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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 739/2011 

av 27. juli 2011 

om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 om fastsettelse 

av særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse 

beregnet på konsum(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om opprettelse av Den europeiske 

union, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 854/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige regler 

for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av 

animalsk opprinnelse beregnet på konsum(1), særlig artikkel 17 

nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 854/2004 er det fastsatt særlige 

regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av 

produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum. 

Enkelte bestemmelser om inspeksjon av kjøtt i nevnte 

forordnings vedlegg I avsnitt I kapittel II del B, D og F, 

avsnitt II kapittel I og V og avsnitt III kapittel II viser til 

sykdommer på liste A eller B fra Verdens 

dyrehelseorganisasjon (OIE). 

2) OIEs system for klassifisering og registrering av 

sykdommer er endret. En enkelt OIE-liste erstatter liste 

A og B. Dessuten er Unionens regelverk nå i samsvar 

med OIEs anbefalinger. Som en følge av dette er de 

fleste henvisninger til nevnte lister overflødige. Det er 

derfor hensiktsmessig å endre vedkommende 

bestemmelser i avsnitt I, II og III i vedlegg til nevnte 

forordning, og i stedet vise til dyresykdommer omfattet 

av Unionens regelverk ved kontroller ante mortem eller 

post mortem eller annen kontrollvirksomhet, med 

mindre det vises til ennå ukjente sykdommer med 

opprinnelse i tredjestater. 

3) Rådsdirektiv 2002/99/EF av 16. desember 2002 om 

fastsettelse av dyrehelseregler for produksjon, 

bearbeiding, distribusjon og innførsel av produkter av 

animalsk opprinnelse beregnet på konsum(2) fastsetter at 

produkter av animalsk opprinnelse skal framstilles av 

dyr som ikke kommer fra en driftsenhet, virksomhet, 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 196 av 28.7.2011, s. 3, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 153/2012 av 28. 

september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 70 av 13.12.2012, s. 1. 

(1) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 206. 

(2) EFT L 18 av 23.1.2003, s. 11. 

territorium eller del av et territorium som er underlagt 

dyrehelserestriksjoner. I vedlegg I til nevnte direktiv er 

de rettsaktene i Unionens regelverk oppført som har 

kontrolltiltak for visse dyresykdommer som det skal tas 

hensyn til ved handel med produkter av animalsk 

opprinnelse. Av konsekvenshensyn bør handelen med 

produkter av animalsk opprinnelse underlegges 

dyrehelserestriksjoner bare av grunner som bygger på de 

rettsaktene i Unionens regelverk som er oppført i 

vedlegg I. 

4) I samsvar med del E i vedlegg II til europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 av 17. november 

2003 om bekjempelse av salmonella og andre 

spesifiserte zoonotiske smittestoffer som overføres 

gjennom næringsmidler(3) skal det i 25 gram ferskt 

fjørfekjøtt som markedsføres for konsum, ikke påvises 

salmonella. I henhold til nevnte del gjelder imidlertid 

nevnte kriterium ikke ferskt fjørfekjøtt beregnet på 

industriell varmebehandling eller annen behandling for 

å eliminere salmonella. I henhold til kapittel V punkt 2 i 

avsnitt II i vedlegg I til forordning (EF) nr. 854/2004 

kan den offentlige veterinæren fastsette krav til bruk av 

visse typer kjøtt. For at den offentlige veterinæren skal 

kunne kreve industriell varmebehandling eller annen 

behandling for å eliminere salmonella, bør punkt 2 i 

kapittel V avsnitt II endres. 

5) Vedlegg I til forordning (EF) nr. 854/2004 bør derfor 

endres. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til forordning (EF) nr. 854/2004 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

  

(3) EUT L 325 av 12.12.2003, s. 1. 

2017/EØS/26/01 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 27. juli 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg I til forordning (EF) nr. 854/2004 gjøres følgende endringer: 

1)  I avsnitt I kapittel II gjøres følgende endringer: 

a)  I del B punkt 2 skal bokstav b) lyde: 

«b)  forhold som kan ha negativ virkning på menneskers eller dyrs helse, idet det tas særlig hensyn til påvisning 

av zoonoser og sykdommer som det er fastsatt dyrehelseregler for i Unionens regelverk.» 

b)  I del D skal punkt 1 lyde: 

«1.  Skrotter og tilhørende slaktebiprodukter skal umiddelbart etter slakting gjennomgå kontroll post mortem. 

Alle utvendige overflater skal besiktiges. I den forbindelse kan det være behov for minimal håndtering av 

skrotten og slaktebiproduktene eller for særlige tekniske innretninger. Det skal særlig fokuseres på å påvise 

zoonoser og sykdommer som det er fastsatt dyrehelseregler for i Unionens regelverk. Hastigheten på 

slaktelinjen og antallet inspeksjonspersonale som er til stede, skal være slik at det kan foretas korrekt 

undersøkelse.» 

c)  I del F punkt 1 skal bokstav d) lyde: 

«d)  påvisning av sykdommer som det er fastsatt dyrehelseregler for i Unionens regelverk.» 

2)  I avsnitt II gjøres følgende endringer: 

a)  I kapittel I skal punkt 4 lyde: 

«4.  Dersom den offentlige veterinæren ved kontroll ante eller post mortem eller ved annen undersøkelse får 

mistanke om forekomst av et smittestoff som forårsaker sykdommer som det er fastsatt dyrehelseregler for 

i Unionens regelverk, skal han/hun umiddelbart underrette vedkommende myndighet, og begge skal treffe 

alle tiltak og ta alle forholdsregler som er nødvendige for å hindre mulig spredning av smittestoffet, i 

samsvar med Unionens gjeldende regelverk.» 

b)  I kapittel V gjøres følgende endringer: 

i)  Punkt 1 bokstav e) skal lyde: 

«e)  stammer fra dyr med en sykdom som det er fastsatt dyrehelseregler for i de rettsakter i Unionens 

regelverk som er oppført i vedlegg I til rådsdirektiv 2002/99/EF(*), med mindre det er framstilt i 

samsvar med de særlige kravene fastsatt i nevnte regelverk, med mindre annet er fastsatt i avsnitt IV. 

________________ 

(*) EFT L 18 av 23.1.2003, s. 11.»  

ii)  Punkt 2 skal lyde: 

«2.  Den offentlige veterinæren kan fastsette krav til bruk av kjøtt fra dyr 

a)  som er nødslaktet utenfor slakteriet 

b)  som stammer fra flokker hvis kjøtt skal gjennomgå en behandling i samsvar med del E i vedlegg II 

til forordning (EF) nr. 2160/2003 før det markedsføres.» 

3)  I avsnitt III kapittel II punkt 3 skal bokstav e) og f) lyde: 

«e)  ved utbrudd av en sykdom som det er fastsatt dyrehelseregler for i Unionens regelverk. Dette gjelder dyr som 

er mottakelige for den aktuelle sykdommen, og som kommer fra den aktuelle regionen som definert i artikkel 

2 i rådsdirektiv 64/432/EØF(*). 

f)  når strengere kontroll er nødvendig for å ta hensyn til nye sykdommer eller særskilte sykdommer på OIEs liste. 

________________ 

(*) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64.» 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1109/2011 

av 3. november 2011 

om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 2075/2005 med hensyn til likeverdige metoder for 

trikinundersøkelse(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om opprettelse av Den europeiske 

union, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 854/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige regler 

for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av 

animalsk opprinnelse beregnet på konsum(1), særlig artikkel 18 

første del av innledende punktum og punkt 8, 9 og 10, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1. I kommisjonsforordning (EF) nr. 2075/2005 av  

5. desember 2005 om fastsettelse av særlige regler for 

offentlig kontroll av trikiner i kjøtt(2) fastsettes metoder 

for påvisning av trikiner i prøver fra skrotter. 

Referansemetoden er fastsatt i kapittel 1 i vedlegg I til 

nevnte forordning. Tre påvisningsmetoder som er 

likeverdige med referansemetoden er beskrevet i 

kapittel II i vedlegg I til nevnte forordning. 

2. Forordning (EF) nr. 2075/2005, endret ved forordning 

(EF) nr. 1245/2007(3), tillater bruk av pepsinløsning ved 

påvisning av trikiner i kjøtt og fastsetter vilkår for bruk 

av pepsinløsning som reagens i påvisningsmetoder. Det 

bør derfor fastsettes identiske krav også for likeverdige 

påvisningsmetoder, når det er relevant. Del C i 

kapittel II i vedlegg I til forordning (EF) nr. 2075/2005 

bør derfor endres. 

3. Dessuten har private foretak begynt å produsere nytt 

utstyr for påvisning av trikiner som bygger på en 

oppslutningsmetode som er likeverdig med 

referansemetoden. Som følge av denne utviklingen ble 

retningslinjer for validering av nytt utstyr for 

undersøkelse for trikiner enstemmig godkjent på møtet i 

Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen 16. desember 2008. 

4. I 2010 ble en ny metode med utstyr for undersøkelse for 

trikiner hos tamsvin validert av Den europeiske unions 

referanselaboratorium for parasitter i samsvar med disse 

retningslinjene. 

5. Resultatene av valideringen viser at det nye utstyret og 

den tilhørende metoden for påvisning av trikiner validert 

av Den europeiske unions referanselaboratorium under 

kode nr. EURLP_D_001/2011(4), er likeverdig med 

referansemetoden beskrevet i kapittel I i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 2075/2005. Det nye utstyret og den 

tilhørende metoden bør derfor inkluderes på listen over 

likeverdige metoder i kapittel II i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 2075/2005. 

6. Kapittel II i vedlegg I til forordning (EF) nr. 2075/2005 

bør derfor endres. 

7. Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til forordning (EF) nr. 2075/2005 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 3. november 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 

 

2017/EØS/26/02 

   

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 287 av 4.11.2011,  

s. 23, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 153/2012 av 

28. september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 70 av 13.12.2012, s. 1. 

(1) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 206. 

(2) EUT L 338 av 22.12.2005, s. 60. 

(3) EUT L 281 av 25.10.2007, s. 19. 

   

(4) http://www.iss.it/crlp/index.php 
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VEDLEGG 

I kapittel II i vedlegg I til forordning (EF) nr. 2075/2005 gjøres følgende endringer: 

1.  I del C skal nr. 1 bokstav f) lyde: 

«f)  Pepsin med en styrke på 1 : 10 000 NF (US National Formulary) som tilsvarer 1 : 12 500 BP (British 

Pharmacopoeia) og 2 000 FIP (Fédération internationale de pharmacie), eller stabilisert pepsinløsning med 

minst 660 enheter/ml i henhold til Den europeiske farmakopé». 

2.  Ny del D skal lyde: 

«D. Magnetrørermetode for undersøkelse av samlet fordøyelsesprøve ved filtreringsteknikk og påvisning av 

larver ved en lateksagglutinasjonstest 

Denne metoden anses likeverdig bare ved undersøkelse av kjøtt fra tamsvin. 

1. Apparatur og reagenser 

a)  Kniv eller saks og pinsett til prøvetaking. 

b)  Bakker inndelt i 50 kvadrater, som hver kan romme prøver på ca. 2 g kjøtt, eller andre verktøy som gir 

likeverdig garanti med hensyn til prøvenes sporbarhet. 

c)  En blander med skarp hakkekniv. Dersom prøvene veier mer enn 3 g, må det brukes kjøttkvern med 

huller på 2-4 mm eller saks. Når det gjelder fryst kjøtt eller tunge (etter at hinnen som ikke kan 

fordøyes, er fjernet), er det nødvendig med kjøttkvern, og prøven må være betydelig større. 

d)  Magnetrørere med termostatregulert varmeplate og ca. 5 cm lange teflonbelagte rørestaver. 

e)  3-liters begerglass. 

f)  Siler, maskevidde på 180 µm, i rustfri stålnetting, med ytre diameter på 11 cm. 

g)  Filtreringsapparat av stål for 20 µm nettingfilter, med ståltrakt. 

h)  Vakuumpumpe. 

i)  10-15-liters metall- eller plastbeholdere til oppsamling av fordøyelsesvæsken. 

j)  Roterende risteapparat med tredimensjonal (3D) bevegelse. 

k)  Aluminiumsfolie. 

l)  25 % saltsyre. 

m)  Pepsin med en styrke på 1 : 10 000 NF (US National Formulary) som tilsvarer 1 : 12 500 BP (British 

Pharmacopoeia) og 2 000 FIP (Fédération internationale de pharmacie), eller stabilisert pepsinløsning 

med minst 660 enheter/ml i henhold til Den europeiske farmakopé. 

n)  Springvann oppvarmet til 46-48 °C. 

o)  En vekt med en nøyaktighet på 0,1 g. 

p)  Pipetter i forskjellige størrelser (1, 10 og 25 ml), mikropipetter etter anvisning fra produsenten av 

lateksagglutinasjonstesten og pipetteholdere. 

q)  Siler, maskevidde på 20 µm, i nylonnetting, med en diameter som passer til filtreringssystemet. 

r)  Pinsett i plast eller stål, 10-15 cm lang. 

s)  15-ml erlenmeyerkolber.  
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t)  En pistill med konisk spiss av teflon eller stål som passer i erlenmeyerkolbene. 

u)  Et termometer med en nøyaktighet på 0,5 °C innenfor området 1-100 °C. 

v)  Plate for lateksagglutinasjon fra Trichin-antigen-prøvesettet validert under kode nr. 

EURLP_D_001/2011. 

w)  Bufferløsning med konserveringsmiddel (prøveløsning) fra Trichin-antigen-prøvesettet validert under 

kode nr. EURLP_D_001/2011. 

x)  Bufferløsning supplert med konserveringsmiddel (negativ kontroll) fra Trichin-antigen-prøvesettet 

validert under kode nr. EURLP_D_001/2011. 

y)  Bufferløsning supplert med Trichinella spiralis-antigener og konserveringsmiddel (positiv kontroll) 

fra Trichin-antigen-prøvesettet validert under kode nr. EURLP_D_001/2011. 

z)  Bufferløsning med polystyrenpartikler overtrukket med antistoffer supplert med konserveringsmiddel 

(latekskuler) fra Trichin-antigen-prøvesettet validert under kode nr. EURLP_D_001/2011. 

aa)  Engangspinner. 

2. Prøvetaking 

 Som fastsatt i kapittel I nr. 2. 

3. Metode 

I.  For komplette samleprøver (100 g prøver samtidig) skal metoden angitt i bokstav a) - i) i kapittel I 

punkt 3. I følges. I tillegg skal følgende metode anvendes: 

a)  Nylonsilen med maskevidde på 20 µm plasseres på filterholderen. Ståltrakten festes i filterholderen 

ved hjelp av låsesystemet, og stålsilen med maskevidde på 180 µm plasseres på trakten. 

Vakuumpumpen koples til filterstøtten og med metall- eller plastbeholderen, for å samle opp 

fordøyelsesvæsken. 

b)  Magnetrøreren slås av, og fordøyelsesvæsken helles gjennom silen ned i filtreringstrakten. Skyll 

begerglasset med 250 ml varmt vann. Skyllevæsken skal helles gjennom filtreringsstativet etter 

vellykket filtrering av fordøyelsesvæsken. 

c)  Løft opp filteret ved å holde det i kanten med pinsetten. Brett filteret minst fire ganger og plasser 

det i kolben på 15 ml. 

d)  Filteret trykkes mot bunnen av kolben på 15 ml ved hjelp av pistillen, og deretter presses filteret 

kraftig sammen ved at pistillen, som er plassert inne i det sammenbrettede filteret etter produsentens 

anvisninger, føres fram og tilbake flere ganger. 

e)  Prøveløsningen helles i kolben på 15 ml ved hjelp av en pipette, og filteret jevnes ut med pistillen 

ved at denne forsiktig føres fram og tilbake flere ganger, idet brå bevegelser unngås for å unngå 

sprut, etter produsentens anvisninger. 

f)  Alle prøver, den negative kontrollen og den positive kontrollen, fordeles med pipette på de 

forskjellige feltene på agglutinasjonsplaten, etter produsentens anvisninger. 

g)  Latekskulene pipetteres ned i hvert felt på agglutineringsplaten etter produsentens anvisninger, uten 

at de kommer i kontakt med prøve(r) og kontroller. Latekskulene i hvert felt blandes deretter ved 

hjelp av en engangspinne til den ensartede væsken dekker hele feltet. 

h)  Agglutineringsplaten plasseres på 3D-risteapparatet og ristes etter produsentens anvisninger. 

i)  Etter det tidsrom som angis i produsentens anvisninger, stanses ristingen, agglutineringsplaten 

plasseres på en plan flate og resultatene av reaksjonen avleses. Ved en positiv prøve skal kulene ha 

dannet ansamlinger. Ved en negativ prøve skal løsningen forbli ensartet, uten ansamlinger av 

kulene.  
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j)  Alt utstyr som har vært i kontakt med kjøtt, skal dekontamineres omhyggelig mellom hver analyse 

ved å bløtlegges i varmt vann (60-90 °C) i noen sekunder. Overflater med kjøttrester eller 

inaktiverte larver kan rengjøres med en ren svamp og vann fra springen. Så snart framgangsmåten 

er avsluttet kan noen dråper rengjøringsmiddel tilsettes for å avfette utstyret. Hver del skal deretter 

skylles omhyggelig flere ganger for å fjerne alle spor av rengjøringsmiddelet. 

k)  Pistillen skal dekontamineres omhyggelig mellom hver analyse ved å bløtlegges i minst 250 ml 

varmt vann (60-90 °C). Kjøttrester eller inaktiverte larver som måtte være igjen på pistillen skal 

fjernes med en ren svamp og vann fra springen. Så snart framgangsmåten er avsluttet kan noen 

dråper rengjøringsmiddel tilsettes for å avfette pistillen. Pistillen skal deretter skylles omhyggelig 

flere ganger for å fjerne alle spor av rengjøringsmiddelet. 

II. Samleprøver på mindre enn 100 g som fastsatt i kapittel I punkt 3 II. 

For samleprøver på mindre enn 100 g skal framgangsmåten angitt i kapittel I punkt 3 II benyttes. 

III. Positive eller usikre resultater 

Dersom resultatet av undersøkelsen med lateksagglutinering av en samleprøve er positivt eller usikkert, 

skal det tas en ytterligere prøve på 20 g fra hvert svin i samsvar med kapittel I nr. 2 bokstav a). Prøvene 

på 20 g fra fem svin samles, og undersøkes ved hjelp av metoden beskrevet i punkt I. På denne måten 

skal prøver fra 20 grupper à fem svin undersøkes. 

Når en undersøkelse med lateksagglutinering av en gruppe på fem svin gir et positivt resultat, skal det 

samles inn prøver på 20 g fra det enkelte svin i gruppen, og hver prøve skal undersøkes separat ved 

hjelp av en av metodene beskrevet i kapittel I. 

Parasittprøver skal oppbevares i 90 % etanol med henblikk på konservering og artsbestemmelse ved 

EUS referanselaboratorium eller det nasjonale referanselaboratoriet. 

Etter innsamling av parasitter skal væsker med positive funn dekontamineres ved oppvarming til minst 

60 °C.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 21. desember 2011 

om endring av vedtak 2009/852/EF om overgangstiltak i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004 med hensyn til foredling i visse 

melkeforedlingsvirksomheter i Romania av rå melk som ikke oppfyller kravene, og de strukturelle 

kravene til slike virksomheter 

[meddelt under nummer K(2011) 9562] 

(2011/898/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 852/2004 av 29. april 2004 om næringsmiddelhygiene(4), 

særlig artikkel 12 annet ledd, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige 

hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse(5), 

særlig artikkel 9, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 852/2004 er det fastsatt alminnelige regler for 

næringsmiddelhygiene som gjelder for driftsansvarlige 

for næringsmiddelforetak, og som blant annet bygger på 

prinsippene om fareanalyse og kritiske kontrollpunkter. 

Det er fastsatt i forordningen at driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetak skal følge visse framgangsmåter 

som bygger på disse prinsippene. 

2) I forordning (EF) nr. 853/2004 er det fastsatt særlige 

hygieneregler for næringsmidler av animalsk 

opprinnelse som gjelder for driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetak, og som utfyller reglene fastsatt i 

forordning (EF) nr. 852/2004. Reglene fastsatt i 

forordning (EF) nr. 852/2004 omfatter strukturelle krav 

til melkeforedlingsvirksomheter, og reglene fastsatt i 

forordning (EF) nr. 853/2004 omfatter strukturelle krav 

til slike virksomheter samt hygienekrav til rå melk og 

melkeprodukter. 

3) I henhold til artikkel 2 i kommisjonsvedtak 

2009/852/EF(6) får visse strukturelle krav fastsatt i 

forordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004 ikke 

anvendelse på de melkeforedlingsvirksomhetene i 

Romania som er oppfør i vedtakets vedlegg I, før 

31. desember 2011. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 345 av 29.12.2011,  

s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 153/2012 av 

28. september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 70 av 13.12.2012, s. 1. 

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

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

(6) EUT L 312 av 27.11.2009, s. 59. 

4) I vedtak 2009/852/EF er det også fastsatt at 

melkeforedlingsvirksomhetene oppført i vedtakets 

vedlegg II, som unntak fra kravene i forordning (EF) 

nr. 853/2004, fram til 31. desember 2011 kan foredle 

både melk som oppfyller kravene og melk som ikke gjør 

det, forutsatt at denne foredlingen utføres på atskilte 

produksjonslinjer. 

5) Dessuten er det fastsatt i vedtak 2009/852/EF at 

melkeforedlingsvirksomhetene oppført i vedtakets 

vedlegg III, fram til 31. desember 2011 kan foredle både 

melk som oppfyller kravene og melk som ikke gjør det, 

uten atskilte produksjonslinjer. 

6) I september 2011 underrettet Romania Kommisjonen 

om at alle melkeforedlingsvirksomheter som nå er 

oppført i vedlegg I til vedtak 2009/852/EF, fra januar 

2012 vil oppfylle de strukturelle kravene fastsatt i 

forordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004. 

Artikkel 2 i vedtak 2009/852/EF bør derfor oppheves. 

7) Vedlegg II og III til vedtak 2009/852 bør derfor endres. 

8) Romania har dessuten underrettet Kommisjonen om at 

andelen som leveres til melkeforedlingsvirksomheter i 

nevnte medlemsstat av rå melk som oppfyller kravene i 

forordning (EF) nr. 853/2004, har økt vesentlig siden 

vedtak 2009/852/EF trådte i kraft. Romania har også 

utarbeidet en handlingsplan for hele melke-

produksjonskjeden i medlemsstaten som skal sikre at 

Unionens regelverk overholdes. 

9) Ifølge rapporten som er framlagt av Romania i samsvar 

med artikkel 6 i vedtak 2009/852/EF, og opplysningene 

framlagt av rumenske myndigheter ved møtet i Den 

faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 

17. oktober 2011, er situasjonen i melkesektoren i 

Romania fortsatt ikke i samsvar med kravene fastsatt i 

forordning (EF) nr. 853/2004.  

2017/EØS/26/03 
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10) Av hensyn til den nåværende situasjonen og for at de 

rumenske myndighetenes anstrengelser ikke skal ha 

vært forgjeves, bør anvendelsen av tiltakene fastsatt i 

vedtak 2009/852/EF forlenges. 

11) Romania bør fortsette arbeidet med å bringe den rå 

melken som foredles av virksomhetene oppført i 

vedlegg II og III til vedtak 2009/852/EF, i samsvar med 

kravene fastsatt i forordning (EF) nr. 853/2004. 

12) Romania bør særlig fortsette å overvåke situasjonen og 

regelmessig framlegge rapporter for Kommisjonen om 

de framskritt som er gjort i retning av full oppfyllelse av 

kravene. Det bør treffes egnede tiltak på grunnlag av 

konklusjonene i disse rapportene. 

13) Vedtak 2009/852/EF bør derfor endres. 

14) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I vedtak 2009/852/EF gjøres følgende endringer: 

1.  Artikkel 2 oppheves. 

2.  I artikkel 3 endres «31. desember 2011» til «31. desember 

2013». 

3.  I artikkel 4 endres «31. desember 2011» til «31. desember 

2013». 

4.  Artikkel 6 skal lyde: 

«Artikkel 6 

1.  Romania skal framlegge for Kommisjonen årlige 

rapporter om de framskritt som er gjort når det gjelder å 

bringe følgende i samsvar med forordning (EF) 

nr. 853/2004: 

a) driftsenheter som produserer melk som ikke oppfyller 

kravene, 

b) systemet for innsamling og transport av melk som ikke 

oppfyller kravene. 

Den første årlige rapporten skal framlegges for 

Kommisjonen senest 31. desember 2012 og den andre årlige 

rapporten senest 31. oktober 2013. 

Rapportene skal framlegges i formatet fastsatt i vedlegg IV. 

2.  Kommisjonen skal nøye overvåke de framskritt som 

gjøres når det gjelder å bringe den rå melken som foredles 

av virksomhetene oppført i vedlegg II og III, i samsvar med 

kravene fastsatt i forordning (EF) nr. 853/2004. 

Dersom Kommisjonen på grunnlag av rapportene framlagt 

av Romania ikke anser det sannsynlig at kravene vil bli 

oppfylt innen 31. desember 2013, skal den foreslå egnede 

tiltak for å avhjelpe situasjonen.» 

5.  I artikkel 7 endres «31. desember 2011» til «31. desember 

2013». 

6.  Vedlegg I, II og III endres i samsvar med vedlegget til 

denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 21. desember 2011. 

 For Kommisjonen 

 John DALLI 

 Medlem av Kommisjonen 

 ______  
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VEDLEGG 

I vedlegg I, II og III til vedtak 2009/852/EF gjøres følgende endringer. 

1.  Vedlegg I utgår. 

2.  Vedlegg II og III skal lyde: 

«VEDLEGG II 

LISTE OVER VIRKSOMHETER NEVNT I ARTIKKEL 3 

Nr. 
Veterinært 

godkjenningsnummer 
Virksomhetens navn Adresse (by/landsby/region) 

1 L35 SC DANONE PDPA ROMANIA 

SRL 

București, 032451 

2 MM 1795 SC CALITATEA SRL Tăuții Măgherăuș, județul Maramureș, 

437349 

VEDLEGG III 

LISTE OVER VIRKSOMHETER NEVNT I ARTIKKEL 4 

Nr. 
Veterinært 

godkjenningsnummer 
Virksomhetens navn Adresse (by/landsby/region) 

1 AB 641 SC BIOMILK SRL Lopadea Nouă, județul Alba, 517395 

2 AB 3386 SC LACTATE C.H. SRL Sânmiclăuș, județul Alba, 517761 

3 BH 4020 SC MOISI SERV COM SRL Borșa, nr. 8, județul Bihor, 417431 

4 L 136 SC CAMPAEI PREST SRL Hidișeul de Sus, județul Bihor, 417277 

5 L72 SC LACTOMUNTEAN SRL Teaca, județul Bistrița-Năsăud, 427345 

6 L78 SC ROMFULDA PROD SRL Beclean, județul Bistrița-Năsăud, 425100 

7 L107 SC BENDEAR CRIS PROD 

COM SRL 

Șieu Măgheruș, județul Bistrița-Năsăud, 

427295 

8 L110 SC LECH LACTO SRL Lechința, județul Bistrița-Năsăud, 427105 

9 BN 2399 SC CARMO-LACT PROD SRL Monor, județul Bistrița-Năsăud, 427175 

10 BN 2120 SC ELIEZER SRL Lunca Ilvei, județul Bistrița-Năsăud, 

427125 

11 L3 SC ABY IMPEX SRL Șendriceni, județul Botoșani, 717380 

12 L116 SC RAM SRL Ibănești, județul Botoșani, 717215 

13 L140 S.C. CARMOLACT SRL Ucea, județul Brasov, 507235 

14 L154 S.C. CAS SRL Braila, județul Braila, 810224 

15 L148 S.C. LACTAS SRL Ianca, județul Braila, 815200 

16 CL 0044 SC IANIS DIM SRL Lehliu Gară, județul Călărași, 915300 
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Nr. 
Veterinært 

godkjenningsnummer 
Virksomhetens navn Adresse (by/landsby/region) 

17 L129 SC BONAS IMPORT EXPORT 

SRL 

Dezmir, județul Cluj, 407039 

18 L84 SC PICOLACT PRODCOM SRL Iclod, județul Cluj, 407335 

19 L149 S.C. COMLACT SRL Corusu, județul Cluj, 407056 

20 L43 SC LACTOCORV SRL Ion Corvin, județul Constanța, 907150 

21 L40 SC BETINA IMPEX SRL Ovidiu, județul Constanța, 905900 

22 L41 SC ELDA MEC SRL Topraisar, județul Constanța, 907210 

23 L87 SC NICULESCU PROD SRL Cumpăna, județul Constanța, 907105 

24 L118 SC ASSLA KAR SRL Medgidia, județul Constanța, 905600 

25 L130 SC MUNTINA PROD SRL Constanța, județul Constanța, 900735 

26 CT 225 SC MIH PROD SRL Cobadin, județul Constanța, 907065 

27 CT 256 SC IAN PROD SRL Târgușor, județul Constanța, 90727 

28 CT 258 SC BINCO LACT SRL Săcele, județul Constanța, 907260 

29 CT 30 SC EASTERN EUROPEAN 

FOODS SRL 

Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, 

907195 

30 CT 15 SC NIC COSTI TRADE SRL Dorobanțu, județul Constanța, 907211 

31 CT 12203 SC LACTO GENIMICO SRL Hârșova, județul Constanța, 905400 

32 L82 SC TOTALLACT GROUP SA Dragodana, județul Dâmbovița, 137200 

33 DJ 80 SC DUVADI PROD COM SRL Breasta, județul Dolj, 207115 

34 DJ 730 SC LACTIDO SA Craiova, județul Dolj, 200378 

35 L91 SC COSMILACT SRL Schela, județul Galați, 807265 

36 GR 5610 SC LACTA SA Giurgiu, județul Giurgiu, 080556 

37 GJ 231 SC SEKAM PROD SRL Novaci, județul Gorj, 215300 

38 L49 SC ARTEGO SA Tg. Jiu, Gorj, 210257 

39 L65 SC KARPATEN MILK Suseni, județul Harghita, 537305 

40 L124 SC PRIMULACT SRL Miercurea Ciuc, județul Harghita, 530242 

41 HR 119 SC BOMILACT SRL Mădăraș, județul Harghita, 537071 

42 HR 625 SC LACTIS SRL Odorheiu Secuiesc, județul Harghita, 

535600 

43 HR 213 SC PAULACT SA Mărtiniș, județul Harghita, 537175 

44 L99 SC VALIZVI PROD COM SRL Gârbovi, județul Ialomița, 927120 

45 IS 1540 SC PROMILCH SRL Podu Iloaiei, județul Iași, 707365 
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Nr. 
Veterinært 

godkjenningsnummer 
Virksomhetens navn Adresse (by/landsby/region) 

