det er forbudt å ansette, engasjere eller sette i arbeid 
sjøfolk under 18 år dersom arbeidet med sannsynlighet 
vil sette deres helse eller sikkerhet i fare. Disse typene 
arbeid skal fastsettes av nasjonale lover eller forskrifter 

eller av vedkommende myndighet, etter samråd med de 
berørte sammenslutninger av skipsredere og sjøfolk, i 
samsvar med relevante internasjonale standarder.»

4. Klausul 13 skal lyde:

«1. Sjøfolk skal ikke arbeide om bord på et fartøy med 
mindre de har en attest som bekrefter at de helsemessig 
er i stand til å utføre sine oppgaver.

2. Unntak kan tillates bare i tilfellene fastsatt i denne 
avtale.

3. Vedkommende myndighet skal kreve at sjøfolk, før 
de påbegynner arbeid om bord på et fartøy, innehar en 
gyldig legeattest som bekrefter at de helsemessig er i 
stand til å utføre de oppgaver de skal utføre til sjøs.

4. For å sikre at legeattestene på korrekt måte viser 
sjøfolkenes helsetilstand i lys av de oppgaver de skal 
utføre, skal vedkommende myndighet, etter samråd med 
de berørte sammenslutninger av skipsredere og sjøfolk 
og med behørig hensyn til relevante internasjonale 
retningslinjer, fastsette arten av legeundersøkelse og 
legeattest.

5. Denne avtale berører ikke IMOs internasjonale 
konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og 
vakthold for sjøfolk, 1978, med endringer (STCW-
konvensjonen). En legeattest utstedt i samsvar med 
kravene i STCW skal godtas av vedkommende 
myndighet med hensyn til nr. 1 og 2 i denne klausul. En 
legeattest som i hovedsak oppfyller disse kravene, skal 
også godtas når det gjelder sjøfolk som ikke omfattes 
av STCW-konvensjonen.

6. Legeattesten skal være utstedt av en behørig kvalifisert 
lege eller, for en attest som bare gjelder synet, av en 
person som er godkjent av vedkommende myndighet 
som kvalifisert til å utstede en slik attest. Legene skal 
ha full yrkesmessig uavhengighet når de foretar sin 
medisinske vurdering i legeundersøkelser.

7. Sjøfolk som er nektet en attest eller er pålagt en 
begrensning i sin arbeidsevne, særlig med hensyn til 
arbeidstid, arbeidsområde eller fartsområde, skal gis 
mulighet til en ny undersøkelse foretatt av en annen 
uavhengig lege eller av en uavhengig appellege.

8. Legeattesten skal særlig fastslå at

a) den berørte sjømanns hørsel og syn, samt fargesyn 
for sjøfolk som skal arbeide med oppgaver der 
deres evne til å utføre arbeidet med sannsynlighet 
vil kunne påvirkes av mangler ved fargesynet, er 
tilfredsstillende, og

b) den berørte sjømann ikke har noen medisinsk 
tilstand som med sannsynlighet vil kunne 
forverres av tjeneste til sjøs eller vil kunne gjøre 
vedkommende uskikket til slik tjeneste eller sette 
helsetilstanden til andre personer om bord i fare.
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9. Med mindre en kortere periode kreves på grunn av de 
bestemte oppgavene som skal utføres av den berørte 
sjømann, eller det er påkrevd i henhold til STCW-
konvensjonen, skal

a) en legeattest være gyldig i høyst to år, med 
mindre sjømannen er under 18 år; i så fall skal 
gyldighetsperioden være høyst ett år,

b) en attestering av fargesyn være gyldig i høyst seks 
år.

10. I hastetilfeller kan vedkommende myndighet tillate at 
sjøfolk arbeider uten gyldig legeattest fram til neste 
havneanløp i tilfeller der vedkommende der kan få en 
legeattest fra en kvalifisert lege, forutsatt at

a) perioden for en slik tillatelse ikke overstiger tre 
måneder, og

b) den berørte sjømann er i besittelse av en utløpt 
legeattest av nyere dato.

11. Dersom gyldighetsperioden til en legeattest utløper 
i løpet av en reise, skal attesten fortsatt være gyldig 
fram til neste havneanløp der vedkommende kan få 
en legeattest fra en kvalifisert lege, forutsatt at denne 
perioden ikke overstiger tre måneder.

12. Legeattester for sjøfolk som arbeider om bord på 
fartøyer som ordinært går i internasjonal fart, skal 
minst være utstedt på engelsk.

13. Hvilken type helsekontroll som skal utføres, og hvilke 
opplysninger legeattesten skal inneholde, skal fastsettes 
etter samråd med de berørte sammenslutninger av 
skipsredere og sjøfolk.

14. Alle sjøfolk skal gjennomgå regelmessige 
helsekontroller. Vakthavende sjøfolk med 
helseproblemer som ifølge en lege skyldes nattarbeid, 
skal om mulig overføres til passende dagarbeid.

15. Helsekontrollen omhandlet i nr. 13 og 14 skal være 
gratis, og legens taushetsplikt skal overholdes. Slike 
helsekontroller kan foretas innenfor rammen av den 
nasjonale helsetjenesten.»

5. Klausul 16 skal lyde:

 «Alle sjøfolk har rett til en årlig, betalt ferie. Den årlige 
ferien med rett til betaling skal beregnes på grunnlag av 
minst 2,5 kalenderdager per ansettelsesmåned og pro rata 
for deler av måneder. Den korteste perioden for årlig betalt 
ferie kan ikke erstattes med en økonomisk kompensasjon, 
unntatt i tilfeller der arbeidsforholdet opphører.»

Artikkel 3

1. Medlemsstatene kan opprettholde eller innføre gunstigere 
bestemmelser enn dem som er fastsatt i dette direktiv.

2. Gjennomføringen av dette direktiv skal ikke under 
noen omstendighet utgjøre tilstrekkelig grunn til å senke 
det generelle nivået for vern av arbeidstakerne på de 
områdene som omfattes av dette direktiv. Dette berører ikke 
medlemsstatenes og/eller partene i arbeidslivets rett til som 
følge av endrede omstendigheter å fastsette andre lover, 
forskrifter og kontraktsbestemmelser enn dem som foreligger 
idet dette direktiv vedtas, forutsatt at minstekravene fastsatt i 
dette direktiv overholdes.

3. Anvendelsen og/eller tolkningen av dette direktiv berører 
ikke fellesskapsbestemmelser eller nasjonale bestemmelser, 
sedvane eller praksis som fastsetter gunstigere vilkår for 
berørte sjøfolk.

4. Bestemmelsen i standard A4.2 nr. 5 bokstav b) berører 
ikke prinsippet om arbeidsgiveransvar som fastsatt i artikkel 5 
i direktiv 89/391/EØF.

Artikkel 4

Medlemsstatene skal fastsette hvilke sanksjoner som får 
anvendelse ved brudd på nasjonale bestemmelser vedtatt i 
henhold til dette direktiv. Sanksjonene skal være virkningsfulle, 
stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende.

Artikkel 5

1. Medlemsstatene skal innen 5. oktober 2005 sette i kraft de 
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 
direktiv, eller de skal senest 12 måneder etter ikrafttredelsen 
av dette direktiv påse at partene i arbeidslivet innfører de 
nødvendige bestemmelsene gjennom avtaler.
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2. 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. De skal umiddelbart oversende 
Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene.

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

Artikkel 6

Anvendelsen av prinsippet om vesentlig likeverdighet som 
nevnt i preambelen til avtalen berører ikke medlemsstatenes 
forpliktelser som følger av dette direktiv.

Artikkel 7

Dette direktiv trer i kraft samme dag som konvensjonen om 
sjøfolks arbeids- og levevilkår, 2006, trer i kraft.

Artikkel 8

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 16. februar 2009.

 For Rådet

 O. LIŠKA

 Formann
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VEDLEGG

AVTALE

inngått mellom ECSA og ETF om konvensjonen om sjøfolks arbeids- og levevilkår, 2006

PREAMBEL

DE UNDERTEGNEDE PARTER HAR — UT FRA FØLGENDE BETRAKTNINGER: 

ILOs konvensjon om sjøfolks arbeids- og levevilkår av 2006 (heretter kalt konvensjonen) krever at de enkelte 
medlemsstatene skal sørge for at bestemmelsene i deres respektive lover og forskrifter, innenfor rammen av 
konvensjonen, respekterer de grunnleggende rettighetene med hensyn til organisasjonsfrihet og reell anerkjennelse av 
retten til kollektive forhandlinger, avskaffelse av alle former for tvangs- eller pliktarbeid, reell avskaffelse av barnearbeid 
og avskaffelse av diskriminering med hensyn til sysselsetting og yrke.

I henhold til konvensjonen har alle sjøfolk rett til en trygg og sikker arbeidsplass som overholder sikkerhetsstandarder, 
til rimelige ansettelsesvilkår, til anstendige arbeids- og levevilkår og til helsevern, legehjelp, velferdstiltak og andre 
former for sosialomsorg.

I henhold til konvensjonen skal hver medlemsstat innenfor sin jurisdiksjon sikre at sjøfolks ansettelsesrettigheter 
og sosiale rettigheter som fastsatt i forrige ledd i denne preambel blir fullt ut gjennomført i samsvar med kravene i 
konvensjonen. Med mindre noe annet er angitt i konvensjonen, kan slik gjennomføring oppnås ved nasjonale lover eller 
forskrifter, ved gjeldende tariffavtaler eller ved andre tiltak eller former for praksis.

De undertegnende parter ønsker særlig å rette oppmerksomheten mot forklaringsnotatet til reglene og koden til 
konvensjon om sjøfolks arbeids- og levevilkår, som beskriver konvensjonens format og struktur.

Det vises til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap (heretter kalt «traktaten»), særlig artikkel 137, 138 
og 139.

I henhold til traktatens artikkel 139 nr. 2 kan avtaler inngått på fellesskapsplan på en felles anmodning fra de 
undertegnende parter gjennomføres ved en rådsbeslutning etter forslag fra Kommisjonen.

De undertegnende parter inngir herved en slik anmodning.

Det egnede virkemiddel for gjennomføring av avtalen er et direktiv som definert i traktatens artikkel 249, som binder 
medlemsstatene med hensyn til resultatet som skal oppnås, og samtidig lar det være opp til nasjonale myndigheter 
å velge form og metoder. Konvensjonens artikkel VI tillater at ILOs medlemmer treffer tiltak som de anser at i det 
vesentlige tilsvarer standardene i konvensjonen, og som bidrar til at målet og hensikten med konvensjonen nås til fulle, 
og gir virkning til de nevnte bestemmelsene i konvensjonen. Gjennomføringen av avtalen ved et direktiv og prinsippet 
om «vesentlig likeverdighet» i konvensjonen søker dermed å gi medlemsstatene mulighet til å gjennomføre rettighetene 
og prinsippene på en måte som er fastsatt i konvensjonens artikkel VI nr. 3 og 4 — 

AVTALT FØLGENDE:

DEFINISJONER OG VIRKEOMRÅDE

1. I denne avtale og med mindre noe annet er fastsatt i særlige bestemmelser, menes med:

a) «vedkommende myndighet» minister, regjeringsorgan eller annen myndighet som er utpekt av en medlemsstat og 
har fullmakt til å utferdige og håndheve forskrifter, pålegg eller andre instrukser med lovs kraft med hensyn til det 
aktuelle saksområdet for den aktuelle bestemmelse,
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b) «brutto registertonn» bruttotonnasjen beregnet i samsvar med tonnasjemålingsbestemmelsene i vedlegg I til 
Internasjonal konvensjon om måling av fartøyer, 1969, eller eventuelle etterfølgende konvensjoner; for fartøyer 
som omfattes av den midlertidige ordningen for tonnasjemåling vedtatt av Den internasjonale sjøfartsorganisasjon, 
er brutto registertonn det som omfattes av kolonnen «Merknader» i det internasjonale målebrevet (1969),

c) «sjøfolk» personer som uansett funksjon er ansatt eller engasjert eller arbeider om bord på et fartøy som omfattes 
av denne avtale,

d) «arbeidsavtale for sjøfolk» både ansettelseskontrakt og avtalevilkår, 

e) «fartøy» et fartøy som ikke utelukkende trafikkerer innlands vannveier eller farvann innenfor eller svært nær 
beskyttede farvann eller områder der havneforskrifter gjelder, 

f) «skipsreder» eieren av fartøyet eller en annen organisasjon eller person som for eksempel driftsansvarlig, agent 
eller totalbefrakter som har overtatt ansvaret for driften av fartøyet fra eieren, og som ved å påta seg dette ansvaret 
har samtykket i å overta de oppgaver eller forpliktelser og ansvarsforhold som er pålagt skipsredere i samsvar med 
denne avtale, uansett om en annen organisasjon eller person oppfyller visse av oppgavene eller forpliktelsene på 
vegne av skipsrederen.

2. Med mindre noe annet er uttrykkelig fastsatt, får denne avtale anvendelse på alle sjøfolk.

3. Dersom det oppstår tvil om hvorvidt noen kategorier av personer skal anses som sjøfolk for denne avtales formål, 
skal spørsmålet avgjøres av vedkommende myndighet i hver enkelt medlemsstat etter samråd med de sammenslutninger 
av skipsredere og sjøfolk som er berørt av dette spørsmålet. I den forbindelse skal det tas behørig hensyn til resolusjonen 
fra den 94. (maritime) sesjon av generalkonferansen til Den internasjonale arbeidsorganisasjon om opplysninger om 
yrkesgrupper.

4. Med mindre noe annet er uttrykkelig fastsatt, får denne avtale anvendelse på alle fartøyer, både i privat og offentlig 
eie, som vanligvis brukes i forretningsvirksomhet, bortsett fra fartøyer som driver fiske eller lignende virksomhet, og 
tradisjonelt bygde fartøyer som dhower og djunker. Denne avtale får ikke anvendelse på krigsfartøyer eller militære 
hjelpefartøyer.

5. Dersom det oppstår tvil om hvorvidt denne avtale får anvendelse på et fartøy eller en særlig kategori av 
fartøyer, skal spørsmålet avgjøres av vedkommende myndighet i hver enkelt medlemsstat etter samråd med de berørte 
sammenslutninger av skipsredere og sjøfolk.

REGLER OG STANDARDER

AVDELING 1

MINSTEKRAV FOR SJØFOLK SOM ARBEIDER OM BORD PÅ FARTØYER

Regel 1.1 — Minstealder

1. Ingen person under fastsatt minstealder skal være ansatt eller engasjert eller arbeide om bord på et fartøy.

2. En høyere minstealder kreves i tilfellene fastsatt i denne avtale.

Standard A1.1 — Minstealder

Minstealderen er regulert av rådsdirektiv 1999/63/EF av 21. juni 1999 (som skal endres) om den europeiske avtalen 
om organisering av sjøfolks arbeidstid (som skal endres i samsvar med vedlegg A til denne avtale).

Regel 1.2 — Legeattest

Legeattester er regulert av rådsdirektiv 1999/63/EF av 21. juni 1999 (som skal endres) om den europeiske avtalen om 
organisering av sjøfolks arbeidstid (som skal endres i samsvar med vedlegg A til denne avtale).
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Regel 1.3 — Opplæring og kvalifikasjoner

1. Sjøfolk skal ikke arbeide om bord på et fartøy dersom de ikke har fått opplæring eller innehar en attest på at de er 
opplært eller på annen måte kvalifisert til å utføre sine oppgaver.

2. Sjøfolk skal ikke tillates å arbeide om bord på et fartøy med mindre de med positivt resultat har fullført opplæring 
for personlig sikkerhet om bord på fartøyer.

3. Opplæring og sertifisering i samsvar med de obligatoriske ordningene som er vedtatt av Den internasjonale 
sjøfartsorganisasjon, skal anses for å oppfylle kravene i nr. 1 og 2 under denne regel.

AVDELING 2

ANSETTELSESVILKÅR

Regel 2.1 — Sjøfolks ansettelsesavtaler

1. Vilkårene for ansettelse av sjøfolk skal være fastsatt eller henvist til i en klar, skriftlig og rettslig bindende avtale, 
og skal være i samsvar med standardene fastsatt i denne avtale.

2. Sjøfolks arbeidsavtaler skal godkjennes av den enkelte sjømann under vilkår som sikrer at vedkommende har 
mulighet til gå gjennom og søke råd om avtalevilkårene og fritt akseptere disse før avtalen undertegnes.

3. I den grad de er forenlige med medlemsstatens nasjonale lovgivning og praksis, skal sjøfolks arbeidsavtaler anses 
å omfatte eventuelle gjeldende tariffavtaler.

Standard A2.1 — Sjøfolks arbeidsavtaler

1. Hver medlemsstat skal vedta lover eller forskrifter som krever at fartøyer som seiler under medlemsstatens flagg, 
overholder følgende krav:

a) Sjøfolk som arbeider om bord på fartøyer som seiler under medlemsstatens flagg, skal ha en arbeidsavtale for 
sjøfolk som er undertegnet av både den enkelte sjømann og skipsrederen eller en representant for skipsrederen 
(eller, dersom de ikke er ansatt, dokumentasjon på kontraktsmessige eller tilsvarende ordninger) som gir dem 
anstendige arbeids- og leveforhold om bord på fartøyet, slik det kreves av denne avtale.

b) Sjøfolk som undertegner en arbeidsavtale for sjøfolk, skal gis mulighet til å undersøke og søke råd om avtalen før 
denne undertegnes, samt få annen hjelp som er nødvendig for å sikre at de har inngått avtalen på fritt grunnlag med 
tilstrekkelig forståelse av sine rettigheter og forpliktelser.

c) Den berørte skipsreder og sjømann skal hver ha en undertegnet original av arbeidsavtalen.

d) Det skal treffes tiltak for å sikre at sjøfolk om bord, herunder skipsføreren, på en enkel måte kan få tak i tydelige 
opplysninger om ansettelsesvilkårene, og at tjenestemenn hos vedkommende myndighet, herunder i havner som 
anløpes, kan få tak i disse opplysningene, herunder en kopi av sjøfolkenes arbeidsavtale.

e) Sjøfolk skal gis et dokument som spesifiserer deres tjeneste om bord på fartøyet.