46 L18 S.C. EUROCHEESE SRL Jilava, județul Ilfov, 077120 

47 L47 SC OBLAZA SRL Bârsana, județul Maramureș, 437035 

48 L85 SC AVI-SEB IMPEX SRL Copalnic Mănăștur, județul Maramureș, 

437103 

49 L86 SC ZEA SRL Boiu Mare, județul Maramureș, 437060 

50 L16 SC ROXAR PROD COM SRL Cernești, județul Maramureș, 437085 

51 L135 SC MULTILACT SRL Baia Mare, județul Maramureș, 430015 

52 MM 793 SC WROMSAL SRL Satulung, județul Maramureș, 437270 

53 MM 6325 SC ONY SRL Larga, județul Maramureș, 437317 

54 L54 SC RODLACTA SRL Fărăgău, județul Mureș, 547225 

55 L108 SC LACTEX REGHIN SRL Solovăstru, județul Mureș, 547571 

56 L121 SC MIRDATOD PROD SRL Ibănești, județul Mureș, 547325 

57 MS 483 SC HELIANTUS PROD Reghin, județul Mureș, 545300 

58 MS 5554 SC GLOBIVET PHARM SRL Batoș, județul Mureș, 547085 

59 NT 900 SC COMPLEX 

AGROALIMENTAR SRL 

Bicaz, județul Neamț, 615100 

60 L96 SC PROD A.B.C. COMPANY 

SRL 

Grumăzești, județul Neamț, 617235 

61 L101 SC 1 DECEMBRIE SRL Târgu Neamț, județul Neamț, 615235 

62 L106 SC RAPANU SR. COM SRL Petricani, județul Neamț, 617315 

63 L6 SC LACTA HAN PROD SRL Urecheni, județul Neamt, 617490 

64 L123 SC PROCOM PASCAL SRL Păstrăveni, județul Neamț, 617300 

65 L100 SC ALTO IMPEX SRL Provița de Jos, județul Prahova, 107477 

66 L88 SC AGROMEC CRASNA SA Crasna, județul Sălaj, 457085 

67 L89 SC OVINEX SRL Sărmășag, județul Sălaj, 457330 

68 L71 SC LACTO SIBIANA SA Șura Mică, județul Sibiu, 557270 

69 SM 4189 SC PRIMALACT SRL Satu Mare, județul Satu Mare, 440089 

70 L5 SC NIRO SERV COM SRL Gura Humorului, județul Suceava, 725300 

71 L36 SC PROLACT PROD COM SRL Vicovu de Sus, județul Suceava, 727610 

72 L81 SC RARAUL SA Câmpulung Moldovenesc, județul 

Suceava, 727100 

73 SV 1085 SC BUCOVINA SA FALTICENI Fălticeni, județul Suceava, 725200 

74 SV 1562 SC BUCOVINA SA SUCEAVA Suceava, județul Suceava, 720290 
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Nr. 
Veterinært 

godkjenningsnummer 
Virksomhetens navn Adresse (by/landsby/region) 

75 SV 1888 SC TOCAR PROD SRL Frătăuții Vechi, județul Suceava, 727255 

76 SV 4909 SC ZADA PROD SRL Horodnic de Jos, județul Suceava, 727301 

77 SV 6159 SC ECOLACT SRL Milișăuți, județul Suceava, 727360 

78 TR 27 SC VIOLACT SRL Putineiu, județul Teleorman, 147285 

79 TR 81 SC BIG FAMILY SRL Videle, județul Teleorman, 145300 

80 TR 239 SC COMALACT SRL Nanov, județul Teleorman, 147215 

81 L80 SC INDUSTRIAL MARIAN SRL Drănceni, județul Vaslui, 737220 

82 VN 231 SC VRANLACT SA Focșani, județul Vrancea, 620122» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 21. desember 2011 

om endring av vedtak 2009/861/EF om overgangstiltak i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 853/2004 med hensyn til foredling i visse melkeforedlingsvirksomheter i 

Bulgaria av rå melk som ikke oppfyller kravene 

[meddelt under nummer K(2011) 9568] 

(2011/899/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige 

hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse(1), 

særlig artikkel 9, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EF) nr. 853/2004 er det fastsatt særlige 

hygieneregler for næringsmidler av animalsk 

opprinnelse som gjelder for driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetak. Disse reglene omfatter 

hygienekrav til rå melk og melkeprodukter. 

2) Ved kommisjonsvedtak 2009/861/EF(2) er det fastsatt 

visse unntak fra kravene i avsnitt IX kapittel I 

underkapittel II og III i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 853/2004 for de melkeforedlingsvirksomhetene i 

Bulgaria som er oppført i vedtaket. Vedtaket gjelder til 

31. desember 2011. 

3) Følgelig kan visse melkeforedlingsvirksomheter oppført 

i vedlegg I til vedtak 2009/861/EF som unntak fra de 

relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 853/2004 

foredle melk som oppfyller kravene og melk som  

ikke gjør det, forutsatt at foredlingen utføres på  

atskilte produksjonslinjer. Dessuten kan visse 

melkeforedlingsvirksomheter oppført i vedlegg II til 

vedtaket foredle melk som ikke oppfyller kravene, uten 

atskilte produksjonslinjer. 

4) Bulgaria har underrettet Kommisjonen om at andelen 

som leveres til melkeforedlingsvirksomheter i nevnte 

medlemsstat av rå melk som oppfyller kravene i 

forordning (EF) nr. 853/2004, har økt vesentlig siden 

vedtak 2009/861/EF trådte i kraft. Bulgaria har også 

utarbeidet en handlingsplan for hele melke-

produksjonskjeden i medlemsstaten som skal sikre at 

Unionens regelverk overholdes. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 345 av 29.12.2011,  

s. 28, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 153/2012 av 

28. september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 70 av 13.12.2012, s. 1. 

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

(2) EUT L 314 av 1.12.2009, s. 83. 

5) Ifølge rapporten som er framlagt av Bulgaria i samsvar 

med artikkel 5 i vedtak 2009/861/EF, og opplysningene 

framlagt av bulgarske myndigheter ved møtet i Den 

faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 

17. oktober 2011, er imidlertid situasjonen i 

melkesektoren i Bulgaria fortsatt ikke i samsvar med 

kravene fastsatt i forordning (EF) nr. 853/2004. 

6) Av hensyn til den nåværende situasjonen og for at de 

bulgarske myndighetenes anstrengelser ikke skal ha 

vært forgjeves, bør anvendelsen av tiltakene fastsatt i 

vedtak 2009/861/EF forlenges. 

7) Bulgaria bør fortsette arbeidet med å bringe den rå 

melken som foredles av virksomhetene oppført i 

vedleggene til vedtak 2009/861/EF, i samsvar med 

kravene fastsatt i forordning (EF) nr. 853/2004. 

8) Bulgaria bør særlig fortsette å overvåke situasjonen og 

regelmessig framlegge rapporter for Kommisjonen om 

de framskritt som er gjort i retning av full oppfyllelse av 

kravene. Det bør treffes egnede tiltak på grunnlag av 

konklusjonene i disse rapportene. 

9) Vedtak 2009/861/EF bør derfor endres. 

10) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I vedtak 2009/861/EF gjøres følgende endringer: 

1.  I artikkel 2 endres «31. desember 2011» til «31. desember 

2013». 

2.  I artikkel 3 endres «31. desember 2011» til «31. desember 

2013».  

2017/EØS/26/04 
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3.  Artikkel 5 skal lyde: 

«Artikkel 5 

1.  Bulgaria skal framlegge for Kommisjonen årlige 

rapporter om de framskritt som er gjort når det gjelder å 

bringe følgende i samsvar med forordning (EF) 

nr. 853/2004: 

a) driftsenheter som produserer melk som ikke oppfyller 

kravene, 

b) systemet for innsamling og transport av melk som ikke 

oppfyller kravene. 

Den første årlige rapporten skal framlegges for 

Kommisjonen senest 31. desember 2012, og den andre 

årlige rapporten senest 31. oktober 2013. 

Rapportene skal framlegges i skjemaet angitt i vedlegg III. 

2.  Kommisjonen skal nøye overvåke de framskritt som 

gjøres når det gjelder å bringe den rå melken som foredles 

av virksomhetene oppført i vedlegg I og II, i samsvar med 

kravene fastsatt i forordning (EF) nr. 853/2004. 

Dersom Kommisjonen på grunnlag av rapportene framlagt 

av Bulgaria ikke anser det sannsynlig at kravene vil bli 

oppfylt innen 31. desember 2013, skal den foreslå egnede 

tiltak for å avhjelpe situasjonen.» 

4.  I artikkel 6 endres «31. desember 2011» til «31. desember 

2013». 

5.  Vedlegg I og II erstattes med teksten i vedlegget til denne 

beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 21. desember 2011. 

 For Kommisjonen 

 John DALLI 

 Medlem av Kommisjonen 

 ______  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG I 

Liste over melkeforedlingsvirksomheter som har tillatelse til å foredle melk som oppfyller kravene og melk som 

ikke gjør det, som nevnt i artikkel 2 

Nr. Veterinærnr. Virksomhetens navn By/gate eller landsby/region 

1 BG 0412010 “Bi Si Si Handel” OOD gr. Elena 

ul. “Treti mart” 19 

2 BG 0612027 “Mlechen ray – 2” EOOD gr. Vratsa 

kv. “Bistrets” 

3 BG 0612043 ET “Zorov- 91 -Dimitar Zorov” gr. Vratsa 

Mestnost “Parshevitsa” 

4 BG 2012020 “Yotovi” OOD gr. Sliven 

kv. “Rechitsa” 

5 BG 2512020 “Mizia-Milk” OOD gr. Targovishte 

Industrialna zona 

6 BG 2112001 “Rodopeya – Belev” EOOD gr. Smolyan, 

Ul. “Trakya” 20 

7 BG 1212001 “S i S – 7” EOOD gr. Montana 

“Vrachansko shose” 1 

8 BG 2812003 “Balgarski yogurt” OOD s. Veselinovo, 

obl. Yambolska 
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VEDLEGG II 

Liste over melkeforedlingsvirksomheter som har tillatelse til å foredle melk som ikke oppfyller kravene, som 

nevnt i artikkel 3 

Nr. Veterinærnr. Virksomhetens navn By/gate eller landsby/region 

1 BG 2412037 “Stelimeks” EOOD s. Asen 

2 0912015 “Anmar” OOD s. Padina 

obsht. Ardino 

3 0912016 OOD “Persenski” s. Zhaltusha 

obsht. Ardino 

4 1012014 ET “Georgi Gushterov DR” s. Yahinovo 

5 1012018 “Evro miyt end milk” EOOD gr. Kocherinovo 

obsht. Kocherinovo 

6 1112004 “Matev-Mlekoprodukt” OOD s. Goran 

7 1112017 ET “Rima-Rumen Borisov” s. Vrabevo 

8 1312023 “Inter-D” OOD s. Kozarsko 

9 1612049 “Alpina -Milk” EOOD s. Zhelyazno 

10 1612064 OOD “Ikay” s. Zhitnitsa 

obsht. Kaloyanovo 

11 2112008 MK “Rodopa milk” s. Smilyan 

obsht. Smolyan 

12 2412039 “Penchev” EOOD gr. Chirpan 

ul. “Septemvriytsi” 58 

13 2512021 “Keya-Komers-03” EOOD s. Svetlen 

14 0112014 ET “Veles-Kostadin Velev” gr. Razlog 

ul. “Golak” 14 

15 2312041 “Danim-D.Stoyanov” EOOD gr. Elin Pelin 

m-st Mansarovo 

16 2712010 “Kamadzhiev-milk” EOOD s. Kriva reka 

obsht. N.Kozlevo 

17 0712001 “Ben Invest” OOD s. Kostenkovtsi 

obsht. Gabrovo 

18 1512012 ET “Ahmed Tatarla” s. Dragash voyvoda, 

obsht. Nikopol 

19 2212027 “Ekobalkan” OOD gr. Sofia 

bul “Evropa” 138 

20 2312030 ET “Favorit- D.Grigorov” s. Aldomirovtsi 

21 2312031 ET “Belite kamani” s. Dragotintsi 

22 BG 1512033 ET “Voynov-Ventsislav Hristakiev” s. Milkovitsa 

obsht. Gulyantsi 

23 BG 1512029 “Lavena” OOD s. Dolni Dębnik 

obl. Pleven 
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Nr. Veterinærnr. Virksomhetens navn By/gate eller landsby/region 

24 BG 1612028 ET “Slavka Todorova” s. Trud 

obsht. Maritsa 

25 BG 1612051 ET “Radev-Radko Radev” s. Kurtovo Konare 

obl. Plovdiv 

26 BG 1612066 “Lakti ko” OOD s. Bogdanitza 

27 BG 2112029 ET “Karamfil Kasakliev” gr. Dospat 

28 BG 0912004 “Rodopchanka” OOD s. Byal izvor 

obsht. Ardino 

29 0112003 ET “Vekir” s. Godlevo 

30 0112013 ET “Ivan Kondev” gr. Razlog 

Stopanski dvor 

31 0212037 “Megakomers” OOD s. Lyulyakovo 

obsht. Ruen 

32 0512003 SD “LAF-Velizarov i sie” s. Dabravka 

obsht. Belogradchik 

33 0612035 OOD “Nivego” s. Chiren 

34 0612041 ET “Ekoprodukt-Megiya- Bogorodka 

Dobrilova” 

gr. Vratsa 

ul. “Ilinden” 3 

35 0612042 ET “Mlechen puls – 95 – Tsvetelina 

Tomova” 

gr. Krivodol 

ul. “Vasil Levski” 

36 1012008 “Kentavar” OOD s. Konyavo 

obsht. Kyustendil 

37 1212022 “Milkkomm” EOOD gr. Lom 

ul. “Al.Stamboliyski” 149 

38 1212031 “ADL” OOD s. Vladimirovo 

obsht. Boychinovtsi 

39 1512006 “Mandra” OOD s. Obnova 

obsht. Levski 

40 1512008 ET “Petar Tonovski-Viola” gr. Koynare 

ul. “Hr.Botev” 14 

41 1512010 ET “Militsa Lazarova-90” gr. Slavyanovo, 

ul. “Asen Zlatarev” 2 

42 1612024 SD “Kostovi – EMK” gr. Saedinenie 

ul. “L.Karavelov” 5 

43 1612043 ET “Dimitar Bikov” s. Karnare 

obsht. “Sopot” 

44 1712046 ET “Stem-Tezdzhan Ali” gr. Razgrad 

ul. “Knyaz Boris” 23 

45 2012012 ET “Olimp-P.Gurtsov” gr. Sliven 

m-t “Matsulka” 

46 2112003 “Milk- inzhenering” OOD gr. Smolyan 

ul. “Chervena skala” 21 

47 2112027 “Keri” OOD s. Borino, 

obsht. Borino 
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Nr. Veterinærnr. Virksomhetens navn By/gate eller landsby/region 

48 2312023 “Mogila” OOD gr. Godech, 

ul. “Ruse” 4 

49 2512018 “Biomak” EOOD gr. Omurtag 

ul. “Rodopi” 2 

50 2712013 “Ekselans” OOD s. Osmar, 

obsht. V. Preslav 

51 2812018 ET “Bulmilk-Nikolay Nikolov” s. General Inzovo, 

obl. Yambolska 

52 2812010 ET “Mladost-2-Yanko Yanev” gr. Yambol, 

ul. “Yambolen” 13 

53 BG 1012020 ET “Petar Mitov-Universal” s. Gorna Grashtitsa 

obsht. Kyustendil 

54 BG 1112016 Mandra “IPZHZ” gr. Troyan 

ul. “V. Levski” 281 

55 BG 1712042 ET “Madar” s. Terter 

56 BG 2612042 “Bulmilk” OOD s. Konush 

obl. Haskovska 

57 BG 0912011 ET “Alada-Mohamed Banashak” s. Byal izvor 

obsht. Ardino 

58 1112026 “Ablamilk” EOOD gr. Lukovit 

ul. “Yordan Yovkov” 13 

59 1312005 “Ravnogor” OOD s. Ravnogor 

60 1712010 “Bulagrotreyd-chastna kompaniya” 

EOOD 

s. Yuper 

Industrialen kvartal 

61 1712013 ET “Deniz” s. Ezerche 

62 2012011 ET “Ivan Gardev 52” gr. Kermen 

ul. “Hadzhi Dimitar” 2 

63 2012024 ET “Denyo Kalchev 53” gr. Sliven 

ul. “Samuilovsko shose” 17 

64 2112015 OOD “Rozhen Milk” s. Davidkovo, 

obsht. Banite 

65 2112026 ET “Vladimir Karamitev” s. Varbina 

obsht. Madan 

66 2312007 ET “Agropromilk” gr. Ihtiman 

ul. “P.Slaveikov” 19 

67 BG 1812008 “Vesi” OOD s. Novo selo 

68 BG 2512003 “Si Vi Es” OOD gr. Omurtag 

Promishlena zona 

69 BG 2612034 ET “Eliksir-Petko Petev” s. Gorski izvor 

70 BG 1812003 “Sirma Prista” AD gr. Ruse 

bul. “3-ti mart” 51 

71 BG 2512001 “Mladost -2002” OOD gr. Targovishte 

bul. “29-ti yanuari” 7 
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Nr. Veterinærnr. Virksomhetens navn By/gate eller landsby/region 

72 0812030 “FAMA” AD gr. Dobrich 

bul. “Dobrudzha” 2 

73 0912003 “Koveg-mlechni produkti” OOD gr. Kardzhali 

Promishlena zona 

74 1412015 ET “Boycho Videnov – Elbokada 

2000” 

s. Stefanovo 

obsht. Radomir 

75 1712017 “Diva 02” OOD gr. Isperih 

ul. “An.Kanchev” 

76 1712037 ET “Ali Isliamov” s. Yasenovets 

77 1712043 “Maxima milk” OOD s. Samuil 

78 1812005 “DAV – Viktor Simonov” EOOD gr. Vetovo 

ul. “Han Kubrat” 52 

79 2012010 “Saray” OOD s. Mokren 

80 2012032 “Kiveks” OOD s.Kovachite 

81 2012036 “Minchevi” OOD s. Korten 

82 2212009 “Serdika -94” OOD gr. Sofia 

kv. Zheleznitza 

83 2312028 ET “Sisi Lyubomir Semkov” s. Anton 

84 2312033 “Balkan spetsial” OOD s. Gorna Malina 

85 2312039 EOOD “Laktoni” s. Ravno pole, 

obl. Sofiyska 

86 2412040 “Inikom” OOD gr. Galabovo 

ul. “G.S.Rakovski” 11 

87 2512011 ET “Sevi 2000- Sevie Ibryamova” s. Krepcha 

obsht. Opaka 

88 2612015 ET “Detelina 39” s. Brod 

89 2812002 “Arachievi” OOD s. Kirilovo, 

obl. “Yambolska” 

90 BG 1612021 ET “Deni-Denislav Dimitrov-Ilias 

Islamov” 

s. Briagovo 

obsht. Gulyantsi 

91 BG 2012019 “Hemus-Milk komers” OOD gr. Sliven 

Promishlena zona Zapad 

92 2012008 “Raftis” EOOD s. Byala 

93 2112023 ET “Iliyan Isakov” s. Trigrad 

obsht. Devin 

94 2312020 “MAH 2003” EOOD gr. Etropole 

bul. “Al. Stamboliyski” 21 

95 2712005 “Nadezhda” OOD s. Kliment» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 4. oktober 2011 

om endring av vedtak 2008/185/EF med hensyn til oppføring av Belgia på listen over medlemsstater 

som er fri for pseudorabies 

(meddelt under dokument K(2011) 6997) 

(2011/648/EU)(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om opprettelse av Den europeiske 

union, 

under henvisning til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 

om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor 

Fellesskapet(1), særlig artikkel 9 nr. 2 og artikkel 10 nr. 2, og 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) I direktiv 64/432/EØF fastsettes regler for handel i 

Unionen med storfe og svin. Nevnte direktivs artikkel 9 

fastsetter kriterier for godkjenning av obligatoriske 

nasjonale kontrollprogrammer for visse smittsomme 

sykdommer, herunder pseudorabies. I tillegg fastsetter 

artikkel 10 i nevnte direktiv at når en medlemsstat anser 

sitt territorium eller en del av det for å være fri for slike 

sykdommer, herunder pseudorabies, skal den framlegge 

relevant dokumentasjon for Kommisjonen som 

underbygger dette. 

2) Kommisjonsvedtak 2008/185/EF av 21. februar 2008 

om tilleggsgarantier med hensyn til pseudorabies ved 

handel med svin innenfor Fellesskapet og om kriterier 

for hvilke opplysninger som skal gis om denne 

sykdommen(2) fastsetter tilleggsgarantier for forflytning 

av svin mellom medlemsstatene. Disse garantiene er 

knyttet til klassifiseringen av medlemsstatene når det 

gjelder deres status med hensyn til pseudorabies. 

3) Vedlegg I til vedtak 2008/185/EF inneholder en liste 

over medlemsstater eller regioner i disse som er fri for 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 260 av 5.10.2011,  

s. 19, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 154/2012 av 

28. september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 70 av 13.12.2012, s. 3. 

(1) EFT L 121 av 29.7.1964, s. 1977/64. 

(2) EUT L 59 av 4.3.2008, s. 19. 

pseudorabies og der vaksinasjon er forbudt. Vedlegg II 

til nevnte vedtak inneholder en liste over medlemsstater 

eller regioner i disse der godkjente nasjonale 

kontrollprogrammer for utryddelse av pseudorabies er 

iverksatt. 

4) Belgia står for tiden oppført på listen i vedlegg II til 

vedtak 2008/185/EF, som en medlemsstat der godkjente 

nasjonale kontrollprogrammer for utryddelse av 

pseudorabies har blitt gjennomført. 

5) Belgia har nå sendt inn dokumentasjon til støtte for sin 

søknad om at nevnte medlemsstat skal erklæres fri for 

pseudorabies. 

6) Etter vurderingen av den støttende dokumentasjonen 

innsendt av nevnte medlemsstat, er det hensiktsmessig 

at Belgia ikke lenger står oppført på listen i vedlegg II 

til vedtak 2008/185/EF, men isteden oppføres på listen i 

vedlegg I. 

7) Vedtak 2008/185/EF bør derfor endres. 

8) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I og II til vedtak 2008/185/EF erstattes med teksten i 

vedlegget til denne beslutning. 

2017/EØS/26/05 
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Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdighet i Brussel 4. oktober 2011. 

 For Kommisjonen 

 John DALLI 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG I 

Medlemsstater eller regioner i medlemsstater som er fri for pseudorabies, og som ikke tillater vaksinasjon 

ISO-kode Medlemsstat Regioner 

BE Belgia Alle regioner 

CZ Den tsjekkiske republikk Alle regioner 

DK Danmark Alle regioner 

DE Tyskland Alle regioner 

FR Frankrike 

Departementene Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-

Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-

Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-

Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-

Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, 

Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute 

Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, 

Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Ille-et-

Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, 

Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, 

Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, 

Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-

Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, 

Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, 

Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de 

Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, 

Vosges, Yonne, Yvelines 

CY Kypros Alle regioner 

LU Luxembourg Alle regioner 

NL Nederland Alle regioner 

AT Østerrike Alle regioner 

SI Slovenia Alle regioner 

SK Slovakia Alle regioner 

FI Finland Alle regioner 

SE Sverige Alle regioner 

UK Det forente kongerike Alle regioner i England, Skottland og Wales 
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VEDLEGG II 

Medlemsstater eller regioner i medlemsstater der det er iverksatt godkjente nasjonale kontrollprogrammer for 

utryddelse av pseudorabies 

ISO-kode Medlemsstat Regioner 

IE Irland Alle regioner 

ES Spania Alle regioner 

IT Italia Provinsen Bolzano 

HU Ungarn Alle regioner 

PL Polen Alle regioner 

UK Det forente kongerike Alle regioner i Nord-Irland» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 21. desember 2011 

om endring av vedlegg II og IV til rådsdirektiv 2009/158/EF om krav til dyrehelse for handel 

innenfor Fellesskapet med og import fra tredjestater av fjørfe og rugeegg 

[meddelt under nummer K(2011) 9518] 

(2011/879/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 2009/158/EF av 30. november 

2009 om krav til dyrehelse for handel innenfor Fellesskapet 

med og import fra tredjestater av fjørfe og rugeegg(1), særlig 

artikkel 34, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I direktiv 2009/158/EF ble det fastsatt krav til dyrehelse 

for handel innenfor Unionen med og import fra 

tredjestater av fjørfe og rugeegg. Vedlegg II til nevnte 

direktiv fastsetter reglene for godkjenning av 

virksomheter med henblikk på handel innenfor Unionen 

med nevnte varer og overvåkingprogrammer som skal 

gjennomføres for visse sykdommer hos de ulike 

fjørfeartene. Vedlegg IV til direktiv 2009/158/EF 

fastsetter veterinærsertifikatmodellene som skal brukes 

ved handel innenfor Unionen med fjørfevarer omfattet 

av nevnte direktiv. 

2) I vedlegg II til direktiv 2009/158/EF, endret ved 

kommisjonsbeslutning 2011/214/EU(2), er det fastsatt 

diagnostiske metoder for salmonella og mykoplasma. 

3) I kapittel III i vedlegg II til direktiv 2009/158/EF er det 

fastsatt minstekrav til programmer for 

sykdomsovervåking. Nevnte kapittel inneholder en 

beskrivelse av prøvingsmetodene for Salmonella 

pullorum og Salmonella gallinarum. Det er imidlertid 

nødvendig å fastsette ytterligere særlige opplysninger 

med hensyn til prøving av Salmonella arizonae. 

4) I tillegg inneholder rubrikk I.31 i del 1 av 

sertifikatmodellen for daggamle kyllinger fastsatt i 

vedlegg IV til direktiv 2009/158/EF et krav om å oppgi 

detaljerte opplysninger om identifikasjon av varene som 

omfattes av det. 

5) Nevnte krav gir verdifulle opplysninger om 

helsetilstanden til foreldreflokken som de daggamle 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 343 av 23.12.2011,  

s. 105, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 154/2012 av 

28. september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 70 av 13.12.2012, s. 3. 

(1) EUT L 343 av 22.12.2009, s. 74. 

(2) EUT L 90 av 6.4.2011, s. 27. 

kyllingene kommer fra, særlig med hensyn til prøving 

av visse salmonellaserotyper. Noen av disse kravene 

synes imidlertid å utgjøre en unødvendig administrativ 

byrde for de driftsansvarlige, særlig ettersom det er 

umulig å forutse klekkingen. Visse opplysninger som 

må oppgis i nevnte rubrikk, oppgis dessuten andre 

steder i sertifikatet. 

6) Disse opplysningene bør derfor fjernes fra rubrikk 1.31 i 

sertifikatmodellene for rugeegg, daggamle kyllinger og 

avls- og produksjonsfjørfe og erstattes med 

«Godkjenningsnummer», som tydeligere viser hvor de 

enkelte varene kommer fra. Del I av merknadene i Del 

II av nevnte sertifikatmodeller bør derfor endres. 

7) I vedlegg IX til kommisjonsforordning (EF) 

nr. 798/2008 av 8. august 2008 om fastsettelse av en 

liste over tredjestater, territorier, soner eller områder fra 

hvilke fjørfe og fjørfeprodukter kan importeres til og 

føres i transitt gjennom Fellesskapet, og om krav til 

veterinærattester(3) er det fastsatt særlige vilkår for 

import av strutsefugler for avl og produksjon samt 

rugeegg og daggamle kyllinger av disse. 

8) I nr. 3 i del II i nevnte vedlegg, endret ved 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 

1380/2011(4) er det fastsatt at daggamle kyllinger som 

ikke er oppdrettet i medlemsstaten som importerte 

rugeeggene, skal transporteres direkte til det endelige 

bestemmelsesstedet og holdes der i minst tre uker fra 

klekkedatoen. Nevnte krav bør framgå i den aktuelle 

sertifikatmodellen for daggamle kyllinger fastsatt i 

vedlegg IV til direktiv 2009/158/EF. Nevnte 

sertifikatmodell bør derfor endres. 

9) Direktiv 2009/158/EF bør derfor endres. 

10) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II og IV til direktiv 2009/158/EF endres i samsvar med 

vedlegget til denne beslutning. 

  

(3) EUT L 226 av 23.8.2008, s. 1. 

(4) EUT L 343 av 23.12.2011, s. 25. 

2017/EØS/26/06 
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Artikkel 2 

Denne beslutning får anvendelse fra 1. februar 2012. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 21. desember 2011. 

 For Kommisjonen 

 John DALLI 

 Medlem av Kommisjonen 
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VEDLEGG 

I vedlegg II og IV til direktiv 2009/158/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg II kapittel III nr. A.2 gjøres følgende endringer: 

a)  Merknad (**) skal lyde: 

«(**)  Merk at miljøprøver i alminnelighet ikke er egnet til sikkert å påvise Salmonella pullorum og Salmonella 

gallinarum, men er egnet til å påvise Salmonella arizonae.» 

b) Merknad (****) skal lyde: 

«(****) Salmonella pullorum og Salmonella gallinarum vokser ikke lett i MSRV-mediumet (modifisert 

halvfast Rappaport Vassiladis) som brukes til overvåking av zoonotisk Salmonella spp. i Unionen, 

men er egnet for Salmonella arizonae.» 

2) I vedlegg IV skal modell 1, 2 og 3 lyde:  



Nr. 26/28 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.4.2017 

 

«MODELL 1 

DEN EUROPEISKE UNION Sertifikat til bruk ved handel innenfor Unionen 

D
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I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

I.2.  Sertifikatets referansenummer  I.2.a Lokalt referansenummer 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

I.6. 

I.7. 

I.8. Opprinnelses-

stat 

ISO-kode I.9.  Opprinnelses-

region 

Kode  I.10. Bestemmelsesstat ISO-kode I.11. Bestemmelses-

region 

Kode 

        

I.12. Opprinnelsessted 

  Driftsenhet □   Virksomhet □ 

 Navn Godkjenningsnummer 

 Adresse  

 Postnummer 

I.13. Bestemmelsessted 

 Driftsenhet □  Virksomhet □ Godkjent organ □ 

 Navn  Godkjenningsnummer 

 Adresse  

 Postnummer 

I.14. Lastested 

 Postnummer 

I.15.  Dato og klokkeslett for avgang 

 I.16.  Transportmiddel 

 Fly □  Skip □  Jernbanevogn □ 

  Veigående kjøretøy □  Annet □ 

 Identifikasjon 

I.17.  Transportør 

 Navn  Godkjenningsnummer 

 Adresse 

 Postnummer Medlemsstat 

I.18. Beskrivelse av varen I.19. Varekode (HS-kode) 

   04.07 

   I.20. Mengde 

I.21.  I.22. Antall kolli 

I.23. Forseglingsnummer/containernummer I.24.  

I.25. Varer sertifisert til:  

  Oppdrett □ Godkjent organ □ Annet □ 

I.26. Transitt gjennom tredjestat □ 

Tredjestat ISO-kode 

Utførselssted Kode 

Innførselssted Grensekontrollstasjon nr. 

I.27. Transitt gjennom medlemsstater □ 

Medlemsstat  ISO-kode 

Medlemsstat  ISO-kode 

Medlemsstat  ISO-kode 

I.28. Eksport □ 

Tredjestat ISO-kode 

Utførselssted Kode 

I.29.  

I.30. 

I.31. Identifikasjon av varene 

Art 

(vitenskapelig navn) 

Klasse Godkjenningsnummer Identifikasjon Alder 
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DEN EUROPEISKE UNION Rugeegg 

D
e
l 
II
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II. Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

II.1. Dyrehelseattestasjon 

 Undertegnede offentlige veterinær attesterer at rugeeggene beskrevet ovenfor 

 a) oppfyller 

(1)  enten [bestemmelsene i artikkel 6, 8 og 18 i rådsdirektiv 2009/158/EF] 

(1) (2)  eller [bestemmelsene i artikkel 6 bokstav a) i) og ii) og bokstav b), artikkel 8 og artikkel 18 i rådsdirektiv 2009/158/EF] 

(3) b) oppfyller bestemmelsene i artikkel 15 nr. 1 bokstav a) i rådsdirektiv 2009/158/EF. 

(4) c) oppfyller bestemmelsene i kommisjonsvedtak/-beslutning  …/…/EU om tilleggsgarantier med hensyn til ………..…….. (angi 

sykdom(mer)) i samsvar med artikkel 16 eller 17 i rådsdirektiv 2009/158/EF. 

 d) kommer fra fjørfe som 

(1) enten [ikke er vaksinert mot Newcastle disease] 

 (1) eller [er vaksinert mot Newcastle disease ved bruk av 

   ………………………………………………………… 

   (navn og type (inaktivert eller levende) av en virusstamme av Newcastle disease som brukes i vaksinen(e)) 

   den ....................... (dato) i en alder av ........................ uker]. 

 II.2. Folkehelseattestasjon 

 Undertegnede offentlige veterinær attesterer at rugeeggene beskrevet ovenfor 

(5) a) kommer fra en flokk som er undersøkt for salmonellaserotyper som er av betydning for menneskers helse i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003. 

  Dato for seneste prøvetaking av flokken med kjent resultat: …………………………………........…..……………….. 

  Resultat av all prøvetaking av flokken: 

(1) (6)  enten [positivt] 

(1) (6)  eller [negativt] 

(
5
) b) og at verken Salmonella enteritidis eller Salmonella typhimurium er påvist i kontrollprogrammet nevnt i punkt II.2 bokstav a). 

II.3 Utfyllende helseopplysninger 

(1) II.3.1. Denne forsendelsen oppfyller kravene til dyrehelse fastsatt i kommisjonsvedtak 2006/415/EF. 

 (1) II.3.2. Denne forsendelsen oppfyller kravene til dyrehelse fastsatt i kommisjonsvedtak 2006/563/EF. 

 (1) (7) II.3.3 Denne forsendelsen oppfyller kravene til dyrehelse fastsatt i kommisjonsvedtak/-beslutning …/…/EU med hensyn til vaksinasjon 

mot aviær influensa. 

 Merknader 

 Del I: 

 Rubrikk I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip) 

 Rubrikk I.31: Kategori: Velg en av følgende kategorier: renraset / besteforeldre / foreldre / eggleggende unghøner / oppfôring / annet. 

  Godkjenningsnummer: Angi nummeret til den eller de godkjente virksomhetene for foreldreflokken(e). 

  Identifikasjon: Angi opplysninger om identifikasjon av foreldreflokk og varenavn. 

  Alder: Angi innsamlingsdatoen. 
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DEN EUROPEISKE UNION Rugeegg 

 II. Helseopplysninger II.a.  Sertifikatets referansenummer II.b. 

 Del II:  

(1)  Stryk det som ikke passer. 

(2)  Gjelder bare dersom II.3.1. eller II.3.2. er oppfylt. 

(3)  Skal bekreftes ved forsendelse til en medlemsstat som har EU-godkjent status med hensyn til å ikke vaksinere mot Newcastle disease, for tiden: 

Finland og Sverige. Ellers strykes henvisningen. 

 (4)  Utfylles dersom det er relevant. 

 (5)  Sertifiseringen i punkt II.2 gjelder bare fjørfe av arten Gallus gallus eller kalkuner. 

 (6) Dersom noen av resultatene var positive for Salmonella infantis, Salmonella virchow eller Salmonella hadar i løpet av levetiden til flokken av Gallus 

gallus, skal resultatet angis som positivt. 

 (7)  Gjelder bare for medlemsstater som utfører vaksinasjon mot aviær influensa i henhold til en EU-godkjent vaksinasjonsplan. 

—  Stempelet og underskriften skal ha en annen farge enn de øvrige opplysningene på sertifikatet. 

 Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

  Navn (med blokkbokstaver): Stilling og tittel: 

  Lokal veterinærenhet: Lokal veterinærenhets nr.: 

  Dato: 

 Stempel: 

Underskrift: 
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MODELL 2 

DEN EUROPEISKE UNION Sertifikat til bruk ved handel innenfor Unionen 
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I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

I.2.  Sertifikatets referansenummer  I.2.a Lokalt referansenummer 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

I.6. Nr. på tilhørende opprinnelige 

sertifikater 

Nr. på følgedokumenter 

I.7. 

I.8. Opprinnelses-

stat 

ISO-kode I.9.  Opprinnelses-

region 

Kode I.10. Bestemmelsesstat ISO-kode I.11. Bestemmelses-

region 

Kode 

        

I.12. Opprinnelsessted 

  Driftsenhet □   Virksomhet □ 

 Navn Godkjenningsnummer 

 Adresse  

 Postnummer 

I.13. Bestemmelsessted 

 Driftsenhet □  Virksomhet □ Godkjent organ □ 

 Navn  Godkjenningsnummer 

 Adresse  

 Postnummer 

I.14. Lastested 

 Postnummer 

I.15.  Dato og klokkeslett for avgang 

 I.16.  Transportmiddel 

 Fly □  Skip □  Jernbanevogn □ 

  Veigående kjøretøy □  Annet □ 

 Identifikasjon 

I.17.  Transportør 

 Navn  Godkjenningsnummer 

 Adresse 

 Postnummer Medlemsstat 

I.18. Beskrivelse av varen I.19. Varekode (HS-kode) 

   I.20. Mengde 

I.21.  I.22. Antall kolli 

I.23. Forseglingsnummer/containernummer I.24.  

I.25. Varer sertifisert til:  

  Oppdrett □ Godkjent organ □ Annet □ 

I.26. Transitt gjennom tredjestat □ 

Tredjestat ISO-kode 

Utførselssted Kode 

Innførselssted Grensekontrollstasjon nr. 

I.27. Transitt gjennom medlemsstater □ 

Medlemsstat  ISO-kode 

Medlemsstat  ISO-kode 

Medlemsstat  ISO-kode 

I.28. Eksport □ 

Tredjestat ISO-kode 

Utførselssted Kode 

I.29.  

I.30. 

I.31. Identifikasjon av varene 

Art 

(vitenskapelig navn) 

Klasse Godkjenningsnummer Identifikasjon Alder 
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DEN EUROPEISKE UNION Daggamle kyllinger 
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II. Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

II.1. Dyrehelseattestasjon 

 Undertegnede offentlige veterinær attesterer at de daggamle kyllingene beskrevet ovenfor 

 a) oppfyller 

(1)  enten i) [bestemmelsene i artikkel 6, 9 og 18 i rådsdirektiv 2009/158/EF] 

(1) (2)  eller  [bestemmelsene i artikkel 6 bokstav a) i) og ii), artikkel 9 og artikkel 18 i rådsdirektiv 2009/158/EF] 

(
1
) (

3
)  eller ii) [dersom de er klekket fra rugeegg importert i henhold til kravene i modell HEP eller HER i kommisjonsforordning 

2008/798/EF, bestemmelsene i artikkel 6 bokstav a) og artikkel 9 bokstav b) og c) i rådsdirektiv 2009/158/EF]. 

 

(1) (2) (3) eller  [dersom de er klekket fra rugeegg importert i henhold til kravene i modell HEP eller HER i kommisjonsforordning (EF) 

nr. 798/2008, bestemmelsene i artikkel 6 bokstav a) i) og ii) og artikkel 9 bokstav b) og c) i rådsdirektiv 2009/158/EF]. 

(4) b) oppfyller bestemmelsene i artikkel 15 nr. 1 bokstav b) i rådsdirektiv 2009/158/EF. 

(5) c) oppfyller bestemmelsene i kommisjonsvedtak/-beslutning  …/…/EU om tilleggsgarantier med hensyn til …………….. (angi 

sykdom(mer)) i samsvar med artikkel 16 eller 17 i rådsdirektiv 2009/158/EF. 

 

(1) d) enten [ikke er vaksinert mot Newcastle disease] 

(1) eller [er vaksinert mot Newcastle disease ved bruk av 

  ………………………………………………………… 

  (navn og type (inaktivert eller levende) av en virusstamme av Newcastle disease som brukes i vaksinen(e)) 

  den ....................... (dato)]. 

  e) kommer fra fjørfe som 

 (1)  enten [ikke er vaksinert mot Newcastle disease] 

 (1)  eller [er vaksinert mot Newcastle disease ved bruk av 

    ………………………………………………………… 

    (navn og type (inaktivert eller levende) av en virusstamme av Newcastle disease som brukes i vaksinen(e)) 

    den ....................... (dato)]. 

 
(6) f) at de daggamle kyllingene som skal settes inn i flokker med avlsfjørfe eller flokker med produksjonsfjørfe, kommer fra flokker som er 

undersøkt med negativt resultat i henhold til reglene fastsatt i kommisjonsvedtak 2003/644/EF. 

 

II.2. Folkehelseattestasjon 

 Undertegnede offentlige veterinær attesterer at de daggamle kyllingene beskrevet ovenfor 

(7) a) kommer fra en flokk som er undersøkt for salmonellaserotyper som er av betydning for menneskers helse i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003. 

  Dato for seneste prøvetaking av flokken med kjent resultat: ……………………………………………......……………….. 

  Resultat av all prøvetaking av flokken: 

(1) (8)  enten [positivt]  

(1) (8)  eller [negativt]  

 
(7) b) og dersom kyllingene er beregnet på avl, at det ikke er påvist verken Salmonella enteriditis eller Salmonella typhimurium i 

kontrollprogrammet nevnt i punkt II.2 bokstav a).  
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DEN EUROPEISKE UNION Daggamle kyllinger 

 II. Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

 II.3 Utfyllende helseopplysninger 

(1) (8) II.3.1. Forsendelsen oppfyller kravene til dyrehelse fastsatt i kommisjonsvedtak/-beslutning …/…/EU med hensyn til 

beskyttelsestiltak mot sterkt sykdomsframkallende aviær influensa av en annen undertype enn H5N1. 

 (1) II.3.2. Denne forsendelsen oppfyller kravene til dyrehelse fastsatt i kommisjonsvedtak 2006/415/EF. 

 (1) (9) II.3.3 Denne forsendelsen oppfyller kravene til dyrehelse fastsatt i kommisjonsvedtak/-beslutning …/…/EU med hensyn til 

vaksinasjon mot aviær influensa. 

 Merknader 

 Del I: 

 Rubrikk I.6: Nummer på medfølgende dyrehelsesertifikater. 

 Rubrikk I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip) 

 Rubrikk I.19: Bruk relevant HS-kode: 01.05, 01.06.39 

 Rubrikk I.31: Kategori: Velg en av følgende kategorier: renraset / besteforeldre / foreldre / eggleggende unghøner / oppfôring / annet. 

  Godkjenningsnummer: Angi nummeret til den eller de godkjente virksomhetene for foreldreflokken(e). 

  Identifikasjon: Angi opplysninger om identifikasjon av foreldreflokk og varenavn. 

  Alder: Angi innsamlingsdatoen. 

 Del II: 

 (1) Stryk det som ikke passer. 

 (2) Gjelder bare dersom II.3.1 eller II.3.2. er oppfylt. 

 (3) I tilfeller der daggamle kyllinger kommer fra egg som er importert fra en tredjestat, må isolasjonsperioden i mottakerenheten respekteres som 

fastsatt i del II i vedlegg VIII til kommisjonsforordning(EF) nr. 798/2008. Vedkommende myndighet på det endelige bestemmelsesstedet for de 

daggamle kyllingene må informeres om dette kravet via TRACES-systemet. 

 (4) Skal bekreftes ved forsendelse til en medlemsstat som har EU-godkjent status med hensyn til å ikke vaksinere mot Newcastle disease, for tiden: 

Finland og Sverige. Ellers strykes henvisningen. 

 (5) Utfylles dersom det er relevant. 

 (6) Skal bekreftes ved forsendelser til Finland og Sverige. Ellers strykes henvisningen. 

 (7) Sertifiseringen i punkt II.2. gjelder bare fjørfe som tilhører arten Gallus gallus eller kalkuner. 

 (8) Dersom noen av resultatene var positive for serotypene nedenfor i løpet av flokkens levetid, skal resultatet angis som positivt. 

  Flokker av avlsfjørfe av arten Gallus gallus: Salmonella hadar, Salmonella virchow og Salmonella infantis. 

  Flokker av produksjonsfjørfe: Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium. 

 (9) Gjelder bare for medlemsstater som utfører vaksinasjon mot aviær influensa i henhold til en EU-godkjent vaksinasjonsplan. 

  —  Stempelet og underskriften skal ha en annen farge enn de øvrige opplysningene på sertifikatet. 

 Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

  Navn (med blokkbokstaver): Stilling og tittel: 

  Lokal veterinærenhet: Lokal veterinærenhets nr.: 

  Dato: Underskrift: 

  Stempel:  
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MODELL 3 

DEN EUROPEISKE UNION Sertifikat til bruk ved handel innenfor Unionen 
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I.1. Avsender 

Navn 

Adresse 

Postnummer 

I.2.  Sertifikatets referansenummer  I.2.a. Lokalt referansenummer 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

I.6.   

I.7.   

I.8.  Opprinnelses-

stat 

ISO-kode I.9. Opprinnelses-

region 

Kode  I.10.  Bestemmelses-

stat 

ISO-kode I.11. Bestemmelses-

region 

Kode 

        

I.12.  Opprinnelsessted 

 Driftsenhet □   Virksomhet □ 

I.13 Opprinnelsessted 

 Driftsenhet □  Virksomhet □ Godkjent organ □ 

 Navn Godkjenningsnummer 

 Adresse  

 Postnummer 

 Navn Godkjenningsnummer 

 Adresse 

 Postnummer 

I.14.  Lastested 

 Postnummer 

I.15.  Dato og klokkeslett for avgang 

 I.16.  Transportmiddel 

 Fly □  Skip □  Jernbanevogn □ 

  Veigående kjøretøy □  Annet □ 

 Identifikasjon 

I.17.  Transportør 

 Navn Godkjenningsnummer 

 Adresse 

 Postnummer Medlemsstat 

I.18.  Beskrivelse av varen I.19.  Varekode (HS-kode) 

   I.20.  Mengde 

I.21.  I.22.  Antall kolli 

I.23.  Forseglings- og containernummer I.24.  

I.25.  Varer sertifisert til:  

   Oppdrett □ Godkjent organ □ Annet □ 

I.26.  Transitt gjennom tredjestat □ 

 Tredjestat ISO-kode 

 Utførselssted Kode 

 Innførselssted Grensekontrollstasjon nr. 

I.27.  Transitt gjennom medlemsstater □ 

 Medlemsstat  ISO-kode 

 Medlemsstat  ISO-kode 

 Medlemsstat  ISO-kode 

I.28.  Eksport    □ 

 Tredjestat ISO-kode 

 Utførselssted Kode 

I.29.  

I.30. 

I.31.  Identifikasjon av varene 

Art 

(vitenskapelig navn) 

Klasse Godkjenningsnummer Identifikasjon 
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DEN EUROPEISKE UNION  Avls- og produksjonsfjørfe 
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II. Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

II.1. Dyrehelseattestasjon 

 Undertegnede offentlige veterinær attesterer at fjørfeet beskrevet ovenfor 

 a) oppfyller bestemmelsene i artikkel 6, 10 og 18 i rådsdirektiv 2009/158/EF. 

(1) b) oppfyller bestemmelsene i artikkel 15 nr. 1 bokstav c) i rådsdirektiv 2009/158/EF. 

(2) c) oppfyller bestemmelsene i kommisjonsvedtak/-beslutning …/…/EU om tilleggsgarantier med hensyn til ….......... (angi sykdom(mer)) i 

samsvar med artikkel 16 eller 17 i rådsdirektiv 2009/158/EF. 

(3) d) enten [ikke er vaksinert mot Newcastle disease] 

(3) eller [er vaksinert mot Newcastle disease ved bruk av 

  ………………………………………………………… 

  (navn og type (inaktivert eller levende) av en virusstamme av Newcastle disease som brukes i vaksinen(e)) 

  den ....................... (dato) i en alder av ........................ uker]. 

 (4) e) avlsfjørfeet har blitt undersøkt med negativt resultat i henhold til reglene fastsatt i kommisjonsvedtak 2003/644/EF. 

 (
3
) f) verpehønene (produksjonsfjørfe til produksjon av konsumegg) er undersøkt med negativt resultat i henhold til reglene fastsatt i 

kommisjonsvedtak 2004/235/EF. 

 II.2. Folkehelseattestasjon 

 Undertegnede offentlige veterinær attesterer at fjørfeet beskrevet ovenfor 

(5) a) kommer fra en flokk som er undersøkt for salmonellaserotyper som er av betydning for menneskers helse i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003. 

  Dato for seneste prøvetaking av flokken med kjent resultat: ………………………………………………. 

  Resultat av all prøvetaking av flokken: 

(3) (6)  enten [positivt]  

(3) (6)  eller [negativt]  

 (
5
) b) og dersom kyllingene er beregnet på avl, at det ikke er påvist verken Salmonella enteritidis eller Salmonella typhimurium i 

kontrollprogrammet nevnt i punkt II.2 bokstav a). 

 II.3 Utfyllende helseopplysninger 

 (1) (7) II.3.1. Denne forsendelsen oppfyller kravene til dyrehelse fastsatt i kommisjonsvedtak/-beslutning …/…/EU med hensyn til vaksinasjon 

mot aviær influensa. 

 Merknader 

 Del I: 

 Rubrikk I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip) 

 Rubrikk I.19: Bruk relevant HS-kode: 01.05, 01.06.39. 

 Rubrikk I.31: Kategori: Velg en av følgende kategorier: renraset / besteforeldre / foreldre / eggleggende unghøner / oppfôring / annet. 

  Godkjenningsnummer: Angi nummeret til den eller de godkjente virksomhetene for foreldreflokken(e). 

  Identifikasjon: Angi opplysninger om identifikasjon av foreldreflokk og varenavn. 

 Del II: 

 (1) Skal bekreftes ved forsendelse til en medlemsstat som har EU-godkjent status med hensyn til å ikke vaksinere mot Newcastle disease, for 

tiden: Finland og Sverige. Ellers strykes henvisningen. 
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DEN EUROPEISKE UNION  Avls- og produksjonsfjørfe 

 II. Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

 (2) Utfylles dersom det er relevant. 

 (3) Stryk det som ikke passer. 

 (4) Skal bekreftes ved forsendelser til Finland og Sverige. Ellers strykes henvisningen. 

 (5) Sertifiseringen i punkt II.2. gjelder bare fjørfe som tilhører arten Gallus gallus eller kalkuner. 

 (6) Dersom noen av resultatene var positive for serotypene nedenfor i løpet av flokkens levetid, skal resultatet angis som positivt. 

  Flokker av avlsfjørfe av arten Gallus gallus: Salmonella hadar, Salmonella virchow og Salmonella infantis. 

  Flokker av produksjonsfjørfe: Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium. 

 (7) Gjelder bare for medlemsstater som utfører vaksinasjon mot aviær influensa i henhold til en EU-godkjent vaksinasjonsplan. 

  —  Stempelet og underskriften skal ha en annen farge enn de øvrige opplysningene på sertifikatet. 

 Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

  Navn (med blokkbokstaver): Stilling og tittel: 

  Lokal veterinærenhet: Lokal veterinærenhets nr.: 

  Dato: Underskrift: 

  Stempel:  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 17. februar 2012 

om endring av vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF med hensyn til modellene for helsesertifikater 

for dyr fra driftsenheter og for dyr, sæd, egg og embryoer fra godkjente organer, institutter eller 

stasjoner 

[meddelt under dokument K(2012) 860] 

(2012/112/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om opprettelse av Den europeiske 

union, 

under henvisning til rådsdirektiv 92/65/EØF av 13. juli 1992 

om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel innenfor 

Fellesskapet med dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes 

av kravene til dyrehelse fastsatt i de særlige fellesskapsregler 

oppført i vedlegg A del I til direktiv 90/425/EØF(1), særlig 

artikkel 22 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I direktiv 92/65/EØF er det fastsatt krav til dyrehelse 

ved handel innenfor Unionen med dyr, sæd, egg og 

embryoer som ikke omfattes av kravene til dyrehelse 

fastsatt i visse særlige unionsrettsakter. I del 1 i 

vedlegg E til nevnte direktiv fastsettes dessuten 

modellen for helsesertifikat for handel med dyr fra 

driftsenheter (hovdyr, fugler, haredyr, hunder, katter og 

ildrer), mens modellen for helsesertifikat for handel med 

dyr, sæd, embryoer og egg fra godkjente organer, 

institutter og stasjoner fastsettes i del 3 i nevnte vedlegg. 

2) I artikkel 6 nr. 3 i direktiv 92/65/EØF fastsettes krav til 

dyrehelse for handel med andre drøvtyggere enn dem 

som omfattes av direktiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 

om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin 

innenfor Fellesskapet(2). I artikkelen er det blant annet 

fastsatt at dersom dyr av svinefamilien ikke kommer fra 

en brucellosefri besetning i samsvar med 

direktiv 64/432/EØF, skal de i løpet av de siste 30 

dagene før avsendelse ha gjennomgått en prøve for å 

påvise at det ikke forekommer antistoffer mot 

brucellose, med negativt resultat. Av hensyn til 

sammenheng i unionsregelverket bør modellen for 

helsesertifikat fastsatt i del 1 i vedlegg E til 

direktiv 92/65/EØF derfor endres slik at den inneholder 

en særlig henvisning til nevnte krav. 

3) Ved kommisjonsvedtak 2007/598/EF av 28. august 

2007 om tiltak for å hindre spreiing av sterkt 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 50 av 23.2.2012, s. 51, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 154/2012 av 28. 

september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 70 av 13.12.2012, s. 3. 

(1) EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54. 

(2) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64. 

sjukdomsframkallande aviær influensa til andre fuglar i 

fangenskap som vert haldne i zoologiske hagar og ved 

godkjende organ, institutt eller stasjonar i 

medlemsstatane(3) godkjennes planer for forebyggende 

vaksinasjon mot sykdommen i visse medlemsstater. 

4) I nr. 4 bokstav b) i vedlegg II til vedtak 2007/598/EF er 

det fastsatt at fugler som er vaksinert mot aviær 

influensa og som holdes i zoologiske hager som ikke er 

godkjent i samsvar med direktiv 92/65/EØF, kan flyttes 

til andre medlemsstater etter godkjenning fra 

mottakermedlemsstaten, forutsatt at de oppfyller 

kravene fastsatt i nevnte vedtak og følges av et 

helsesertifikat som fastsatt i del 1 i vedlegg E til nevnte 

direktiv, der det er spesifisert at de er i samsvar med 

vedtak 2007/598/EF og er vaksinert mot aviær influensa 

på en spesifisert dato. 

5) De fuglene som er nevnt i artikkel 7 i 

direktiv 92/65/EØF, skal imidlertid ikke følges av et 

helsesertifikat som fastsatt i del 1 i vedlegg E til 

direktivet ved handel innenfor Unionen, men skal i 

samsvar med artikkel 4 i nevnte direktiv følges av en 

egenattestering fra den driftsansvarlige eller, dersom det 

dreier seg om fugler av papegøyefamilien, følges av et 

handelsdokument undertegnet av den offentlige 

veterinæren eller av den veterinæren som har ansvar for 

driftsenheten. 

6) Det bør derfor klargjøres at helsesertifikatet i del 1 i 

vedlegg E til direktiv 92/65/EØF bare må følge fugler 

som er vaksinert mot aviær influensa og som kommer 

fra en driftsenhet der det er vaksinert mot aviær 

influensa i løpet av de siste tolv månedene. Modellen 

for helsesertifikat fastsatt i del 1 i nevnte vedlegg bør 

derfor endres slik at det omfatter en henvisning til slik 

vaksinering. 

7) I artikkel 10 i direktiv 92/65/EØF fastsettes kravene til 

dyrehelse for handel med hunder, katter og ildere. I 

nevnte artikkel er det blant annet fastsatt at dyrene skal 

oppfylle kravene i europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 998/2003 av 26. mai 2003 om kravene til 

dyrehelse som får anvendelse på ikke-kommersiell 

forflytning av kjæledyr, og om endring av rådsdirektiv 

92/65/EØF(4). 

  

(3) EUT L 230 av 1.9.2007, s. 20. 

(4) EUT L 146 av 13.6.2003, s. 1. 

2017/EØS/26/07 
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8) I artikkel 6 i forordning (EF) nr. 998/2003 er det fastsatt 

at inntil 31. desember 2011 skal hunder og katter som 

innføres til Irland, Malta, Sverige og Det forente 

kongerike fra andre medlemsstater, vaksineres og ha 

gjennomgått en blodprøve for rabies før innførselen i 

samsvar med nasjonale lovgivning. 

9) I henhold til artikkel 16 i nevnte forordning kan 

dessuten Finland, Irland, Malta, Sverige og Det forente 

kongerike, når det gjelder ekinokokkose, og Irland, 

Malta og Det forente kongerike når det gjelder flått, 

inntil 31. desember 2011 underlegge innførsel av 

kjæledyr til deres territorium visse nasjonale 

tilleggskrav. 

10) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1152/2011 av 

14. juli 2011 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 998/2003 med hensyn til 

forebyggende helsetiltak for å bekjempe infeksjon med 

Echinococcus multilocularis hos hunder(1) ble vedtatt 

for å sikre fortsatt vern mot Echinococcus multilocularis 

i Irland, Malta, Finland og Det forente kongerike. Den 

får anvendelse fra 1. januar 2012. 

11) Henvisningen til artikkel 6 og 16 i forordning (EF) 

nr. 998/2003 i modellen for helsesertifikat i del 1 i 

vedlegg E til direktiv 92/65/EØF, bør derfor utgå og, når 

det gjelder hunder, erstattes med en henvisning til 

delegert forordning (EU) nr. 1152/2011. 

12) Del 1 i vedlegg E til direktiv 92/65/EØF bør derfor 

endres. 

13) I artikkel 13 i direktiv 92/65/EØF er det fastsatt krav til 

dyrehelse ved handel med dyr av arter som er 

mottakelige for sykdommer oppført i vedlegg A og B til 

nevnte direktiv, og med sæd, egg og embryoer fra slike 

dyr som sendes til og fra organer, institutter og stasjoner 

som er godkjent i samsvar med vedlegg C til nevnte 

direktiv. 

14) Sæd, egg og embryoer fra visse dyrearter kan fryses og 

lagres i lang tid, og derfor er donordyret kanskje ikke 

lenger tilgjengelig den dagen helsesertifikatet utstedes. 

Det er derfor nødvendig å endre modellen for 

helsesertifikat i del 3 i vedlegg E til direktiv 92/65/EØF 

slik at det angis der at donordyret er friskt og fritt for 

klinisk sykdom enten på oppsamlingsdagen eller på 

utstedelsesdatoen for helsesertifikatet. 

15) I nr. 4 bokstav a) i vedlegg II til vedtak 2007/598/EF er 

det fastsatt at fugler som er vaksinert mot aviær 

influensa og som holdes i godkjente organer, institutter 

eller stasjoner, herunder i zoologiske hager, kan 

forflyttes til godkjente organer, institutter eller stasjoner, 

herunder zoologiske hager, i andre medlemsstater bare 

dersom de oppfyller kravene i nevnte vedtak og følges 

  

(1) EUT L 296 av 15.11.2011, s. 6. 

av et helsesertifikat som fastsatt i del 3 i vedlegg E til 

direktiv 92/65/EØF, der det bekreftes at fuglene er 

vaksinert mot aviær influensa i samsvar med 

kommisjonsvedtak 2006/474/EF(2). Ettersom nevnte 

vedtak i mellomtiden er blitt opphevet og erstattet med 

vedtak 2007/598/EF, bør denne henvisningen erstattes 

med en henvisning til vedtak 2007/598/EF. 

16) Del 3 i vedlegg E til direktiv 92/65/EØF bør derfor 

endres. 

17) Direktiv 92/65/EØF bør derfor endres. 

18) For å unngå eventuelle handelsforstyrrelser bør det i en 

overgangsperiode og på visse vilkår være tillatt å bruke 

helsesertifikater som er utstedt i samsvar med del 1 og 

del 3 i vedlegg E til direktiv 92/65/EØF i den utgaven 

som gjaldt før endringene innført ved denne beslutning. 

19) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg E til direktiv 92/65/EØF endres i samsvar med 

vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

I en overgangsperiode fram til 30. juni 2012 kan 

medlemsstatene tillate handel med dyr fra driftsenheter og dyr, 

sæd, egg og embryoer fra godkjente organer, institutter eller 

stasjoner som følges av et helsesertifikat som er utstedt senest 

29. februar 2012 i samsvar med modellene i del 1 og 3 i 

vedlegg E til direktiv 92/65/EØF i den utgaven som gjaldt før 

endringene innført ved denne beslutning. 

Artikkel 3 

Denne beslutning får anvendelse fra 1. mars 2012. 

Artikkel 4 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 17. februar 2012. 

 For Kommisjonen 

 John DALLI 

 Medlem av Kommisjonen 

  

(2) EUT L 187 av 8.7.2006, s. 37. 
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VEDLEGG 

I vedlegg E til direktiv 92/65/EØF gjøres følgende endringer: 

1)  Del 1 skal lyde: 

«Del 1 — Helsesertifikat for handel med dyr fra driftsenheter (hovdyr, fugler vaksinert mot aviær influensa, 

haredyr, hunder, katter og ildere) - 92/65 EI 

DEN EUROPEISKE UNION  Sertifikat til bruk ved handel innenfor Unionen 

D
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I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

I.2.  Sertifikatets referansenummer  I.2.a Lokalt referansenummer 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

I.6.  Nr. på tilhørende opprinnelige 

sertifikater 

Nr. på følgedokumenter 

I.7.   

I.8. Opprinnel-

sesstat 

ISO-kode I.9. Opprinnel-

sesregion 

Kode  I.10.  Bestemmel-

sesstat 

ISO-kode I.11.  Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

I.12. Opprinnelsessted 

 Driftsenhet □ 

I.13. Bestemmelsessted 

 Driftsenhet □  Virksomhet □ Godkjent organ □ 

 Navn 

 Adresse  

 Postnummer 

Godkjenningsnummer  Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

Godkjenningsnummer 

I.14.  Lastested 

 Postnummer 

I.15.  Dato og klokkeslett for avgang 

 I.16. Transportmiddel 

 Fly □  Skip □  Jernbanevogn □ 

 Veigående kjøretøy □  Annet □ 

 Identifikasjon 

I.17. Transportør 

 Navn Godkjenningsnummer 

 Adresse 

 Postnummer 

I.18. Beskrivelse av varen I.19. Varekode (KN-kode) 

   I.20.  Mengde 

I.21.  I.22.  Antall kolli 

I.23.  Forseglingsnummer/containernummer I.24.  

I.25.  Varer sertifisert til:  

 Oppdrett □ Produksjon□ Kunstig reproduksjon □ Slakt □ Kjæledyr □ Godkjent organ □ 

I.26.  Transitt gjennom tredjestat □ 

 Tredjestat ISO-kode 

 Utførselssted Kode 

 Innførselssted Grensekontrollstasjon nr.: 

I.27.  Transitt gjennom medlemsstater □ 

 Medlemsstat ISO-kode 

 Medlemsstat ISO-kode 

 Medlemsstat ISO-kode 

I.28. Eksport □ 

 Tredjestat ISO-kode 

 Utførselssted Kode 

I.29. Anslått transporttid 

I.30.  Reiseplan 

 Ja □ Nei □ 

I.31.  Identifikasjon av varene 

Art 

(vitenskapelig navn) 

Identifikasjonssystem Identifikasjonsnummer Kjønn Alder Mengde 
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DEN EUROPEISKE UNION 92/65 EI Dyr fra driftsenheter (hovdyr, fugler(2), haredyr, 

hunder, katter og ildrer) 
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II. Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

 Undertegnede offentlige veterinær(1)/veterinær med ansvar for opprinnelsesvirksomheten og godkjent av vedkommende myndighet 

attesterer at: 

(1) enten [II.1. Ovennevnte dyr på kontrolltidspunktet var egnet til å bli transportert på fastsatt måte i samsvar med bestemmelsene i 

rådsforordning (EF) nr. 1/2005.] 

(1) eller [II.1. De hundene(1)/kattene(1)/ildrene(1) som skal forflyttes for ikke-kommersielle formål i samsvar med rådsforordning (EU) 

nr. 388/2012, var på kontrolltidspunktet egnet til å bli transportert.] 

(1) enten [II.2. Vilkårene i artikkel 4 i rådsdirektiv 92/65/EØF er oppfylt og drøvtyggerne(1)/dyrene av svinefamilien(1) som ikke er 

omfattet av direktiv 64/432/EØF(1) eller rådsdirektiv 91/68/EØF(1), 

  a)  tilhører arten ..................................................................................................................................................................  

  b)  viste på undersøkelsestidspunktet ikke kliniske tegn på sykdommer de er mottakelige for 

 

 c)  kommer fra en offisielt tuberkulosefri(
1
)/offisielt brucellosefri(

1
) eller brucellosefri(1) besetning(1)/en driftsenhet(1) 

som ikke er omfattet av svinepestrestriksjoner, eller fra en driftsenhet der dyrene med negativt resultat har 

gjennomgått prøvene fastsatt i artikkel 6 nr. 2 bokstav b)(
1
)/prøven fastsatt i artikkel 6 nr. 3 bokstav d)(1) i 

rådsdirektiv 92/65/EØF.] 

(1) (2) eller II.2. Vilkårene i artikkel 4 i rådsdirektiv 92/65/EØF er oppfylt og andre fugler enn dem som er nevnt i 

rådsdirektiv 2009/158/EF, 

  a)  er i samsvar med vedtak 2007/598/EF og ble vaksinert mot aviær influensa …………. (dato) med 

vaksinen…………… (navn) og kommer fra en driftsenhet der vaksinasjon mot aviær influensa er utført i løpet av de 

siste tolv månedene, 

  b)  oppfyller kravene i artikkel 7 i rådsdirektiv 92/65/EØF 

  c)  viste på undersøkelsestidspunktet ikke kliniske tegn på sykdommer dyrene er mottakelige for.] 

(1) eller [II.2. vilkårene i artikkel 4 i rådsdirektiv 92/65/EØF er oppfylt, og haredyrene 

  a)  oppfyller kravene i artikkel 9 i rådsdirektiv 92/65/EØF 

  b)  viser ikke på undersøkelsestidspunktet noen kliniske tegn på sykdommer dyrene er mottakelige for.] 

(1) eller [II.2. Vilkårene i artikkel 4 i rådsdirektiv 92/65/EØF er oppfylt og hundene har innen 24 timer før avsendelse gjennomgått en 

klinisk undersøkelse av en veterinær som er godkjent av vedkommende myndighet, og undersøkelsen viste at dyrene 

var friske og at de i samsvar med artikkel 10 nr. 2 i rådsdirektiv 92/65/EØF oppfyller kravene i artikkel 5 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003 

og (1) enten [ikke er behandlet mot Echinococcus multilocularis.] 

 (1) eller [er behandlet mot Echinococcus multilocularis i samsvar med delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1152/2011.]] 

(1) eller [II.2. Vilkårene i artikkel 4 i rådsdirektiv 92/65/EØF er oppfylt og kattene(1)/ildrene(1) har innen 24 timer før avsendelse 

gjennomgått en klinisk undersøkelse av en veterinær som er godkjent av vedkommende myndighet, og undersøkelsen 

viste at dyrene var friske og at de i samsvar med artikkel 10 nr. 2 i rådsdirektiv 92/65/EØF oppfyller kravene i artikkel 5 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003.] 

(1) eller [II.2. Disse flere enn fem hundene som skal forflyttes for ikke-kommersielle formål i samsvar med kommisjonsforordning 

(EU) nr. 388/2010, har innen 24 timer før avsendelse gjennomgått en klinisk undersøkelse av en veterinær som er 

godkjent av vedkommende myndighet, og undersøkelsen viste at dyrene var friske og at de i samsvar med artikkel 10 

nr. 2 i rådsdirektiv 92/65/EØF oppfyller kravene i artikkel 5 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003, 

 

og (1) enten [deres planlagte bestemmelsessted i henhold til rubrikk I.10, eller rubrikk I.11 dersom det anvendes regionalisering, 

krever ikke behandling mot Echinococcus multilocularis i samsvar med delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1152/2011.] 

 
 (1) eller [de er behandlet mot Echinococcus multilocularis i samsvar med artikkel 7 i delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1152/2011.]] 
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DEN EUROPEISKE UNION 92/65 EI Dyr fra driftsenheter (hovdyr, fugler(2), haredyr, 

hunder, katter og ildrer) 

 II. Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

 (
1
) eller [II.2. Disse flere enn fem kattene(

1
)/ildrene(

1
) som skal forflyttes for ikke-kommersielle formål i samsvar med 

kommisjonsforordning (EU) nr. 388/2010, har innen 24 timer før avsendelse gjennomgått en klinisk undersøkelse av en 

veterinær som er godkjent av vedkommende myndighet, og undersøkelsen viste at dyrene var friske og at de i samsvar 

med artikkel 10 nr. 2 i rådsdirektiv 92/65/EØF oppfyller kravene i artikkel 5 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 998/2003.] 

 II.3 Tilleggsgarantiene for sykdommer oppført i vedlegg B(
3
) til rådsdirektiv 92/65/EØF er følgende(

1
): 

  Sykdom Beslutning 

  Sykdom Beslutning 

  Sykdom Beslutning 

 II.4 Dette sertifikatet er gyldig til ….................................... (
4
): 

    

 Merknader   

 Del I:   

 —   Rubrikk I.1-I.4, I.8, I.20, I.25 og I.31: Kreves for ikke-kommersielle forflytninger av flere enn fem hunder, katter og ildrer. 

 —  Rubrikk I.6:  Nr. på følgedokumenter CITES, dersom det er relevant. 

 —  Rubrikk I.19:  Bruk relevant HS-kode: 01.06.19, 01.06.31, 01.06.32, 01.06.39. 

 —  Rubrikk I.25:  «Kjæledyr» angis bare ved utstedelse av sertifikat for flere enn fem hunder, katter eller ildrer som skal forflyttes utelukkende for 

ikke-kommersielt formål. 

 —  Rubrikk I.31:  Identifikasjonssystem: Når det er mulig, skal det foretas individuell identifikasjon, men når det gjelder små dyr, er det tillatt å 

identifisere bare partiet. 

    

 Del II:   

 (
1
): Stryk det som ikke passer. 

 (
2
): Kravene til utstedelse av helsesertifikat gjelder bare for fugler som er vaksinert mot aviær influensa i henhold til en plan for forebyggende 

vaksinasjon godkjent ved kommisjonsvedtak 2007/598/EF. 

 (
3
): På anmodning fra en medlemsstat som drar nytte av tilleggsgarantier i henhold til Unionens regelverk. 

 (
4
): Gyldighetsperioden for dette sertifikatet er ti dager fra utstedelsesdatoen, unntatt for hunder, katter og ildrer som forflyttes for ikke-kommersielle 

formål i samsvar med kommisjonsforordning (EU) nr. 388/2010, der gyldighetsperioden er fire måneder eller fram til utløpet av 

rabiesvaksinasjonen, som angitt i avsnitt IV i passet, etter hvilken dato som inntreffer først. 

 — Stempelet og underskriften skal ha en annen farge enn de øvrige opplysningene på sertifikatet. 

 Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

  Navn (med blokkbokstaver): Stilling og tittel: 

  Lokal veterinærenhet: LVE-nr.: 

  Dato: 

 Stempel:» 

Underskrift: 
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2)  Del 3 skal lyde: 

«Del 3 — Helsesertifikat for handel med dyr, sæd, embryoer og egg fra godkjente organer, institutter eller stasjoner 

DEN EUROPEISKE UNION Sertifikat til bruk ved handel innenfor Unionen 
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I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

I.2.  Sertifikatets referansenummer  I.2.a. Lokalt referansenummer 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

I.6.  Nr. på tilhørende opprinnelige 

sertifikater 

Nr. på følgedokumenter 

I.7.   

I.8.  Opprinnel-

sesstat 

ISO-kode I.9.  Opprinnel-

sesregion 

Kode  I.10.  Bestemmel-

sesstat 

ISO-kode I.11.  Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

I.12.  Opprinnelsessted 

 Godkjent organ □ 

I.13.  Bestemmelsessted 

 Godkjent organ □ 

 Navn 

 Adresse  

 Postnummer 

Godkjenningsnummer  Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

Godkjenningsnummer 

I.14.  Lastested 

 Postnummer 

I.15.  Dato og klokkeslett for avgang 

 

I.16.  Transportmiddel 

 Fly □  Skip □  Jernbanevogn □ 

 Veigående kjøretøy □  Annet □ 

 Identifikasjon 

I.17.  Transportør 

 Navn Godkjenningsnummer 

 Adresse 

 Postnummer 

I.18.  Beskrivelse av varen I.19.  Varekode (KN-kode) 

 

  I.20.  Mengde 

I.21.  I.22.  Antall kolli 

I.23.  Forseglingsnummer/containernummer I.24.  

I.25.  Varer sertifisert til:  

    Godkjent organ □ 

I.26.  Transitt gjennom tredjestat □ 

 Tredjestat ISO-kode 

 Utførselssted Kode 

 Innførselssted Grensekontrollstasjon nr.: 

I.27.  Transitt gjennom medlemsstater □ 

 Medlemsstat   ISO-kode 

 Medlemsstat   ISO-kode 

 Medlemsstat   ISO-kode 

I.28.  Eksport  □ 

 Tredjestat  ISO-kode 

 Utførselssted  Kode 

I.29.  Anslått transporttid 

I.30.  Reiseplan 

 Ja □  Nei □ 

I.31.  Identifikasjon av varene 

Art 

(vitenskapelig navn) 

Identifikasjonssystem Identifikasjonsnummer Kjønn Alder Mengde 
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DEN EUROPEISKE UNION  92/65 EIII Dyr fra godkjente organer, institutter eller stasjoner 
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II. Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

 Undertegnede offentlige veterinær(1)/veterinær med ansvar for opprinnelsesvirksomheten og godkjent av vedkommende myndighet 

attesterer at: 

II.1. Opprinnelsesorganet, -instituttet eller -stasjonen er godkjent i samsvar med vedlegg C til rådsdirektiv 92/65/EØF for handel med 

dyrene, sæden, embryoene eller eggene beskrevet i rubrikk I.18. 

II.2. Dyrene(1)/donordyrene(1) beskrevet i dette sertifikat, er undersøkt i dag(1)/på oppsamlingsdagen(1) og er friske og viser ingen 

kliniske tegn på smittsomme sykdommer, herunder sykdommene oppført i vedlegg A til direktiv 92/65/EØF, og er ikke underlagt 

offisielle restriksjoner og har vært holdt i organet, instituttet eller på stasjonen enten siden fødselen eller i følgende tidsrom 

…………………… (måneder eller år). 

II.3 Ovennevnte dyr var på kontrolltidspunktet egnet til å bli transportert på fastsatt måte i samsvar med bestemmelsene i 

rådsforordning (EF) Nr. 1/2005 og eventuelt IATA-kravene og/eller CITES’ retningslinjer for transport. 

II.4 Tilleggsgarantiene for sykdommer oppført i vedlegg B(2) til rådsdirektiv 92/65/EØF er følgende (1): 

 Sykdom Beslutning 

 Sykdom Beslutning 

  Sykdom Beslutning 

 [II.5. Fuglene i samsvar med vedtak 2007/598/EØF ble vaksinert mot aviær influensa ..............(dato) med vaksinen…………… (navn) og 

kommer fra en driftsenhet der vaksinasjon mot aviær influensa er utført i løpet av de siste tolv månedene.] (1): 

    

 Merknader   

 Del I:   

 —  Rubrikk I.6:  Nummer på følgedokumenter CITES, dersom det er relevant. 

 —  Rubrikk I.19:  Bruk relevant HS-kode: 01.06.11, 01.06.19, 01.06.31, 01.06.32, 01.06.39, 05.11.99.85. 

 —  Rubrikk I.31:  Identifikasjonssystem: Når det er mulig, skal det foretas individuell identifikasjon, men når det gjelder små dyr, er det tillatt 

bare å identifisere partiet. 

   Når det gjelder sæd, egg og embryoer, skal angivelsen svare til donorens identitet og oppsamlingsdatoen og ha følgende 

format: dyrets offisielle identifikasjon/dd/mm/åååå. 

   Alder og kjønn: fylles ut bare dersom det dreier seg om levende dyr. 

   Mengde: Når det gjelder sæd, egg og embryoer, skal antallet strå, ampuller eller annen emballasje uttrykt som enheter angis. 

    

 Del II:   

 (1) Stryk det som ikke passer. 

 (2) På anmodning fra en medlemsstat som drar nytte av tilleggsgarantier i henhold til Unionens regelverk. 

 — Stempelet og underskriften skal ha en annen farge enn de øvrige opplysningene på sertifikatet. 

 Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

  Navn (med blokkbokstaver): Stilling og tittel: 

  Lokal veterinærenhet: LVE-nr.: 

  Dato: 

 Stempel:» 

Underskrift: 
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KOMMISJONSREKOMMANDASJON 

av 14. januar 2011 

om fastsettelse av retningslinjer for skillet mellom fôrmidler, tilsetningsstoffer i fôrvarer, 

biocidprodukter og veterinærpreparater 

(2011/25/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 767/2009 av 13. juli 2009 om omsetning og bruk av 

fôrvarer, endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1831/2003 og oppheving av rådsdirektiv 79/373/EØF, 

kommisjonsdirektiv 80/511/EØF, rådsdirektiv 82/471/EØF, 

83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/113/EF og 96/25/EF samt 

kommisjonsvedtak 2004/217/EF(1), særlig artikkel 7 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Skillet mellom fôrmidler, tilsetningsstoffer i fôrvarer og 

andre produkter som f.eks. veterinærpreparater, har 

betydning for vilkårene for omsetning av slike 

produkter, avhengig av gjeldende regelverk. 

2) Driftsansvarlige for fôrforetak og vedkommende 

nasjonale kontrollmyndigheter mottar ofte spørsmål om 

klassifiseringen av produkter, noe som kan utgjøre et 

hinder for markedsføringen av fôr i hele Den europeiske 

union. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 11 av 15.1.2011, s. 75, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 155/2012 av  

28. september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 70 av 13.12.2012, s. 5. 

(1) EUT L 229 av 1.9.2009, s. 1. 

3) For å unngå inkonsekvent behandling av slike 

produkter, for å forenkle arbeidet til vedkommende 

nasjonale myndigheter og for å gjøre det lettere for 

berørte markedsdeltakere å opptre innenfor en ramme 

som gir tilstrekkelig juridisk sikkerhet, bør det fastsettes 

ikke-bindende retningslinjer for å skille mellom 

fôrmidler, tilsetningsstoffer i fôrvarer og andre 

produkter. 

4) Tiltakene fastsatt i denne rekommandasjon er i samsvar 

med uttalelse fra Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE REKOMMANDASJON: 

For å skille mellom fôrmidler, tilsetningsstoffer i fôrvarer og 

andre produkter bør det tas hensyn til retningslinjene fastsatt i 

vedlegget til denne rekommandasjon. 

Utferdiget i Brussel, 14. januar 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

2017/EØS/26/08 

 _____ 
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VEDLEGG 

RETNINGSLINJER FOR SKILLET MELLOM FÔRMIDLER, TILSETNINGSSTOFFER I FÔR OG ANDRE 

PRODUKTER 

Disse retningslinjene skal være en hjelp til vedkommende nasjonale myndigheter og driftsansvarlige for fôrforetak til å 

håndheve og anvende det relevante regelverket. 

De er basert på bestemmelsene som er fastsatt i den rettslige rammen som gjelder for de ulike berørte produktene, med 

særlig fokus på definisjonene av de aktuelle produktene, for å fastsette kjennetegn som gjør det mulig å skille mellom 

produkttypene. 

For alle produkter gjelder det at de foreslåtte kriteriene for skillet mellom de ulike produkttypene ikke bør brukes etter 

hverandre, men samtidig for å skape en profil for hvert enkelt produkt, idet det tas hensyn til dets egenskaper. Ingen av 

kriteriene kan anvendes alene, og ingen kriterier har forrang over andre. 

Analogi med andre produkter kan ikke brukes som et skillende kriterium, men kan være nyttig ved vurdering av en 

beslutning som allerede er truffet på grunnlag av anvendelsen av de fastsatte kriterier. Analogi kan imidlertid benyttes 

for å kontrollere at beslutningene er konsekvente. 

1. Fôrvareregelverk 

1.1. Rettsakter 

 Følgende definisjoner finnes i det relevante regelverk: 

 Artikkel 3 nr. 4 i forordning (EF) nr. 178/2002(1): 

 «fôr» alle stoffer eller produkter, herunder tilsetningsstoffer, uansett om de er bearbeidet, delvis bearbeidet eller 

ubearbeidet, som er beregnet på fôring av dyr. 

 I forlengelsen av denne brede definisjonen av fôr fastslås det i betraktning 3 i forordning (EF) nr. 767/2009 at 

«fôr kan komme i form av fôrmidler, fôrblandinger, tilsetningsstoffer i fôrvarer, premikser eller medisinfôr.» 

 Artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 767/2009: 

 «fôrmidler» produkter av vegetabilsk eller animalsk opprinnelse, hvis hovedformål er å oppfylle dyrenes 

ernæringsbehov, i naturlig tilstand, ferske eller konserverte, og avledede produkter av disse etter industriell 

bearbeiding samt organiske og uorganiske stoffer, med eller uten tilsetningsstoffer, som i ubearbeidet form eller 

etter bearbeiding er beregnet til fôring av dyr, til framstilling av fôrblandinger eller som bærestoff i premikser, 

 «bærestoff» et stoff som brukes til å løse opp, fortynne, dispergere eller på annen måte endre fysisk et 

tilsetningsstoff i fôrvarer for å gjøre det enklere å håndtere, anvende eller bruke uten å endre dets teknologiske 

funksjon og uten at det får noen teknologisk virkning i seg selv, 

 «fôrvarer med særlige ernæringsformål» fôrblandinger med det formål å dekke visse ernæringsbehov, som i 

kraft av sin særlige sammensetning eller produksjonsprosess kan skilles klart fra vanlige fôrvarer. Fôrvarer med 

særlige ernæringsformål omfatter ikke medisinfôr som definert i direktiv 90/167/EØF, 

 «fôring av dyr» fôrtilførsel gjennom munnen til dyrets mage-tarm-kanal, med det formål å oppfylle dyrets 

ernæringsbehov og/eller opprettholde produktiviteten hos normalt friske dyr. 

 Artikkel 2 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003(2) : 

 «tilsetningsstoffer i fôrvarer» stoffer, mikroorganismer eller preparater, bortsett fra fôrmidler og premikser, som 

tilsettes bevisst i fôr eller vann for særlig å oppfylle én eller flere av funksjonene nevnt i forordningens artikkel 

5 nr. 3: 

a)  ha en positiv virkning på fôrvarenes egenskaper, 

b)  ha en positiv virkning på de animalske produktenes egenskaper, 

  

  

(1) EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1. 

(2) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29. 
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c)  ha en positiv virkning på fargen på akvariefisk eller prydfugler, 

d)  oppfylle dyrenes ernæringsmessige behov, 

e) ha en positiv virkning på de miljømessige følgene av husdyrproduksjon, 

f)  ha en positiv virkning på husdyrproduksjon, husdyrs ytelse eller velferd, særlig ved at det påvirker mage- og 

tarmfloraen eller fordøyeligheten av fôrvarer, eller 

g)  ha en koksidiostatisk eller histomonostatisk virkning. 

 Artikkel 2 nr. 2 bokstav h) i forordning (EF) nr. 1831/2003: 

 «teknisk hjelpestoff» alle stoffer som ikke inntas som en fôrvare i seg selv, og som brukes bevisst ved foredling 

av fôrvarer eller fôrmidler for å oppfylle et bestemt teknologisk formål ved behandlingen eller foredlingen, og 

som kan føre til en utilsiktet, men teknisk uunngåelig forekomst av restmengder eller derivater av disse i 

sluttproduktet, forutsatt at disse restmengdene ikke har noen skadevirkning på dyrs og menneskers helse eller på 

miljøet, og ikke har noen teknologisk innvirkning på det ferdige produktet. 

 Betraktning 11 i forordning (EF) nr. 767/2009 har dessuten følgende ordlyd: «(…) Fôrmidler brukes først og 

fremst til å oppfylle dyrs behov, for eksempel for energi, næringsstoffer, mineraler eller kostfiber. De er 

vanligvis ikke kjemisk veldefinerte, bortsett fra for grunnleggende ernæringsmessige bestanddeler. Virkninger 

som kan begrunnes gjennom vitenskapelig vurdering og som bare gjelder tilsetningsstoffer i fôrvarer og 

veterinærpreparater, bør unntas fra de objektive bruksområdene for fôrmidler (…)». 

1.2. Følger av skillet mellom fôrmidler og tilsetningsstoffer i fôrvarer 

1.2.1. U t l e d n i n g  f r a  r e t t s a k t e n e  

– «Tilsetningsstoffer i fôrvarer: stoffer (…) som ikke er fôrmidler:» Et produkt kan ikke samtidig være et 

fôrmiddel og et tilsetningsstoff i fôrvarer. 

– «Dyrs ernæringsbehov»: Det er ikke mulig å utarbeide en uttømmende liste over relevante kjennetegn, men 

følgende egenskaper ved fôrmidler kan anses som de viktigste: 

a)  å tilføre energi, næringsstoffer, mineraler eller kostfibre, og 

b)  å opprettholde funksjonen til tarmkanalen, 

– «Det viktigste formål er å oppfylle dyrs ernæringsbehov» og «brukes først og fremst til å oppfylle dyrs 

behov»: I tillegg til sin vanlige funksjon som er å tilføre dyret næringsstoffer, kan fôrmidler også ha andre 

formål, f.eks. dersom de brukes som bærestoffer eller dersom de er ufordøyelige i dyrets tarmkanal. Dette er 

i tråd med formålene med fôring («oppfylle dyrets ernæringsbehov og/eller opprettholde produktiviteten hos 

normalt friske dyr») som tilsvarer den grunnleggende tiltenkte bruken i henhold til definisjonen av «fôr». 

1.2.2. K r i t e r i e r  s o m  d e t  t a s  h e n s y n  t i l  s a m t i d i g  i  e n  v u r d e r i n g  i  h v e r t  e n k e l t  

t i l f e l l e  

– Produksjons- og bearbeidingsmetode – kjemisk definisjon og standardiserings- eller renhetsnivå: Produkter 

av vegetabilsk eller animalsk opprinnelse i naturlig tilstand, ferske eller konserverte, og avledede produkter 

av disse etter bearbeiding samt organiske eller uorganiske stoffer kan anses som fôrmidler (f.eks. fettsyrer 

eller kalsiumkarbonat). Kjemisk veldefinerte stoffer som er renset og framviser et visst standardiseringsnivå 

garantert av produsenten vil i noen tilfeller kunne anses som tilsetningsstoffer i fôrvarer (f.eks. aromatisk olje 

som er utvunnet av plantemateriale). Ikke desto mindre er visse fôrmidler kjemisk veldefinerte stoffer og er 

standardiserte (f.eks. sukrose). På den annen side kan naturprodukter av hele planter eller deler av disse eller 

produkter derav som er resultat av en begrenset fysisk bearbeiding, f.eks. knusing, maling eller tørking, være 

fôrmidler. 

– Sikkerhet og bruksmåte: Dersom det av hensyn til dyrs eller menneskers helse er nødvendig å fastsette en 

grenseverdi for det daglige inntaket av produktet, skal produktet klassifiseres som tilsetningsstoff. For visse 

fôrmidler er det dessuten satt grenser for høyest tillatte iblandingsprosent. Betegnelsen «tilsetningsstoff i 

fôrvarer» vil kunne innebære bedre vilkår for en effektiv håndtering av produktet når det gjelder stabilitet, 

ensartethet og overdosering. Tilsetningsstoffer i fôrvarer anvendes vanligvis i lave iblandingsprosenter. 

Mange fôrmidler, f.eks. mineralsalter, brukes imidlertid også i lave iblandingsprosenter i fôrinntaket. 

– Funksjonalitet: Tilsetningsstoffer i fôrvarer defineres etter sin funksjon som fastsatt i artikkel 5 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 1831/2003. Disse funksjonene er imidlertid ikke bare forbeholdt tilsetningsstoffer i 

fôrvarer. Tilsetningsstoffer i fôrvarer kan derfor også utøve en tilleggsfunksjon (f.eks. som 

fortykningsmiddel), men denne bør ikke være den eneste beregnede bruken. 
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2. Biocidprodukter 

2.1. Rettsakter 

 Følgende definisjoner finnes i det relevante regelverk: 

 Artikkel 2 nr. 1 i direktiv 98/8/EF(1): 

 «biocidprodukter» aktive stoffer og preparater som i den form de leveres til brukeren, inneholder ett eller flere 

aktive stoffer som er beregnet på å ødelegge, avskrekke, uskadeliggjøre, hindre virkningen av eller på annen 

måte bekjempe skadelige organismer kjemisk eller biologisk, 

 «aktive stoffer» stoffer eller mikroorganismer, herunder virus eller sopp, som har generell eller spesifikk 

virkning på eller mot skadelige organismer, 

 «skadelige organismer» organismer hvis tilstedeværelse er uønsket eller skadelig for mennesker, deres 

aktiviteter eller de produkter de framstiller, eller for dyr eller miljø. 

 Nr. 1 bokstav a) i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1831/2003: 

 «konserveringsmidler» stoffer eller, når det er relevant, mikroorganismer som beskytter fôrvarer mot forringelse 

som skyldes mikroorganismer eller deres metabolitter. 

 Artikkel 1 nr. 2 i direktiv 98/8/EF har følgende ordlyd: 

«Dette direktiv får anvendelse på biocidprodukter som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav a), men omfatter 

ikke produkter som er definert i eller omfattes av virkeområdet for følgende rettsakter for de formål 

rettsaktene gjelder: 

(…) 

o) rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer, rådsdirektiv 

82/471/EØF av 30. juni 1982 om visse produkter som brukes i fôrvarer og rådsdirektiv 77/101/EØF 

av 23. november 1976 om markedsføring av ublandede fôrvarer, 

(…)». 