2. I tilfeller der en tariffavtale utgjør hele eller en del av arbeidsavtalen for sjøfolk, skal en kopi av denne avtalen 
være tilgjengelig om bord. Dersom språket i arbeidsavtalen og i en eventuell relevant tariffavtale for sjøfolk ikke er 
engelsk, skal følgende også være tilgjengelig på engelsk (bortsett fra om bord på fartøyer som bare går i innenriksfart):

a) En kopi av en standardutgave av avtalen, og 

b) de deler av tariffavtalen som er underlagt inspeksjon av en havnestat.
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3. Dokumentet omhandlet i nr. 1 bokstav e) i denne standard skal ikke inneholde noen erklæring om kvaliteten på 
sjøfolks arbeid eller om deres lønn. Formen på dokumentet, de opplysningene som skal registreres der, og hvordan slike 
opplysninger skal føres inn, skal fastsettes i nasjonal lovgivning.

4. Hver medlemsstat skal vedta lover og forskrifter som fastsetter de opplysninger som skal inngå i alle arbeidsavtaler 
for sjøfolk som omfattes av medlemsstatens nasjonale lovgivning. Arbeidsavtaler for sjøfolk skal i alle tilfeller inneholde 
følgende opplysninger:

a) Sjømannens fulle navn, fødselsdato eller alder samt fødested,

b) skipsrederens navn og adresse,

c) sted og dato for inngåelse av arbeidsavtalen,

d) i hvilken funksjon sjømannen skal ansettes,

e) sjømannens lønn eller, dersom dette er relevant, formelen for å beregne denne lønnen,

f) omfanget av årlig betalt ferie eller, dersom dette er relevant, formelen for å beregne den,

g) avtalens opphør og vilkårene for dette, herunder

i) dersom avtalen er inngått for en ikke tidsbegrenset periode, de vilkår som gir hver av partene rett til å bringe 
avtalen til opphør, samt den påkrevde oppsigelsesperioden, som ikke skal være kortere for skipsredere enn for 
sjøfolk,

ii) dersom avtalen er inngått for en tidsbegrenset periode, den dato som er fastsatt for avtalens utløp, og

iii) dersom avtalen er inngått for en reise, bestemmelsesstedet for reisen og på hvilket tidspunkt etter ankomst 
sjømannen skal mønstre av,

h) de helse- og trygdeytelser for sjøfolk som skipsrederen skal stå for,

i) sjømannens rett til hjemreise,

j) en henvisning til gjeldende tariffavtale, dersom dette er relevant, og

k) alle andre opplysninger som den nasjonale lovgivning måtte kreve.

5. Hver medlemsstat skal vedta lover eller forskrifter som fastsetter korteste tillatte oppsigelsesfrist for sjøfolk 
og skipsredere i tilfelle en arbeidsavtale for sjøfolk sies opp før tiden. Oppsigelsestidens varighet skal fastsettes etter 
samråd med de berørte sammenslutninger av skipsredere og sjøfolk, men skal ikke være kortere enn sju dager.

6. En kortere oppsigelsestid enn minimumstiden kan benyttes under omstendigheter som i henhold til nasjonale 
lover eller forskrifter eller relevante tariffavtaler godtas som begrunnelse for å si opp arbeidsavtalen med kortere varsel 
eller uten varsel. Når det skal avgjøres om slike omstendigheter foreligger, skal hver medlemsstat påse at det tas hensyn 
til sjømannens behov for uten sanksjoner å kunne bringe arbeidsavtalen til opphør med kortere varsel eller uten varsel 
av velferdsgrunner eller andre presserende årsaker.

Regel 2.3 — Arbeidstid og hviletid

Sjøfolks arbeidstid og hviletid er regulert av rådsdirektiv 1999/63/EF av 21. juni 1999 (som skal endres) om den 
europeiske avtalen om organisering av sjøfolks arbeidstid (som skal endres i samsvar med vedlegg A til denne avtale).
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Regel 2.4 — Rett til ferie

1. Hver medlemsstat skal kreve at sjøfolk som er ansatt om bord på fartøyer som seiler under dens flagg, gis betalt 
årlig ferie under egnede forhold i samsvar med denne avtale og rådsdirektiv 1999/63/EF av 21. juni 1999 (som skal 
endres) om den europeiske avtalen om organisering av sjøfolks arbeidstid (som skal endres i samsvar med vedlegg A til 
denne avtale).

2. Sjøfolk skal innvilges landlov av hensyn til egen helse og velferd og så langt dette er forenlig med de driftsmessige 
kravene til deres stilling.

Regel 2.5 — Hjemreise

1. Sjøfolk har rett til hjemreise uten kostnader for dem selv.

2. Hver medlemsstat skal kreve at fartøyer som seiler under dens flagg, sørger for økonomisk sikkerhet til å sikre at 
sjøfolk kan reise hjem på behørig måte.

Standard A2.5 — Hjemreise

1. Hver medlemsstat skal sikre at sjøfolk om bord på fartøyer som seiler under dens flagg, har rett til hjemreise under 
følgende omstendigheter:

a) Dersom sjømannens arbeidsavtale utløper mens vedkommende er i utlandet,

b) dersom sjømannens arbeidsavtale bringes til opphør

i) av skipsrederen, eller

ii) av sjømannen av berettigede grunner, og dessuten

c) dersom sjømannen ikke lenger er i stand til å utføre sine oppgaver i henhold til arbeidsavtalen eller ikke kan 
forventes å kunne utføre dem under de rådende forhold.

2. Hver medlemsstat skal sikre at det foreligger hensiktsmessige bestemmelser i dens lover og forskrifter eller ved 
andre tiltak eller i tariffavtaler som fastsetter

a) under hvilke omstendigheter sjøfolk har rett til hjemreise i samsvar med nr. 1 bokstav b) og c) i denne standard,

b) den lengste tjenesteperioden om bord som sjøfolk har rett til hjemreise etter, idet slike perioder skal være mindre 
enn 12 måneder, og

c) de nøyaktige ytelsene som skal tilkjennes av skipsredere for hjemreise, herunder dem som er knyttet til 
bestemmelsesstedet for hjemreisen, transportmåten, hvilke utgifter som skal dekkes, og annet som skipsrederen 
skal stå for.

3. Alle medlemsstater skal forby at skipsredere krever at sjøfolk selv må betale et forskudd for hjemreisen ved 
begynnelsen av sin ansettelse, samt at skipsredere trekker kostnaden for hjemreise fra sjøfolks lønn eller andre ytelser, 
unntatt i tilfeller der sjømannen, i samsvar med nasjonale lover eller forskrifter eller etter andre tiltak eller i relevante 
tariffavtaler, er funnet ikke å være i stand til å oppfylle sine ansettelsesforpliktelser.

4. Nasjonale lover og forskrifter skal ikke berøre skipsrederens rett til å kreve tilbake kostnaden ved hjemreise i 
henhold til kontraktsmessige ordninger med tredjemenn.

5. Dersom en skipsreder unnlater å treffe tiltak for eller betale kostnaden ved hjemreise for sjøfolk som har rett til 
slik hjemreise, skal
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a) vedkommende myndighet i den medlemsstat hvis flagg fartøyet seiler under, sørge for hjemreise for de berørte 
sjøfolkene; dersom den unnlater å gjøre dette, kan den stat som sjøfolkene skal hjemsendes fra, eller den stat der 
sjøfolkene er statsborgere, sørge for deres hjemreise og kreve tilbake kostnadene til dette fra den medlemsstats hvis 
flagg fartøyet seiler under,

b) kostnader som er påløpt ved hjemreise for sjøfolk, kunne kreves tilbake fra skipsrederen av den medlemsstats hvis 
flagg fartøyet seiler under,

c) utgiftene til hjemreise ikke i noe tilfelle belastes sjøfolkene, unntatt i de tilfeller som er fastsatt i nr. 3 i denne 
standard.

6. Idet det tas hensyn til relevante internasjonale ordninger, herunder Internasjonal konvensjon om arrest i skip, 1999, 
kan en medlemsstat som har betalt kostnaden til hjemreise for sjøfolk, holde tilbake, eller anmode om tilbakeholding av, 
fartøyene til den berørte skipsrederen inntil tilbakebetaling er besørget i samsvar med nr. 5 i denne standard.

7. Hver medlemsstat skal legge forholdene til rette for hjemreise for sjøfolk som tjenestegjør om bord på fartøyer 
som anløper medlemsstatens havner eller passerer gjennom medlemsstatens sjøterritorium eller innenriksfarvann, samt 
for at de kan avløses om bord.

8. Særlig skal en medlemsstat ikke nekte sjøfolks rett til hjemreise på grunn av økonomiske omstendigheter hos en 
skipsreder eller på grunn av skipsrederens mangle evne eller vilje til å besørge avløsning for en sjømann.

9. Hver medlemsstat skal kreve at fartøyer som seiler under dens flagg, har om bord og gjør tilgjengelig for sjøfolk 
en kopi av de relevante nasjonale bestemmelsene om hjemreise på et egnet språk.

Regel 2.6 — Kompensasjon til sjøfolk ved tap av fartøy eller forlis

Sjøfolk har rett til fyllestgjørende kompensasjon i tilfelle av skade, tap eller arbeidsløshet som følge av at et fartøy går 
tapt eller forliser.

Standard A2.6 — Kompensasjon til sjøfolk ved tap av fartøy eller forlis

1. Alle medlemsstater skal vedta bestemmelser som sikrer at skipsrederen i alle tilfeller av tap av fartøyer eller ved 
forlis skal betale alle sjøfolk om bord en godtgjøring mot arbeidsløshet som følger av slikt tap eller forlis.

2. Bestemmelsene omhandlet i nr. 1 i denne standard skal ikke berøre andre rettigheter sjøfolk måtte ha i henhold til 
den nasjonale lovgivningen i den berørte medlemsstat for tap eller skader som oppstår idet et fartøy går tapt eller forliser.

Regel 2.7 — Bemanningens omfang

Bestemmelser om tilstrekkelig, sikker og effektiv bemanning av fartøyer er omhandlet i rådsdirektiv 1999/63/EF av 
21. juni 1999 (som skal endres) om den europeiske avtalen om organisering av sjøfolks arbeidstid (som skal endres i 
samsvar med vedlegg A til denne avtale).

Regel 2.8 — Karriere- og kompetanseutvikling og sysselsettingsmuligheter for sjøfolk

Hver medlemsstat skal ha en nasjonal politikk for å fremme sysselsetting i skipsfartssektoren og for å oppmuntre til 
karriere- og kompetanseutvikling og større sysselsettingsmuligheter for sjøfolk som hører hjemme på medlemsstatens 
territorium.

Standard A2.8 — Karriere- og kompetanseutvikling og sysselsettingsmuligheter for sjøfolk

1. Hver medlemsstat skal ha en nasjonal politikk som fremmer karriere- og kompetanseutvikling og 
sysselsettingsmuligheter for sjøfolk for å sørge for en stabil og kompetent arbeidsstyrke i skipsfartssektoren.

2. Målet med den nasjonale politikken omhandlet i nr. 1 i denne standard skal være å hjelpe sjøfolk med å styrke sin 
kompetanse, sine kvalifikasjoner og sine sysselsettingsmuligheter.
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3. Alle medlemsstater skal, etter samråd med de berørte sammenslutningene av skipsredere og sjøfolk, fastsette 
tydelige mål for yrkesveiledning, utdanning og opplæring, herunder løpende opplæring, av sjøfolk hvis plikter om bord 
på fartøyer i hovedsak er knyttet til sikker drift og navigasjon av fartøyet.

AVDELING 3

INNKVARTERING, REKREASJONSANLEGG, KOST OG FORPLEINING

Standard A3.1 — Innkvartering og rekreasjonsanlegg

1. Fartøyer som regelmessig anløper havner som plages av mygg, skal være utstyrt med egnede innretninger slik 
vedkommende myndighet krever.

2. Det skal for alle sjøfolk om bord sørges for egnede rekreasjonsanlegg, bekvemmeligheter og tjenester for sjøfolk, 
tilpasset til å oppfylle de særlige behovene til sjøfolk som må bo og arbeide om bord på fartøyer, idet det tas hensyn til 
bestemmelser om vern av helse og sikkerhet og forebygging av ulykker.

3. Vedkommende myndighet skal kreve at det utføres hyppige inspeksjoner om bord på fartøyer, av skipsføreren 
eller med dennes fullmakt, for å sikre at sjøfolks innkvarteringsforhold er rene, anstendig beboelige og holdt i god stand. 
Resultatene av hver slik inspeksjon skal registreres og være tilgjengelig for granskning.

4. For fartøyer der det er behov for, uten noen form for diskriminering, å ta hensyn til interessene til sjøfolk som har 
ulik og særegen religiøs og sosial praksis, kan vedkommende myndigheter, etter samråd med de berørte sammenslutninger 
av skipsredere og sjøfolk, tillate rimelige avvik fra denne standard på betingelse av at slike variasjoner ikke fører til at 
de generelle bekvemmelighetene om bord blir mindre gunstige enn de ville vært ved anvendelsen av denne standard.

Regel 3.2 — Kost og forpleining

1. Hver medlemsstat skal påse at fartøyer som seiler under dens flagg, fører og serverer mat og drikkevann av egnet 
kvalitet, næringsverdi og mengde som i tilstrekkelig grad dekker fartøyets krav og tar hensyn til ulik kulturell og religiøs 
bakgrunn.

2. Sjøfolk om bord på et fartøy skal ha fri kost i ansettelsesperioden.

3. Sjøfolk som er ansatt som skipskokk med ansvar for tilberedning av mat, skal ha fått opplæring og være kvalifisert 
for sin stilling.

Standard A3.2 — Kost og forpleining

1. Hver medlemsstat skal vedta lover og forskrifter eller treffe andre tiltak for å sørge for minstestandarder for 
mengde og kvalitet på mat og drikkevann og for de forpleiningsstandardene som får anvendelse på måltider servert 
til sjøfolk om bord på fartøyer som seiler under medlemsstatens flagg, og skal iverksette utdanningsvirksomhet for å 
fremme bevissthet om og gjennomføring av de standarder som er omhandlet i dette nummer.

2. Hver medlemsstat skal påse at fartøyer som seiler under dens flagg, oppfyller følgende minstestandarder:

a) Forsyning av mat og drikkevann, idet det tas hensyn til antallet sjøfolk om bord, deres religiøse krav og kulturelle 
praksis med hensyn til matvarer samt reisens varighet og art, skal være passende med hensyn til mengde, 
næringsverdi, kvalitet og variasjon,

b) organisering av og utstyr i forpleiningsavdelingen skal være slik at den kan gi sjøfolkene fyllestgjørende, varierte 
and næringsrike måltider tilberedt og servert under hygieniske forhold, og

c) forpleiningspersonalet skal være vel opplært og instruert for sine stillinger.

3. Skipsredere skal påse at sjøfolk som er engasjert som skipskokker, er opplært, kvalifisert og funnet kompetente 
for stillingen i samsvar med krav fastsatt i de berørte medlemsstatenes lover og forskrifter.
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4. Kravene i nr. 3 i denne standard skal omfatte et fullført opplæringskurs som er godkjent eller anerkjent av 
vedkommende myndighet, og som omfatter praktisk matlaging, mathygiene og personlig hygiene, oppbevaring av mat, 
lagerkontroll, miljøvern og helse og sikkerhet omkring forpleining.

5. Om bord på fartøyer som drives med en foreskrevet bemanning på mindre enn ti, og der vedkommende myndighet 
på grunn av mannskapets størrelse eller fartøyets fartsmønster ikke kan kreve at fartøyet fører en fullt kvalifisert kokk, 
skal enhver som behandler mat i byssen, være opplært eller instruert på områder som omfatter mathygiene og personlig 
hygiene samt håndtering og oppbevaring av mat om bord på fartøyer.

6. Under omstendigheter der dette er unntaksvis er nødvendig, kan vedkommende myndighet gi en dispensasjon 
som tillater at en kokk som ikke er fullt kvalifisert, kan arbeide på et bestemt fartøy i en bestemt avgrenset periode, 
fram til neste passende anløpshavn eller i en periode som ikke overstiger én måned, forutsatt at den personen som 
dispensasjonen er gitt for, er opplært eller instruert på områder som omfatter mathygiene og personlig hygiene samt 
håndtering og oppbevaring av mat om bord på fartøyer.

7. Vedkommende myndighet skal kreve at hyppige dokumenterte inspeksjoner utføres om bord på fartøyer, av 
skipsføreren eller med dennes fullmakt, når det gjelder

a) forsyninger av mat og drikkevann,

b) alle rom og alt utstyr som benyttes til lagring og håndtering av mat og drikkevann, og

c) bysse og annet utstyr for tilberedning og servering av måltider.

8. Ingen person under 18 år skal være ansatt eller engasjert eller arbeide som skipskokk.

AVDELING 4

HELSEVERN, LEGEHJELP OG VELFERD

Regel 4.1 —Legehjelp om bord på fartøyer og i land

1. Hver medlemsstat skal sikre at alle sjøfolk om bord på fartøyer som seiler under dens flagg, omfattes av 
tilstrekkelige helseverntiltak og har tilgang til rask og fyllestgjørende legehjelp mens de arbeider om bord.

2. Hver medlemsstat skal sikre at sjøfolk om bord på fartøyer innenfor dens territorium som har behov for umiddelbar 
legehjelp, blir gitt tilgang til medlemsstatens helsetilbud i land.

3. Kravene til helsevern og legehjelp om bord omfatter standarder for tiltak rettet mot å gi sjøfolk helsevern og 
legehjelp som er så sammenlignbar som mulig med det som generelt er tilgjengelig for arbeidstakere i land.