 Vedlegg V til direktiv 98/8/EF inneholder en uttømmende liste med 23 produkttyper med et veiledende sett av 

beskrivelser innenfor hver enkelt type, herunder følgende fôrrelaterte produkttyper: 

 Produkttype 3: Biocidprodukter beregnet på veterinærhygiene: Produktene i denne gruppen er biocidprodukter 

som brukes til veterinærhygiene, herunder produkter som brukes på områder der dyr bor, holdes inne eller 

transporteres. 

 Produkttype 4: Desinfeksjonsmidler for overflater som kommer i kontakt med næringsmidler og fôrvarer: 

Produkter som brukes til desinfisering av utstyr, beholdere, spiseredskaper, overflater eller rør i forbindelse med 

produksjon, transport, lagring eller inntak av næringsmidler, fôrvarer eller drikke (herunder drikkevann) til 

mennesker og dyr. 

 Produkttype 5: Desinfeksjonsmidler for drikkevann: Produkter som brukes til desinfisering av drikkevann (til 

mennesker og dyr). 

 Produkttype 20: Konserveringsmidler for næringsmidler eller fôr: Produkter som brukes til konservering av 

næringsmidler eller fôr ved å bekjempe skadelige organismer. 

2.2. Følger av skillet mellom fôrvarer og biocidprodukter 

 I henhold til artikkel 1 nr. 2 i direktiv 98/8/EF skal produkter som er definert i eller som faller inn under 

virkeområdet for fôrregelverket, herunder tekniske hjelpestoffer, ikke anses som biocidprodukter, men som 

fôrvarer (fôrregelverket har forrang over regelverket for biocidprodukter). 

 Produkter i produkttype 3 og 4, som oppført i vedlegg V til direktiv 98/8/EF, anses ikke som fôrvarer. 

 Visse produkter kan imidlertid likevel oppfylle kriteriene for produkttype 5 eller 20 og samtidig betraktes som 

fôrvarer, vanligvis tilsetningsstoffer i fôrvarer. Som følge av fôrvareregelverkets forrang over regelverket for 

biocidprodukter, som nevnt ovenfor, skal slike produkter betraktes som fôrvarer. Produkter til konservering av 

fôr eller vann for dyr er ikke biocidprodukter. Dersom slike produkter er oppført som produkttype 5 eller 20, er 

de beregnet på å gis til dyr. 

  

  

(1) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1. 
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3. Veterinærpreparater 

3.1. Rettsakter 

 Følgende definisjoner finnes i det relevante regelverk: 

 Artikkel 1 i direktiv 2001/82/EF(1): 

 «veterinærpreparat» 

a)  ethvert stoff eller enhver sammensetning av stoffer som presenteres som et middel til å helbrede eller 

forebygge sykdom hos dyr, eller 

b)  ethvert stoff eller enhver sammensetning av stoffer som kan anvendes på eller tilføres dyr med sikte på å 

gjenopprette, korrigere eller endre fysiologiske funksjoner hos dyr gjennom farmakologisk, immunologisk 

eller metabolsk virkning eller å stille diagnose, 

 «medisinfôr» enhver blanding av ett eller flere veterinærpreparater og ett eller flere fôr, som er ferdig tilberedt 

før markedsføring og som på grunn av sine helbredende eller forebyggende egenskaper eller andre egenskaper 

som veterinærpreparat i henhold til definisjonen «veterinærpreparat» er beregnet på å tilføres dyr uten videre 

bearbeiding. 

 Artikkel 2 nr. 2 i direktiv 2001/82/EF har følgende ordlyd: 

«I tilfelle av tvil om hvorvidt et produkt ut fra hensyn til alle dets egenskaper kan omfattes av definisjonen 

av et «veterinærpreparat» og av definisjonen av et produkt som omfattes av andre deler av Fellesskapets 

regelverk, får dette direktiv anvendelse.» 

 Artikkel 3 nr. 1 i samme direktiv har følgende ordlyd: 

«Dette direktiv får ikke anvendelse på: 

a) medisinfôr som definert i rådsdirektiv 90/167/EØF av 26. mars 1992 om fastsettelse av vilkårene for 

tilberedning, omsetning og bruk av medisinfôr innenfor Fellesskapet, 

 (…) 

d)  tilsetningsstoffer som nevnt i rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 1970 om tilsetningsstoffer i 

fôrvarer, som er tilsatt i fôrvarer og tilskuddsfôr i samsvar med vilkårene fastsatt i nevnte direktiv, 

 (…)».  

 Artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 767/2009 har følgende ordlyd: 

«Merkingen eller presentasjonen av fôrmidler og fôrblandinger skal ikke hevde at 

a)  de forebygger, behandler eller helbreder en sykdom, unntatt koksidiostatika og histomonostatika som 

er godkjente i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003; dette punktet gjelder imidlertid ikke 

påstander om ernæringsmessig ubalanse forutsatt at det ikke er noen patologiske symptomer knyttet til 

dette, 

 (…)». 

3.2. Følger av skillet mellom fôr og veterinærpreparater 

– Dersom konklusjonen etter vurdering av alle egenskaper til et uklassifisert produkt er at det kan være et 

veterinærpreparat, skal det anses som et veterinærpreparat (regelverket for veterinærpreparater har forrang 

over fôrvareregelverket, unntatt for godkjente tilsetningsstoffer i fôrvarer). 

– Medisinfôr er ikke veterinærpreparater, men er i henhold til betraktning 3 i forordning (EF) nr. 767/2009 en 

form for fôr som inneholder legemiddelpremikser, og som skal være foreskrevet av en veterinær. 

– Grensen mellom fôrvarer og veterinærpreparater fastlegges på grunnlag av definisjonen av «særlig 

ernæringsbehov» (se nr. 1.1 ovenfor). Særlige ernæringsbehov som f.eks. «støtte av leverfunksjonen ved 

kronisk nedsatt leverfunksjon», «nedsatt dannelse av ureastein» eller «nedsatt risiko for melkefeber» kan 

oppnås gjennom fôr. 

 ____________  

  

(1) EFT L 311 av 28.11.2001, s. 1. 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 130/2012 

av 15. februar 2012 

om krav til typegodkjenning av motorvogner med hensyn til innstigning og manøvreringsevne og 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 om krav til 

typegodkjenning for den generelle sikkerheten for motorvogner, deres tilhengere og systemer, deler 

og separate tekniske enheter beregnet på slike motorvogner(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 661/2009 av 13. juli 2009 om krav til typegodkjenning for 

den generelle sikkerheten for motorvogner, deres tilhengere og 

systemer, deler og separate tekniske enheter beregnet på slike 

motorvogner(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EF) nr. 661/2009 er en særforordning etter 

den framgangsmåten for typegodkjenning som ble 

innført ved europaparlaments- og rådsdirektiv 

2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en 

ramme for godkjenning av motorvogner og deres 

tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til 

slike motorvogner (rammedirektiv)(2). 

2) Ved forordning (EF) nr. 661/2009 oppheves 

rådsdirektiv 70/387/EØF av 27. juli 1970 om tilnærming 

av medlemsstatenes lovgivning om dører i motorvogner 

og deres tilhengere(3) samt rådsdirektiv 75/443/EØF av 

26. juni 1975 om tilnærming av medlemsstatenes 

lovgivning om revers og innretning for hastighetsmåling 

på motorvogner(4). Kravene i nevnte direktiver til 

stigtrinn, håndtak og stigbrett samt til ryggeinnretninger 

bør overføres til denne forordning, og om nødvendig 

tilpasses til utviklingen i den vitenskapelige og tekniske 

kunnskap. Visse andre krav som er fastsatt i nevnte 

direktiver og ikke er omfattet av denne forordning, er 

allerede omfattet av den obligatoriske anvendelsen av 

UN-ECE-reglement nr. 11(5) og 39(6) som oppført i 

vedlegg IV til forordning (EF) nr. 661/2009. 

3) Virkeområdet for denne forordning bør være i samsvar 

med virkeområdet for direktiv 70/387/EØF og 

direktiv 75/443/EØF i den grad det er hensiktsmessig. 

Forordningen bør derfor omfatte kjøretøyer i gruppe M 

og N. 

4) Forordning (EF) nr. 661/2009 fastsetter grunnleggende 

krav til typegodkjenning av motorvogner med hensyn til 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 43 av 16.2.2012, s. 6, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 156/2012 av 28. 

september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 70 av 13.12.2012, s. 6. 

(1) EUT L 200 av 31.7.2009, s. 1. 

(2) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1. 

(3) EFT L 176 av 10.8.1970, s. 5. 

(4) EFT L 196 av 26.7.1975, s. 1. 

(5) EUT L 120 av 13.5.2010, s. 1. 

(6) EUT L 120 av 13.5.2010, s. 40. 

innstigning, nemlig stigtrinn, håndtak og stigbrett, samt 

manøvreringsevne, nemlig ryggeinnretninger. Det bør 

fastsettes særlige framgangsmåter, prøvinger og krav for 

slike typegodkjenninger. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den tekniske komité for motorvogner — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Virkeområde 

Denne forordning får anvendelse på kjøretøyer i gruppe M og N 

som definert i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

1) «kjøretøytype med hensyn til innstigning og 

manøvreringsevne» kjøretøyer som ikke skiller seg fra 

hverandre på vesentlige punkter som: 

a) stigbretts, stigtrinns og håndtaks egenskaper, 

b) ryggeinnretningens egenskaper. 

2) «terrenggående kjøretøy» et kjøretøy som oppfyller 

kriteriene angitt i del A i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF, 

3) «gulv ved inngangen» det laveste punktet i døråpningen 

eller en annen konstruksjon, avhengig av hvilken som er 

høyest, som en person må passere over for å komme inn i 

kupeen. 

Artikkel 3 

EF-typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til 

innstigning og manøvreringsevne 

1. Produsenten eller dennes representant skal framlegge for 

godkjenningsmyndigheten en søknad om EF-typegodkjenning 

av et kjøretøy med hensyn til innstigning og manøvreringsevne.  

2017/EØS/26/09 
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2. Søknaden skal utarbeides i samsvar med det mønsteret for 

opplysningsdokumentet som er angitt i del 1 i vedlegg I. 

3. Dersom de relevante kravene fastsatt i vedlegg II og III til 

denne forordning er oppfylt, skal godkjenningsmyndigheten gi 

en EF-typegodkjenning samt et typegodkjenningsnummer i 

samsvar med det nummereringssystemet som er angitt i 

vedlegg VII til direktiv 2007/46/EF. 

En medlemsstat kan ikke gi samme nummer til en annen 

kjøretøytype. 

4. Ved anvendelse av nr. 3 skal godkjenningsmyndigheten 

utstede et EF-typegodkjenningsdokument i samsvar med 

mønsteret angitt i del 2 i vedlegg I. 

Artikkel 4 

Gyldighet og utvidelse av godkjenninger som er gitt i 

henhold til direktiv 70/387/EØF og direktiv 75/443/EØF 

Nasjonale myndigheter skal tillate salg og ibruktaking av 

kjøretøyer som er typegodkjent før datoen nevnt i artikkel 13 

nr. 2 i forordning (EF) nr. 661/2009, og fortsette å gi utvidelser 

av godkjenninger for disse kjøretøyene i henhold til direktiv 

70/387/EØF og direktiv 75/443/EØF. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 15. februar 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Administrative bestemmelser for typegodkjenning av kjøretøyer med hensyn til innstigning og 

manøvreringsevne 

DEL 1 

Opplysningsdokument 

MØNSTER 

Opplysningsdokument nr. … om EF-typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til innstigning og manøvreringsevne. 

Opplysningene nedenfor skal eventuelt gis i tre eksemplarer og følges av en innholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger 

skal være i passende målestokk, være tilstrekkelig detaljerte og leveres på et ark i A4-format eller brettet til den 

størrelsen. Eventuelle fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte. 

Dersom systemene, delene eller de separate tekniske enhetene nevnt i dette opplysningsdokumentet har elektronisk 

styrte funksjoner, skal det gis opplysninger om ytelse. 

0. GENERELT 

0.1. Merke (produsentens firma):  .................................................................................................................................  

0.2. Type:  .....................................................................................................................................................................  

0.2.1. Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ........................................................................................................................  

0.3. Kjøretøyet er eventuelt slik merket for identifikasjon av typen(b):  ........................................................................  

0.3.1. Merkingens plassering:  .........................................................................................................................................  

0.4. Kjøretøygruppe(c): .................................................................................................................................................  

0.5. Produsentens navn og adresse:  ..............................................................................................................................  

0.8. Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  ..........................................................................................  

0.9. Navn og adresse til produsentens eventuelle representant:  ....................................................................................  

1. KJØRETØYETS GENERELLE SPESIFIKASJONER 

1.1. Fotografier og/eller tegninger av et representativt kjøretøy:  ..................................................................................  

2. MASSER OG DIMENSJONER(f)(g) 

2.6. Masse i driftsferdig stand 

 Kjøretøyets masse med karosseri og, for trekkvogner i en annen gruppe enn M1, med kopling, dersom den 

monteres av produsenten, i driftsferdig stand, eller understellets masse eller understellets masse med førerhus, 

uten karosseri og/eller kopling, dersom karosseriet og/eller koplingen ikke monteres av produsenten (med 

væsker, verktøy, eventuelt reservehjul og fører og, for busser og turvogner, et mannskapsmedlem dersom 

kjøretøyet er utstyrt med et mannskapssete)(h) (største og minste for hver variant): ..............................................  

4. KRAFTOVERFØRING(p) 

4.6. Girutvekslingsforhold 

 Revers:  ..................................................................................................................................................................  

9. KAROSSERI 

9.3. Fører- og passasjerdører, låser og hengsler 

9.3.1. Antall dører og deres utforming:  ...........................................................................................................................  

9.3.4. Eventuelle nærmere opplysninger (herunder dimensjoner) om innganger, stigtrinn og nødvendige håndtak:  .......  
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Forklarende merknader 

(b) Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke er relevante for beskrivelsen av den typen kjøretøy, komponent eller separat 

teknisk enhet som omfattes av dette opplysningsdokumentet, skal slike tegn angis i dokumentasjonen med symbolet «?» (f.eks. 

ABC??123??). 

(c) Klassifisering i henhold til definisjonene fastsatt i del A i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF. 

(f) Når en modell utføres med vanlig førerhus og med førerhus med liggeplass, angis masser og dimensjoner for begge utførelser. 

(g) ISO-standard 612: 1978 - Road vehicles - Dimensions of motor vehicles and towed vehicles - terms and definitions. 

(h) Førerens masse, og eventuelt mannskapsmedlemmets masse, settes til 75 kg (fordelt på 68 kg for personen selv og 7 kg bagasje i 

samsvar med ISO-standard 2416 – 1992), drivstofftanken fylles til 90 % og de andre væskesystemene (bortsett fra dem som bruker 

spillvann) til 100 % av produsentens angitte volum. 

(p) De nødvendige opplysningene skal gis for alle varianter som eventuelt foreslås. 

DEL 2 

EF-typegodkjenningsdokument 

MØNSTER 

Format: A4 (210 × 297 mm) 

EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT 

Typegodkjenningsmyndighetens 

stempel 

Melding om: 

– EF-typegodkjenning(1) 

– utvidelse av EF-typegodkjenning(1) 

– nektelse av EF-typegodkjenning(1) 

– tilbakekalling av EF-typegodkjenning(1) 
 

av en type kjøretøy med hensyn til innstigning og manøvreringsevne 

i henhold til forordning (EU) nr. 130/2012, sist endret ved forordning (EU) nr. …/…(1) 

EF-typegodkjenningsnummer:  ..........................................................................................................................................  

Begrunnelse for utvidelse:  ................................................................................................................................................  

AVSNITT I 

0.1. Merke (produsentens firma): 

0.2. Type:  .....................................................................................................................................................................  

0.2.1. Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  ........................................................................................................................  

0.3. Kjøretøyet er eventuelt slik merket for identifikasjon av typen(2):  ........................................................................  

0.3.1. Merkingens plassering:  .........................................................................................................................................  

0.4. Kjøretøygruppe(3):  ................................................................................................................................................  

0.5. Produsentens navn og adresse:  ..............................................................................................................................  

0.8. Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  ..........................................................................................  

0.9. Navn og adresse til produsentens eventuelle representant:  ....................................................................................  
  

  

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Dersom typebetegnelsen inneholder tegn som ikke er relevante for beskrivelsen av den typen kjøretøy, del eller 

teknisk enhet som omfattes av dette typegodkjenningsdokumentet, skal slike tegn angis i opplysningsdokumentet 

med symbolet «?» (f.eks. ABC??123??). 

(3) Som definert i del A i vedlegg II til direktiv 2007/46/EF. 
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AVSNITT II 

1. Ytterligere opplysninger (eventuelle): Se tilføyelse. 

2. Teknisk instans som er ansvarlig for prøvingene:  .......................................................................................................  

3. Prøvingsrapportens dato:  .............................................................................................................................................  

4. Prøvingsrapportens nummer:  ......................................................................................................................................  

5. Eventuelle merknader: Se tilføyelse. 

6. Sted:  ............................................................................................................................................................................  

7. Dato:  ...........................................................................................................................................................................  

8. Underskrift:  .................................................................................................................................................................  

Vedlegg: Opplysningspakke 

Prøvingsrapport 

 ______  

Tilføyelse 

til EF-typegodkjenningsdokument nr. … 

1. Ytterligere opplysninger: 

1.1. Kort beskrivelse av kjøretøytype med hensyn til konstruksjon, dimensjoner, referanselinjer og 

materialsammensetninger:  ........................................................................................................................................  

 … ................................................................................................................................................................................  

2. Kjøretøytypen i gruppe M1 / N1 / N2 med en største masse på høyst 7,5 tonn(1) er / er ikke(1) utstyrt med stigbrett 

eller stigtrinn. 

3. Terrenggående kjøretøy ja / nei(1) 

4. Ryggeinnretning: girkasse / annen innretning(1) 

4.1. Kort beskrivelse av ryggeinnretningen dersom denne funksjonen ikke finnes i girkassen:  ......................................  

5. Merknader:  ...............................................................................................................................................................  

 ______  

 

  

(1) Stryk det som ikke passer. 
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VEDLEGG II 

Krav til kjøretøyer med hensyn til innstigning 

1. GENERELLE KRAV 

1.1. Kjøretøytypens konstruksjon skal tillate sikker innstigning i og utstigning fra kupeen, og innganger til kupeen 

skal være konstruert slik at det er enkelt og ufarlig å bruke dem. 

2. STIGBRETT OG STIGTRINN 

2.1. Hjulnav, felgkanter og andre deler av hjulet anses ikke som stigbrett eller stigtrinn i henhold til denne 

forordning, med mindre kjøretøyets konstruksjon eller bruk utelukker montering av stigbrett eller stigtrinn 

andre steder på kjøretøyet. 

2.2. Gulvets høyde ved inngangen beregnes enten direkte fra bakken eller fra det horisontalplanet som går gjennom 

midten av trinnet umiddelbart nedenfor gulvet i lengderetningen. 

DEL 1 

Krav i forbindelse med inn- og utstigning gjennom dørene i kupeen til kjøretøyer i gruppe N2 med en 

største masse på over 7,5 tonn og kjøretøyer i gruppe N3 

1. STIGTRINN TIL KUPEEN (figur 1) 

1.1. Avstanden (A) fra bakken til det nederste trinnets overside, målt med kjøretøyet i driftsferdig stand på en 

vannrett og plan flate, skal være høyst 600 mm. 

1.1.1. For terrenggående kjøretøyer kan imidlertid avstanden (A) være høyst 700 mm. 

1.2. Avstanden (B) mellom trinnenes oversider skal ikke overstige 400 mm. Den loddrette avstanden mellom to 

påfølgende trinn skal ikke variere med mer enn 50 mm. Sistnevnte krav gjelder ikke for avstanden mellom det 

øverste trinnet og gulvet ved inngangen til kupeen. 

1.2.1. For terrenggående kjøretøyer kan imidlertid den tillatte variasjonen angitt ovenfor være høyst 100 mm. 

1.3. I tillegg skal følgende geometriske minstemål overholdes: 

a) trinndybde (D): 80 mm, 

b) trinnklaring (inkludert trinndybde): 150 mm, 

c) trinnbredde (F): 300 mm, 

d) nederste trinns bredde (G): 200 mm, 

e) trinnhøyde (S): 120 mm, 

f) forskyvning i sideretningen mellom trinnene (H): 0 mm, 

g) overlapping i lengderetningen (J) mellom to påfølgende trinn i samme trappeløp, eller mellom det øverste 

trinnet og gulvet ved inngangen til førerhuset: 200 mm. 

1.3.1. For terrenggående kjøretøyer kan imidlertid verdien (F) reduseres til 200 mm. 

1.4. For terrenggående kjøretøyer kan det nederste trinnet være utformet som et stigetrinn dersom det er nødvendig 

av hensyn til konstruksjon eller bruk. I så fall skal stigetrinnets dybde (R) være minst 20 mm. 
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1.4.1. Stigetrinn med rundt tverrsnitt er ikke tillatt. 

1.5. Det øverste trinnet skal ha en slik plassering at det lett kan nås ved utstigning av kupeen. 

1.6. Alle stigtrinn skal være konstruert på en slik måte at det ikke er fare for å skli. Dessuten skal stigtrinn som er 

utsatt for vær og skitt under kjøring, være utstyrt med passende avløp eller vanngjennomtrengelig overflate. 

2. ADGANG TIL HÅNDTAK I KUPEEN (se figur 1) 

2.1. For å lette innstigningen i kupeen skal det være anbrakt egnede håndlister, håndtak eller tilsvarende innretninger 

til å holde seg fast i. 

2.1.1. Alle håndlister, håndtak eller tilsvarende innretninger skal ha en slik plassering at de er lette å gripe tak i og 

ikke hindrer innstigning i kupeen. 

2.1.2. Det kan tillates et mellomrom på høyst 100 mm mellom de ulike håndlister, håndtak eller tilsvarende 

innretninger til å holde seg fast i. 

2.1.3. Ved innstigning med mer enn to trinn skal håndlister, håndtak eller tilsvarende innretninger til å holde seg fast i 

være slik plassert at en person kan få støtte samtidig på tre punkter, med to hender og én fot eller med to føtter 

og én hånd. 

2.1.4. Med unntak for trapper skal håndlister, håndtak eller tilsvarende innretninger være slik utformet og plassert at 

brukeren oppmuntres til å stige ned med front mot kupeen. 

2.1.5. Rattet kan anses for å være et håndtak. 

2.2. Avstanden (N) fra bakken til nedre kant på minst én håndlist eller ett håndtak eller tilsvarende innretning til å 

holde seg fast i, målt med kjøretøyet i driftsferdig stand og stående på en vannrett og plan flate, skal ikke 

overstige 1 850 mm. 

2.2.1. For terrenggående kjøretøyer kan imidlertid avstanden (N) være høyst 1 950 mm. 

2.2.2. Dersom avstanden mellom gulvet ved inngangen til kupeen og bakken er større enn «N», skal den avstanden 

anses å være «N». 

2.2.3. Dessuten skal minsteavstanden (P) fra øvre kant av håndlistene eller håndtakene eller tilsvarende innretninger 

til å holde seg fast i, til gulvet ved inngangen til kupeen være: 

a)  for håndlister, håndtak eller tilsvarende innretninger til å holde seg fast i (U): 650 mm, 

b)  for håndlister, håndtak eller tilsvarende innretninger til å holde seg i (V): 550 mm. 

2.3. Følgende geometriske mål skal overholdes: 

a)  greptykkelse (K): minst 16 mm, høyst 38 mm, 

b)  lengde (M): minst 150 mm, 

c)  avstand til kjøretøydeler (L): minst 40 mm med åpen dør. 
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 Figur 1 

 Stigtrinn og håndtak ved inngangen til kupeen 

 

DEL 2 

Krav i forbindelse med inn- og utstigning gjennom dørene i kupeen til kjøretøyer i andre grupper enn N2 

med en største masse på over 7,5 tonn eller kjøretøyer i gruppe N3 

1. STIGBRETT OG STIGTRINN 

1.1. Kjøretøyer i gruppe M1, N1 og N2 med en største masse på høyst 7,5 tonn skal ha ett eller flere stigbrett eller 

stigtrinn dersom gulvet ved inngangen til kupeen har en avstand til bakken på over 600 mm, målt med 

kjøretøyet i driftsferdig stand og stående på en vannrett og plan flate. 

1.1.1. For terrenggående kjøretøyer kan imidlertid avstanden angitt ovenfor være høyst 700 mm. 

1.2. Alle stigbrett og stigtrinn skal være konstruert på en slik måte at det ikke er fare for å skli. Dessuten skal 

stigbrett og stigtrinn som er utsatt for vær og skitt under kjøring, være utstyrt med passende avløp eller 

vanngjennomtrengelig overflate. 

 ______  

midten av trinnet umiddelbart nedenfor gulvet 
ved inngangen til kupeen 

(nr. 1.4, nederste trinn, stigetrinn for 

terrenggående kjøretøyer) 
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VEDLEGG III 

Krav til kjøretøyer med hensyn til manøvreringsevne 

1. GENERELLE KRAV 

1.1. Alle kjøretøyer skal være utstyrt med en ryggeinnretning som kan betjenes fra førersetet. 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 64/2012 

av 23. januar 2012 

om endring av forordning (EU) nr. 582/2011 om gjennomføring og endring av europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 595/2009 med hensyn til utslipp fra tunge kjøretøyer (Euro VI)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 595/2009 av 18. juni 2009 om typegodkjenning av 

motorvogner og motorer med hensyn til utslipp fra tunge 

kjøretøyer (Euro VI), om tilgang til opplysninger om reparasjon 

og vedlikehold av kjøretøyer, om endring av forordning (EF) 

nr. 715/2007 og direktiv 2007/46/EF og om oppheving av 

direktiv 80/1269/EØF, 2005/55/EF og 2005/78/EF(1), særlig 

artikkel 4 nr. 3, artikkel 5 nr. 4, artikkel 6 nr. 2 og artikkel 12, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme 

for godkjenning av motorvogner og deres tilhengere, og av 

systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner 

(rammedirektiv)(2), særlig artikkel 39 nr. 7, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 595/2009 fastsettes felles 

tekniske krav til typegodkjenning av motorvogner og 

reservedeler med hensyn til utslipp, og regler for 

samsvarskontroll av kjøretøyer i bruk, 

forurensningsreduserende innretningers holdbarhet, 

egendiagnosesystemer (OBD-systemer), måling av 

drivstofforbruk og tilgang til opplysninger om 

reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer. 

2) I henhold til artikkel 3 nr. 15 i kommisjonsforordning 

(EU) nr. 582/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring 

og endring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 595/2009 med hensyn til utslipp fra tunge 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 28 av 31.1.2012, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 157/2012 av 28. 

september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 70 av 13.12.2012, s. 7. 

(1) EUT L 188 av 18.7.2009, s. 1. 

(2) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1. 

kjøretøyer (Euro VI) og om endring av vedlegg I og III 

til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(3) skal 

kjøretøyer og motorer typegodkjennes i samsvar med 

forordning (EF) nr. 595/2009 og dens 

gjennomføringstiltak først når metoder for måling av 

PM-antallet for partikler som fastsatt i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 595/2009, eventuelle nødvendige 

særlige bestemmelser om motorer med flere 

innstillingsmuligheter og bestemmelser om 

gjennomføring av artikkel 6 i forordning (EF) nr. 

595/2009 er blitt vedtatt. Forordning (EU) nr. 582/2011 

bør derfor endres for at slike krav skal kunne innføres. 

3) I henhold til artikkel 6 i forordning (EF) nr. 595/2009 

får artikkel 6 og 7 i forordning (EF) nr. 715/2007 om 

typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp 

fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) 

og om tilgang til opplysninger om reparasjon og 

vedlikehold av kjøretøyer(4) tilsvarende anvendelse. 

Bestemmelsene om tilgang til opplysninger om 

reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer fastsatt i 

forordning (EF) nr. 715/2007 og dens 

gjennomføringstiltak bør derfor overføres til denne 

forordning. Det er imidlertid nødvendig å tilpasse disse 

bestemmelsene for å ta hensyn til tunge kjøretøyers 

særlige egenskaper. 

4) Særlig bør det vedtas særlige framgangsmåter for 

tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av 

kjøretøyer i samsvar med artikkel 6 nr. 1 i forordning 

(EF) nr. 595/2009 når det gjelder etappevis 

typegodkjenning. Det bør også vedtas særlige krav til og 

framgangsmåter for tilgang til opplysninger om 

reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer når det gjelder 

kundetilpasning og produksjon av kjøretøyer i små 

serier. Endelig bør det vises til de særlige kravene til 

omprogrammering som er utarbeidet for tunge 

kjøretøyer.  

  

(3) EUT L 167 av 25.6.2011, s. 1. 

(4) EFT L 171 av 29.6.2007, s. 1. 

2017/EØS/26/10 
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5) På kort sikt kan anvendelse av bestemmelsene om 

opplysninger om reparasjon og vedlikehold innebære en 

for stor byrde for kjøretøyprodusenter når det gjelder 

visse systemer som overføres fra gamle til nye 

kjøretøytyper. Det bør derfor innføres visse begrensede 

unntak fra de allmenne bestemmelsene om tilgang til 

opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og 

vedlikehold av kjøretøyer. 

6) Bestemmelser om tilgang til opplysninger om OBD-

systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer 

med sikte på konstruksjon og produksjon av utstyr til 

kjøretøyer som bruker alternativt drivstoff, bør fastsettes 

så snart det er mulig å typegodkjenne slikt utstyr. 

7) I henhold til rådsdirektiv 92/6/EØF av 10. februar 1992 

om installering og bruk av hastighetsbegrensere på visse 

grupper motorvogner i Fellesskapet(1) skal 

hastighetsbegrensere installeres av verksteder eller 

organer som er godkjent av medlemsstatene. I henhold 

til rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 av 20. desember 

1985 om bruk av fartsskriver innen veitransport(2) kan 

bare godkjente verksteder kalibrere fartsskrivere i 

motorvogner. Derfor bør opplysninger som gjelder 

omprogrammering av styreenheter for 

hastighetsbegrensere og fartsskrivere, utelates fra 

bestemmelsene om å gi tilgang til opplysninger om 

reparasjon og vedlikehold. 