Standard A4.1 — Legehjelp om bord på fartøyer og i land

1. Hver medlemsstat skal sikre at det treffes tiltak for helsevern og legehjelp, herunder nødvendig tannlegehjelp, for 
sjøfolk som arbeider om bord på fartøyer som seiler under medlemsstatens flagg, og som

a) sikrer at alle alminnelige bestemmelser om helsevern og legehjelp i yrkeslivet som er relevant for sjøfolkenes 
oppgaver, samt særlige bestemmelser som er spesifikke for arbeid om bord på fartøyer, får anvendelse på sjøfolk,

b) sikrer at sjøfolk får helsevern og legehjelp som er så sammenlignbar som mulig med den som generelt er tilgjengelig 
for arbeidstakere i land, herunder rask tilgang til nødvendige legemidler, medisinsk utstyr og muligheter for 
diagnose og behandling samt til medisinsk informasjon og sakkunnskap,

c) om mulig gir sjøfolk rett til umiddelbart å oppsøke en kvalifisert lege eller tannlege i anløpshavner,
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d) ikke er begrenset til behandling av syke eller skadede sjøfolk, men omfatter forebyggende tiltak som helsefremmende 
programmer og programmer for helseutdanning.

2. Vedkommende myndighet skal vedta et standardskjema for legerapport til bruk for skipsførere og relevant 
medisinsk personell i land og om bord. Dette skjemaet og dets innhold skal når det er utfylt, være fortrolig og benyttes 
bare til tilrettelegging av behandling av sjøfolk.

3. Hver medlemsstat skal vedta lover og forskrifter som fastsetter krav til sykerom og innretninger for legehjelp samt 
utstyr og opplæring om bord på fartøyer som seiler under medlemsstatens flagg.

4. Nasjonale lover og forskrifter skal sikre at følgende minstekrav er oppfylt: 

a) Alle fartøyer skal føre en medisinkiste, medisinsk utstyr og en medisinsk håndbok, hvis innhold skal fastsettes og 
være underlagt jevnlig inspeksjon av vedkommende myndighet; de nasjonale kravene skal ta hensyn til typen fartøy, 
antallet personer om bord og reisenes art, bestemmelsessted og varighet samt relevante nasjonale og internasjonale 
anbefalte medisinske standarder.

b) Fartøyer med minst 100 personer om bord som normalt seiler i utenriksfart med en varighet på mer enn 72 timer, 
skal ha en kvalifisert lege om bord som har ansvar for å gi legehjelp; nasjonale lover eller forskrifter skal også 
fastsette hvilke andre fartøyer som det skal kreves at har en lege om bord, idet det tas hensyn til blant annet faktorer 
som reisens varighet, art og forhold samt antallet sjøfolk om bord.

c) For fartøyer som ikke har lege om bord, skal det kreves at de enten har minst én sjømann om bord som har ansvar 
for legehjelp og utlevering av legemidler som del av sine regulære plikter, eller minst én sjømann om bord som 
er kvalifisert til å gi førstehjelp; personer med ansvar for legehjelp om bord som ikke er leger, skal med positivt 
resultat ha fullført opplæring i legehjelp som oppfyller kravene i IMOs internasjonale konvensjon om normer for 
opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, 1978, med endringer (STCW-konvensjonen); sjøfolk som er utpekt 
til gi førstehjelp, skal med positivt resultat ha fullført opplæring i førstehjelp som oppfyller kravene i STCW-
konvensjonen; nasjonale lover eller forskrifter skal fastsette nivået for godkjent opplæring som kreves, idet det blant 
annet tas hensyn til faktorer som reisens varighet, art og forhold samt antallet sjøfolk om bord.

d) Vedkommende myndighet skal sikre ved et på forhånd ordnet system at medisinsk rådgivning via radio- eller 
satellittkommunikasjon til fartøyer til sjøs, herunder rådgivning ved spesialist, er tilgjengelig 24 timer i døgnet; 
medisinsk rådgivning, herunder videreformidling av medisinske meldinger via radio- eller satellittkommunikasjon 
mellom et fartøy og rådgivende personale i land, skal være vederlagsfritt tilgjengelig for alle fartøyer uansett hvilket 
flagg de seiler under.

Regel 4.2 — Skipsrederes ansvar

1. Hver medlemsstat skal sikre at det treffes tiltak på fartøyer som seiler under dens flagg, for å gi sjøfolk som er 
ansatt på slike fartøyer, rett til materiell bistand og støtte fra skipsrederen med hensyn til de økonomiske følgene av 
sykdom, skade eller død som skjer mens de tjenestegjør under en arbeidsavtale for sjøfolk, eller som følger av deres 
ansettelse under en slik avtale.

2. Denne regel påvirker ikke andre juridiske klageadganger som sjøfolk kan benytte.

Standard A4.2 — Skipsrederes ansvar

1. Hver medlemsstat skal vedta lover og forskrifter som krever at skipsredere for fartøyer som seiler under dens 
flagg, er ansvarlig for helsevern og legehjelp for alle sjøfolk som arbeider om bord på fartøyet, i samsvar med følgende 
minstestandarder:

a) Skipsredere har ansvar for kostnader for sjøfolk som arbeider på deres fartøyer, med hensyn til sykdom og skade 
som sjøfolk utsettes for, og som skjer mellom tidspunktet for påbegynt tjeneste og det tidspunkt da de anses for å 
være behørig hjemreist, eller som følger av sjøfolks ansettelse mellom disse tidspunktene.

b) Skipsredere skal stille økonomisk sikkerhet for å sikre kompensasjon i tilfelle av sjøfolks død eller langvarige 
uførhet som følge av en yrkesskade, yrkessykdom eller yrkesrisiko, slik det er fastsatt i nasjonal lovgivning, 
arbeidsavtaler for sjøfolk eller tariffavtaler.
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c) Skipsredere skal svare for kostnadene ved legehjelp, herunder medisinsk behandling og levering av nødvendige 
legemidler og terapeutiske hjelpemidler, samt kost og losji borte fra hjemmet inntil den syke eller skadede er 
helbredet, eller inntil sykdommen eller uførheten blir ansett for å være av permanent art.

d) Skipsredere skal svare for kostnadene til begravelse i tilfelle dødsfall som skjer om bord eller i land i løpet av 
ansettelsesperioden.

2. Nasjonale lover eller forskrifter kan begrense skipsrederens ansvar for å betale kostnadene ved legehjelp og kost 
og losji til en periode som ikke skal være kortere enn 16 uker fra den dag skaden inntreffer eller sykdommen starter.

3. I tilfeller der sykdom eller skade fører til arbeidsuførhet, skal skipsrederen betale

a) full lønn så lenge den syke eller skadede sjømannen blir værende om bord, eller inntil denne er hjemreist i samsvar 
med denne avtale, og

b) hel eller delvis lønn slik det er fastsatt i nasjonale lover eller forskrifter eller i tariffavtaler, fra det tidspunkt 
sjømannen reiser hjem eller settes i land, og fram til vedkommende er helbredet eller, dersom dette inntrer tidligere, 
fram til de har rett til kontantytelser i henhold til lovgivningen i den berørte medlemsstat.

4. Nasjonale lover eller forskrifter kan begrense skipsrederens ansvar for å betale hel eller delvis lønn for sjøfolk 
som ikke lenger er om bord, til en periode som skal være minst 16 uker fra den dag skaden inntreffer eller sykdommen 
starter.

5. Nasjonale lover eller forskrifter kan frita skipsrederen for ansvar for

a) skade som er skjedd på annen måte enn i tjeneste om bord på fartøyet,

b) skade eller sykdom som skyldes bevisst forsømmelse hos den syke, skadede eller avdøde sjømannen, og

c) sykdom eller uførhet som med hensikt er holdt skjult når ansettelsesforholdet inngås.

6. Nasjonale lover eller forskrifter kan frita skipsrederen for ansvar for å dekke utgifter til legehjelp og kost og losji 
og kostnader ved begravelse i den utstrekning slikt ansvar er overtatt av offentlige myndigheter.

7. Skipsredere eller deres representanter skal treffe tiltak for å sikre eiendeler etterlatt om bord av syke, skadede eller 
avdøde sjøfolk og for å returnere disse eiendelene til dem eller til deres pårørende.

Regel 4.3 — Vern av helse og sikkerhet og forebygging av ulykker

1. Hver medlemsstat skal sikre at sjøfolk om bord på fartøyer som seiler under dens flagg, nyter godt av helsevern i 
sitt arbeid og lever, arbeider og får opplæring om bord på fartøyer i et trygt og hygienisk miljø.

2. Hver medlemsstat skal utvikle og bekjentgjøre nasjonale retningslinjer for håndtering av helse og sikkerhet 
på arbeidsplassen om bord på fartøyer som seiler under medlemsstatens flagg, etter samråd med representative 
sammenslutninger av skipsredere og sjøfolk og idet det tas hensyn til relevant regelverk, retningslinjer og standarder 
anbefalt av internasjonale organisasjoner, nasjonale administrasjoner og skipsfartsnæringens organisasjoner.

3. Hver medlemsstat skal vedta lover og forskrifter og treffe andre tiltak rettet mot de sakene som er nærmere omtalt 
i denne avtalen, idet det tas hensyn til relevante internasjonale ordninger, og skal fastsette standarder for sikkerhet og 
helsevern på arbeidsplassen samt forebygging av ulykker om bord på fartøyer som seiler under medlemsstatens flagg.
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Standard A4.3 — Vern av helse og sikkerhet og forebygging av ulykker

1. De lover og forskrifter og andre tiltak som skal vedtas i henhold til regel 4.3, nr. 3, skal omfatte følgende:

a) Vedtakelse og effektiv gjennomføring og fremme av retningslinjer og programmer for vern av helse og sikkerhet på 
arbeidsplassen om bord på fartøyer som seiler under medlemsstatens flagg, herunder risikovurdering og opplæring 
og undervisning av sjøfolk,

b) programmer om bord på fartøyer for forebygging av arbeidsulykker, yrkesskader og yrkessykdommer og for 
vedvarende bedring av vern av helse og sikkerhet på arbeidsplassen som involverer sjøfolks representanter og alle 
andre berørte personer ved gjennomføringen av disse, idet det tas hensyn til forebyggende tiltak, herunder teknisk 
kontroll og designkontroll, utskifting av prosesser og framgangsmåter for felles og individuelle arbeidsoppgaver 
samt bruk av personlig verneutstyr, og

c) krav til inspeksjon, rapportering og korrigering av usikre forhold og til undersøkelse og rapportering av 
arbeidsulykker om bord.

2. Bestemmelsene omhandlet i nr. 1 i denne standard skal

a) ta hensyn til relevante internasjonale ordninger som gjelder vern av helse og sikkerhet på arbeidsplassen generelt 
samt særlige former for risiko, og ta for seg alle saker som er relevante for forebygging av arbeidsulykker, 
yrkesskader og yrkessykdommer som måtte være relevante for sjøfolks arbeid, særlig dem som gjelder arbeid til 
sjøs,

b) angi pliktene til skipsfører eller til en person som er utpekt av skipsfører, eller begge deler, om å ta særlig ansvar for 
gjennomføring og overholdelse av fartøyets retningslinjer og programmer for helse og sikkerhet på arbeidsplassen, 
og

c) angi hvilken bemyndigelse sjøfolk om bord på fartøyet som er utnevnt eller valgt som sikkerhetsrepresentanter, har 
til å delta i møter i fartøyets sikkerhetskomité; en slik komité skal opprettes om bord på fartøyer som har fem eller 
flere sjøfolk.

3. De lover og forskrifter og andre tiltak som er omhandlet i regel 4.3 nr. 3, skal jevnlig gjennomgås i samråd med 
representantene for sammenslutninger av skipsredere og sjøfolk og om nødvendig revideres for å ta hensyn til endringer 
i teknologi og forskning, slik at forholdene legges til rette for vedvarende forbedring av retningslinjer og programmer 
for vern av helse og sikkerhet på arbeidsplassen og det sørges for et sikkert arbeidsmiljø for sjøfolk om bord på fartøyer 
som seiler under medlemsstatens flagg.

4. Overholdelse av kravene i relevante internasjonale ordninger med hensyn til akseptable nivåer for eksponering for 
farer på arbeidsplassen om bord på fartøyer og om utvikling og gjennomføring av fartøyers retningslinjer og programmer 
for vern av helse og sikkerhet på arbeidsplassen skal anses for å oppfylle kravene i denne avtale.

5. Vedkommende myndighet skal sikre at

a) arbeidsulykker, yrkesskader og yrkessykdommer blir behørig rapportert,

b) omfattende statistikk over slike ulykker og sykdommer blir oppbevart, analysert og offentliggjort samt eventuelt 
fulgt opp av forskning omkring generelle trender og de farer som er identifisert, og

c) arbeidsulykker blir etterforsket.

6. Rapportering og etterforskning av saker som gjelder helse og sikkerhet på arbeidsplassen, skal utformes for å sikre 
vern av sjøfolks personopplysninger.

7. Vedkommende myndighet skal samarbeide med sammenslutninger av skipsredere og sjøfolk om å treffe tiltak for 
å gjøre alle sjøfolk oppmerksomme på informasjon om særlige farer om bord på fartøyer, for eksempel ved oppslag av 
offisielle meldinger som inneholder relevante instrukser.
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8. Vedkommende myndighet skal kreve at skipsredere som utfører risikovurderinger i tilknytning til håndtering 
av helse og sikkerhet på arbeidsplassen, viser til egnet statistisk informasjon fra sine fartøyer og fra generell statistikk 
skaffet til veie av vedkommende myndighet.

Regel 4.4 — Tilgang til velferdstilbud i land

Hver medlemsstat skal sikre at velferdstilbud i land er lett tilgjengelige når slike finnes. Medlemsstaten skal også 
fremme utviklingen av velferdstilbud i utvalgte havner for å gi sjøfolk om bord på fartøyer som ligger i havn, tilgang til 
fyllestgjørende velferdstilbud og -tjenester.

Standard A4.4 — Tilgang til velferdstilbud i land

1. Hver medlemsstater skal, dersom det finnes velferdstilbud på dens territorium, kreve at de er tilgjengelige til bruk 
for alle sjøfolk, uansett nasjonalitet, rase, hudfarge, kjønn, religion, politiske holdninger eller sosial opprinnelse og 
uansett flaggstaten til det fartøyet som de er ansatt eller engasjert eller arbeider på.

2. Hver medlemsstat skal fremme utviklingen av velferdstilbud i hensiktsmessige havner i staten og fastsette, etter 
samråd med sammenslutninger av skipsredere og sjøfolk, hvilke havner som skal anses som hensiktsmessige.

3. Alle medlemsstater skal oppfordre til opprettelse av velferdsutvalg som jevnlig skal gjennomgå velferdstilbud og 
-tjenester for å påse at de er hensiktsmessige i lys av de endringene i sjøfolks behov som følger av teknisk, driftsmessig 
og annen utvikling i skipsfartsnæringen.

AVDELING 5

OVERHOLDELSE OG HÅNDHEVING

Regel 5.1.5 — Framgangsmåter for klager om bord

1. Hver medlemsstat skal kreve at fartøyer som seiler under dens flagg, har framgangsmåter om bord for rettferdig, 
effektiv og rask håndtering av sjøfolks klager som gjelder brudd på kravene i konvensjonen (herunder sjøfolks 
rettigheter).

2. Alle medlemsstater skal forby og straffe enhver form for represalier mot sjøfolk som inngir en klage.

3. Bestemmelsene i denne regel berører ikke sjøfolks rett til å klage gjennom alle rettslige midler som de anser som 
hensiktsmessige.

Standard A5.1.5 — Framgangsmåter for klager om bord

1. Uten at det berører det videre virkeområdet som måtte finnes i nasjonale lover eller forskrifter eller i tariffavtaler, 
kan framgangsmåtene for klager om bord benyttes til å inngi klager knyttet til enhver sak som vil kunne anses å utgjøre 
et brudd på kravene i konvensjonen (herunder sjøfolks rettigheter).

2. Hver medlemsstat skal påse at det i dens lover eller forskrifter finnes egnede framgangsmåter for klager om bord 
for å oppfylle kravene i regel 5.1.5. Slike framgangsmåter skal søke å løse klagesaker på så lavt nivå som mulig. Sjøfolk 
skal imidlertid i alle tilfeller ha rett til å rette en klage direkte til skipsfører og, dersom de anser dette for nødvendig, til 
relevante eksterne myndigheter.

3. Framgangsmåtene for klage om bord skal omfatte sjøfolks rett til å ledsages eller representeres under 
klagebehandlingen samt tiltak for vern mot mulige represalier mot sjøfolk som inngir klager. Betegnelsen «represalie» 
omfatter enhver form for mottiltak som ikke er åpenbart utilbørlig eller ondsinnet fra en persons side med hensyn til en 
sjømann når denne har inngitt en klage.

4. I tillegg til en kopi av deres arbeidsavtale for sjøfolk skal alle sjøfolk ha en kopi av framgangsmåtene for klage om 
bord på fartøyet. Denne skal omfatte kontaktinformasjon for vedkommende myndighet i flaggstaten og, dersom dette 
er en annen stat, i sjømannens bostedsstat samt navnet på én eller flere personer om bord på fartøyet som på fortrolig 
grunnlag kan gi sjøfolk upartiske råd i tilknytning til deres klage og på annen måte bistå dem med oppfølging av de 
klageframgangsmåter som er tilgjengelig for dem om bord på fartøyet.
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SLUTTBESTEMMELSER

Etter eventuelle endringer av bestemmelsene i konvensjonen om sjøfolks arbeids- og levevilkår, 2006, og dersom en av 
partene i denne avtale anmoder om dette, skal det foretas en gjennomgang av anvendelsen av denne avtale.

Partene i arbeidslivet inngår denne avtale på betingelse av den ikke skal tre i kraft før det tidspunktet da ILO konvensjonen 
om sjøfolks arbeids- og levevilkår, 2006, trer i kraft, der dette tidspunktet er 12 måneder etter det tidspunkt da det 
hos Den internasjonale arbeidsorganisasjon er registrert at minst 30 medlemsstater med en samlet andel av verdens 
bruttotonnasje for fartøyer på 33 prosent har ratifisert konvensjonen.

Medlemsstatene og/eller partene i arbeidslivet kan opprettholde eller innføre gunstigere bestemmelser for sjøfolk enn 
dem som er fastsatt i denne avtale.

Denne avtale berører ikke strengere og/eller mer spesifikke eksisterende deler av Fellesskapets regelverk.

Denne avtale berører ikke noen lov, skikk eller avtale som gir gunstigere vilkår for de berørte sjøfolkene. For eksempel 
berører vilkårene i denne avtale ikke rådsdirektiv 89/391/EØF om iverksetting av tiltak som forbedrer arbeidstakernes 
sikkerhet og helse på arbeidsplassen, rådsdirektiv 92/29/EØF om minimumskrav til helse og sikkerhet for bedre 
medisinsk behandling om bord på fartøyer og rådsdirektiv 1999/63/EF om avtalen om organisering av sjøfolks 
arbeidstid inngått mellom Sammenslutningen av skipsredere i Den europeiske union (ECSA) og Sammenslutningen av 
transportarbeiderforbund i Den europeiske union (FST) (som endres i samsvar med vedlegg A til denne avtale).

Gjennomføring av denne avtale utgjør ingen gyldig grunn til å senke det alminnelige vernenivået for sjøfolk på det 
området denne avtale omfatter.

DEN EUROPEISKE TRANSPORTARBEIDERFØDERASJON (ETF)

SAMMENSLUTNINGEN AV SKIPSREDERE I DEN EUROPEISKE UNION (ECSA)

LEDER FOR KOMITEEN FOR SEKTORDIALOG FOR SJØTRANSPORT

BRUSSEL, 19. MAI 2008.

____________
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VEDLEGG A

ENDRING AV AVTALEN OM ORGANISERING AV SJØFOLKS ARBEIDSTID, INNGÅTT 30. 
SEPTEMBER 1998

I forbindelse med de drøftinger som førte fram til inngåelsen av konvensjonen om sjøfolks arbeids- og levevilkår, 
2006, så partene i arbeidslivet i tillegg på avtalen om organisering av sjøfolks arbeidstid, inngått 30. september 1998, 
for å bekrefte at den var i samsvar med de tilsvarende bestemmelsene i konvensjonen, og for å bli enige om eventuelle 
nødvendige endringer.

Som følge av dette har partene i arbeidslivet blitt enige om følgende endringer i avtalen om organisering av sjøfolks 
arbeidstid:

1.  Klausul 1

Nytt nr. 3 skal lyde:

«3. Dersom det oppstår tvil om hvorvidt noen kategorier av personer skal anses som sjøfolk for denne avtalens 
formål, skal spørsmålet avgjøres av vedkommende myndighet i hver enkelt medlemsstat etter samråd med 
de sammenslutninger av skipsredere og sjøfolk som er berørt av dette spørsmålet. I den forbindelse skal det 
tas behørig hensyn til resolusjonen fra den 94. (maritime) sesjon av generalkonferansen i Den internasjonale 
arbeidsorganisasjon om opplysninger om yrkesgrupper.»

2.  Klausul 2 bokstav c)

Klausul 2 bokstav c) skal lyde:

«c) «sjøfolk» personer som uansett funksjon er ansatt eller engasjert eller arbeider om bord på et fartøy som 
omfattes av denne avtale,»

3.  Klausul 2 bokstav d)

Klausul 2 bokstav d) skal lyde:

«d) «skipsreder» eieren av fartøyet eller en annen organisasjon eller person som for eksempel driftsansvarlig, agent 
eller totalbefrakter som har overtatt ansvaret for driften av fartøyet fra eieren, og som ved å påta seg dette 
ansvaret har samtykket i å overta de oppgaver og forpliktelser som er pålagt skipsredere i samsvar med denne 
avtale, uansett om en annen organisasjon eller person oppfyller visse av oppgavene eller forpliktelsene på 
vegne av skipsrederen.»

4.  Klausul 6

Klausul 6 skal lyde:

«1. Nattarbeid for sjøfolk under 18 år er forbudt. I denne klausul defineres «natt» i samsvar med nasjonal lovgivning 
og praksis. «Natt» omfatter en periode på minst ni timer regnet senest fra midnatt og fram til tidligst 05.00.

2. Vedkommende myndighet kan gi unntak fra streng overholdelse av restriksjonen om nattarbeid dersom

a) den effektive opplæringen av de berørte sjøfolkene, i samsvar med etablerte programmer og planer, vil 
svekkes, eller

b) den særlige arten av sjøfolkenes oppgaver eller et anerkjent opplæringsprogram krever at sjøfolk som 
omfattes av unntaket, utfører oppgaver om natten, og vedkommende myndighet bestemmer, etter samråd 
med de berørte sammenslutninger av skipsredere og sjøfolk, at arbeidet ikke vil være til skade for 
sjøfolkenes helse eller velferd.
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3. Det er forbudt å ansette, engasjere eller sette i arbeid sjøfolk under 18 år dersom arbeidet med sannsynlighet 
vil sette deres helse eller sikkerhet i fare. Disse typene arbeid skal fastsettes av nasjonale lover eller forskrifter 
eller av vedkommende myndighet, etter samråd med de berørte sammenslutninger av skipsredere og sjøfolk, i 
samsvar med relevante internasjonale standarder.».

5.  Klausul 13

Klausul 13 nr. 1 første punktum erstattes med følgende tekst:

«1. Sjøfolk skal ikke arbeide om bord på et fartøy med mindre de har en attest som bekrefter at de helsemessig er i 
stand til å utføre sine oppgaver.

2. Unntak kan tillates bare i tilfellene fastsatt i denne avtale.

3. Vedkommende myndighet skal kreve at sjøfolk, før de påbegynner arbeid om bord på et fartøy, innehar en 
gyldig legeattest som bekrefter at de helsemessig er i stand til å utføre de oppgaver de skal utføre til sjøs.

4. For å sikre at legeattestene på korrekt måte viser sjøfolkenes helsetilstand i lys av de oppgaver de skal utføre, 
skal vedkommende myndighet, etter samråd med de berørte sammenslutninger av skipsredere og sjøfolk og 
med behørig hensyn til relevante internasjonale retningslinjer, fastsette arten av legeundersøkelse og legeattest.

5. Denne avtale berører ikke IMOs internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold 
for sjøfolk, 1978, med endringer (STCW-konvensjonen). En legeattest utstedt i samsvar med kravene i STCW 
skal godtas av vedkommende myndighet med hensyn til nr. 1 og 2 i denne klausul. En legeattest som i hovedsak 
oppfyller disse kravene, skal også godtas når det gjelder sjøfolk som ikke omfattes av STCW-konvensjonen.

6. Legeattesten skal være utstedt av en behørig kvalifisert lege eller, for en attest som bare gjelder synet, av en 
person som er godkjent av vedkommende myndighet som kvalifisert til å utstede en slik attest. Leger som nevnt 
foran skal ha full yrkesmessig uavhengighet når de utfører sin medisinske bedømming i legeundersøkelser.

7. Sjøfolk som er nektet en attest eller er pålagt en begrensning i sin arbeidsevne, særlig med hensyn til arbeidstid, 
arbeidsområde eller fartsområde, skal gis mulighet til en ny undersøkelse foretatt av en annen uavhengig lege 
eller av en uavhengig appellege.

8. Legeattesten skal særlig fastslå at

a) den berørte sjømanns hørsel og syn, samt fargesyn for sjøfolk som skal arbeide med oppgaver der deres evne 
til å utføre arbeidet med sannsynlighet vil kunne påvirkes av mangler ved fargesynet, er tilfredsstillende, 
og

b) den berørte sjømann ikke har noen medisinsk tilstand som med sannsynlighet vil kunne forverres av 
tjeneste til sjøs eller vil kunne gjøre vedkommende uskikket til slik tjeneste eller sette helsetilstanden til 
andre personer om bord i fare.

9. Med mindre en kortere periode kreves på grunn av de bestemte oppgavene som skal utføres av den berørte 
sjømann, eller det er påkrevd i henhold til STCW-konvensjonen, skal

a) en legeattest være gyldig i høyst to år, med mindre sjømannen er under 18 år; i så fall skal gyldighetsperioden 
være høyst ett år,

b) en attestering av fargesyn være gyldig i høyst seks år.
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10. I hastetilfeller kan vedkommende myndighet tillate at sjøfolk arbeider uten gyldig legeattest fram til neste 
havneanløp i tilfeller der vedkommende der kan få en legeattest fra en kvalifisert lege, forutsatt at

a) perioden for en slik tillatelse ikke overstiger tre måneder, og

b) den berørte sjømann er i besittelse av en utløpt legeattest av nyere dato.

11. Dersom gyldighetsperioden til en legeattest utløper i løpet av en reise, skal attesten fortsatt være gyldig fram til 
neste havneanløp der vedkommende kan få en legeattest fra en kvalifisert lege, forutsatt at denne perioden ikke 
overstiger tre måneder.

12. Legeattester for sjøfolk som arbeider om bord på fartøyer som ordinært går i internasjonal fart, skal minst være 
utstedt på engelsk.»

Resten av klausul 13 nr. 1 samt nr. 2 blir nr. 13-15.

6. Klausul 16

Første ledd skal lyde:

«Alle sjøfolk har rett til en årlig betalt ferie. Den årlige ferien med rett til betaling skal beregnes på grunnlag av 
minst 2,5 kalenderdager per ansettelsesmåned og pro rata for deler av måneder.»

________________
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 295/2008 om statistikk over foretaksstrukturer(1), 
særlig artikkel 11 nr. 2 bokstav j), og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved forordning (EF) nr. 295/2008 ble det fastsatt en 
felles ramme for innsamling, utarbeiding, oversending 
og vurdering av europeisk statistikk over strukturen, 
virksomheten, konkurranseevnen og resultatene til 
foretak i Den europeiske union.

2) For å sammenligne fordelene ved å ha tilgang til 
dataene med kostnadene ved innsamlingen og den byrde 
som pålegges foretakene, særlig små foretak, bør det 
foretas en kvalitetsvurdering i samsvar med artikkel 6 i 
forordning (EF) nr. 295/2008. Det er derfor nødvendig 
å fastsette kriterier og nøkkelindikatorer for en slik 
kvalitetsvurdering.

3) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for det europeiske statistikksystem 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 86 av 1.4.2010, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 110/2010 av 1. oktober 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til  
Den europeiske unions tidende nr. 70 av 16.12.2010, s. 20.

(1) EUT L 97 av 9.4.2008, s. 13.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Kriteriene for kvalitetsvurderingen og innholdet i 
kvalitetsrapporter som skal framlegges av medlemsstatene, er 
fastsatt i vedlegget.

Artikkel 2

Data og metadata som framskaffes til bruk i kvalitetsrapportene 
skal oversendes eller lastes opp elektronisk til Kommisjonens 
(Eurostat) sentrale dataportal av de organisasjoner som de 
nasjonale myndigheter har utpekt. Oversendingen skal være i 
samsvar med en hensiktsmessig utvekslingsstandard fastsatt av 
Eurostat.

Artikkel 3

Den første kvalitetsrapporten, som gjelder referanseåret 2008, 
skal leveres innen 31. mars 2011. Belgia, Kypros, Tyskland, 
Hellas, Luxembourg, Malta, Romania og Storbritannia har fått 
ytterligere tre måneder til å oversende kvalitetsrapportene for 
referanseåret 2008. Etterfølgende rapporter skal oversendes 
Kommisjonen (Eurostat) senest 27 måneder etter utløpet av 
den referanseperioden som dataene ble innsamlet for.

Artikkel 4

Kommisjonen (Eurostat) skal vurdere kvaliteten på de 
oversendte dataene og utarbeide og offentliggjøre rapporter om 
kvaliteten på europeisk statistikk.

Artikkel 5

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

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 275/2010

av 30. mars 2010

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 295/2008 med hensyn til 
kriterier for vurdering av kvaliteten på statistikk over foretaksstrukturer(*)

2015/EØS/37/16
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 Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

 Utferdiget i Brussel, 30. mars 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

_____________



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 37/150 25.6.2015

VEDLEGG

Kvalitetsrapporter og kriterier for vurdering av kvaliteten på statistikk over foretaksstrukturer

AVSNITT I

Kvalitetsrapporter

Ytterligere retningslinjer for tolkningen av de felles kvalitetskriteriene er fastsatt i håndboken om statistikk over 
foretaksstrukturer, som er utarbeidet av Kommisjonen (Eurostat) i samarbeid med medlemsstatene. Kvalitetsrapporten 
skal inneholde både kvantitative og kvalitative opplysninger. Kommisjonen (Eurostat) skal framlegge resultatene for 
kvantitative indikatorer som kan beregnes på grunnlag av dataene som er framlagt av medlemsstatene. Medlemsstatene 
skal kommentere indikatorene og bistå Eurostat i tolkningen av disse med bakgrunn i deres innsamlingsmetode, og 
framlegge resterende kvantitative indikatorer samt kvalitative opplysninger.

Medlemsstatene skal framlegge:

– en rapport om kvalitetsaspektene ved vedlegg I–IV til forordning (EF) nr. 295/2008. Ved behov kan medlemsstatene 
framlegge separate rapporter for vedlegg I, II, III og IV til nevnte forordning, 

– en rapport om kvalitetsaspektene  ved vedlegg V til forordning (EF) nr. 295/2008,

– en rapport om kvalitetsaspektene  ved vedlegg VI til forordning (EF) nr. 295/2008,

– en rapport om kvalitetsaspektene  ved vedlegg VII til forordning (EF) nr. 295/2008,

– en rapport om kvalitetsaspektene  ved vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 295/2008. Dersom opplysningene som er 
nødvendig for å utarbeide statistikk i vedlegg VIII til nevnte forordning samles inn i samme undersøkelse som for 
vedlegg I–IV, er det ikke nødvendig å framlegge en separat rapport om kvalitetsaspektene ved vedlegg VIII,

– en rapport om kvalitetsaspektene ved vedlegg IX til forordning (EF) nr. 295/2008.

AVSNITT II

Tidsplan

Med virkning fra 2011 skal Kommisjonen (Eurostat) hvert år innen utgangen av januar framlegge for medlemsstatene 
utkast til kvalitetsrapporter for referanseår t-3, som skal være delvis forhåndsutfylt med kvantitative indikatorer og andre 
opplysninger som Kommisjonen (Eurostat) har tilgang til.

Medlemsstatene skal levere de ferdig utfylte kvalitetsrapportene til Kommisjonen (Eurostat) innen 31. mars hvert år.

AVSNITT III

Kvalitetskriterier

Dataene som oversendes av medlemsstatene om statistikken i vedlegg I–IX til forordning (EF) nr. 295/2008 skal 
vurderes ut fra kvalitetskriteriene fastsatt i artikkel 12 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009 (1), 
dvs. relevans, nøyaktighet, aktualitet, punktlighet, tilgjengelighet, klarhet, sammenlignbarhet og sammenheng.

1. Relevans

«Relevans» viser til i hvilken grad statistikken oppfyller brukernes nåværende og potensielle behov.

2.  Nøyaktighet

«Nøyaktighet» viser til graden av samsvar mellom beregningene og de ukjente sanne verdiene.

(1) EUT L 87 av 31.3.2009, s. 164.
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3.  Sammenheng

«Sammenheng» viser til i hvilken utstrekning dataene på en pålitelig måte kan kombineres på ulike måter og for 
ulike formål.

4.  Sammenlignbarhet

«Sammenlignbarhet» viser til målingen av virkningen av ulikheter i anvendte statistiske begreper og måleverktøy 
og -metoder når statistikker sammenlignes på tvers av geografiske områder, sektorer eller over tid.

5. Aktualitet og punktlighet

«Aktualitet» viser til tidsrommet mellom tidspunktet da opplysningene ble gjort tilgjengelige og hendelsen 
eller fenomenet de beskriver. «Punktlighet» viser til tidsrommet mellom tidspunktet for frigivelse av dataene og 
tidspunktet da dataene skulle ha vært levert.

6. Tilgjengelighet og klarhet

«Tilgjengelighet» og «klarhet» viser til på hvilke vilkår og måter brukere kan få tilgang til, anvende og tolke data.

AVSNITT IV

Serier av kvantitative indikatorer som skal framlegges av medlemsstater vedrørende nøyaktighet (og pålitelighet)

De kvantitative indikatorer som beskrives i dette avsnitt må framlegges bare for statistikk oppført i vedlegg I–IV til 
forordning (EF) nr. 295/2008, som angitt nedenfor. Dataene skal oversendes i det tekniske formatet som er beskrevet i 
avsnitt V i denne forordning.

1. Variasjonskoeffisienter

Følgende opplysninger må framlegges bare dersom utvalgsundersøkelser eller en kombinasjon av utvalgsundersøkelser 
og administrative data benyttes:

Medlemsstater skal rapportere opplysninger om kjennetegn, nivåer og serier som angitt nedenfor. Hvilke aspekter det 
skal tas hensyn til ved beregning av variasjonskoeffisienter, skal fastsettes nærmere i samarbeid med medlemsstatene. 
Kvalitetsrapporten skal inneholde en beskrivelse av metoden som benyttes til å beregne variasjonskoeffisientene 
(herunder programvare).

a) For den årlige foretaksstatistikken over virksomhet som inngår i næringshovedområde B–J og L–N og næring 
95 i NACE Rev. 2 (data i seriene 1A, 2A, 3A og 4A, som fastsatt i kommisjonsforordning (EF) nr. 251/2009)(1), 
skal variasjonskoeffisienten til følgende kjennetegn (som fastsatt i kommisjonsforordning (EF) nr. 250/2009)(2) 
framlegges på det detaljnivå for fordeling etter virksomhet som er angitt nedenfor:

– kjennetegn 12110 på tresifret nivå i NACE Rev. 2 (næringshovedgruppe),

– kjennetegn 11110, 12110, 12150, 13310, 15110 og 16110 på næringshovedområdenivå i NACE Rev. 2 for 
næringshovedområde B–J og L–N og tosifret nivå i NACE Rev. 2 (næring) for næring 45–47 og 95.

b) For den årlige foretaksstatistikken, inndelt etter størrelsesklasser for sysselsetting, over virksomhet som inngår 
i næringshovedområde C–J og L–N og næring 95 i NACE Rev.2 (data i seriene 1B, 2B, 3B og 4B), skal 
variasjonskoeffisienten framlegges på det detaljnivå for fordeling etter virksomhet og for de størrelsesklasser for 
sysselsetting som er angitt nedenfor:

– Kjennetegn 11110, 12110, 12150 og 16110,

– Næringshovedområdenivå i NACE Rev. 2 for næringshovedområde B–J og L–N og tosifret nivå i NACE Rev. 
2 (næring) for næring 95,

(1) EUT L 86 av 31.3.2009, s. 170
(2) EUT L 86 av 31.3.2009, s. 1
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– Størrelsesklasse 0–9, 10–19, 20–49, 50–249 og 250 + for næringshovedområde B–F i NACE Rev. 2, og 
størrelsesklasse 0–1, 2–9, 10–19, 20–49, 50–249 og 250 + for næringshovedområde G–J og L–N og næring 95 
i NACE Rev. 2.