8) Forordning (EU) nr. 582/2011 bør derfor endres. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den tekniske komité for motorvogner — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 582/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 skal nye nr. 42-44 lyde: 

«42) «kundetilpasning» enhver endring av et kjøretøy, et 

system, en del eller en separat teknisk enhet som 

gjøres på særlig anmodning fra en kunde, og som 

skal godkjennes, 

43) «opplysninger om OBD-systemet» opplysninger 

knyttet til et egendiagnosesystem for elektroniske 

systemer i kjøretøyet, 

  

(1) EFT L 57 av 2.3.1992, s. 27. 

(2) EFT L 370 av 31.12.1985, s. 8. 

44) «overføringssystem» et system som definert i 

artikkel 3 nr. 23 i direktiv 2007/46/EF som 

overføres fra en gammel til en ny kjøretøytype,» 

2) Nye artikler 2a-2h skal lyde: 

«Artikkel 2a 

Tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om 

reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer 

1. Produsentene skal i samsvar med artikkel 6 i 

forordning (EF) nr. 595/2009 og vedlegg XVII til denne 

forordning innføre de ordningene og framgangsmåtene 

som er nødvendige for å sikre at opplysninger om OBD-

systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer 

raskt gjøres lett tilgjengelige på nettsteder i et standardisert 

format og på en slik måte at det sikres likebehandling i 

forhold til autoriserte forhandlere og reparatører. 

Produsentene skal også gjøre opplæringsmateriell 

tilgjengelig for uavhengige operatører og autoriserte 

forhandlere og reparatører. 

2. Godkjenningsmyndighetene skal gi typegodkjenning 

først når produsenten har framlagt en attest om tilgang til 

opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og 

vedlikehold av kjøretøyer. 

3. Attesten om tilgang til opplysninger om OBD-

systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer 

skal tjene som dokumentasjon på samsvar med artikkel 6 i 

forordning (EF) nr. 595/2009. 

4. Attesten om tilgang til opplysninger om OBD-

systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer 

skal utarbeides i samsvar med mønsteret angitt i tillegg 1 

til vedlegg XVII. 

5. Opplysningene om OBD-systemet og om reparasjon 

og vedlikehold av kjøretøyer skal omfatte følgende: 

a) en entydig identifikasjon av kjøretøyet, systemet, delen 

eller den separate tekniske enheten som produsenten er 

ansvarlig for, 

b) servicehåndbøker, herunder service- og 

vedlikeholdsdokumentasjon, 

c) tekniske håndbøker, 

d) dele- og diagnostiseringsopplysninger (for eksempel 

laveste og høyeste teoretiske verdier for målinger),  
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e) koplingsskjemaer, 

f) diagnostiske feilkoder, herunder produsentspesifikke 

koder, 

g) programvarekalibreringens identifikasjonsnummer for 

vedkommende kjøretøytype, 

h) opplysninger gitt om og ved hjelp av eget verktøy og 

eget utstyr, 

i) opplysninger om dataregistrering og om toveis 

kontroll og prøving, 

j) standardarbeidsenheter eller -tidsrom for reparasjons- 

og vedlikeholdsoppgaver dersom de gjøres 

tilgjengelige for produsentens autoriserte forhandlere 

eller reparatører enten direkte eller via en tredjemann, 

k) ved etappevis typegodkjenning, opplysningene som 

kreves i henhold til artikkel 2b. 

6. Autoriserte forhandlere eller reparatører innen 

distribusjonssystemet til en bestemt kjøretøyprodusent skal 

anses som en uavhengig operatør for denne forordnings 

formål, i den utstrekning disse yter reparasjons- eller 

vedlikeholdstjenester for kjøretøyer som omfattes av en 

annen kjøretøyprodusents distribusjonssystem, som de 

ikke er medlemmer av. 

7. Opplysninger om reparasjon og vedlikehold av 

kjøretøyer skal alltid være tilgjengelige, bortsett fra når det 

er behov for vedlikehold av informasjonssystemet. 

8. Når det gjelder produksjon av og service på OBD-

kompatible reserve- eller servicedeler samt 

diagnostiseringsverktøy og prøvingsutstyr, skal 

produsentene uten forskjellsbehandling gi relevante 

opplysninger om egendiagnosesystemet og reparasjon og 

vedlikehold av kjøretøyer til alle berørte parter som 

produserer eller reparerer deler, diagnostiseringsverktøy 

eller prøvingsutstyr. 

9. Produsenten skal gjøre senere endringer av og tillegg 

til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av 

kjøretøyer tilgjengelig på produsentens nettsteder samtidig 

med at de gjøres tilgjengelig for autoriserte reparatører. 

10. Dersom reparasjons- og vedlikeholdsregistrene for et 

kjøretøy oppbevares i en sentral database som tilhører 

kjøretøyprodusenten eller forvaltes på vegne av denne, 

skal uavhengige reparatører som er godkjent og autorisert i 

henhold til nr. 2.2 i vedlegg XVII, ha tilgang til slike 

registre omkostningsfritt og på samme vilkår som 

autoriserte reparatører, slik at de kan registrere 

opplysninger om reparasjons- og vedlikeholdsarbeid som 

de har utført. 

11. Produsenten skal gjøre følgende opplysninger 

tilgjengelige for berørte parter: 

a) relevante opplysninger som gjør det mulig å utvikle 

reservedeler som er nødvendige for at OBD-systemet 

skal kunne fungere på en korrekt måte, 

b) opplysninger som gjør det mulig å utvikle allmenne 

diagnoseverktøyer. 

Med hensyn til første ledd bokstav a) skal utviklingen av 

reservedeler ikke begrenses av: 

a) mangel på relevante opplysninger, 

b) de tekniske kravene som gjelder strategier for 

feilindikering, dersom OBD-systemets terskelverdier er 

overskredet, eller dersom OBD-systemet ikke kan 

oppfylle de grunnleggende kravene til overvåking i 

denne forordning, 

c) spesifikke endringer når det gjelder håndtering av 

opplysninger om OBD-systemet, slik at bensin- og 

gassdrevne kjøretøyer kan behandles separat, 

d) typegodkjenning av gassdrevne kjøretøyer som har et 

begrenset antall mindre mangler. 

Med hensyn til første ledd bokstav b) skal ODX-filene være 

tilgjengelige for uavhengige aktører via produsentens 

nettsted dersom produsenten bruker diagnoseverktøy eller 

prøvingsutstyr i samsvar med ISO 22900 Modular Vehicle 

Communication Interface (MVCI) og ISO 22901 Open 

Diagnostic Data Exchange (ODX) i sine franchisenettverk. 

Artikkel 2b 

Etappevis typegodkjenning 

1. Ved etappevis typegodkjenning er, som definert i 

artikkel 3 nr. 7 i direktiv 2007/46/EF, sluttprodusenten 

ansvarlig for å gi tilgang til opplysninger om OBD-

systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer når 

det gjelder produsentens egen eller egne 

produksjonsetapper samt forbindelsen til den eller de 

tidligere etappene. 

I tillegg skal sluttprodusenten gi uavhengige aktører 

følgende opplysninger på sitt nettsted: 

a) adressen til nettstedet til den eller de produsentene som 

er ansvarlige for den eller de tidligere etappene,  
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b) navn og adresse til alle de produsentene som er 

ansvarlige for den eller de tidligere etappene, 

c) typegodkjenningsnummeret eller -numrene til den eller 

de tidligere etappene, 

d) motornummeret. 

2. Hver produsent som er ansvarlig for én eller flere 

bestemte etapper av typegodkjenningen, skal via sitt 

nettsted gi tilgang til opplysninger om OBD-systemet og 

om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyet for den eller de 

etappene av typegodkjenningen vedkommende er ansvarlig 

for, samt forbindelsen til tidligere etapper. 

3. Den produsenten som er ansvarlig for én eller flere 

bestemte etapper av typegodkjenningen, skal gi følgende 

opplysninger til den produsenten som er ansvarlig for neste 

etappe: 

a) samsvarssertifikatet for den eller de etappene 

vedkommende er ansvarlig for, 

b) attest om tilgang til opplysninger om OBD-systemet og 

om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, herunder 

vedleggene til attesten, 

c) typegodkjenningsnummeret som tilhører den eller de 

etappene vedkommende er ansvarlig for, 

d) dokumentene nevnt i bokstav a), b) og c), framlagt av 

den eller de produsentene som har deltatt i den eller de 

tidligere etappene. 

Hver produsent skal bemyndige den produsenten som er 

ansvarlig for neste etappe, til å sende de framlagte 

dokumentene til de produsentene som er ansvarlige for 

eventuelle etterfølgende etapper og den siste etappen. 

Dessuten skal den produsenten som er ansvarlig for én eller 

flere bestemte etapper av typegodkjenningen, på 

avtalemessig grunnlag: 

a) gi den produsenten som er ansvarlig for neste etappe, 

tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om 

reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer samt 

grensesnittsopplysninger som tilhører den eller de 

bestemte etappene som vedkommende er ansvarlig for, 

b) på anmodning fra den produsenten som er ansvarlig for 

en etterfølgende etappe av typegodkjenningen, gi 

tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om 

reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer samt 

grensesnittsopplysninger som tilhører den eller de 

bestemte etappene som vedkommende er ansvarlig for. 

4. En produsent, herunder en sluttprodusent, kan kreve 

avgifter i samsvar med artikkel 2f bare for den eller de 

bestemte etappene som vedkommende er ansvarlig for. 

En produsent, herunder en sluttprodusent, skal ikke kreve 

avgifter for å gi opplysninger om adressen til nettstedet 

eller kontaktopplysninger for noen annen produsent. 

Artikkel 2c 

Kundetilpasninger 

1. Dersom antall systemer, deler eller separate tekniske 

enheter som er gjenstand for en særlig kundetilpasning, er 

lavere enn 250 produserte enheter i alt på verdensbasis, skal 

som unntak fra artikkel 2a opplysninger om reparasjon og 

vedlikehold for kundetilpasningen gjøres raskt og lett 

tilgjengelige, og på en slik måte at det sikres likebehandling 

i forhold til autoriserte forhandlere og reparatører. 

Når det gjelder service og omprogrammering av 

elektroniske styreenheter i forbindelse med 

kundetilpasning, skal produsenten stille det respektive egne 

spesialdiagnoseverktøyet eller prøvingsutstyret til rådighet 

for uavhengige aktører på samme vilkår som fastsatt for 

autoriserte reparatører. 

Kundetilpasningene skal angis på produsentens nettsted for 

opplysninger om reparasjon og vedlikehold og nevnes i 

attesten om tilgang til opplysninger om OBD-systemet og 

om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer på tidspunktet 

for typegodkjenningen. 

2. Fram til 31. desember 2015 kan produsenten, 

dersom antall systemer, deler eller separate tekniske enheter 

som er gjenstand for en særlig kundetilpasning, er høyere 

enn 250 enheter på verdensbasis, gjøre unntak fra 

forpliktelsen i henhold til artikkel 2a om å gi tilgang til 

opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og 

vedlikehold av kjøretøyer i et standardisert format. Dersom 

produsenten benytter seg av et slikt unntak, skal 

vedkommende gi rask og enkel tilgang til opplysninger om 

OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av 

kjøretøyer, og på en slik måte at det sikres likebehandling i 

forhold til autoriserte forhandlere og reparatører. 

3. Produsentene skal stille det egne 

spesialdiagnoseverktøyet eller prøvingsutstyret som er 

nødvendig for å utføre service på kundetilpassede systemer, 

deler eller tekniske enheter, til rådighet for uavhengige 

operatører gjennom salg eller leie.  
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4. Produsenten skal i attesten om tilgang til 

opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og 

vedlikehold av kjøretøyer på tidspunktet for 

typegodkjenningen nevne de kundetilpasningene som er 

unntatt fra forpliktelsen i henhold til artikkel 2a til å gi 

tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om 

reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer i et standardisert 

format, og eventuelle elektroniske styreenheter som er 

knyttet til dem. 

Disse kundetilpasningene og eventuelle elektroniske 

styreenheter som er knyttet til dem, skal også oppføres på 

produsentens nettsted for opplysninger om reparasjon og 

vedlikehold. 

Artikkel 2d 

Produsenter av kjøretøyer i små serier 

1. Som unntak fra artikkel 2a skal produsenter hvis 

årlige produksjon på verdensbasis av en kjøretøytype, et 

system, en del eller en separat teknisk enhet som omfattes 

av denne forordning, er lavere enn 250 enheter, gi rask og 

enkel tilgang til opplysninger om reparasjon og 

vedlikehold, og på en slik måte at det sikres likebehandling 

i forhold til autoriserte forhandlere og reparatører. 

2. Kjøretøyet, systemet, delen og den separate tekniske 

enheten som omfattes av nr. 1, skal angis på produsentens 

nettsted for opplysninger om reparasjon og vedlikehold. 

3. Godkjenningsmyndigheten skal underrette 

Kommisjonen om hver typegodkjenning som er gitt til 

produsenter av kjøretøyer i små serier. 

Artikkel 2e 

Overføringssystemer 

1. Fram til 30. juni 2016 kan produsenten når det 

gjelder overføringssystemer oppført i tillegg 3 til vedlegg 

XVII, gjøre unntak fra forpliktelsen om å omprogrammere 

de elektroniske styreenhetene i samsvar med standardene 

nevnt i vedlegg XVII. 

Et slikt unntak skal angis i attesten om tilgang til 

opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og 

vedlikehold av kjøretøyer på tidspunktet for 

typegodkjenningen. 

Systemene som en produsent unntar fra forpliktelsen om å 

omprogrammere de elektroniske styreenhetene i samsvar 

med standardene nevnt i vedlegg XVII, skal angis på 

produsentens nettsted for opplysninger om reparasjon og 

vedlikehold. 

2. Når det gjelder service og omprogrammering av de 

elektroniske styreenhetene i overføringssystemene som en 

produsent unntar fra forpliktelsen om å omprogrammere de 

elektroniske styreenhetene i samsvar med standardene 

nevnt i vedlegg XVII, skal produsentene sikre at det 

respektive egne verktøyet eller utstyret kan kjøpes eller 

leies av uavhengige aktører. 

Artikkel 2f 

Avgifter for tilgang til opplysninger om reparasjon og 

vedlikehold av kjøretøyer 

1. Produsentene kan pålegge rimelige og 

forholdsmessige avgifter for tilgang til opplysninger om 

reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer som omfattes av 

denne forordning. 

Med hensyn til første ledd skal en avgift anses som 

urimelig eller uforholdsmessig dersom den er til hinder for 

tilgang ved at den ikke tar i betraktning i hvilket omfang 

den uavhengige aktøren benytter opplysningene. 

2. Produsentene skal gjøre opplysninger om reparasjon 

og vedlikehold av kjøretøyer, herunder 

transaksjonstjenester som omprogrammering eller teknisk 

støtte, tilgjengelig på times-, dags-, måneds- og årsbasis, og 

avgiftene for tilgang til slike opplysninger skal variere i 

samsvar med lengden på de respektive tidsrommene som 

det gis tilgang for. 

I tillegg til tidsbasert tilgang kan produsentene tilby 

transaksjonsbasert tilgang, som belastes med avgift per 

transaksjon og ikke på grunnlag av det tidsrommet det gis 

tilgang for. Dersom produsentene tilbyr begge 

tilgangssystemene, skal uavhengige reparatører velge det 

systemet de foretrekker, enten tidsbasert eller 

transaksjonsbasert tilgang. 

Artikkel 2g 

Oppfyllelse av forpliktelser med hensyn til opplysninger 

om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av 

kjøretøyer 

1. En godkjenningsmyndighet kan til enhver tid, det 

være seg på eget initiativ, på grunnlag av en klage eller på 

grunnlag av en vurdering som er foretatt av en teknisk 

instans, kontrollere at produsenten overholder 

bestemmelsene i forordning (EF) nr. 595/2009, denne 

forordning og vilkårene i attesten om tilgang til 

opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og 

vedlikehold av kjøretøyer 

2. Dersom en godkjenningsmyndighet konstaterer at 

produsenten ikke har overholdt sine forpliktelser med 

hensyn til tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om 

reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, skal den 

godkjenningsmyndigheten som gav den relevante 

typegodkjenningen, treffe egnede tiltak for å bøte på 

situasjonen. 

Disse tiltakene kan omfatte tilbakekalling eller oppheving 

av typegodkjenning, bøter eller andre tiltak som vedtas i 

samsvar med artikkel 11 i forordning (EF) nr. 595/2009.  
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3. Godkjenningsmyndigheten skal gjennomføre en 

revisjon for å kontrollere om produsenten overholder 

forpliktelsene med hensyn til tilgang til opplysninger om 

OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av 

kjøretøyer, dersom en uavhengig aktør eller en 

bransjeorganisasjon som representerer uavhengige aktører, 

inngir en klage til godkjenningsmyndigheten. 

4. Når godkjenningsmyndigheten foretar denne 

revisjonen, kan den anmode en teknisk instans eller enhver 

annen uavhengig sakkyndig om å kontrollere om disse 

forpliktelsene er overholdt. 

Artikkel 2h 

Forum for tilgang til opplysninger om kjøretøyer 

Virkeområdet for de aktivitetene som utøves av forumet for 

tilgang til opplysninger om kjøretøyer, opprettet i samsvar 

med artikkel 13 nr. 9 i kommisjonsforordning (EF) nr. 

692/2008(*), skal utvides til kjøretøyene omfattet av 

forordning (EF) nr. 595/2009. 

Dersom det foreligger bevis for tilsiktet eller utilsiktet 

misbruk av opplysninger om OBD-systemet og om 

reparasjon og vedlikehold av kjøretøyet, skal forumet gi 

Kommisjonen råd om tiltak for å hindre slik misbruk av 

opplysninger. 

  

(*) EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1.» 

3) I artikkel 3 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1 skal lyde: 

«1. For å få en EF-typegodkjenning for et 

motorsystem eller en motorfamilie som separat teknisk 

enhet skal en EF-typegodkjenning av et kjøretøy med et 

godkjent motorsystem med hensyn til utslipp og 

opplysninger om reparasjon og vedlikehold av 

kjøretøyer, eller en EF-typegodkjenning av et kjøretøy 

med hensyn til utslipp og opplysninger om reparasjon 

og vedlikehold av kjøretøyer, i samsvar med 

bestemmelsene i vedlegg I, påvise at kjøretøyet eller 

motorsystemet er underlagt prøvingene og oppfyller 

kravene fastsatt i artikkel 4 og 14 og i vedlegg III-VIII, 

X, XIII, XIV og XVII. Produsenten skal også sikre at 

kjøretøyene er i samsvar med spesifikasjonene for de 

referansedrivstoffene som er angitt i vedlegg IX.» 

b) Nye nr. 1a, 1b og 1c skal lyde: 

«1a. Dersom opplysninger om OBD-systemet og om 

reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer ikke er 

tilgjengelige, eller ikke er i samsvar med artikkel 6 i 

forordning (EF) nr. 595/2009, artikkel 2a og eventuelt 

artikkel 2b, 2c og 2d i denne forordning samt vedlegg 

XVII til denne forordning, når søknaden om 

typegodkjenning inngis, skal produsenten framlegge 

disse opplysningene innen seks måneder regnet fra den 

datoen som er nevnt i artikkel 8 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 595/2009, eller innen seks måneder regnet fra 

datoen for typegodkjenning, avhengig av hvilken dato 

som kommer sist. 

1b. Forpliktelsen til å inngi opplysninger innen de 

fristene som er nevnt i nr. 1a, får anvendelse bare 

dersom kjøretøyet bringes i omsetning etter 

typegodkjenning. 

Dersom et kjøretøy bringes i omsetning mer enn seks 

måneder etter typegodkjenning, skal opplysningene 

framlegges på den datoen kjøretøyet bringes i 

omsetning. 

1c. Godkjenningsmyndigheten kan anta at 

produsenten har iverksatt tilfredsstillende tiltak og 

framgangsmåter med hensyn til tilgang til opplysninger 

om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av 

kjøretøyer, på grunnlag av en utfylt attest om tilgang til 

opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og 

vedlikehold av kjøretøyer, forutsatt at det ikke er 

mottatt noen klage, og at produsenten framlegger 

attesten innen den fristen som er angitt i nr. 1a. 

Dersom samsvarsattesten ikke er lagt fram innen nevnte 

frist, skal godkjenningsmyndigheten treffe egnede tiltak 

for å sikre samsvar.» 

c) Nr. 15 oppheves. 

4) I artikkel 5 gjøres følgende endringer: 

a) Overskriften skal lyde: 

«Artikkel 5 

Søknad om EF-typegodkjenning av et motorsystem 

eller en motorfamilie som separat teknisk enhet med 

hensyn til utslipp og tilgang til opplysninger om 

reparasjon og vedlikehold» 

b) I nr. 4 skal bokstav g) lyde: 

«g) attesten om tilgang til opplysninger om OBD-

systemet og om reparasjon og vedlikehold av 

kjøretøyer,» 

5) I artikkel 6 skal overskriften lyde: 

«Artikkel 6 

Administrative bestemmelser om EF-typegodkjenning 

av et motorsystem eller en motorfamilie som separat 

teknisk enhet med hensyn til utslipp og tilgang til 

opplysninger om reparasjon og vedlikehold» 

6) I artikkel 7 nr. 4 skal bokstav d) lyde: 

«d) attesten om tilgang til opplysninger om OBD-systemet 

og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer,»  
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7) I artikkel 14 nr. 1 skal bokstav d) lyde: 

«d) kravene med hensyn til PEMS-

demonstrasjonsprøvingen ved typegodkjenning og 

eventuelle ytterligere krav med hensyn til prøving 

utenom syklusene av kjøretøyer i bruk, som fastsatt i 

denne forordning,» 

8) I artikkel 15 nr. 1 skal første ledd lyde: 

«Produsenten skal sikre at forurensningsreduserende 

reserveinnretninger som er beregnet på montering i EF-

typegodkjente motorsystemer eller kjøretøyer som omfattes 

av forordning (EF) nr. 595/2009, er EF-typegodkjent som 

separate tekniske enheter i samsvar med kravene i denne 

artikkel og i artikkel 1a, 16 og 17.» 

9) I artikkel 16 skal nr. 3 lyde: 

«3. Produsenten skal framlegge attesten om tilgang til 

opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og 

vedlikehold av kjøretøyer.» 

10) Vedlegg I, II, III, VI, X, XI og XIII endres i samsvar med 

vedlegg I til denne forordning. 

11) Det tilføyes et nytt vedlegg XVII, hvis tekst finnes i 

vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 23. januar 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 
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VEDLEGG I 

I vedlegg I, II, III, VI, X, XI og XIII til forordning (EU) nr. 582/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1.2 skal lyde: 

«1.2. Krav til drivstoffavhengig typegodkjenning når det gjelder motorer med elektrisk tenning som bruker 

naturgass eller LPG 

 Det skal gis en drivstoffavhengig typegodkjenning i samsvar med kravene i nr. 1.2.1-1.2.2.2.» 

b) Nr. 5.3.3 skal lyde: 

«5.3.3. ECU-dreiemomentsignalets samsvar med kravene i nr. 5.2.2 og 5.2.3 skal påvises med den 

representative motoren for motorfamilien når motoreffekten bestemmes i samsvar med vedlegg XIV, 

når WHSC-prøvingen utføres i samsvar med vedlegg III, og når laboratorieprøving utenom syklus 

utføres ved typegodkjenning i samsvar med avsnitt 6 i vedlegg VI.» 

c) Nytt nr. 5.3.3.1 innsettes etter nr. 5.3.3: 

«5.3.3.1. ECU-dreiemomentsignalets samsvar med kravene i nr. 5.2.2 og 5.2.3 skal påvises for hvert medlem 

av motorfamilien når motoreffekten bestemmes i samsvar med vedlegg XIV. For dette formål skal 

det foretas ytterligere målinger under drift ved flere forskjellige delbelastninger og motorturtall (for 

eksempel de forskjellige WHSC-innstillingene og noen supplerende vilkårlige punkter).» 

d) I tillegg 4 tilføyes ny del 3 i mønstrene for opplysningsdokumentet: 

«DEL 3 

TILGANG TIL OPPLYSNINGER OM REPARASJON OG VEDLIKEHOLD AV KJØRETØYER 

16. TILGANG TIL OPPLYSNINGER OM REPARASJON OG VEDLIKEHOLD AV 

KJØRETØYER 

16.1 Adresse til det viktigste nettstedet for tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av 

kjøretøyer 

16.1.1. Datoen disse opplysningene er tilgjengelig fra (senest seks måneder fra datoen for 

typegodkjenning) 

16.2. Vilkår for tilgang til nettstedet 

16.3. Format på opplysningene om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer som er tilgjengelige på 

nettstedet» 

e) I tillegg 5, i tilføyelsen til EF-typegodkjenningsdokumentet, skal nytt nr. 1.4.4 innsatt etter nr. 1.4.3 lyde: 

«1.4.4. PEMS-demonstrasjonsprøving 

Tabell 6a 

PEMS-demonstrasjonsprøving 

Kjøretøytype (f.eks. M3, N3) og 

anvendelse (f.eks. uleddet eller leddet 

lastebil, bybuss) 

 

Beskrivelse av kjøretøyet (f.eks. 

kjøretøymodell, prototyp) 

 

Resultat godkjent / ikke godkjent(7) CO THC NMHC CH4 NOx PM-masse 

Arbeidsvinduets samsvarsfaktor       

CO2-massevinduets samsvarsfaktor       
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Opplysninger om kjøringen Bykjøring Landeveiskjøring Motorveikjøring 

Andel av kjøringens varighet som 

kjennetegnes av by-, landeveis- og 

motorveikjøring som beskrevet i 

nr. 4.5 i vedlegg II til forordning (EU) 

nr. 582/2011 

   

Andel av kjøringens varighet som 

kjennetegnes av akselerasjon, 

retardasjon, marsjfart og stans som 

beskrevet i nr. 4.5.5 i vedlegg II til 

forordning (EU) nr. 582/2011 

   

 Laveste Høyeste 

Arbeidsvinduets gjennomsnittlige 

effekt (%) 

  

CO2-massevinduets varighet (s)   

Arbeidsvindu: prosentdel gyldige 

vinduer 

 

CO2-massevindu: prosentdel gyldige 

vinduer 

 

Drivstofforbrukets samsvarsfaktor»  

f) I tillegg 7, i tilføyelsen til EF-typegodkjenningsdokumentet, skal nytt nr. 1.4.4 innsatt etter nr. 1.4.3 lyde: 

«1.4.4. PEMS-demonstrasjonsprøving 

Tabell 6a 

PEMS-demonstrasjonsprøving 

Kjøretøytype (f.eks. M3, N3) og 

anvendelse (f.eks. uleddet eller leddet 

lastebil, bybuss) 

 

Beskrivelse av kjøretøyet (f.eks. 

kjøretøymodell, prototyp) 

 

Resultat godkjent / ikke godkjent(7) CO THC NMHC CH4 NOx PM-masse 

Arbeidsvinduets samsvarsfaktor       

CO2-massevinduets samsvarsfaktor       

Opplysninger om kjøringen Bykjøring Landeveiskjøring Motorveikjøring 

Andel av kjøringens varighet som 

kjennetegnes av by-, landeveis- og 

motorveikjøring som beskrevet i 

nr. 4.5 i vedlegg II til forordning 

(EU) nr. 582/2011 

   

Andel av kjøringens varighet som 

kjennetegnes av akselerasjon, 

retardasjon, marsjfart og stans som 

beskrevet i nr. 4.5.5 i vedlegg II til 

forordning (EU) nr. 582/2011 

   

 Laveste Høyeste 

Arbeidsvinduets gjennomsnittlige 

effekt (%) 

  

CO2-massevinduets varighet (s)   

Arbeidsvindu: prosentdel gyldige 

vinduer 

 

CO2-massevindu: prosentdel gyldige 

vinduer 

 

Drivstofforbrukets samsvarsfaktor»  
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2) I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a) Under nr.10.1.12 skal nye nr. 10.1.12.5.1-10.1.12.5.5 lyde: 

«10.1.12.5.1. Resultatene av den lineære regresjonen beskrevet i nr. 3.2.1 i tillegg 1 til dette vedlegg, herunder 

regresjonslinjens helling m, bestemmelseskoeffisienten r2 og regresjonslinjens skjæringspunktet 

b med y-aksen. 

10.1.12.5.2. Resultatet av samsvarskontrollen for ECU-dataene i samsvar med nr. 3.2.2 i tillegg 1 til dette 

vedlegg. 

10.1.12.5.3. Resultatet av samsvarskontrollen for det bremsespesifikke drivstofforbruket i samsvar med nr. 

3.2.3 i tillegg 1 til dette vedlegg, herunder det beregnede bremsespesifikke drivstofforbruket og 

forholdet mellom det beregnede bremsespesifikke drivstofforbruket fra PEMS-målingene og det 

erklærte bremsespesifikke drivstofforbruket for WHTC-prøvingen. 

10.1.12.5.4. Resultatene av samsvarskontrollen for kilometertelleren i samsvar med nr. 3.4.2 i tillegg 1 til dette 

vedlegg. 

10.1.12.5.5. Resultatene av samsvarskontrollen for omgivelseslufttrykket i samsvar med nr. 3.2.5 i tillegg 1 til 

dette vedlegg.» 

b) I tillegg 1 skal nye nr. 4.3.1.1, 4.3.1.2 og 4.3.1.3 innsatt etter nr. 4.3.1 lyde: 

«4.3.1.1. Dersom prosentdelen av gyldige vinduer er mindre enn 50 %, skal vurderingen gjentas med vinduer 

med lengre varighet. Dette oppnås ved å redusere verdien på 0,2 i formelen angitt i nr. 4.3.1 trinnvis 

med 0,01 til prosentdelen av gyldige vinduer er minst 50 %. 

4.3.1.2. Den reduserte verdien i formelen over skal ikke under noen omstendighet være lavere enn 0,15. 

4.3.1.3. Prøvingen skal erklæres ugyldig dersom prosentdelen av gyldige vinduer er lavere enn 50 % ved en 

lengste vindusvarighet beregnet i samsvar med nr. 4.3.1, 4.3.1.1 og 4.3.1.2.» 

c) I tillegg 4 skal nr. 2.2 lyde: 

«2.2. Dersom et punkt på referansekurven for største dreiemoment som funksjon av motorturtallet ikke er 

oppnådd under ISC PEMS-utslippsprøvingen, har produsenten rett til å endre kjøretøyets last og/eller 

prøvingsstrekningen etter hva som er nødvendig for å utføre denne demonstrasjonen etter at ISC PEMS-

utslippsprøvingen er fullført.» 

3) I vedlegg III skal nytt nr. 2.1.1 innsatt etter nr. 2.1 lyde: 

«2.1.1. Kravene til måling av partikkelantall er de samme som angitt i vedlegg 4C til UN/ECE-reglement nr. 49.» 

4) I vedlegg VI gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 6 gjøres følgende endringer: 

i) Overskriften skal lyde: 

«6. LABORATORIEPRØVING UTENOM SYKLUSENE OG PRØVING AV MOTORER I 

KJØRETØYER I FORBINDELSE MED TYPEGODKJENNING 

ii) Nr. 6.1.3 skal lyde: 

«6.1.3. Avsnitt 7.3 i vedlegg 10 til UN-ECE-reglement nr. 49 skal forstås som følger: 

Prøving under bruk 

En PEMS-demonstrasjonsprøving skal utføres i forbindelse med typegodkjenning ved prøving av 

den representative motoren i et kjøretøy ved hjelp av framgangsmåten beskrevet i tillegg 1 til dette 

vedlegg. 

Ytterligere krav med hensyn til prøving av kjøretøyer under bruk vil bli angitt på et senere trinn i 

samsvar med artikkel 14 nr. 3 i forordning (EU) nr. 582/2011.»  
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iii) Nye nr. 6.1.3.1 og 6.1.3.2 innsatt etter nr. 6.1.3 skal lyde: 

«6.1.3.1. Produsenten kan velge hvilket kjøretøy som skal brukes ved prøvingen, men valget av kjøretøy 

skal godkjennes av godkjenningsmyndigheten. Egenskapene til det kjøretøyet som brukes til 

PEMS-demonstrasjonsprøvingen, skal være representative for den kjøretøygruppen som er 

fastsatt for motorsystemet. Kjøretøyet kan være en prototyp. 

6.1.3.2. På anmodning fra godkjenningsmyndigheten kan en ytterligere motor i samme motorfamilie eller 

en tilsvarende motor som representerer en annen kjøretøygruppe, prøves i kjøretøyet.» 

b) Nytt tillegg 1 skal lyde: 

«Tillegg 1 

PEMS-demonstrasjonsprøving ved typegodkjenning 

1. INNLEDNING 

I dette tillegg beskrives framgangsmåten for PEMS-demonstrasjonsprøving ved typegodkjenning. 

2. PRØVINGSKJØRETØY 

2.1. Det kjøretøyet som brukes til PEMS-demonstrasjonsprøvingen, skal være representativt for den 

kjøretøygruppen som er fastsatt for motorsystemet. Kjøretøyet kan være en prototyp eller et tilpasset 

produksjonskjøretøy. 

2.2. Tilgjengeligheten av og samsvaret med ECU-datastrømopplysningene skal dokumenteres (for eksempel i 

samsvar med kravene i avsnitt 5 i vedlegg II til denne forordning). 

3.  PRØVINGSFORHOLD 

3.1. Kjøretøyets nyttelast 

 Kjøretøyets nyttelast skal være 50-60 % av kjøretøyets største nyttelast i henhold til vedlegg II. 

3.2. Omgivelser 

 Prøvingen skal foretas under omgivelsesforhold som beskrevet i nr. 4.2 i vedlegg II. 

3.3. Kjølevannstemperaturen i motoren skal være i samsvar med nr. 4.3 i vedlegg II. 

3.4. Drivstoff, smøremidler og reagens 

 Drivstoff, smøreolje og reagens til systemet for etterbehandling av eksos skal være i samsvar med kravene 

i nr. 4.4-4.4.3 i vedlegg II. 

3.5. Krav til kjørestrekning og drift 

 Kravene til kjørestrekning og drift skal være som beskrevet i nr. 4.5-4.6.8 i vedlegg II. 

4. UTSLIPPSVURDERING 

4.1. Prøvingen og beregningen av prøvingsresultatet skal utføres i samsvar med avsnitt 6 i vedlegg II. 

5. RAPPORT 

5.1. En teknisk rapport som beskriver PEMS-demonstrasjonsprøvingen, skal vise aktiviteter og resultater og 

inneholde minst følgende opplysninger: 

a) Generelle opplysninger som beskrevet i nr. 10.1.1-10.1.1.14 i vedlegg II. 

b) Forklaring på hvorfor det eller de kjøretøyene(1) som brukes ved prøvingen, kan betraktes som 

representative for den kjøretøygruppen som er fastsatt for motorsystemet. 

c) Opplysninger om prøvingsutstyr og prøvingsdata som beskrevet i nr. 10.1.3-10.1.4.8 i vedlegg II. 

d) Opplysninger om den motoren som prøves, som beskrevet i nr. 10.1.5-10.1.5.20 i vedlegg II.  
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e) Opplysninger om det kjøretøyet som prøves ved prøvingen, som beskrevet i nr. 10.1.6-10.1.6.18 i 

vedlegg II. 

f) Opplysninger om prøvingsstrekningens egenskaper, som beskrevet i nr. 10.1.7-10.1.7.7 i vedlegg II. 

g) Opplysninger om målte øyeblikksdata og beregnede øyeblikksdata som beskrevet i nr. 10.1.8-

10.1.9.24 i vedlegg II. 

h) Opplysninger om gjennomsnittlige og integrerte data som beskrevet i nr. 10.1.10-10.1.10.12 i vedlegg 

II. 

i) Godkjente / ikke-godkjente resultater som beskrevet i nr. 10.1.11- 10.1.11.13 i vedlegg II. 

j) Opplysninger om kontroll av prøvinger som beskrevet i nr. 10.1.12-10.1.12.5 i vedlegg II. 

________________ 

(1) Kjøretøy eller kjøretøyer når det gjelder en sekundær motor.» 

5) I vedlegg X gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 2.4.1 skal tredje ledd lyde: 

 «Produsenten kan enten anvende de fullstendige bestemmelsene i dette vedlegg og vedlegg XIII til denne 

forordning eller de fullstendige bestemmelsene i vedlegg XI og XVI til forordning (EF) nr. 692/2008.» 

b) I nr. 2.4.2 gjøres følgende endringer: 

i) Overskriften utgår. 

ii) Nytt ledd skal lyde: 

 «En produsent tillates ikke å anvende de alternative bestemmelsene angitt i dette nummer på mer enn 500 

motorer i året.» 

c) Nr. 2.4.3 oppheves. 

d) I tillegg 2 gjøres følgende endringer: 

i) Nr. 2.2.1 skal lyde: 

«2.2.1. For å komme fram til en beslutning om godkjenning angående den ytelsesovervåkingen som 

produsenten har valgt, skal godkjenningsmyndigheten ta hensyn til de tekniske opplysningene som 

produsenten har framlagt.» 

ii) Nr. 2.2.2.1 og 2.2.2.2 skal lyde: 

«2.2.2.1. Kvalifikasjonsprøvingen skal utføres på samme måte som angitt i avsnitt 6.3.2 i vedlegg 9B til 

UN/ECE-reglement nr. 49. 

2.2.2.2. Ytelsesreduksjonen i den delen som undersøkes, måles og benyttes deretter som 

ytelsesgrenseverdi for den representative motoren for OBD-motorfamilien.» 

iii) Nr. 2.2.3 skal lyde: 

«2.2.3. Kriteriet for ytelsesovervåking som er godkjent for den representative motoren, skal anses å gjelde 

for alle andre medlemmer av OBD-motorfamilien uten ytterligere demonstrasjon.» 

iv) Nye nr. 2.2.4 og 2.2.4.1 innsatt etter nr. 2.2.3 skal lyde: 

«2.2.4.  Etter avtale mellom produsenten og godkjenningsmyndigheten skal det være mulig å tilpasse 

ytelsesgrenseverdiene til forskjellige medlemmer av OBD-motorfamilien for å dekke forskjellige 

konstruksjonsparametrer (for eksempel størrelsen på EGR-kjøleren). En slik avtale skal bygge på 

tekniske elementer som viser dens relevans. 

2.2.4.1.  På anmodning fra godkjenningsmyndigheten kan et annet medlem av OBD-motorfamilien 

gjennomgå godkjenningsprosessen beskrevet i nr. 2.2.2.»  
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v) Nr. 2.3.1 skal lyde: 

«2.3.1. I forbindelse med påvisning av OBD-ytelsen til den valgte overvåkingsenheten for en OBD-

motorfamilie anses en forringet del på den representative motoren i OBD-motorfamilien å være 

kvalifisert i samsvar med avsnitt 6.3.2 i vedlegg 9B til UN-ECE-reglement nr. 49.» 

vi) Nytt nr. 2.3.2 innsatt etter nr. 2.3.1 skal lyde: 

«2.3.2. Dersom en annen motor prøves i samsvar med nr. 2.2.4.1, anses den forringede delen på denne 

andre motoren å være kvalifisert i samsvar med avsnitt 6.3.2 i vedlegg 9B til UN-ECE-reglement 

nr. 49.» 

6) I vedlegg XI gjøres følgende endringer: 

 I tillegg 1 tilføyes følgende nye del i mønsteret for opplysningsdokumentet: 

«TILGANG TIL OPPLYSNINGER OM REPARASJON OG VEDLIKEHOLD AV KJØRETØYER 

2. TILGANG TIL OPPLYSNINGER OM REPARASJON OG VEDLIKEHOLD AV KJØRETØYER 

2.1. Adresse til det viktigste nettstedet for tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av 

kjøretøyer 

2.1.1. Dato disse opplysningene er tilgjengelig fra (senest seks måneder fra datoen for typegodkjenning) 

2.2. Vilkår for tilgang til nettstedet 

2.3. Format på opplysningene om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer som er tilgjengelige på 

nettstedet» 

7) I vedlegg XIII gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 2.1 skal tredje ledd lyde: 

 «Produsenten kan enten anvende de fullstendige bestemmelsene i dette vedlegg og vedlegg X til denne 

forordning eller de fullstendige bestemmelsene i vedlegg XI og XVI til forordning (EF) nr. 692/2008.» 

b) Nr. 4.2 skal lyde: 

«4.2. OBD-displaysystemet i kjøretøyet beskrevet i vedlegg 9B til UN-ECE-reglement nr. 49, som det vises til 

i vedlegg X til denne forordning, skal ikke brukes til å frambringe de visuelle alarmene som er beskrevet 

i nr. 4.1. Varslingen skal ikke være den samme som den varslingen som brukes for OBD (det vil si 

feilindikatoren), eller for annet vedlikehold av motoren. Det skal ikke være mulig å slå av 

varslingssystemet eller de visuelle alarmene ved hjelp av en avleserdersom årsaken til at varslingen 

aktiveres, ikke er blitt korrigert. Vilkårene for aktivering og deaktivering av varslingssystemet og de 

visuelle alarmene er beskrevet i tillegg 2 til dette vedlegg.» 

c) I nr. 5.3 skal første ledd lyde: 

 «Systemet for motivering på lavt nivå skal redusere største tilgjengelige dreiemoment for motoren over 

motorturtallet med 25 % mellom høyeste dreiemoment og turtallsregulatorens bruddpunkt som beskrevet i 

tillegg 3. Motorens høyeste tilgjengelige reduserte dreiemoment under motorens høyeste dreiemoment før 

anvendelse av momentbegrensning skal ikke overstige det reduserte dreiemoment ved det aktuelle turtallet.» 

d) Nr. 5.5 skal lyde: 

«5.5. Motiveringssystemet for fører skal innkoples som angitt i nr. 6.3, 7.3, 8.5 og 9.4.» 

e) Nr. 6.3.1 og 6.3.2 skal lyde: 

«6.3.1. Det systemet for motivering på lavt nivå som er beskrevet i nr. 5.3, skal innkoples og deretter aktiveres 

i samsvar med kravene i nevnte nummer dersom reagensnivået i beholderen er lavere enn 2,5 % av den 

nominelle fulle kapasiteten eller en høyere prosentdel etter produsentens valg.  
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6.3.2. Det systemet for kraftig motivering som er beskrevet i nr. 5.4, skal innkoples og deretter aktiveres i 

samsvar med kravene i nevnte nummer dersom reagensbeholderen er tom (det vil si dersom 

doseringssystemet ikke kan hente ytterligere reagens fra beholderen) eller på ethvert nivå under 2,5 % 

av den nominelle fulle kapasiteten etter produsentens valg.» 

f) Nr. 7.3.1 og 7.3.2 skal lyde: 

«7.3.1. Det systemet for motivering på lavt nivå som er beskrevet i nr. 5.3, skal innkoples og deretter aktiveres 

i samsvar med kravene i nevnte nummer dersom reagenskvaliteten ikke er korrigert innen 10 

motordriftstimer etter aktivering av varslingssystemet for fører beskrevet i nr. 7.2. 

7.3.2. Det systemet for kraftig motivering som er beskrevet i nr. 5.4, skal innkoples og deretter aktiveres i 

samsvar med kravene i nevnte nummer dersom reagenskvaliteten ikke er korrigert innen 20 

motordriftstimer etter aktivering av varslingssystemet for fører beskrevet i nr. 7.2.» 

g) Nr. 8.5.1 og 8.5.2 skal lyde: 

«8.5.1. Det systemet for motivering på lavt nivå som er beskrevet i nr. 5.3, skal innkoples og deretter aktiveres 

i samsvar med kravene i nevnte nummer dersom en feil i reagensforbruket eller en avbrytelse i 

reagensdoseringen ikke er korrigert innen 10 motordriftstimer etter aktivering av varslingssystemet for 

fører beskrevet i nr. 8.4.1 og 8.4.2. 

8.5.2. Det systemet for kraftig motivering som er beskrevet i nr. 5.4, skal innkoples og deretter aktiveres i 

samsvar med kravene i nevnte nummer dersom en feil i reagensforbruket eller en avbrytelse i 

reagensdoseringen ikke er korrigert innen 20 motordriftstimer etter aktivering av varslingssystemet for 

fører beskrevet i nr. 8.4.1 og 8.4.2.» 

h) Nr. 9.2.2.1 skal lyde: 

«9.2.2.1. En særlig teller skal tildeles en hindret EGR-ventil. Telleren for EGR-ventilen skal telle antall 

motordriftstimer der det er bekreftet at en DTC i tilknytning til en hindret EGR-ventil er aktiv.» 

i) Nr. 9.4.1 og 9.4.2 skal lyde: 

«9.4.1. Det systemet for motivering på lavt nivå som er beskrevet i nr. 5.3, skal innkoples og deretter aktiveres 

i samsvar med kravene i nevnte nummer dersom en feil angitt i nr. 9.1 ikke er korrigert innen 36 

motordriftstimer etter aktivering av varslingssystemet for fører beskrevet i nr. 9.3. 

9.4.2. Det systemet for kraftig motivering som er beskrevet i nr. 5.4, skal innkoples og deretter aktiveres i 

samsvar med kravene i nevnte nummer dersom en feil angitt i nr. 9.1 ikke er korrigert innen 100 

motordriftstimer etter aktivering av varslingssystemet for fører beskrevet i nr. 9.3.» 

j) I tillegg 1 gjøres følgende endringer: 

i) Nr. 3.2.3 skal lyde: 

«3.2.3. For å demonstrere aktivering av varslingssystemet i tilfelle feil som kan tilskrives ulovlige inngrep, 

som definert i avsnitt 9 i dette vedlegg, skal utvelgingen skje i samsvar med følgende krav:» 

ii) I nr. 3.3.6.2 skal bokstav a) og b) lyde: 

«a) Varslingssystemet er blitt aktivert med en reagenstilgang som er minst 10 % av kapasiteten i 

reagensbeholderen. 

b) Det «kontinuerlige» varslingssystemet er blitt aktivert med en reagenstilgang som minst er lik verdien 

oppgitt av produsenten i samsvar med bestemmelsene i nr. 6 i dette vedlegg.» 

iii) Nr. 3.4 skal lyde: 

«3.4. Demonstrasjonen av aktiveringen av varslingssystemet anses å være fullført med hensyn til 

reagensnivåer dersom varslingssystemet ved slutten av hver demonstrasjonsprøving som er utført i 

samsvar med nr. 3.2.1, er blitt korrekt aktivert.»  
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iv) Nytt nr. 3.5 innsettes etter nr. 3.4: 

«3.5. Demonstrasjonen av aktiveringen av varslingssystemet anses å være fullført med hensyn til DTC-

utløste hendelser dersom varslingssystemet ved slutten av hver demonstrasjonsprøving som er utført i 

samsvar med nr. 3.2.1, er blitt korrekt aktivert, og DTC-en for den valgte feilen har fått statusen vist i 

tabell 1 i tillegg 2 til dette vedlegg.» 

v) Nr. 4.2 skal lyde: 

«4.2. Prøvingssekvensen skal demonstrere aktiveringen av motiveringssystemet i tilfelle mangel på 

reagens og i tilfelle en av de feilene som er definert i nr. 7, 8 eller 9 i dette vedlegg.» 

vi) I nr. 4.3 skal bokstav a) lyde: 

«a) Godkjenningsmyndigheten skal i tillegg til mangel på reagens velge en av de feilene definert i nr. 7, 8 

eller 9 som tidligere er blitt brukt i demonstrasjonen av varslingssystemet.» 

vii) I nr. 4.4 skal første ledd lyde: 

«Produsenten skal dessuten demonstrere funksjonen til motiveringssystemet under de feilforholdene som er 

definert i nr. 7, 8 eller 9 i dette vedlegg, og som ikke er blitt valgt til de demonstrasjonsprøvingene som er 

beskrevet i nr. 4.1, 4.2 og 4.3.» 

viii) Nr. 4.5.2 skal lyde: 

«4.5.2. Når systemet kontrolleres for sin reaksjon i tilfelle mangel på reagens i beholderen, skal 

motorsystemet kjøres til reagenstilgangen har nådd en verdi på 2,5 % av beholderens nominelle 

fulle kapasitet, eller den verdien som er oppgitt av produsenten i samsvar med nr. 6.3.1 i dette 

vedlegg, der systemet for motivering på lavt nivå vil begynne å fungere.» 

ix) Nr. 4.6.4 skal lyde: 

«4.6.4. Demonstrasjonen av systemet for kraftig motivering skal anses å være fullført dersom produsenten 

ved slutten av hver demonstrasjonsprøving som er utført i samsvar med nr. 4.6.2 og 4.6.3, har 

påvist overfor typegodkjenningsmyndigheten at den påkrevde mekanismen for begrensning av 

kjøretøyets hastighet, er blitt aktivert.» 

x) Nr. 5.2 skal lyde: 

«5.2. Dersom en produsent søker om godkjenning av en motor eller motorfamilie som separat teknisk 

enhet, skal produsenten dokumentere overfor godkjenningsmyndigheten at monterings-

dokumentasjonspakken overholder bestemmelsene i nr. 2.2.4 i dette vedlegg med hensyn til tiltak 

som sikrer at kjøretøyet, ved bruk på vei eller annet passende sted, oppfyller kravene i dette vedlegg 

om kraftig motivering.» 

xi) Nr. 5.4.2 skal lyde: 

«5.4.2. En av de feilene som er definert i nr. 6-9 i dette vedlegg, skal velges av produsenten, og skal 

framkalles eller simuleres på motorsystemet, etter avtale mellom produsenten og 

godkjenningsmyndigheten.» 

k) I tillegg 2 skal nr. 4.4.1 første ledd lyde: 

 «For å oppfylle kravene i dette vedlegg skal systemet omfatte minst fem tellere for å registrere det antall timer 

motoren har vært i drift mens systemet har oppdaget noen av følgende feil:» 

l) I tillegg 5 skal nr. 3.1 bokstav e) lyde: 

«e) antall oppvarmingssykluser og antall motordriftstimer siden opplysninger om «NOx-begrensning» ble 

slettet på grunn av service eller reparasjon,» 
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VEDLEGG II 

«VEDLEGG XVII 

TILGANG TIL OPPLYSNINGER OM OBD-SYSTEMET OG OM REPARASJON OG VEDLIKEHOLD AV 

KJØRETØYER 

1. INNLEDNING 

1.1. I dette vedlegg fastsettes tekniske krav til tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og 

vedlikehold av kjøretøyer. 

2. KRAV 

2.1. Opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer som er tilgjengelige på 

nettsteder, skal følge den felles standarden som er nevnt i artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) nr. 595/2009. Fram til 

denne standarden er vedtatt, skal produsenten framlegge opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og 

vedlikehold av kjøretøyer på en standardisert måte, og slik at det sikres likebehandling i forhold til autoriserte 

forhandlere og reparatører. 

 Personer som ønsker å kopiere eller gjengi opplysningene, skal gjøre dette etter direkte avtale med den aktuelle 

produsenten. Det skal også være mulig å få tilgang til opplysninger om opplæringsmateriale, som kan framlegges 

gjennom andre medier enn på nettsteder. 

 Opplysninger om alle deler av kjøretøyet, slik det identifiseres ved kjøretøyets understellsnummer (VIN) og 

eventuelle ytterligere kriterier, f. eks. akselavstand, motorytelse, tilbehør eller ekstrautstyr, som er montert av 

kjøretøyprodusenten og kan skiftes ut med reservedeler som kjøretøyprodusenten tilbyr sine autoriserte 

reparatører eller forhandlere eller tredjeparter ved henvisning til originaldelenes nummer, skal være tilgjengelige i 

en database som uavhengige aktører har lett tilgang til. 

 Denne databasen skal inneholde kjøretøyets understellsnummer, originaldelenes nummer, originaldelenes navn, 

gyldighetsopplysninger (gyldig fra- og gyldig til-dato), monteringsopplysninger og eventuelt strukturegenskaper. 

 Opplysningene i databasen skal ajourføres jevnlig. Ajourføringene skal særlig omfatte alle endringer av 

enkeltkjøretøyer etter at de er produsert, dersom disse opplysningene er tilgjengelige for autoriserte forhandlere. 

2.2. Tilgang til kjøretøyets sikkerhetsegenskaper som brukes av autoriserte forhandlere og verksteder, skal stilles til 

rådighet for uavhengige aktører under beskyttelse av sikkerhetsteknologi i samsvar med følgende krav: 

a) Opplysningene skal utveksles på en måte som sikrer fortrolighet, integritet og vern mot gjengivelse. 

b) Standarden https//ssl-tls (RFC4346) skal anvendes. 

c) Sikkerhetssertifikater i samsvar med ISO 20828 skal anvendes for gjensidig autentisering av uavhengige 

aktører og produsenter. 

d) Den uavhengige aktørens private kode skal beskyttes av sikker maskinvare. 

 Forumet for tilgang til opplysninger om kjøretøyer nevnt i artikkel 2h skal angi parametrene for å oppfylle disse 

kravene i samsvar med det nåværende utviklingstrinn i teknikken. Den uavhengige aktøren skal godkjennes og 

autoriseres til dette formål på grunnlag av dokumentasjon som viser at vedkommende utøver lovlig virksomhet, 

og at vedkommende ikke har vært straffet for noen relevant kriminell handling. 

2.3. Omprogrammering av styreenheter skal skje i samsvar med ISO 22900-2, SAE J2534 eller TMC RP1210B ved 

hjelp av allment tilgjengelig maskinvare. Ethernet, seriekabel eller LAN-grensesnitt og andre medier som CD, 

DVD eller lagringsinnretninger med halvledere for informasjonsunderholdningssystemer (f.eks. 

navigasjonssystemer, telefon) kan også brukes, men på det vilkåret at ingen egen kommunikasjonsprogramvare 

(f.eks. drivere eller programtillegg) og maskinvare er påkrevd. For å validere kompatibiliteten mellom det 

produsentspesifikke programmet og grensesnittene for kjøretøykommunikasjon (vehicle communication 

interfaces, VCI), som er i samsvar med ISO 22900-2, SAE J2534 eller TMC RP1210B, skal produsenten tilby 

enten en validering av uavhengig utviklede grensesnitt eller de opplysninger og utlån av eventuelt særskilt 

maskinvare som kreves for at en grensesnittprodusent selv skal kunne gjøre en slik validering. Vilkårene i artikkel 

2f nr. 1 får anvendelse på avgifter for slik validering eller for opplysninger og maskinvare. 

2.4. Kravene i nr. 2.3 får ikke anvendelse når det gjelder omprogrammering av hastighetsbegrensere og fartsskrivere. 

2.5. Alle utslippsrelaterte DTC-er skal være i samsvar med vedlegg X.  
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2.6. For tilgang til andre opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer enn dem som 

omhandler sikre deler av kjøretøyet, skal kravene til registrering for en uavhengig aktørs bruk av produsentens 

nettsted omfatte bare de opplysningene som er nødvendige for å bekrefte hvordan betalingen for opplysninger 

skal gjennomføres. Når det gjelder opplysninger om tilgang til kjøretøyets sikre deler, skal den uavhengige 

aktøren framlegge en attest i samsvar med ISO 20828 for å identifisere seg selv og sin organisasjon, og 

produsenten skal svare med sin egen attest i samsvar med ISO 20828 for å bekrefte overfor den uavhengige 

aktøren at vedkommende har tilgang til et lovlig nettsted som tilhører den tiltenkte produsenten. Begge parter skal 

føre en logg over alle slike transaksjoner med angivelse av kjøretøyene og hvilke endringer som er foretatt på 

dem i henhold til denne bestemmelsen. 

2.7. Produsentene skal på sine nettsteder for reparasjonsopplysninger angi typegodkjenningsnummer etter modell. 

2.8. Dersom produsenten anmoder om det, skal samsvar med kravene i tillegg 5 til vedlegg I og i vedlegg XIV til 

forordning (EF) nr. 692/2008 anses som likeverdig med samsvar med dette vedlegg for kjøretøyer i gruppe M1, 

M2, N1 og N2 med en største tillatte masse på høyst 7,5 tonn og kjøretøyer i gruppe M3 i klasse I, klasse II og 

klasse A og klasse B, som definert i vedlegg I til direktiv 2001/85/EF, med en tillatt masse på høyst 7,5 tonn. 

2.9. Godkjenningsmyndigheten skal underrette Kommisjonen om omstendighetene i forbindelse med hver 

typegodkjenning gitt i henhold til nr. 2.8. 
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Tillegg 1 

Produsentens attest om tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av 

kjøretøyer 

(Produsent): … 

(Produsentens adresse) … 

bekrefter at 

det gis tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer i samsvar med 

følgende bestemmelser: 

– artikkel 6 i forordning (EF) nr. 595/2009 og artikkel 2a i forordning (EU) nr. 582/2011, 

– artikkel 4 nr. 6 i forordning (EU) nr. 582/2011, 

– nr. 16 i tillegg 4 til vedlegg I til forordning (EU) nr. 582/2011, 

– nr. 2.1 i vedlegg X til forordning (EU) nr. 582/2011, 

– vedlegg XVII til forordning (EU) nr. 582/2011, 

med hensyn til de kjøretøytypene, motortypene og forurensningsreduserende innretningene som er oppført i vedlegget 

til denne attesten. 

Følgende unntak får anvendelse: Kundetilpasninger(1) — kjøretøyer i små serier(1) — overføringssystemer(1). 

De viktigste nettstedene der det gis tilgang til relevante opplysninger, og som med dette bekreftes å være i samsvar 

med ovennevnte bestemmelser, er oppført i et vedlegg til denne attesten sammen med kontaktopplysninger om 

undertegnede ansvarlige produsents representant. 

Følgende gjelder dersom det er relevant: Produsenten bekrefter med dette også å ha overholdt forpliktelsen angitt i 

artikkel 3 nr. 1a i forordning (EU) nr. 582/2011 om å framlegge de relevante opplysningene om tidligere godkjenninger 

av disse kjøretøytypene senest seks måneder etter datoen for typegodkjenning. 

Sted:  .........................................................................   

Dato:  .........................................................................   

[Underskrift] [Stilling] 

  

(1) Stryk det som ikke passer. 

Vedlegg: 

– Adresser til nettsteder 

– Kontaktopplysninger 
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VEDLEGG I 

til produsentens attest om tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av 

kjøretøyer 

Adresser til nettsteder som det vises til i denne attesten: 
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VEDLEGG II 

til produsentens attest om tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av 

kjøretøyer 

Kontaktopplysninger for produsentens representant som det vises til i denne attesten: 

______ 
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Tillegg 2 

Opplysninger om OBD-systemet 

1. De opplysningene som kreves i henhold til dette tillegg, skal framlegges av kjøretøyprodusenten for å gjøre det 

mulig å produsere reserve- eller servicedeler som er kompatible med OBD-systemer, samt diagnoseverktøy og 

prøvingsutstyr. 

2. Følgende opplysninger skal på anmodning gjøres tilgjengelige for alle interesserte produsenter av deler, 

diagnoseverktøy eller prøvingsutstyr, uten noen form for forskjellsbehandling: 

– En beskrivelse av type og antall forkondisjoneringssykluser som er brukt ved den opprinnelige 

typegodkjenningen av kjøretøyet. 

– En beskrivelse av den typen demonstrasjonssyklus for egendiagnose som ble brukt ved den opprinnelige 

typegodkjenningen av kjøretøyet, for den delen som overvåkes av OBD-systemet. 

– Et uttømmende dokument som beskriver alle overvåkede deler sammen med strategien for påvisning av feil og 

aktivering av feilindikatoren (fast antall kjøringssykluser eller statistisk metode), herunder en liste over 

relevante sekundære overvåkede parametrer for hver del som overvåkes av OBD-systemet, og en liste over alle 

anvendte OBD-koder og formater (med forklaring av hver enkelt) tilknyttet de enkelte utslippsrelaterte delene i 

framdriftssystemet og de enkelte ikke-utslippsrelaterte delene, der overvåking av delen benyttes til å fastslå om 

feilindikatoren skal aktiveres. Særlig for kjøretøytyper som bruker en kommunikasjonsforbindelse i samsvar 

med ISO 15765-4 «Road vehicles — Diagnostics on Controller Area Network (CAN) — Part 4: Requirements 

for emissions-related systems», skal det gis en uttømmende forklaring for dataene angitt i $ 05 Test ID $ 21 til 

FF og dataene angitt i $ 06, og en uttømmende forklaring for dataene angitt i $ 06 Test ID $ 00 til FF for hver 

overvåkings-ID som støttes i OBD-systemet. 

Dersom andre kommunikasjonsprotokoller blir brukt, skal en tilsvarende omfattende forklaring gis. 