2.  Enhetsfrafall

Følgende opplysninger skal framlegges dersom utvalgsundersøkelser, en kombinasjon av utvalgsundersøkelser og 
administrative data eller bare administrative data benyttes. Hvilke aspekter det skal tas hensyn til ved beregning av 
enhetsfrafall, skal fastsettes nærmere i samarbeid med medlemsstatene.

Medlemsstatene skal rapportere opplysninger om vektet enhetsfrafall for virksomhet som inngår i næringshovedområde 
B–J og L–N og næring 95 i NACE Rev. 2 på tresifret nivå i NACE Rev. 2. Dersom flere undersøkelser/administrative 
kilder benyttes for kjennetegnene 11110, 12110, 12150, 13310, 15110 og 16110, skal separate indikatorer for enhetsfrafall 
oversendes sammen med opplysninger om variabelnummer i det berørte feltet. Enhetsfrafall skal vektes, fortrinnsvis 
etter antall sysselsatte. Alternativt kan omsetning benyttes.

AVSNITT V

Teknisk format for oversending av kvalitetsrapporten og kvalitetsindikatorer

Egnede datasettidentifikatorer skal benyttes ved oversending av rapporten og serier med kvalitetsindikatorer. 
Innholdet i kvalitetsrapportene skal fastsettes nærmere i samarbeid med medlemsstatene. Medlemsstatene skal fylle 
ut de delvis forhåndsutfylte kvalitetsrapportene og returnere dem til Kommisjonen (Eurostat). Ved rapportering av de 
to kvalitetsindikatorene (variasjonskoeffisienter og enhetsfrafall) benyttes formen angitt nedenfor, som ligner på det 
tekniske formatet for oversending av statistikk over foretaksstrukturer.

1. Datasettidentifikatorer

Følgende datasettidentifikatorer skal benyttes ved rapportering av kvalitetskriterier for statistikk over foretaksstrukturer:

Serietype Navn Datasettidentifikator

Variasjonskoeffisienter for variabel 12110 på tresifret nivå i 
NACE for næringshovedområde B–J og L–N og næring 95 
i NACE Rev. 2

QAG RSBSQUAL_QAG_A

Variasjonskoeffisienter for variablene 11110, 12110, 12150, 
13310, 15110 og 16110 på næringshovedområdenivå i 
NACE Rev. 2 for næringshovedområde B–J og L–N samt på 
næringsnivå i NACE Rev. 2 for næring 45–47 og 95

QAS RSBSQUAL_QAS_A

Variasjonskoeffisienter for variablene 11110, 12110, 12150 
og 16110 på næringshovedområdenivå i NACE Rev. 2 for 
næringshovedområde H–J og L–N samt på næringsnivå i 
NACE Rev. 2 for næring 95 og etter størrelsesklasse

Q1B RSBSQUAL_ Q1B _A

Variasjonskoeffisienter for variablene 11110, 12110, 
12150 og 16110 for næringshovedområde B–E i 
NACE Rev. 2, med nærmere opplysninger inndelt etter 
næringshovedområde i NACE og størrelsesklasse

Q2B RSBSQUAL_ Q2B _A

Variasjonskoeffisienter for variablene 11110, 12110, 12150 
og 16110 for næringshovedområde G i NACE Rev. 2, med 
nærmere opplysninger inndelt etter næringshovedområde i 
NACE og størrelsesklasse

Q3B RSBSQUAL_ Q3B _A

Variasjonskoeffisienter for variablene 11110, 12110, 12150 
og 16110 for næringshovedområde F i NACE Rev. 2, med 
nærmere opplysninger inndelt etter næringshovedområde i 
NACE og størrelsesklasse

Q4B RSBSQUAL_ Q4B _A

Vektede enhetsfrafallsprosenter for næringshovedområde 
B–J og L–N i NACE Rev. 2.

QN RSBSQUAL_QN_A

Kvalitetsrapport QR RSBSQUAL_QR_A
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2. Datasettenes oppbygning

I dette nummer fastsettes oppbygningen av postene som skal framlegges. Kodene i standardkodelistene for 
referansedatabasen skal benyttes. Disse kodelistene skal innarbeides i håndboken om statistikk over foretaksstrukturer 
senest to måneder før den første oversendingen av data. Det eneste formålet med kodelistene er å fastsette kodene som 
skal benyttes i oversendingen av data, og eventuelle endringer skal ikke under noen omstendighet medføre at detaljnivået 
økes utover det som kreves i forordning (EF) nr. 251/2009. Det tekniske formatet for oversending av kvantitative data 
som kreves etter denne forordning skal også fastsettes i håndboken om statistikk over foretaksstrukturer.

Felt Beskrivelse

Serie Kode for seriene QAG, QAS, Q1B, Q2B, Q3B, Q4B eller QN

År Kode for referanseår

Territorial enhet Tilsvarer landkode

Størrelsesklasse Kode for størrelsesklasse

Økonomisk virksomhet NACE Rev. 2-kode: næringshovedområder, næringer eller næringshovedgrupper

Variabel Kode for kjennetegn knyttet til kvalitetsindikator

Indikator Kode for kvalitetsindikator

Indikatorverdi Indikatorens numeriske verdi; kvalitetsindikatorens numeriske verdi multiplisert med 10 og 
deretter avrundet til nærmeste heltall
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

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,

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til forordning (EF) nr. 577/98 er det 
nødvendig å angi hva som skal inngå i programmet med 
tilleggsundersøkelser for tidsrommet 2013 til 2015.

2) Det er behov for ytterligere kilder(2) for visse sektorer 
med stor risiko for arbeidsulykker eller yrkessykdommer 
og andre yrkesbetingede helseproblemer, men som 
vanligvis ikke omfattes, helt eller delvis, av nasjonale 
trygdeordninger, for eksempel «Fiske, fangst og 
akvakultur» (næring 03 i NACE rev. 2), «Bergverksdrift 
og utvinning» (næringshovedområde B i NACE rev. 2) 
eller «Helse- og sosialtjenester» (næringshovedområde Q 
i NACE rev. 2).

3) En ny tilleggsundersøkelse om arbeidsulykker og 
yrkesbetingede helseproblemer vil tilføre betydelig 
merverdi til opplysningene som finnes i den europeiske 
statistikk over arbeidsulykker (ESAW) og den europeiske 
statistikk over yrkessykdommer (EODS), og vil 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 67 av 17.3.2010, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 111/2010 av 1. oktober 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til  
Den europeiske unions tidende nr. 70 av 16.12.2010, s. 21.

(1) EUT L 77 av 14.03.1998, s. 3.
(2) Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet, Den økonomiske 

og sosiale komité og Regionkomiteen om forbedring av kvaliteten og 
produktiviteten i arbeidslivet og en fellesskapsstrategi for helse og sikkerhet 
på arbeidsplassen for 2007–2012, vedtatt 21. februar 2007 — KOM(2007) 
62.

gjøre det mulig å kople opplysninger om ulykker og 
yrkessykdommer direkte til personenes situasjon på 
arbeidsmarkedet og skaffe til veie opplysninger om nye 
risikoer (f.eks. yrkesbetingede helseproblemer som ikke 
er anerkjent som yrkessykdommer i nasjonal lovgivning).

4) Den europeiske sysselsettingsstrategien gjenspeiler fullt 
ut behovet for å ta hensyn til de sysselsettingsmessige 
aspektene ved innvandring, særlig behovet for å 
forbedre innvandreres situasjon på arbeidsmarkedet. I 
de sysselsettingspolitiske retningslinjene som ble vedtatt 
ved rådsvedtak 2008/618/EF(3) og som utgjør en del av 
de integrerte retningslinjene som skal bidra til økt vekst 
og sysselsetting i Europa som et ledd i den reviderte 
Lisboa-strategien, oppfordres det til at det legges særlig 
vekt på å redusere forskjellene i sysselsetting for personer 
som er vanskeligstilte på arbeidsmarkedet, særlig 
forskjellene mellom tredjestatsborgere og EU-borgere. 
I retningslinjene angis det uttrykkelig at bekjempelse 
av diskriminering samt integrering av innvandrere er 
grunnleggende, og det oppfordres til en formålstjenlig 
forvaltning av den økonomiske inn- og utvandringen for 
å oppnå bedre samsvar med behovene i arbeidsmarkedet. 
Det er svært viktig å innhente formålstjenlige 
opplysninger for å kunne kartlegge disse spørsmålene, 
særlig fordi behovet for arbeidsinnvandrere vil fortsette 
å øke i framtiden som følge av at EUs arbeidsstyrke blir 
eldre og en forventet mangel på kvalifisert arbeidskraft.

5) Med bakgrunn i den pågående debatten om fleksibilitet og 
sikkerhet og det uttrykte behovet for større tilpasningsevne 
blant både foretak og arbeidstakere i Europa – et 
sentralt spørsmål som framheves i den europeiske 
sysselsettingsstrategien og de sysselsettingspolitiske 
retningslinjene – er det behov for opplysninger fra en 
omfattende europeisk undersøkelse om omfanget av 
bruk av ulike nye måter å organisere arbeidet på og nye 
arbeidstidsordninger, og arbeidstakernes erfaringer med 
disse.

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for det europeiske statistikksystem 
—

(3) EUT L 198 av 26.07.2008, s. 47.

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 220/2010

av 16. mars 2010

om vedtakelse av programmet med tilleggsundersøkelser for tidsrommet 2013 til 2015 for arbeidskraftundersøkelsen fastsatt 
i rådsforordning (EF) nr. 577/98(*)

2015/EØS/37/17
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VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Programmet med tilleggsundersøkelser til arbeidskraftundersøkelsen for tidsrommet 2013 til 2015 vedtas 
som fastsatt i vedlegget.

Artikkel 2

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, 16. mars 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

___________
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VEDLEGG

ARBEIDSKRAFTUNDERSØKELSE

Flerårig program med tilleggsundersøkelser

1. ARBEIDSULYKKER OG ANDRE YRKESBETINGEDE HELSEPROBLEMER

Liste over variabler: skal fastsettes før desember 2011.

Referanseperiode: 2013. Medlemsstatene kan framlegge opplysninger for samtlige 52 uker eller for annet kvartal.

Berørte medlemsstater og regioner: skal fastsettes før desember 2011.

Resultatenes representativitet: skal fastsettes før desember 2011.

Fullstendighet i utvalget for tilleggsundersøkelsen: utvalget for tilleggsundersøkelsen bør oppfylle kravene i vedlegg 
I nr. 4 til kommisjonsforordning (EF) nr. 377/2008(1), dvs. at utvalget som brukes til å samle inn opplysninger for 
tilleggsundersøkelser, også skal gi opplysninger om strukturvariabler.

Innberetning av resultatene: innen 31. mars 2014.

2. ARBEIDSMARKEDSSITUASJONEN FOR INNVANDRERE OG DERES DIREKTE ETTERKOMMERE

Liste over variabler: skal fastsettes før desember 2012.

Referanseperiode: 2014. Medlemsstatene kan framlegge opplysninger for samtlige 52 uker eller for annet kvartal.

Berørte medlemsstater og regioner: skal fastsettes før desember 2012.

Resultatenes representativitet: skal fastsettes før desember 2012.

Fullstendighet i utvalget for tilleggsundersøkelsen: utvalget for tilleggsundersøkelsen bør oppfylle kravene i vedlegg 
I nr. 4 til kommisjonsforordning (EF) nr. 377/2008, dvs. at utvalget som brukes til å samle inn opplysninger for 
tilleggsundersøkelser, også skal gi opplysninger om strukturvariabler.

Innberetning av resultatene: innen 31. mars 2015.

3. ORGANISERING AV ARBEIDET OG ARBEIDSTIDSORDNINGER

Liste over variabler: skal fastsettes før desember 2013.

Referanseperiode: 2015. Medlemsstatene kan framlegge opplysninger for samtlige 52 uker eller for annet kvartal.

Berørte medlemsstater og regioner: skal fastsettes før desember 2013.

Resultatenes representativitet: skal fastsettes før desember 2013.

Fullstendighet i utvalget for tilleggsundersøkelsen: utvalget for tilleggsundersøkelsen bør oppfylle kravene i vedlegg 
I nr. 4 til kommisjonsforordning (EF) nr. 377/2008, dvs. at utvalget som brukes til å samle inn opplysninger for 
tilleggsundersøkelser, også skal gi opplysninger om strukturvariabler.

Innberetning av resultatene: innen 31. mars 2016.

________________

(1) EUT L 114 av 26.4.2008, s. 57.
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 862/2007 av 11. juli 2007 om Fellesskapets statistikk 
over inn- og utvandring og internasjonal beskyttelse og om 
oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 311/76 om utarbeidelse 
av statistikk om utenlandske arbeidstakere(1), særlig artikkel 10 
nr. 2 bokstav b), og

ut fra følgende betraktninger:

1) For å sikre at data fra ulike statistiske og administrative 
kilder i medlemsstatene er sammenlignbare, og for 
at oversikter på fellesskapsnivå skal være pålitelige, 
må kategoriene grupper av fødselsstater, grupper av 
forrige vanlige bostedsstater, grupper av neste vanlige 
bostedsstater og grupper av statsborgerskap fastsettes 
på samme måte i alle medlemsstater. Forordning (EF) 
nr. 862/2007 krever derfor at Kommisjonen fastsetter 
kategoriene nevnt over.

2) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for det europeiske statistikksystem 
—

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Denne forordning fastsetter kategoriene grupper av 
fødselsstater, grupper av forrige vanlige bostedsstater, grupper 
av neste vanlige bostedsstater og grupper av statsborgerskap i 
samsvar med forordning (EF) nr. 862/2007.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 104 av 24.4.2010, s. 37, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 112/2010 av 1. oktober 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til  
Den europeiske unions tidende nr. 70 av 16.12.2010, s. 22.

(1) EUT L 199 av 31.7.2007, s. 23.

Artikkel 2

For kategoriene ovenfor menes med:

a) «forrige vanlige bostedsstat» staten der en person hadde sitt 
vanlige bosted umiddelbart før innvandringen, uavhengig 
av personens statsborgerskap eller fødselsstat,

b) «neste vanlige bostedsstat» staten der en person får sitt 
vanlige bosted etter utvandringen, uavhengig av personens 
statsborgerskap eller fødselsstat,

c) «utviklingsnivå» en stats relative grad av utvikling som 
fastsatt etter statistiske mål som forventet levealder, 
lese- og skriveferdigheter, utdanningsnivå og brutto 
nasjonalprodukt (BNP) per innbygger,

d) «født i landet» en person som er født i staten der 
personen har sitt vanlige bosted, uavhengig av personens 
statsborgerskap,

e) «født i utlandet» en person som er født utenfor staten der 
personen har sitt nåværende vanlige bosted, uavhengig av 
personens statsborgerskap.

Artikkel 3

Vedlegget angir hvilke grupper av fødselsstater, grupper 
av forrige vanlige bostedsstater, grupper av neste 
vanlige bostedsstater og grupper av statsborgerskap som 
medlemsstatene skal oversende data om til Kommisjonen.

Artikkel 4

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

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 351/2010

av 23. april 2010

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 862/2007 om Fellesskapets 
statistikk over inn- og utvandring og internasjonal beskyttelse, med hensyn til fastsettelse av 
kategoriene grupper av fødselsstater, grupper av forrige vanlige bostedsstater, grupper av neste 

vanlige bostedsstater og grupper av statsborgerskap(*)

2015/EØS/37/18

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

Utferdiget i Brussel, 23. april 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

___________
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VEDLEGG

Gruppene av stater og statsborgerskap er som følger:

– hovedgrupper,

– tilleggsgrupper bestående av andre stater og statsborgerskap utenfor Den europeiske union (EU).

1. HOVEDGRUPPER AV STATER

1.1. Grupper av statsborgerskap

«Statsborgerskap» skal defineres i samsvar med artikkel 2 nr. 1 bokstav d) i forordning (EF) nr. 862/2007.

En person med to eller flere statsborgerskap skal bare tildeles én statsborgerskapsstat, som skal fastsettes på 
følgende måte:

1. innberettende stat eller, dersom personen ikke har statsborgerskap i innberettende stat,

2. en annen EU-stat eller, dersom personen ikke har statsborgerskap i en annen EU-stat,

3. en annen stat utenfor Den europeiske union.

 Dersom en person har statsborgerskap i to eller flere EU-stater, men ingen av dem er innberettende stat, skal 
medlemsstatene fastsette hvilken stat som skal være statsborgerskapsstat.

 Dersom en person har statsborgerskap i to eller flere stater utenfor EU, skal medlemsstatene fastsette hvilken stat 
som skal være statsborgerskapsstat.

 Opplysningene fastsatt i artikkel 3 nr. 1 bokstav a) i) og bokstav c) i) i forordning (EF) nr. 862/2007, skal deles 
inn i følgende grupper av statsborgerskap:

– statsborgerskap i innberettende stat (nasjonale borgere),

– statsborgerskap i en annen EU-stat (andre EU-borgere),

– statsborgerskap i stater utenfor EU (ikke-EU-borgere), derav:

– statsborgerskap i EFTA-stater,

– statsborgerskap i kandidatstater,

– statsborgerskap i andre stater utenfor EU,

– ukjent statsborgerskap.

Opplysningene fastsatt i artikkel 3 nr. 1 bokstav b) i) i forordning (EF) nr. 862/2007 skal deles inn i følgende 
grupper av statsborgerskap:

– statsborgerskap i innberettende stat (nasjonale borgere),

– statsborgerskap i en annen EU-stat (andre EU-borgere),

– statsborgerskap i stater utenfor EU (ikke-EU-borgere),

– ukjent statsborgerskap.

1.2. Grupper av fødselsstater

 «Fødselsstat» skal defineres i samsvar med artikkel 2 nr. 1 bokstav e) i forordning (EF) nr. 862/2007.

 Opplysningene fastsatt i artikkel 3 nr. 1 bokstav a) ii) og bokstav c) ii) i forordning (EF) nr. 862/2007 skal deles 
inn i følgende grupper av fødselsstater:

– innberettende stat (født i landet),

– andre EU-stater (født i en annen EU-stat),
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– utenfor EU (født i en stat utenfor EU), derav:

– EFTA-stater,

– kandidatstater,

– andre stater utenfor EU,

– ukjent fødselsstat.

1.3. Grupper av forrige vanlige bostedsstater

 Opplysningene fastsatt i artikkel 3 nr. 1 bokstav a) iii) i forordning (EF) nr. 862/2007 skal deles inn i følgende 
grupper av forrige vanlige bostedsstater:

– andre EU-stater,

– utenfor EU, derav:

– EFTA-stater,

– kandidatstater,

– andre stater utenfor EU,

– ukjent forrige vanlige bostedsstat.

1.4. Grupper av neste vanlige bostedsstater

 Opplysningene fastsatt i artikkel 3 nr. 1 bokstav b) iv) i forordning (EF) nr. 862/2007 skal deles inn i følgende 
grupper av neste vanlige bostedsstater:

– andre EU-stater,

– utenfor EU,

– ukjent neste vanlige bostedsstat.

2. TILLEGGSGRUPPER AV ANDRE STATER OG STATSBORGERSKAP UTENFOR EU ETTER 
UTVIKLINGSNIVÅ

 For opplysningene fastsatt i artikkel 3 nr. 1 bokstav a) i), ii) og iii) og bokstav c) i) og ii) i forordning (EF) nr. 
862/2007, skal opplysninger som gjelder andre stater og statsborgerskap utenfor EU også deles inn i følgende 
grupper etter utviklingsnivå:

– høyt industrialiserte land,

– middels industrialiserte land,

– lite industrialiserte land.

3. LISTE OVER GRUPPER AV STATER OG STATSBORGERSKAP

 Fødselsstat, forrige vanlige bostedsstat og neste vanlige bostedsstat skal vise til statene med de internasjonale 
grenser som gjelder 1. januar i referanseåret.

 Sammensetningen av EU, EFTA og kandidatstater skal være den som gjelder 1. januar i referanseåret.

 Kommisjonen vil gi medlemsstatene lister over stater og statsborgerskap som skal inngå i den enkelte hovedgruppe. 
Listene over hovedgrupper skal oppdateres ved behov.

 Kommisjonen vil gi medlemsstatene lister over stater og statsborgerskap som skal inngå i tilleggsgruppene etter 
utviklingsnivå. Listene over tilleggsgrupper skal oppdateres ved behov.

_____________
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale 
regnskapsstandarder(1), særlig artikkel 3 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008(2) ble 
det vedtatt visse internasjonale regnskapsstandarder og 
tolkninger som forelå 15. oktober 2008.

2) I april 2009 kunngjorde IASB (International Accounting 
Standards Board) forbedringer av internasjonale 
standarder for finansiell rapportering, heretter kalt 
«forbedringer av IFRS-er», innenfor rammen av sin årlige 
forbedringsprosess med sikte på å gjøre de internasjonale 
regnskapsstandardene mer enhetlige og klarere. De 
fleste endringene er presiseringer og korreksjoner av 
eksisterende IFRS-er eller endringer som følge av 
tidligere endringer av IFRS. Endringer av IFRS 8, IAS 
17, IAS 36 og IAS 39 omfatter endringer av eksisterende 
krav eller ytterligere veiledning om gjennomføringen av 
disse kravene. 

3) Samråd med gruppen av teknisk sakkyndige (TEG) 
innenfor EFRAG (European Financial Reporting 
Advisory Group) bekrefter at forbedringene oppfyller 
de tekniske kriteriene for vedtakelse fastsatt i artikkel 3 
nr. 2 i forordning (EF) nr. 1606/2002. I samsvar med 
kommisjonsbeslutning 2006/505/EF av 14. juli 2006 om 
opprettelse av en rådgivende undersøkelsesgruppe for 
regnskapsstandarder som skal bistå Kommisjonen med 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 77 av 24.3.2010, s. 33, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 113/2010 av 1. oktober 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 70 av 16.12.2010, s. 23.

(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1.
(2) EUT L 320 av 29.11.2008, s. 1.

hensyn til objektivitet og nøytralitet i uttalelser fra European 
Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)(3) 
har den rådgivende undersøkelsesgruppen vurdert 
EFRAGs uttalelse om godkjenning for å være balansert 
og objektiv, og underrettet Kommisjonen om dette.

4) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor endres.

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for regnskapsregulering —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1126/2008 gjøres følgende 
endringer:

1. Internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) 
nr. 2, IFRS 5 og IFRS 8 endres som fastsatt i vedlegget til 
denne forordning.

2. Internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 1, IAS 7, IAS 17, 
IAS 36, IAS 38 og IAS 39 endres som fastsatt i vedlegget 
til denne forordning.

3. Tolkning nr. 9 fra Den internasjonale tolkningskomité 
for finansiell rapportering (IFRIC) og IFRIC-tolkning 16 
endres som fastsatt i vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

Alle selskaper skal anvende endringene av standardene nevnt i 
artikkel 1 senest fra første dag i det regnskapsåret som begynner 
etter 31. desember 2009.

(3) EUT L 199 av 21.7.2006, s. 33.

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 243/2010

av 23. mars 2010

om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale 
regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med 

hensyn til forbedringer av internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS-er)(*)

2015/EØS/37/19
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Artikkel 3

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

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

Utferdiget i Brussel, 23. mars 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

___________
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VEDLEGG

INTERNASJONALE REGNSKAPSSTANDARDER

Forbedringer av internasjonale standarder for finansiell rapportering

_______________________________________________________________________________________________
Kopiering er tillatt innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Alle eksisterende rettigheter 
forbeholdes utenfor EØS, unntatt retten til å kopiere til privat bruk eller i samsvar med god praksis. Nærmere 
opplysninger kan skaffes fra IASB på www.iasb.org.
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Endring av IFRS 2: «Aksjebasert betaling»

Nr. 5 og 61 endres.

VIRKEOMRÅDE

5  Som nevnt i nr. 2 får denne IFRS … Et foretak skal imidlertid ikke anvende denne IFRS på transaksjoner der 
foretaket anskaffer varer som en del av de nettoeiendelene som overtas ved en virksomhetssammenslutning 
som definert i IFRS 3: «Virksomhetssammenslutninger» (revidert i 2008), ved en sammenslutning av foretak 
eller virksomheter under samme kontroll som beskrevet i nr. B1–B4 i IFRS 3, eller bidrag av en virksomhet ved 
opprettelse av en felleskontrollert virksomhet som definert i IAS 31: «Andeler i felleskontrollert virksomhet». 
Derfor omfattes ikke egenkapitalinstrumenter utstedt … (og derfor faller inn under virkeområdet for denne 
IFRS).

IKRAFTTREDELSE

61  IFRS 3 (revidert i 2008) og «Forbedringer av IFRS-er», utstedt i april 2009, medførte endringer av nr. 5. Et 
foretak skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. juli 2009 eller 
senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender IFRS 3 (revidert i 2008) på en tidligere 
periode, får endringene også anvendelse på den tidligere perioden.

Endring av IFRS 5: «Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet»

Nytt nr. 5B og 44E tilføyes.

VIRKEOMRÅDE

5B  Denne IFRS spesifiserer opplysningskravene med hensyn til anleggsmidler (eller avhendingsgrupper) 
klassifisert som holdt for salg eller avviklet virksomhet. Opplysninger i andre IFRS-er får ikke anvendelse på 
slike eiendeler (eller avhendingsgrupper) med mindre disse IFRS-ene krever

a) særskilte opplysninger om anleggsmidler (eller avhendingsgrupper) klassifisert som holdt for salg eller 
avviklet virksomhet, eller

b) opplysninger om måling av eiendeler og forpliktelser i en avhendingsgruppe som ikke omfattes av 
målingskravene i IFRS 5, og slike opplysninger ikke allerede er gitt i de andre notene til finansregnskapet.

Det kan være nødvendig å gi tilleggsopplysninger om anleggsmidler (eller avhendingsgrupper) klassifisert 
som holdt for salg eller avviklet virksomhet for å oppfylle de generelle kravene i IAS 1, særlig nr. 15 og 125.

IKRAFTTREDELSE

44E  Nr. 5B ble tilføyd ved «Forbedringer av IFRS-er», utstedt i april 2009. Et foretak skal anvende denne endringen 
fremadrettet på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere. Tidligere 
anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender endringen på en tidligere periode, skal foretaket opplyse om 
dette.

Endring av IFRS 8 «Driftssegmenter»

Nr. 23 og 36 endres. Nytt nr. 35A tilføyes.

OPPLYSNINGER

Informasjon om resultat, eiendeler og forpliktelser

23  Et foretak skal rapportere et mål på resultatet for hvert enkelt rapporteringspliktig segment. Et foretak skal 
rapportere et mål på samlede eiendeler og forpliktelser for hvert enkelt rapporteringspliktig segment dersom 
slike beløp innberettes regelmessig til øverste beslutningstaker. Et foretak skal også gi følgende opplysninger om 
hvert enkelt rapporteringspliktig segment dersom de angitte beløpene er inkludert i målet på segmentresultatet 
som gjennomgås av øverste beslutningstaker, eller som på annen måte innberettes regelmessig til øverste 
beslutningstaker, selv om opplysningene ikke inkluderes i dette målet på segmentets resultat:

a) driftsinntekter fra eksterne kunder,

b) …

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER

35A  Nr. 23 ble endret ved «Forbedringer av IFRS-er», utstedt i april 2009. Et foretak skal anvende denne endringen 
på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. 
Dersom et foretak anvender endringen på en tidligere periode, skal foretaket opplyse om dette.
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36  Segmentinformasjon for tidligere år som rapporteres som sammenligningsinformasjon for det opprinnelige 
anvendelsesåret (herunder anvendelse av endringen av nr. 23 i april 2009) skal omarbeides slik at den oppfyller 
kravene i denne IFRS, med mindre den nødvendige informasjonen ikke er tilgjengelig og utgiftene til å 
utarbeide den er altfor store.

Endring av IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap»

Nr. 69 endres. Nytt nr. 139D tilføyes.

STRUKTUR OG INNHOLD

Balanseoppstilling

Kortsiktige forpliktelser

69 Et foretak skal klassifisere en forpliktelse som kortsiktig når 

a) den forventes å bli gjort opp i foretakets ordinære driftssyklus, 

b) foretaket primært holder forpliktelsen for omsetning,

c) forpliktelsen forfaller til oppgjør innen tolv måneder etter rapporteringsperioden, eller

d) foretaket ikke har en ubetinget rett til å utsette oppgjøret av forpliktelsen i minst tolv måneder etter 
rapporteringsperioden (se nr. 73). Vilkår for forpliktelsen, som etter motpartens valg kan føre til at 
den gjøres opp ved utstedelse av egenkapitalinstrumenter, påvirker ikke forpliktelsens klassifisering.

Et foretak skal klassifisere alle andre forpliktelser som langsiktige.

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER

139D Nr. 69 ble endret ved «Forbedringer av IFRS-er», utstedt i april 2009. Et foretak skal anvende denne endringen 
på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. 
Dersom et foretak anvender endringen på en tidligere periode, skal foretaket opplyse om dette.

Endring av IAS 7: «Oppstilling over kontantstrømmer»

Nr. 16 endres, og nytt nr. 56 tilføyes.

PRESENTASJON AV EN OPPSTILLING OVER KONTANTSTRØMMER

Investeringsaktiviteter

16  Separat opplysning om kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter er viktig, fordi kontantstrømmene 
er et uttrykk for hvilke utgifter foretaket har hatt til ressurser beregnet på å skape framtidige inntekter og 
kontantstrømmer. Bare utgifter som fører til en innregnet eiendel i balanseoppstillingen, kan klassifiseres som 
investeringsaktiviteter. Eksempler på kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter er:

a) …

IKRAFTTREDELSE

56  Nr. 16 ble endret ved «Forbedringer av IFRS-er», utstedt i april 2009. Et foretak skal anvende denne endringen 
på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. 
Dersom et foretak anvender endringen på en tidligere periode, skal foretaket opplyse om dette.

Endring av IAS 17: «Leieavtaler»

Nr. 14 og 15 oppheves. Nytt nr. 15A, 68A og 69A tilføyes:

KLASSIFISERING AV LEIEAVTALER

14  [Opphevet]

15  [Opphevet]

15A  Når en leieavtale omfatter elementer med både tomt og bygninger, skal foretaket vurdere klassifiseringen av 
hvert element som en finansiell eller operasjonell leieavtale separat, i samsvar med nr. 7–13. Ved vurderingen 
av om elementet som gjelder tomt er en finansiell eller operasjonell leieavtale, er det viktig å ta i betraktning at 
en tomt vanligvis har ubestemt økonomisk levetid.
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OVERGANGSBESTEMMELSER

68A Et foretak skal revurdere klassifiseringen av elementer som gjelder tomt i leieavtaler som ikke er utløpt 
på datoen da foretaket begynner å anvende endringene nevnt i nr. 69A, på grunnlag av opplysninger som 
forelå ved disse leieavtalenes begynnelse. Foretaket skal innregne en leieavtale som nylig er klassifisert 
som en finansiell leieavtale med tilbakevirkende kraft i samsvar med IAS 8: «Regnskapsprinsipper, 
endringer i regnskapsmessige estimater og feil». Dersom foretaket imidlertid ikke har de opplysningene 
som er nødvendige for å anvende endringene med tilbakevirkende kraft, skal det

a) anvende endringene på disse leieavtalene på grunnlag av fakta og omstendigheter som forelå på 
datoen da foretaket begynner å anvende endringene, og

b) innregne eiendelen og forpliktelsen knyttet til en tomteleieavtale som nylig er klassifisert som en 
finansiell leieavtale, til deres virkelige verdier på den datoen. Eventuelle forskjeller mellom disse 
virkelige verdiene skal innregnes i opptjent egenkapital.

IKRAFTTREDELSE

69A  Nr. 14 og 15 ble opphevet og nr. 15A og 68A ble tilføyd som del av «Forbedringer av IFRS-er», utstedt i 
april 2009. Et foretak skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. 
januar 2010 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender endringene på en tidligere 
periode, skal foretaket opplyse om dette.

Endring av IAS 36: «Verdifall på eiendeler»

Nr. 80 endres, og nytt nr. 140E tilføyes.

KONTANTGENERERENDE ENHETER OG GOODWILL

Gjenvinnbart beløp og balanseført verdi av en kontantgenererende enhet

Goodwill

F o r d e l i n g  a v  g o o d w i l l  p å  k o n t a n t g e n e r e r e n d e  e n h e t e r

80 Når det gjelder testing for tap ved verdifall, skal goodwill anskaffet ved en virksomhetssammenslutning 
fra overtakelsestidspunktet fordeles på hver av det overtakende foretakets kontantgenererende 
enheter, eller grupper av kontantgenererende enheter, som forventes å nyte godt av synergieffektene av 
sammenslutningen, uansett om andre av det overtatte foretakets eiendeler eller forpliktelser er henført 
til disse enhetene eller gruppene av enheter. Hver enhet eller gruppe av enheter som goodwill fordeles på, 
skal

a) representere det laveste nivået innenfor foretaket der goodwill blir overvåket for interne 
ledelsesformål, og

b) ikke være større enn et driftssegment som definert i nr. 5 i IFRS 8: «Driftssegmenter» før 
sammenslåing.

OVERGANGSBESTEMMELSER OG IKRAFTTREDELSE

140E «Forbedringer av IFRS-er», utstedt i april 2009, medførte endring av nr. 80 b). Et foretak skal anvende denne 
endringen fremadrettet på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere. 
Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender endringen på en tidligere periode, skal foretaket 
opplyse om dette.

Endring av IAS 38: «Immaterielle eiendeler»

Nr. 36, 37, 40, 41 og 130C endres og nytt nr. 130E tilføyes.

INNREGNING OG MÅLING

Anskaffelse som del av en virksomhetssammenslutning

Måling av virkelig verdi av en immateriell eiendel anskaffet ved en virksomhetssammenslutning

36  En immateriell eiendel anskaffet ved en virksomhetssammenslutning kan være utskillbar, men da bare 
sammen med en tilknyttet kontrakt eller en identifiserbar eiendel eller forpliktelse. I slike tilfeller innregner 
det overtakende foretaket den immaterielle eiendelen atskilt fra goodwill, men sammen med den tilknyttede 
posten.
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37  Det overtakende foretaket kan innregne en gruppe komplementære immaterielle eiendeler som en enkelt 
eiendel, forutsatt at de enkelte eiendelene har lignende utnyttbare levetider. For eksempel benyttes begrepene 
«merkevare» («brand») og «varenavn» («brand name») ofte som synonymer for varemerker og andre 
merkenavn. De førstnevnte er imidlertid generelle markedsføringsbegreper som typisk benyttes til å vise til 
en gruppe av komplementære eiendeler, for eksempel et varemerke (eller tjenestemerke) og dets tilknyttede 
firmanavn, formler, oppskrifter og teknologiske ekspertise.

40  Dersom det ikke finnes noe aktivt marked for en immateriell eiendel, gjenspeiler eiendelens virkelige verdi det 
beløp som foretaket ville ha betalt på eiendelens overtakelsestidspunkt i en transaksjon på armlengdes avstand 
mellom velinformerte, villige parter, på grunnlag av beste tilgjengelige informasjon. Ved fastsettelse av dette 
beløpet tar et foretak i betraktning utfallet av nylig utførte transaksjoner for lignende eiendeler. For eksempel 
kan et foretak anvende multipler basert på nylige markedstransaksjoner på faktorer som har sammenheng med 
eiendelens lønnsomhet (for eksempel inntekt, driftsresultat eller resultat før renter, skatt og avskrivning).

41  Foretak som er involvert i kjøp og salg av immaterielle eiendeler, kan ha utviklet teknikker for indirekte å 
kunne estimere slike eiendelers virkelige verdi. Disse teknikkene kan benyttes ved førstegangsmåling av en 
immateriell eiendel som er anskaffet ved en virksomhetssammenslutning, dersom deres formål er å estimere 
virkelig verdi, og dersom de gjenspeiler løpende transaksjoner og praksis i den industrisektoren som eiendelen 
tilhører. Slike teknikker omfatter for eksempel 

a) diskontering av estimerte framtidige netto kontantstrømmer fra eiendelen, eller

b) estimering av utgiftene foretaket unngår når det selv eier den immaterielle eiendelen og ikke trenger å

i) få brukstillatelse for den fra en annen part i en transaksjon på armlengdes avstand (som i metoden 
«relief from royalty», ved å anvende diskonterte netto kontantstrømmer), eller

ii) gjenskape eller erstatte den (som i metoden for gjenanskaffelseskost).

OVERGANGSBESTEMMELSER OG IKRAFTTREDELSE

«130C  Ved IFRS 3 (revidert i 2008) ble nr. 12, 33-35, 68, 69, 94 og 130 endret, nr. 38 og 129 opphevet og nr. 115A 
tilføyd. «Forbedringer av IFRS-er», utstedt i april 2009, medførte endring av nr. 36 og 37. Et foretak skal 
anvende disse endringene fremadrettet på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. juli 2009 eller 
senere. Beløp som er innregnet for immaterielle eiendeler og goodwill i tidligere virksomhetssammenslutninger 
skal derfor ikke justeres. Dersom et foretak anvender IFRS 3 (revidert i 2008) på en tidligere periode, skal det 
anvende endringene på den tidligere perioden og opplyse om dette.

130E «Forbedringer av IFRS-er», utstedt i april 2009, medførte endring av nr. 40 og 41. Et foretak skal anvende disse 
endringene fremadrettet på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. juli 2009 eller senere. Tidligere 
anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender endringene på en tidligere periode, skal foretaket opplyse om 
dette.

Endring av IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning og måling»

Nr. 2 g), 80, 97, 100 og 108C endres, og nytt nr. 103K tilføyes.

VIRKEOMRÅDE

2 Denne standard skal anvendes av alle foretak på alle typer finansielle instrumenter, med følgende 
unntak:

a) …

g) en terminkontrakt mellom det overtakende foretaket og en selgende aksjeeier om å kjøpe eller selge 
et foretak, som vil føre til en virksomhetssammenslutning på et framtidig overtakelsestidspunkt. 
Terminkontraktens løpetid skal ikke overstige en rimelig periode som normalt er nødvendig for å få 
de nødvendige godkjenningene og fullføre transaksjonen.

h) …
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SIKRING

Sikringsobjekter

Poster som oppfyller kravene til sikringsobjekter

80  Når det gjelder sikringsbokføring kan bare eiendeler, forpliktelser, bindende tilsagn eller svært sannsynlige 
forventede transaksjoner som involverer en ekstern part i forhold til foretaket, øremerkes som sikringsobjekter. 
Av dette følger at sikringsbokføring kan anvendes på transaksjoner mellom foretak innenfor samme konsern, 
men bare i disse foretakenes enkeltstående eller separate finansregnskap og ikke i selve konsernregnskapet. 
Som et unntak ...

Sikringsbokføring

Kontantstrømssikring

97 Dersom en sikring av en forventet transaksjon senere fører til innregning av en finansiell eiendel eller en 
finansiell forpliktelse, skal tilknyttede gevinster eller tap som ble innregnet i andre inntekter og kostnader 
i samsvar med nr. 95, omklassifiseres fra egenkapitalen til resultatet som en omklassifiseringsjustering 
(se IAS 1 (revidert i 2007)) i den samme perioden eller de samme periodene da de sikrede forventede 
kontantstrømmene påvirker resultatet (for eksempel i de periodene da renteinntekt eller rentekostnad 
blir innregnet). Dersom et foretak imidlertid forventer at hele eller en andel av et tap innregnet i andre 
inntekter og kostnader ikke vil bli gjenvunnet i løpet av én eller flere framtidige perioder, skal det som 
en omklassifiseringsjustering omklassifisere i resultatet det beløpet som ikke forventes å bli gjenvunnet.

100 For andre kontantstrømssikringer enn dem som omfattes av nr. 97 og 98, skal beløp som har vært 
innregnet i andre inntekter og kostnader, omklassifiseres fra egenkapitalen til resultatet som en 
omklassifiseringsjustering (se IAS 1 (revidert i 2007)) i den samme perioden eller de samme periodene da 
de sikrede forventede kontantstrømmene påvirker resultatet (for eksempel når et forventet salg skjer).

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER

103K Ved «Forbedringer av IFRS-er», utstedt i april 2009, ble nr. 2 g), 97,100 og AG30 g) endret. Et foretak skal 
anvende endringene av nr. 2 g), 97 og 100 fremadrettet på alle kontrakter som ikke er utløpt for årsregnskap som 
omfatter perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere. Et foretak skal anvende endringen av nr. AG30 g) 
på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. 
Dersom et foretak anvender endringen på en tidligere periode, skal foretaket opplyse om dette.

108C Ved «Forbedringer av IFRS-er», utstedt i mai 2008, ble nr. 9, 73 og AG8 endret og nr. 50A tilføyd. Nr. 80 
ble endret ved «Forbedringer av IFRS-er», utstedt i april 2009. Et foretak skal anvende disse endringene 
på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2009 eller senere. Et foretak skal anvende 
endringene av nr. 9 og 50A fra samme tidspunkt og på samme måte som foretaket anvendte de endringene fra 
2005 som er beskrevet i nr. 105A. Tidligere anvendelse av alle endringene er tillatt. Dersom et foretak anvender 
endringene på en tidligere periode, skal foretaket opplyse om dette.

Endring av veiledning i anvendelse av IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning og måling»

Nr. AG30 g) endres.

INNEBYGDE DERIVATER (NR. 10-13)

AG30 De økonomiske kjennetegnene og den økonomiske risikoen til et innebygd derivat er i de følgende eksemplene 
ikke nært knyttet til vertskontrakten (nr. 11 a)). I disse eksemplene, og under forutsetning av at betingelsene i 
nr. 11 b) og c) er oppfylt, regnskapsfører et foretak det innebygde derivatet atskilt fra vertskontrakten.

…

g) En kjøpsopsjon, salgsopsjon eller opsjon på førtidig tilbakebetaling i en vertskontrakt i form av gjeld eller 
en vertsforsikringskontrakt er ikke nært knyttet til vertskontrakten, med mindre

i) opsjonens utøvelseskurs på hvert utøvelsestidspunkt er omtrent lik amortisert kost for vertsinstrumentet 
i form av gjeld eller vertsforsikringskontraktens balanseførte verdi, eller
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ii) utøvelseskursen for en opsjon på førtidig tilbakebetaling refunderer långiveren for et beløp på opptil 
omtrent nåverdien av tapt rente for vertskontraktens gjenværende løpetid. Tapt rente er produktet 
av den førtidig tilbakebetalte hovedstolen multiplisert med renteforskjellen. Renteforskjellen er den 
delen av den effektive renten for vertskontrakten som overstiger den effektive renten som foretaket 
ville ha mottatt på datoen for den førtidige betalingen dersom det reinvesterte den forhåndsbetalte 
hovedstolen i en lignende kontrakt i kontraktens gjenværende løpetid.

Vurderingen av hvorvidt kjøps- eller salgsopsjonen er nært knyttet til vertskontrakten i form av gjeld, 
foretas før egenkapitalelementet skilles ut fra et konvertibelt gjeldsinstrument i samsvar med IAS 32.

h) …

Endring av IFRIC-tolkning nr. 9: «Revurdering av innebygde derivater»

Nr. 5 endres, og nytt nr. 11 tilføyes.

VIRKEOMRÅDE

5  Denne tolkning får ikke anvendelse på innebygde derivater i kontrakter anskaffet ved

a) en virksomhetssammenslutning (som definert i IFRS 3: «Virksomhetssammenslutninger», revidert i 2008),

b) en sammenslutning av foretak eller virksomheter under samme kontroll, som beskrevet i nr. B1–B4 i IFRS 
3 (revidert i 2008), eller

c) opprettelsen av en felleskontrollert virksomhet, som definert i IAS 31: «Andeler i felleskontrollert 
virksomhet».

eller den eventuelle revurderingen av disse på overtakelsestidspunktet(1).

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER

11  Nr. 5 ble endret ved «Forbedringer av IFRS-er», utstedt i april 2009. Et foretak skal anvende denne endringen 
fremadrettet på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. juli 2009 eller senere. Dersom et foretak 
anvender IFRS 3 (revidert i 2008) på en tidligere periode, skal det anvende endringen på den tidligere perioden 
og opplyse om dette.

Endring av IFRIC-tolkning nr. 16: «Sikring av en nettoinvestering i en utenlandsk virksomhet»

Nr. 14 og 18 endres.

KONSENSUS

Hvor sikringsinstrumentet kan holdes

14  Et derivativt eller ikke-derivativt instrument (eller en kombinasjon av derivative og ikke-derivative 
instrumenter) kan øremerkes som et sikringsinstrument i en sikring av en nettoinvestering i en utenlandsk 
virksomhet. Sikringsinstrumentet (-instrumentene) kan holdes av ethvert foretak innenfor konsernet, så lenge 
kravene til øremerking, dokumentasjon og effektivitet i IAS 39 nr. 88 som gjelder en nettoinvesteringssikring, 
er oppfylt. Særlig bør konsernets sikringsstrategi være tydelig dokumentert på grunn av muligheten for ulik 
øremerking på ulike nivåer i konsernet.

IKRAFTTREDELSE

18  Et foretak skal anvende denne tolkning på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. oktober 2008 
eller senere. Et foretak skal anvende endringen i nr. 14 foretatt i «Forbedringer av IFRS-er», utstedt i april 
2009, på årsregnskap som begynner 1. juli 2009 eller senere. Tidligere anvendelse av begge er tillatt. Dersom 
et foretak anvender denne tolkning på en periode som begynner tidligere enn 1. oktober 2008, eller endringen 
av nr. 14 før 1. juli 2009, skal foretaket opplyse om dette.

______________

(1) IFRS 3 (revidert i 2008) omhandler overtakelse av kontrakter med innebygde derivater i virksomhetssammenslutninger.
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under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale 
regnskapsstandarder(1), særlig artikkel 3 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008(2) ble 
det vedtatt visse internasjonale regnskapsstandarder og 
tolkninger som forelå 15. oktober 2008.

2) 18. juni 2009 kunngjorde IASB (International Accounting 
Standards Board) «Endringer av internasjonal standard 
for finansiell rapportering (IFRS) nr. 2: «Aksjebasert 
betaling»», heretter kalt «endring av IFRS 2». Endringen 
av IFRS 2 presiserer den regnskapsmessige behandlingen 
av aksjebaserte transaksjoner der leverandøren av 
varer og tjenester mottar kontant betaling, og et annet 
konsernforetak pådrar seg forpliktelsen (konserninterne 
aksjebaserte betalingstransaksjoner som gjøres opp i 
kontanter).

3) Samråd med gruppen av teknisk sakkyndige (TEG) 
innenfor EFRAG (European Financial Reporting 
Advisory Group) bekrefter at endringen av IFRS 2 
oppfyller de tekniske kriteriene for vedtakelse fastsatt i 
artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1606/2002. I samsvar 
med kommisjonsbeslutning 2006/505/EF av 14. juli 2006 
om opprettelse av en rådgivende undersøkelsesgruppe for 
regnskapsstandarder som skal bistå Kommisjonen med 
hensyn til objektivitet og nøytralitet i uttalelser fra European 
Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)(3) 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 77 av 24.3.2010, s. 42, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 113/2010 av 1. oktober 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 70 av 16.12.2010, s. 23.

(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1.
(2) EUT L 320 av 29.11.2008, s. 1.
(3) EUT L 199 av 21.7.2006, s. 33.

  har den rådgivende undersøkelsesgruppen vurdert 
EFRAGs uttalelse om godkjenning for å være balansert 
og objektiv, og underrettet Kommisjonen om dette.

4) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor endres.

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for regnskapsregulering —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1126/2008 gjøres følgende 
endringer:

1. IFRS 2 «Aksjebasert betaling» endres i samsvar med 
endringene av IFRS 2 «Aksjebasert betaling», som fastsatt 
i vedlegget til denne forordning.

2. Tolkning nr. 8 og 11 fra Den internasjonale tolkningskomité 
for finansiell rapportering (IFRIC) oppheves.

Artikkel 2

Alle selskaper skal anvende endringene som fastsatt i vedlegget 
til denne forordning, senest fra første dag i det regnskapsåret 
som begynner etter 31. desember 2009.

Artikkel 3

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

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 244/2010

av 23. mars 2010

om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale 
regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med 

hensyn til internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 2(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

2015/EØS/37/20

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

Utferdiget i Brussel, 23. mars 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

_____________
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VEDLEGG

INTERNASJONALE REGNSKAPSSTANDARDER

IFRS 2 Endring av IFRS 2: «Aksjebasert betaling»

_______________________________________________________________________________________________
Kopiering er tillatt innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Alle eksisterende rettigheter 
forbeholdes utenfor EØS, unntatt retten til å kopiere til privat bruk eller i samsvar med god praksis. Nærmere 
opplysninger kan skaffes fra IASB på www.iasb.org.
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Endring av IFRS 2: «Aksjebasert betaling»

VIRKEOMRÅDE

Nr. 2 endres, nr. 3 utgår og nytt nr. 3A tilføyes.

2  Et foretak skal anvende denne IFRS ved regnskapsføring av alle aksjebaserte transaksjoner enten foretaket kan 
spesifisere enkelte eller samtlige varer eller tjenester som er mottatt, eller ikke, herunder

a) aksjebaserte betalingstransaksjoner som gjøres opp i egenkapital,

b) aksjebaserte betalingstransaksjoner som gjøres opp i kontanter, og

c) transaksjoner der foretak mottar eller anskaffer varer eller tjenester, og vilkårene for ordningen gir enten 
foretaket eller leverandøren av disse varene eller tjenestene et valg mellom at foretaket gjør opp transaksjonen 
i kontanter (eller andre eiendeler) eller ved å utstede egenkapitalinstrumenter,

bortsett fra i de tilfellene som det vises til i nr. 3A-6. Dersom det ikke finnes varer eller tjenester som spesifikt kan 
identifiseres, kan andre omstendigheter tyde på at varer eller tjenester er (eller vil bli) mottatt, og i slike tilfeller får 
IFRS 2 anvendelse.

3  [Opphevet]

3A  En aksjebasert betalingstransaksjon kan bli gjort opp av et annet konsernforetak (eller en aksjeeier i et 
konsernforetak) på vegne av det foretaket som mottar eller anskaffer varene eller tjenestene. Nr. 2 får også 
anvendelse på et foretak som

a) mottar varer eller tjenester når et annet foretak i samme konsern (eller en aksjeeier i et konsernforetak) har 
plikt til å gjøre opp den aksjebaserte betalingstransaksjonen, eller

b) har plikt til å gjøre opp en aksjebasert betalingstransaksjon når et annet foretak i samme konsern mottar 
varene eller tjenestene, 

med mindre overføringen klart har et annet formål enn betaling for varer eller tjenester levert til foretaket 
som mottar dem.

AKSJEBASERTE BETALINGSTRANSAKSJONER SOM GJØRES OPP I EGENKAPITAL

Nytt nr. 13A skal lyde:

Oversikt

13A  Særlig nevnes at dersom et eventuelt identifiserbart vederlag som mottas av foretaket, viser seg å være lavere 
enn den virkelige verdien av de tildelte egenkapitalinstrumentene eller den påløpte forpliktelsen, vil en slik 
omstendighet indikere at annet vederlag (dvs. uidentifiserbare varer eller tjenester) er (eller vil bli) mottatt av 
foretaket. Foretaket skal måle de mottatte identifiserbare varene eller tjenestene i samsvar med IFRS 2. Foretaket 
skal måle de uidentifiserbare varene eller tjenestene som er (eller vil bli) mottatt, som differansen mellom den 
virkelige verdien av den aksjebaserte betalingen og den virkelige verdien av eventuelle identifiserbare varer eller 
tjenester som er (eller vil bli) mottatt. Foretaket skal måle de mottatte uidentifiserbare varene eller tjenestene på 
tildelingstidspunktet. Ved transaksjoner som gjøres opp i kontanter, skal imidlertid forpliktelsen måles på nytt ved 
slutten av hver rapporteringsperiode inntil den er gjort opp i samsvar med nr. 30–33.

Aksjebaserte betalingstransaksjoner mellom konsernforetak

Etter nr. 43 tilføyes ny overskrift og nytt nr. 43A-43D.

AKSJEBASERTE BETALINGSTRANSAKSJONER MELLOM KONSERNFORETAK (ENDRINGER 2009)

43A  Ved aksjebaserte betalingstransaksjoner mellom konsernforetak skal foretaket som mottar varene eller tjenestene, 
i sitt separate eller individuelle finansregnskap måle de mottatte varene eller tjenestene enten som en aksjebasert 
betalingstransaksjon som gjøres opp i egenkapital, eller som en aksjebasert betalingstransaksjon som gjøres opp i 
kontanter, ved å vurdere 
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a) den tildelte avlønningens art, og

b) foretakets egne rettigheter og plikter.

Beløpet som innregnes av foretaket som mottar varene eller tjenestene, kan avvike fra beløpet som innregnes 
av konsernet eller av et annet konsernforetak som gjør opp den aksjebaserte betalingstransaksjonen.

43B  Foretaket som mottar varene eller tjenestene, skal måle de mottatte varene eller tjenestene som en aksjebasert 
betalingstransaksjon som gjøres opp i egenkapital når

a) den tildelte avlønningen er dets egne egenkapitalinstrumenter, eller

b) foretaket ikke har plikt til å gjøre opp den aksjebaserte betalingstransaksjonen.

Foretaket skal senere måle en slik aksjebasert betalingstransaksjon på nytt bare dersom det skjer endringer i 
innvinningsbetingelsene, bortsett fra markedsbetingelser, i samsvar med nr. 19–21. I alle andre tilfeller skal 
foretaket som mottar varene eller tjenestene, måle de mottatte varene eller tjenestene som en aksjebasert 
betalingstransaksjon som gjøres opp i kontanter.

43C Foretaket som gjør opp en aksjebasert betalingstransaksjon når et annet foretak i konsernet mottar varene eller 
tjenestene, skal innregne transaksjonen som en aksjebasert betalingstransaksjon som gjøres opp i egenkapital bare 
dersom den gjøres opp i foretakets egne egenkapitalinstrumenter. I andre tilfeller skal transaksjonen innregnes 
som en aksjebasert betalingstransaksjon som gjøres opp i kontanter.

43D Noen konserninterne transaksjoner innebærer tilbakebetalingsordninger som krever at et konsernforetak betaler 
et annet konsernforetak for å foreta de aksjebaserte betalingene til leverandørene av varer eller tjenester. I slike 
tilfeller skal foretaket som mottar varene eller tjenestene, regnskapsføre den aksjebaserte betalingstransaksjonen 
i samsvar med nr. 43B, uavhengig av konserninterne tilbakebetalingsordninger.

IKRAFTTREDELSE

Nytt nr. 63, ny overskrift og nytt nr. 64 tilføyes.

63  Et foretak skal anvende følgende endringer fra «Konserninterne aksjebaserte betalingstransaksjoner som gjøres 
opp i kontanter», utstedt i juni 2009, med tilbakevirkende kraft, med forbehold for overgangsbestemmelsene i 
nr. 53–59, i samsvar med IAS 8: «Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsestimater og feil» på årsregnskap 
som omfatter perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere:

a) endringen av nr. 2, opphevingen av nr. 3 og tilføyelsen av nr. 3A og 43A–43D og av nr. B45, B47, B50, B54, 
B56–B58 og B60 i vedlegg B når det gjelder regnskapsføring av transaksjoner mellom konsernforetak,

b) de reviderte definisjonene i vedlegg A av følgende begreper:

– aksjebasert betalingstransaksjon som gjøres opp i kontanter

– aksjebasert betalingstransaksjon som gjøres opp i egenkapital

– aksjebasert betalingsordning og

– aksjebasert betalingstransaksjon.

Dersom de opplysningene som er nødvendige for tilbakevirkende anvendelse, ikke er tilgjengelige, skal foretaket 
i sitt separate eller individuelle finansregnskap gjenspeile de beløp som tidligere er innregnet i konsernregnskapet. 
Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender disse endringene på en periode som begynner tidligere 
enn 1. januar 2010, skal foretaket opplyse om dette.
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OPPHEVING AV TOLKNINGER

64 «Konserninterne aksjebaserte betalingstransaksjoner som gjøres opp i kontanter», utstedt i juni 2009, erstatter 
IFRIC 8: «Virkeområdet for IFRS 2» og IFRIC 11 «IFRS 2 — Transaksjoner med konsernets aksjer og egne 
aksjer». Endringene i nevnte dokument omfattet følgende tidligere krav fastsatt i IFRIC 8 og IFRIC 11:

a) Endring av nr. 2 og tilføyelse av nr. 13A med hensyn til regnskapsføring av transaksjoner der foretaket ikke 
kan spesifikt identifisere enkelte eller samtlige varer eller tjenester som er mottatt. Disse kravene gjaldt for 
regnskapsperioder som begynte 1. mai 2006 eller senere.

b) Tilføyelse av nr. B46, B48, B49, B51–B53, B55, B59 og B61 i vedlegg B med hensyn til regnskapsføring av 
transaksjoner mellom konsernforetak. Disse kravene gjaldt for regnskapsperioder som begynte 1. mars 2007 
eller senere.

Disse kravene ble anvendt med tilbakevirkende kraft i samsvar med IAS 8, med forbehold for 
overgangsbestemmelsene i IFRS 2.

DEFINISJONER

I vedlegg A endres følgende definisjoner og en fotnote tilføyes.

aksjebasert betalingstransaksjon 
som gjøres opp i kontanter

Aksjebasert betalingstransaksjon der foretaket anskaffer varer eller tjenester 
ved å pådra seg en forpliktelse til å overføre kontanter eller andre eiendeler til 
leverandøren av disse varene eller tjenestene for beløp som er basert på kursen (eller 
verdien) av foretakets eller et annet konsernforetaks egenkapitalinstrumenter 
(herunder aksjer eller aksjeopsjoner),

aksjebasert betalingstransaksjon 
som gjøres opp i egenkapital

Aksjebasert betalingstransaksjon der foretaket

a) mottar varer eller tjenester som vederlag for sine egne 
egenkapitalinstrumenter (herunder aksjer og aksjeopsjoner), eller 

b) mottar varer eller tjenester, men ikke har plikt til å gjøre opp transaksjonen 
med leverandøren.

aksjebasert betalingsordning En avtale mellom foretaket (eller et annet konsernforetak(a) eller en aksjeeier i 
et konsernforetak) og en annen part (herunder en ansatt) som gir den annen part 
rett til å motta

a) kontanter eller andre av foretakets eiendeler for beløp som er basert 
på kursen (eller verdien) av foretakets eller et annet konsernforetaks 
egenkapitalinstrumenter (herunder aksjer eller aksjeopsjoner), eller

b) foretakets eller et annet konsernforetaks egenkapitalinstrumenter (herunder 
aksjer eller aksjeopsjoner),

forutsatt at de nærmere angitte innvinningsbetingelsene eventuelt er oppfylt.

a) Et «konsern» defineres i nr. 4 i IAS 27 «Konsernregnskap og separat 
finansregnskap» som et «morforetak og alle dets datterforetak» sett fra det 
rapporterende foretakets overordnede morforetaks perspektiv.

aksjebasert betalingstransaksjon En transaksjon der foretaket

a) mottar varer eller tjenester fra leverandøren av disse varene eller tjenestene 
(herunder en ansatt) innenfor rammen av en aksjebasert betalingsordning, 
eller

b) forplikter seg til å gjøre opp transaksjonen med leverandøren innenfor 
rammen av en aksjebasert betalingsordning når et annet konsernforetak 
mottar varene eller tjenestene.
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VIRKEOMRÅDET FOR IFRS 2

I vedlegg B «Veiledning i anvendelse» tilføyes ny overskrift og nytt nr. B45–B61.

Aksjebaserte betalingstransaksjoner mellom konsernforetak (endringer 2009)

B45  Nr. 43A–43C omhandler regnskapsføring av aksjebaserte betalingstransaksjoner mellom konsernforetak i det 
enkelte foretaks separate eller individuelle finansregnskap. Nr. B46–B61 omhandler hvordan kravene i nr. 43A–43C 
skal anvendes. Som nevnt i nr. 43D kan det være flere grunner til å anvende aksjebaserte betalingstransaksjoner 
mellom konsernforetak, avhengig av fakta og omstendigheter. Derfor er denne beskrivelsen ikke uttømmende og 
forutsetter at når foretaket som mottar varene eller tjenestene, ikke har plikt til å gjøre opp transaksjonen, utgjør 
den et morforetaks egenkapitalbidrag til datterforetaket, uavhengig av konserninterne tilbakebetalingsordninger.

B46  Selv om beskrivelsen nedenfor fokuserer på transaksjoner med ansatte, skal den også anvendes på lignende 
aksjebaserte betalingstransaksjoner med vareleverandører eller tjenesteytere som ikke er ansatt. Det kan foreligge 
en ordning mellom et morforetak og dets datterforetak som krever at datterforetaket skal betale morforetaket for 
at egenkapitalinstrumentene stilles til rådighet for de ansatte. Beskrivelsen nedenfor omhandler ikke hvordan en 
slik konsernintern betalingsordning skal regnskapsføres.

B47  Det er vanlig å støte på fire problemstillinger i forbindelse med aksjebaserte betalingstransaksjoner mellom 
konsernforetak. For enkelhets skyld omhandler eksemplene nedenfor problemstillingene knyttet til et morforetak 
og dets datterforetak.

Aksjebaserte betalingsordninger som omfatter et foretaks egne egenkapitalinstrumenter

B48  Den første problemstillingen er hvorvidt følgende transaksjoner som omfatter et foretaks egne 
egenkapitalinstrumenter, bør regnskapsføres som oppgjort i egenkapital eller som oppgjort i kontanter i samsvar 
med kravene i denne IFRS:

a) et foretak tildeler sine ansatte rett til egenkapitalinstrumenter i foretaket (for eksempel aksjeopsjoner), og 
velger eller er forpliktet til å kjøpe egenkapitalinstrumenter (dvs. egne aksjer) fra en annen part for å oppfylle 
sine plikter overfor sine ansatte, og

b) de ansatte i et foretak tildeles rett til egenkapitalinstrumenter i foretaket (for eksempel aksjeopsjoner), 
enten av foretaket selv eller av foretakets aksjonærer, og foretakets aksjonærer stiller de nødvendige 
egenkapitalinstrumentene til rådighet.

B49  Foretaket skal regnskapsføre aksjebaserte betalingstransaksjoner der det mottar tjenester som vederlag for sine 
egne egenkapitalinstrumenter, som transaksjoner som gjøres opp i egenkapital. Dette gjelder uansett om foretaket 
selv velger eller er pålagt å kjøpe disse egenkapitalinstrumentene fra en annen part for å oppfylle sine plikter 
overfor sine ansatte i henhold til den aksjebaserte betalingsordningen. Dette gjelder også uansett om

a) den ansattes rett til foretakets egenkapitalinstrumenter ble tildelt av foretaket selv eller av dets aksjonær(er), 
eller

b) den aksjebaserte betalingsordningen ble innført av foretaket selv eller av dets aksjonær(er).

B50  Dersom aksjeeieren har plikt til å gjøre opp transaksjonen med de ansatte i foretaket som det er investert i, yter 
aksjeeieren dette foretakets egenkapitalinstrumenter og ikke sine egne. Dersom foretaket som det er investert i, 
tilhører samme konsern som aksjeeieren, i samsvar med nr. 43C, skal aksjeeieren derfor måle sin forpliktelse i 
samsvar med de krav som gjelder for aksjebaserte betalingstransaksjoner som gjøres opp i kontanter, i sitt separate 
finansregnskap, og de krav som gjelder aksjebaserte betalingstransaksjoner som gjøres opp i egenkapital, i sitt 
konsernregnskap.

Aksjebaserte betalingsordninger som omfatter morforetakets egenkapitalinstrumenter

B51  Den andre problemstillingen gjelder aksjebaserte betalingstransaksjoner mellom to eller flere foretak innenfor 
samme konsern som omfatter et egenkapitalinstrument i et annet konsernforetak. Ansatte i et datterforetak får 
for eksempel tildelt rett til morforetakets egenkapitalinstrumenter som vederlag for tjenester som de har ytt til 
datterforetaket.
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B52  Den andre problemstillingen omhandler derfor følgende aksjebaserte betalingsordninger:

a) et morforetak tildeler rett til foretakets egenkapitalinstrumenter direkte til datterforetakets ansatte: 
morforetaket (ikke datterforetaket) har plikt til å yte egenkapitalinstrumentene til datterselskapets ansatte, og

b) et datterforetak tildeler sine ansatte rett til morforetakets egenkapitalinstrumenter: datterforetaket har plikt til 
å yte egenkapitalinstrumentene til sine ansatte.

E t  m o r f o r e t a k  t i l d e l e r  d a t t e r f o r e t a k e t s  a n s a t t e  r e t t  t i l  s i n e  e g e n k a p i t a l i n s t r u m e n t e r 
( n r .  B  5 2  a ) )

B53  Datterforetaket har ikke plikt til å yte sitt morforetaks egenkapitalinstrumenter til datterforetakets ansatte. 
Foretaket skal derfor i samsvar med nr. 43B måle de tjenestene det har mottatt fra sine ansatte i samsvar med de 
krav som gjelder for aksjebaserte betalingstransaksjoner som gjøres opp i egenkapital, og innregne en tilsvarende 
økning i egenkapital som et bidrag fra sitt morforetak.

B54  Morforetaket har plikt til å gjøre opp transaksjonen med datterforetakets ansatte ved å yte morforetakets egne 
egenkapitalinstrumenter. Morforetaket skal derfor i samsvar med nr. 43C måle sin forpliktelse i samsvar med de 
krav som gjelder for aksjebaserte betalingstransaksjoner som gjøres opp i egenkapital.

E t  d a t t e r f o r e t a k  t i l d e l e r  s i n e  a n s a t t e  r e t t  t i l  m o r f o r e t a k e t s  e g e n k a p i t a l i n s t r u m e n t e r 
( n r .  5 2  b ) )

B55  Ettersom datterforetaket ikke oppfyller noen av kravene i nr. 43B, skal det regnskapsføre transaksjonen 
med sine ansatte som oppgjort i kontanter. Dette kravet gjelder uansett hvordan datterforetaket oppnår de 
egenkapitalinstrumentene som skal oppfylle dets plikter overfor de ansatte.

Aksjebaserte betalingsordninger som omfatter betaling til ansatte som gjøres opp i kontanter

B56 Den tredje problemstillingen gjelder hvordan et foretak som mottar varer eller tjenester fra sine leverandører 
(herunder ansatte), bør regnskapsføre aksjebaserte ordninger som gjøres opp i kontanter, når foretaket selv ikke 
har plikt til å foreta de nødvendige betalingene til sine leverandører. Det kan for eksempel være tale om følgende 
ordninger, der morforetaket (ikke foretaket selv) har plikt til å foreta de nødvendige kontantutbetalingene til 
foretakets ansatte:

a) Foretakets ansatte mottar kontantutbetalinger som er knyttet til prisen på dets egenkapitalinstrumenter.

b) Foretakets ansatte mottar kontantutbetalinger som er knyttet til prisen på morforetakets egenkapitalinstrumenter.

B57  Datterforetaket har ikke plikt til å gjøre opp transaksjonen med sine ansatte. Datterforetaket skal derfor 
regnskapsføre transaksjonen med sine ansatte som oppgjort i egenkapital og innregne en tilsvarende økning i 
egenkapital som et bidrag fra sitt morforetak. Datterforetaket skal senere måle kostnaden ved transaksjonen på 
nytt dersom det skjer endringer som følge av at innvinningsbetingelsene, bortsett fra markedsbetingelser, ikke 
er oppfylt i samsvar med nr. 19–21. Denne målingen skiller seg fra målingen av transaksjonen som oppgjort i 
kontanter i konsernregnskapet.

B58  Ettersom morforetaket har plikt til å gjøre opp transaksjonen med de ansatte og vederlaget er i form av kontanter, 
skal morforetaket (og konsernet) i samsvar med nr. 43C måle sin forpliktelse i samsvar med de krav som gjelder 
for aksjebaserte betalingstransaksjoner som gjøres opp i kontanter.

Overføring av ansatte mellom konsernforetak

B59  Den fjerde problemstillingen gjelder konserninterne aksjebaserte betalingsordninger som omfatter ansatte i 
mer enn ett konsernforetak. Et morforetak kan for eksempel tildele de ansatte i sine datterforetak rett til sine 
egenkapitalinstrumenter, forutsatt at de ansatte fortsetter å tjenestegjøre i konsernet i en viss periode uten 
opphold. En ansatt i ett datterforetak kan overføre sitt ansettelsesforhold til et annet datterforetak i den angitte 
innvinningsperioden, uten at den ansattes rett til morforetakets egenkapitalinstrumenter i henhold til den 
opprinnelige aksjebaserte betalingsordningen påvirkes. Dersom datterforetakene ikke har plikt til å gjøre opp 
den aksjebaserte betalingstransaksjonen med sine ansatte, skal de regnskapsføre den som en transaksjon som 
gjøres opp i egenkapital. Hvert datterforetak skal måle de tjenestene som mottas fra den ansatte, med henvisning 
til egenkapitalinstrumentenes virkelige verdi på tidspunktet da disse rettighetene til egenkapitalinstrumenter 
opprinnelig ble tildelt av morforetaket som definert i vedlegg A, og på grunnlag av den innvinningsperioden som 
den ansatte har tjenestegjort i hvert av datterforetakene.
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B60  Dersom datterforetaket har plikt til å gjøre opp transaksjonen med sine ansatte i sitt morforetaks 
egenkapitalinstrumenter, skal det regnskapsføre transaksjonen som oppgjort i kontanter. Hvert datterforetak skal 
måle de mottatte tjenestene på grunnlag av egenkapitalinstrumentenes virkelige verdi på tildelingstidspunktet og 
den andel av innvinningsperioden som den ansatte har tjenestegjort i hvert av datterforetakene. Dessuten skal 
hvert datterforetak innregne eventuelle endringer i egenkapitalinstrumentenes virkelige verdi i den perioden den 
ansatte tjenestegjør i hvert av datterforetakene.

B61  Etter en slik overføring mellom konsernforetak er det mulig at den ansatte ikke lenger oppfyller andre 
innvinningsbetingelser enn markedsbetingelsen definert i vedlegg A, for eksempel ved at den ansatte slutter i 
konsernet før tjenesteperiodens utløp. I dette tilfellet skal hvert datterforetak justere det beløpet som tidligere 
var innregnet med hensyn til den ansattes tjenesteytelser, i samsvar med prinsippene i nr. 19, ettersom 
innvinningsbetingelsen er tjenestegjøring i konsernet. Dersom retten til egenkapitalinstrumenter tildelt av 
morforetaket ikke innvinnes fordi en ansatt ikke oppfyller andre innvinningsbetingelser enn en markedsbetingelse, 
skal det følgelig ikke innregnes noe beløp kumulativt for tjenestene mottatt fra den aktuelle ansatte i noen av 
konsernforetakenes finansregnskap.

_______________