Disse opplysningene kan gis i form av en tabell, som følger: 

Del | Feilkode | Overvåkingsstrategi | Kriterier for påvisning av feil | Kriterier for aktivering av feilindikator | 

Sekundære parametrer | Forkondisjonering | Demonstrasjonsprøving | 

Katalysator | P0420 | Signaler fra oksygensensor 1 og 2 | Forskjeller mellom signalene fra sensor 1 og 2 | Tredje 

syklus | Motorturtall, motorbelastning, A/F-modus, katalysatortemperatur | To type 1-sykluser | Type 1 | 

3. Opplysninger som er nødvendige for å framstille diagnoseverktøy 

For å gjøre det mulig å utvikle generiske diagnoseverktøy for reparatører av flere merker skal 

kjøretøyprodusentene stille til rådighet de opplysningene som er nevnt i nr. 3.1, 3.2 og 3.3, på sine nettsteder for 

reparasjonsopplysninger. Disse opplysningene skal omfatte alle funksjoner hos diagnoseverktøy og alle lenker til 

reparasjonsopplysninger og instrukser om feilsøking. Det kan eventuelt kreves en passende avgift for tilgang til 

disse opplysningene. 

3.1. Opplysninger om kommunikasjonsprotokoll 

 Følgende opplysninger skal framlegges og indekseres etter kjøretøyets merke, modell og variant eller andre 

egnede definisjoner som f.eks. VIN eller identifikasjon av kjøretøy eller system: 

a) Alle tilleggsopplysninger om kommunikasjonsprotokollen som er nødvendige for å gi en fullstendig diagnose, 

utover de standardene som er angitt i nr. 4.7.3 i vedlegg 9B til UN-ECE-reglement nr. 49, herunder alle 

tilleggsopplysninger om maskin- eller programvareprotokoll, parameteridentifikasjon, overføringsfunksjoner, 

krav til opprettholdt drift eller feilvilkår. 

b) Detaljerte opplysninger om hvordan feilkoder som ikke er i samsvar med standardene beskrevet i nr. 4.7.3 i 

vedlegg 9B til UN/ECE-reglement nr. 49, skal innhentes og tolkes.. 

c) En liste over alle tilgjengelige driftsdataparametrer, herunder opplysninger om kalibrering og tilgang. 

d) En liste over tilgjengelige funksjonsprøvinger, herunder aktivering av innretning eller kontroll, samt midler til 

å anvende dem. 

e) Detaljerte opplysninger om hvordan opplysninger om alle deler og status, tidsstempler, hvilende 

diagnosefeilkoder og øyeblikksbilder innhentes.  
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f) Tilbakestilling av parametrer for tilpasset læring, koding av varianter og innstilling av reservedeler og 

kundeinnstillinger. 

g) Identifikasjon og variantkoding av elektronisk styreenhet (ECU). 

h) Detaljerte opplysninger om tilbakestilling av serviceindikatorer. 

i) Plassering av uttak for diagnoseverktøy og detaljerte opplysninger om dette. 

j) Identifikasjon av motorkode. 

3.2. Prøving og diagnostisering av OBD-overvåkede deler 

 Følgende opplysninger skal framlegges: 

a) En beskrivelse av prøvingene for å bekrefte deres funksjon på dele- eller kabelnivå. 

b) Prøvingsmetode, herunder prøvingsparametrer og opplysninger om deler. 

c) Detaljerte opplysninger om tilkopling, herunder minste og største inngangs- og utgangsverdier, samt kjøre- og 

belastningsverdier. 

d) Verdier som forventes under bestemte kjøreforhold, herunder tomgang. 

e) Elektriske verdier for delen i statisk og dynamisk tilstand. 

f) Verdier for funksjonsfeil for hvert av tilfellene nevnt ovenfor. 

g) Sekvenser for diagnostisering av funksjonsfeil, herunder feiltrær og styrt eliminering av diagnoser. 

3.3. Data som er nødvendige for å utføre reparasjoner 

 Følgende opplysninger skal framlegges: 

a) Initialisering av en elektronisk styreenhet og del (ved montering av reservedeler). 

b) Initialisering av nye elektroniske styreenheter eller erstatningsenheter, eventuelt ved anvendelse av 

omprogrammeringsteknikker av «pass-through»-typen. 
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Tillegg 3 

Liste over overføringssystemer som omfattes av artikkel 2e 

1. Klimasystemer a) Systemer for temperaturstyring 

b) Motoruavhengig varmeapparat 

c) Motoruavhengig klimaanlegg 

2. Systemer for busser og turvogner a) Systemer for dørstyring 

b) Systemer for dreieskivestyring 

c) Styring av innvendig belysning» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 65/2012 

av 24. januar 2012 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 med hensyn til 

girskiftindikatorer og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 661/2009 av 13. juli 2009 om krav til typegodkjenning for 

den generelle sikkerheten for motorvogner, deres tilhengere og 

systemer, deler og separate tekniske enheter beregnet på slike 

motorvogner(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 661/2009 skal det 

monteres girskiftindikatorer på alle kjøretøyer i gruppe 

M1 som er utstyrt med manuell girkasse og har en 

referansemasse som ikke overstiger 2 610 kg, og 

kjøretøyer som typegodkjenningen utvides for i samsvar 

med artikkel 2 nr. 2 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 715/2007 av 20. juni 2007 om 

typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp 

fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) 

og om tilgang til opplysninger om reparasjon og 

vedlikehold av kjøretøyer(2). 

2) I henhold til forordning (EF) nr. 661/2009 skal det 

fastsettes nærmere tekniske spesifikasjoner for 

girskiftindikatorer ved gjennomføringsbestemmelser. 

Det bør fastsettes særlige framgangsmåter, prøvinger og 

krav til slike typegodkjenninger av girskiftindikatorer 

nå. 

3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 

5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for 

godkjenning av motorvogner og deres tilhengere, og av 

systemer, deler og tekniske enheter til slike kjøretøyer 

(rammedirektiv)(3) bør derfor endres. 

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den tekniske komité for motorvogner — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 28 av 31.1.2012, s. 24, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 157/2012 av  

28. september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 70 av 13.12.2012,  

s. 7. 

(1) EUT L 200 av 31.7.2009, s. 1. 

(2) EUT L 171 av 29.6.2007, s. 1. 

(3) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Virkeområde 

Denne forordning får anvendelse på motorvogner i gruppe M1 

som oppfyller følgende krav: 

– De er utstyrt med manuell girkasse. 

– De har en referansemasse som ikke overstiger 2 610 kg, 

eller typegodkjenningen utvides i samsvar med artikkel 2 nr. 

2 i forordning (EF) nr. 715/2007. 

Denne forordning får ikke anvendelse på «kjøretøyer konstruert 

for å oppfylle særlige samfunnsmessige behov» som definert i 

artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 715/2007. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I tillegg til definisjonene fastsatt i forordning (EF) nr. 661/2009 

menes i denne forordning med: 

1) «kjøretøytype med hensyn til girskiftindikator» en gruppe 

kjøretøyer som ikke skiller seg fra hverandre med hensyn 

til girskiftindikatorens funksjonsegenskaper og den 

logikken girskiftindikatoren bruker til å bestemme når det 

skal angis girskift. Eksempler på forskjellig logikk kan 

være, men er ikke begrenset til: 

i) giring opp angitt ved bestemte motorturtall, 

ii) giring opp angitt når drivstofforbruksdata for motoren 

viser at drivstofforbruket reduseres med minst et 

fastsatt minstenivå ved høyere gir, 

iii) giring opp angitt når det nødvendige dreiemomentet 

kan oppnås ved høyere gir, 

2) «girskiftindikatorens funksjonsegenskaper» et sett av 

inndataparametrer, som motorturtall, nødvendig 

motoreffekt, dreiemoment og deres variasjon over tid, som 

bestemmer girskiftindikatorens angivelser og hvordan 

girskiftindikatorens funksjon avhenger av disse 

parametrene, 

3) «kjøretøyets driftsmodus» en kjøretøytilstand der skifting 

mellom minst to forovergir kan skje, 

2017/EØS/26/11 
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4) «manuell modus» driftsmodus for kjøretøyet der skifting 

mellom alle eller noen av girene alltid er en direkte følge av 

førerens handling, 

5) «eksosutslipp» utslipp som definert i artikkel 3 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 715/2007. 

Artikkel 3 

Vurdering av manuell girkasse 

For å vurdere om en girkasse overholder definisjonen i artikkel 

3 nr. 16 i forordning (EF) nr. 661/2009, skal en girkasse ha 

minst én manuell modus i henhold til artikkel 2 nr. 4 i denne 

forordning for å anses som en «manuell girkasse». For denne 

vurderingen skal automatiske girskift som ikke utføres for å 

optimere driften av kjøretøyet, men som forekommer under 

ekstreme forhold, som for eksempel å beskytte motoren eller 

unngå at den stopper, ikke tas i betraktning. 

Artikkel 4 

EF-typegodkjenning 

1. Produsentene skal sikre at kjøretøyer som bringes i 

omsetning, og som omfattes av artikkel 11 i forordning (EF) 

nr. 661/2009, er utstyrt med girskiftindikator i samsvar med 

kravene i vedlegg I til denne forordning. 

2. For å oppnå EF-typegodkjenning for kjøretøytyper som 

omfattes av artikkel 11 i forordning (EF) nr. 661/2009, skal 

produsenten oppfylle følgende forpliktelser: 

a) utarbeide og framlegge for typegodkjenningsmyndigheten 

et opplysningsdokument i samsvar med mønsteret angitt i 

del 1 i vedlegg II til denne forordning, 

b) framlegge for typegodkjenningsmyndigheten en erklæring 

om at kjøretøyet etter produsentens vurdering oppfyller 

kravene fastsatt i denne forordning, 

c) framlegge for typegodkjenningsmyndigheten et 

opplysningsdokument utarbeidet i samsvar med mønsteret 

angitt i del 2 i vedlegg II til denne forordning, 

d) enten 

i) underrette typegodkjenningsmyndigheten om de 

girskiftpunktene som er bestemt ved analyse som 

fastsatt i siste avsnitt i nr. 4.1 til vedlegg I, eller 

ii) inngi et kjøretøy som er representativt for den 

kjøretøytypen som skal godkjennes, til den tekniske 

instansen som er ansvarlig for å gjennomføre 

typegodkjenningsprøvingene, slik at de kan utføre den 

prøvingen som er beskrevet i nr. 4 i vedlegg I. 

3. Typegodkjenningsmyndigheten skal vurdere samsvar med 

kravene i vedlegg I på grunnlag av de de opplysningene som 

det vises til i nr. 2 bokstav a), b) og c), og resultatene av 

typegodkjenningsprøvingen nevnt i nr. 2 bokstav d). 

Den skal utstede et EF-typegodkjenningsdokument i samsvar 

med mønsteret i del 3 i vedlegg II til denne forordning for 

kjøretøyer som omfattes av artikkel II i forordning (EF) nr. 

661/2009, bare dersom slikt samsvar er fastslått. 

Artikkel 5 

Overvåking av regelverkets virkninger 

Med henblikk på overvåking av virkningene av denne 

forordning og vurdering av behovet for ytterligere utvikling 

skal produsenter og typegodkjenningsmyndigheter på 

anmodning gjøre de opplysningene som er angitt i vedlegg II, 

tilgjengelige for Kommisjonen. Disse opplysningene skal 

behandles som fortrolige av Kommisjonen og dens delegater. 

Artikkel 6 

Endringer i direktiv 2007/46/EF 

Vedlegg I, III, IV, VI og XI til direktiv 2007/46/EF endres i 

samsvar med vedlegg III til denne forordning. 

Artikkel 7 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 24. januar 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

SÆRLIGE KRAV TIL KJØRETØYER SOM ER UTSTYRT MED GIRSKIFTINDIKATORER 

1. Utformingen av girskiftindikatoren 

1.1. Anbefalingen om å skifte gir skal gis gjennom en tydelig visuell angivelse, for eksempel en klar oppfordring om 

å skifte til høyere gir eller gire opp/ned eller et symbol som viser hvilket gir føreren bør skifte til. Den visuelle 

angivelsen kan suppleres med andre angivelser, herunder lyd, forutsatt at disse ikke går ut over sikkerheten. 

1.2. Girskiftindikatoren må ikke forstyrre eller hindre identifikasjon av en kontrollinnretning, betjeningsinnretning 

eller indikator som er obligatorisk eller støtter kjøretøyets funksjonssikkerhet. Uten hensyn til nr. 1.3 skal 

signalet være utformet slik at det ikke avleder førerens oppmerksomhet og ikke forstyrrer korrekt og sikker drift 

av kjøretøyet. 

1.3. Girskiftindikatoren skal være plassert i samsvar med nr. 5.1.2 i UN-ECE-reglement nr. 121. Den skal være 

utformet slik at den ikke kan forveksles med noen annen kontrollinnretning, betjeningsinnretning eller indikator 

som kjøretøyet er utstyrt med. 

1.4. Det kan brukes en displayenhet til å vise girskiftindikatorens angivelser, forutsatt at disse skiller seg i 

tilstrekkelig grad fra andre angivelser, slik at føreren klart og tydelig kan identifisere dem. 

1.5. Girskiftindikatorens angivelser kan under ekstraordinære omstendigheter tilsidesettes eller deaktiveres 

midlertidig. Det er under slike omstendigheter at kjøretøyets sikre drift eller integritet kan settes i fare, herunder 

aktivering av antispinn- eller stabilitetskontrollsystemer, midlertidige skjermbilder fra førerstøttesystemer eller 

hendelser i forbindelse med funksjonsfeil i kjøretøyet. Girskiftindikatoren skal gjenoppta normal drift når de 

ekstraordinære omstendighetene har opphørt, og innen en frist på 10 sekunder – eller mer dersom det er 

begrunnet av særlige tekniske eller situasjonsbetingede årsaker. 

2. Funksjonskrav til girskiftindikatoren (gjelder for alle manuelle modi) 

2.1. Girskiftindikatoren skal også foreslå at føreren skifter gir når drivstofforbruket med det foreslåtte giret anslås å 

være lavere enn det nåværende, tatt i betraktning kravene som er fastsatt i nr. 2.2 og 2.3. 

2.2. Girskiftindikatoren skal være utformet slik at den fremmer en optimal drivstoffbesparende kjørestil under 

rimelig forutsigbare kjøreforhold. Dens hovedformål er å minske kjøretøyets drivstofforbruk når føreren følger 

dens angivelser. De regulerte eksosutslippene skal imidlertid ikke økes uforholdsmessig mye i forhold til den 

opprinnelige tilstanden når føreren følger angivelsene fra girskiftindikatoren. Dessuten bør bruken av 

girskiftindikatoren ikke innvirke negativt på de forurensningsreduserende innretningenes funksjon, som 

katalysatorer, etter en kaldstart. For dette formål bør kjøretøyprodusentene framlegge teknisk dokumentasjon 

for typegodkjenningsmyndigheten som beskriver den effekten bruken av girskiftindikatoren har på kjøretøyets 

regulerte eksosutslipp, i det minste ved konstant kjøretøyhastighet. 

2.3. Bruk av angivelsene fra girskiftindikatoren må ikke sette kjøretøyets driftssikkerhet i fare, f.eks. for å unngå 

motorstopp, utilstrekkelig motorbremsing eller at motorens dreiemomentet ikke er tilstrekkelig når det er behov 

for høy effekt. 

3. Opplysninger som skal gis 

3.1. Produsenten skal framlegge følgende opplysninger for typegodkjenningsmyndigheten. Opplysningene skal 

bestå av to deler: 

a) den «formelle dokumentasjonspakken», som på anmodning kan gjøres tilgjengelig for berørte parter, 

b) den «utvidede dokumentasjonspakken», som skal være strengt fortrolig. 

3.1.1. Den formelle dokumentasjonspakken skal inneholde: 

a) en beskrivelse av et fullstendig sett av utforminger av girskiftindikatorer som er montert på kjøretøyer som 

del av kjøretøytypen med hensyn til girskiftindikatoren, og dokumentasjon på at de er i samsvar med 

kravene i nr. 1, 

b) dokumentasjon i form av data eller tekniske vurderinger, for eksempel modellberegningsdata, diagrammer 

som viser utslipp eller drivstofforbruk, eller utslippsprøvinger, som viser at girskiftindikatoren effektivt gir 

føreren relevante girskiftanbefalinger til riktig tid for å oppfylle kravene i nr. 2, 

c) en forklaring av girskiftindikatorens formål, bruk og funksjoner i et avsnitt om girskiftindikatoren i 

brukerhåndboken som ledsager kjøretøyet. 
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3.1.2. Den utvidede dokumentasjonspakken skal omfatte girskiftindikatorens konstruksjon, særlig dens 

funksjonsegenskaper. 

3.1.3. Uansett bestemmelsene i artikkel 5 skal den utvidede dokumentasjonspakken forbli strengt fortrolig mellom 

typegodkjenningsmyndigheten og produsenten. Den kan oppbevares av typegodkjenningsmyndigheten eller 

kan, etter typegodkjenningsmyndighetens skjønn, oppbevares av produsenten. Dersom produsenten beholder 

dokumentasjonspakken, skal den identifiseres og dateres av typegodkjenningsmyndigheten så snart den er 

gjennomgått og godkjent. Den skal kunne kontrolleres av godkjenningsmyndigheten på tidspunktet for 

godkjenning eller når som helst når godkjenningen er gyldig. 

3.2. Produsenten skal forklare girskiftindikatorens formål, bruk og funksjoner i et avsnitt om girskiftindikatoren i 

brukerhåndboken som ledsager kjøretøyet. 

4. Virkningen av girskiftindikatorens anbefalte girskiftpunkter på drivstofføkonomien skal bestemmes etter 

følgende framgangsmåte: 

4.1. Bestemmelse av kjøretøyhastigheter der girskiftindikatoren anbefaler at det skiftes til høyere gir 

 Denne prøvingen skal utføres på et oppvarmet kjøretøy på et rulledynamometer i samsvar med den 

hastighetsprofilen som er beskrevet i tillegg 1 til dette vedlegg. Girskiftindikatorens anbefalinger for skift til et 

høyere gir følges, og kjøretøyets hastighet når girskiftindikatoren anbefaler girskift, registreres. Prøvingen skal 

gjentas tre ganger. 

 Vn
GSI angir den gjennomsnittshastigheten der girskiftindikatoren anbefaler å skifte fra gir n (n = 1, 2, …, #g) til 

gir n + 1, bestemt ut fra de tre prøvingene, der #g angir kjøretøyets antall forovergir. For dette formål skal det 

bare tas hensyn til anbefalinger fra girskiftindikatoren i fasen før den høyeste hastigheten er nådd, og det ses 

bort fra alle anbefalinger fra girskiftindikatoren under retardasjonen. 

 I forbindelse med følgende beregninger fastsettes V0
GSI til 0 km/t, og V#g

GSI til 140 km/t eller kjøretøyets 

høyeste hastighet, avhengig av hva som er minst. Dersom kjøretøyet ikke kan nå en hastighet på 140 km/t, skal 

kjøretøyet kjøres med sin høyeste hastighet til det følger hastighetsprofilen i figur I.1. 

 Alternativt kan de anbefalte girskifthastighetene bestemmes gjennom en analyse som er fastsatt av produsenten 

på grunnlag av den algoritmen for girskiftindikatoren som finnes i den utvidede dokumentasjonspakken levert i 

henhold til nr. 3.1. 

4.2. Standard girskiftpunkter 

 Vn
std angir den hastigheten der en typisk fører antas å gire opp fra gir n til gir n + 1 uten anbefaling fra 

girskiftindikatoren. På grunnlag av de girskiftpunktene som er definert i  type 1-utslippsprøving(1), defineres 

følgende standard girskifthastigheter: 

V0
std = 0 km/t 

V1
std = 15 km/t 

V2
std = 35 km/t 

V3
std = 50 km/t 

V4
std = 70 km/t 

V5
std = 90 km/t 

V6
std = 110 km/t 

V7
std = 130 km/t 

V8
std = V#g

GSI 

 Vn
min angir den minste hastigheten som kjøretøyet kan kjøres i på gir n uten at motoren stopper, og Vn

max angir 

den høyeste hastigheten som kjøretøyet kan kjøres i på gir n uten at motoren skades. 

 Dersom Vn
std i henhold til denne listen er mindre enn Vn + 1

min, settes Vn
std til V

n + 1
min. Dersom Vn

std i henhold til 

denne listen er større enn Vn
max, settes Vn

std til V
n

max (n = 1, 2, …, #g – 1). 

 Dersom V#g
std i henhold til denne framgangsmåten er mindre enn V#g

GSI, settes den til V#g
GSI.  

  

(1) Som definert i vedlegg 4a til UN-ECE-reglement nr. 83, endringsserie 05. 
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4.3. Hastighetskurver for drivstofforbruk 

 Produsenten skal opplyse typegodkjenningsmyndigheten om den funksjonelle sammenhengen mellom 

kjøretøyets drivstofforbruk og konstant kjøretøyhastighet ved kjøring med gir n etter følgende regler. 

 FCn
i angir drivstofforbruket uttrykt i kg/t (kilogram per time) når kjøretøyet kjører ved konstant hastighet v i = i 

× 5 km/t – 2,5 km/t (der i er et positivt heltall) på gir n. Disse opplysningene skal gis av produsenten for hvert 

gir n (n = 1, 2, …, #g) og vn
min ≤ vi ≤ vn

max. Disse verdiene for drivstofforbruk skal fastsettes under identiske 

omgivelsesforhold som tilsvarer en realistisk kjøresituasjon som kan være fastsatt av kjøretøyprodusenten, ved 

hjelp av en fysisk prøving eller en passende beregningsmodell som er avtalt mellom godkjenningsmyndigheten 

og produsenten. 

4.4. Kjøretøyets hastighetsfordeling 

 Følgende fordeling bør brukes ved sannsynligheten Pi for at kjøretøyet kjører med en hastighet v, der vi – 

2,5 km/t < v ≤ vi + 2,5 km/h (i = 1, …, 28): 

i Pi i Pi 

1 4,610535879 15 2,968643201 

2 5,083909299 16 2,61326375 

3 4,86818148 17 2,275220718 

4 5,128313511 18 2,014651418 

5 5,233189418 19 1,873070659 

6 5,548597362 20 1,838715054 

7 5,768706442 21 1,982122053 

8 5,881761847 22 2,124757402 

9 6,105763476 23 2,226658166 

10 6,098904359 24 2,137249569 

11 5,533164348 25 1,76902642 

12 4,761325003 26 1,665033625 

13 4,077325232 27 1,671035353 

14 3,533825909 28 0,607049046 

 Dersom kjøretøyets høyeste hastighet tilsvarer trinn i og i < 28, skal verdiene Pi + 1 til P28 legges til Pi. 

4.5. Bestemmelse av modellen for drivstofforbruk 

 FCGSI angir drivstofforbruket til kjøretøyet når føreren følger anbefalingene fra girskiftindikatoren: 

 FCGSI
i = FCn

i, der Vn – 1
GSI ≤ vi < Vn

GSI (for n = 1, …, #g) og FCGSI
i = 0 dersom vi ≥ V#g

GSI 

  

FCstd angir kjøretøyets drivstofforbruk når standard girskiftpunkter brukes: 

 FCstd
i = FCn

i, der Vn – 1
std ≤ vi < Vn

std (for n = 1, …, #g) og FCstd
i = 0 dersom vi ≥ V#g

GSI 

  

Den relative reduksjonen i drivstofforbruk når anbefalingen til girskiftindikatoren i modellen følges, beregnes 

som følger: 

 FCrel. Save = (1 – FCGSI/FCstd) × 100 %  
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4.6. Dataregistrering 

 Følgende opplysninger skal registreres: 

– verdiene for Vn
GSI som fastsatt i samsvar med nr. 4.1, 

– verdiene for FCn
i i hastighetskurven for drivstofforbruk, som produsenten skal underrette om i samsvar med 

nr. 4.3, 

– verdiene for FCGSI, FCstd og FCrel. Save beregnet i samsvar med nr. 4.5. 

 ______  
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Tillegg 1 

Beskrivelse av kjøretøyets hastighetsprofil som nevnt i nr. 4.1 

Nummer Driftsstilling 
Akselerasjon 

(m/s2) 

Hastighet 

km/t 

Samlet tid 

(s) 

1 Tomgang 0 0 20 

2 

Akselerasjon 

1,1 0-31,68 28 

3 0,7 31,68-49,32 35 

4 0,64 49,32-79,27 48 

5 0,49 79,27-109,26 65 

6 0,3 109,26-128,70 83 

7 0,19 128,70-140,33 100 

8 Konstant hastighet 0 140,33 105 

9 

Retardasjon 

–0,69 140,33-80,71 129 

10 –1,04 80,71-50,76 137 

11 –1,39 50,76-0 147 

12 Tomgang 0 0 150 

Toleransene for avvik fra denne hastighetsprofilen er definert i nr. 6.1.3.4 i vedlegg 4a til UN-ECE-reglement nr. 83, 

endringsserie 05. 
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Figur I.1 

Grafisk framstilling av hastighetsprofilen nevnt i nr. 4.1. Heltrukket linje: hastighetsprofil. Stiplet linje: 

toleranser for avvik fra denne hastighetsprofilen 
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Tabellen nedenfor beskriver hastighetsprofilen sekund for sekund. Dersom kjøretøyet ikke kan nå en hastighet på 140 

km/t, skal det kjøres med sin høyeste hastighet til det følger hastighetsprofilen over. 

Tid (s) Hastighet (km/t) Tid (s) Hastighet (km/t) Tid (s) Hastighet (km/t) 

0 0,00 51 84,56 101 140,33 

1 0,00 52 86,33 102 140,33 

2 0,00 53 88,09 103 140,33 

3 0,00 54 89,86 104 140,33 

4 0,00 55 91,62 105 140,33 

5 0,00 56 93,38 106 137,84 

6 0,00 57 95,15 107 135,36 

7 0,00 58 96,91 108 132,88 

8 0,00 59 98,68 109 130,39 

9 0,00 60 100,44 110 127,91 

10 0,00 61 102,20 111 125,42 

11 0,00 62 103,97 112 122,94 

12 0,00 63 105,73 113 120,46 

13 0,00 64 107,50 114 117,97 

14 0,00 65 109,26 115 115,49 

15 0,00 66 110,34 116 113,00 

16 0,00 67 111,42 117 110,52 

17 0,00 68 112,50 118 108,04 

18 0,00 69 113,58 119 105,55 

19 0,00 70 114,66 120 103,07 

20 0,00 71 115,74 121 100,58 

21 3,96 72 116,82 122 98,10 

22 7,92 73 117,90 123 95,62 

23 11,88 74 118,98 124 93,13 

24 15,84 75 120,06 125 90,65 

25 19,80 76 121,14 126 88,16 

26 23,76 77 122,22 127 85,68 

27 27,72 78 123,30 128 83,20 

28 31,68 79 124,38 129 80,71 

29 34,20 80 125,46 130 76,97 

30 36,72 81 126,54 131 73,22 

31 39,24 82 127,62 132 69,48 

32 41,76 83 128,70 133 65,74 

33 44,28 84 129,38 134 61,99 

34 46,80 85 130,07 135 58,25 

35 49,32 86 130,75 136 54,50 

36 51,62 87 131,44 137 50,76 

37 53,93 88 132,12 138 45,76 

38 56,23 89 132,80 139 40,75 

39 58,54 90 133,49 140 35,75 

40 60,84 91 134,17 141 30,74 

41 63,14 92 134,86 142 25,74 

42 65,45 93 135,54 143 20,74 

43 67,75 94 136,22 144 15,73 

44 70,06 95 136,91 145 10,73 

45 72,36 96 137,59 146 5,72 

46 74,66 97 138,28 147 0,72 

47 76,97 98 138,96 148 0,00 

48 79,27 99 139,64 149 0,00 

49 81,04 100 140,33 150 0,00 

50 82,80     
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VEDLEGG II 

DEL 1 

Opplysningsdokument 

MØNSTER 

Opplysningsdokument nr. … om EF-typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til girskiftindikatorer. 

Opplysningene nedenfor skal eventuelt gis i tre eksemplarer og følges av en innholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger 

skal være i passende målestokk, være tilstrekkelig detaljerte og leveres på et ark i A4-format eller brettet til den 

størrelsen. Eventuelle fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte. 

Dersom systemene, delene eller de separate tekniske enhetene har elektronisk styrte funksjoner, skal det gis 

opplysninger om ytelse. 

Opplysninger angitt i nr. 0, 3 og 4 i tillegg 3 til vedlegg I til forordning EF nr. 692/2008(1): 

4.11. Girskiftindikator 

4.11.1. Lydindikasjon finnes: ja/nei(2). Dersom ja, beskrivelse av lyden og lydnivået ved førerens øre i dB(A). 

(Lydindikasjon kan alltid slås av/på):  ..................................................................................................................  

4.11.2. Opplysninger i samsvar med nr. 4.6 i vedlegg I (verdi oppgitt av produsenten):  .................................................  

4.11.3. Opplysninger i samsvar med nr. 3.1.1 i vedlegg I:  ..............................................................................................  

4.11.4. Opplysninger i samsvar med nr. 3.1.2 i vedlegg I:  ..............................................................................................  

4.11.5. Fotografier og/eller tegninger av girskiftindikatoren og en kort beskrivelse av delene i systemet og deres 

funksjon:  .............................................................................................................................................................  

4.11.6. Opplysninger om girskiftindikatoren i kjøretøyets brukerhåndbok:  ....................................................................  

  

(1) EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1. 

(2) Stryk det som ikke passer. 
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DEL 2 

MØNSTER 

Samsvarssertifikat fra produsenten om at girskiftindikatoren oppfyller kravene 

(Produsent): 

(Produsentens adresse): 

bekrefter at 

de kjøretøytypene som er oppført i vedlegget til denne attesten, er i samsvar med bestemmelsene i forordning (EU) 

nr. 65/2012 når det gjelder girskiftindikatorer. 

Sted: [………] 

Dato: [………] 

[Underskrift] [Stilling] 

Vedlegg: 

– Liste over kjøretøytyper som dette sertifikatet gjelder. 
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DEL 3 

EF-typegodkjenningsdokument 

MØNSTER 

[største format: A4 (210 × 297 mm)] 

EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT 

EF-typegodkjenningsmyndighetens 

stempel 

Melding om: 

– EF-typegodkjenning(1) 

– utvidelse av EF-typegodkjenning(1) 

– nektelse av EF-typegodkjenning(1) 

– tilbakekalling av EF-typegodkjenning(1) 

av en type kjøretøy med hensyn til girskiftindikator 

i henhold til forordning (EU) nr. 65/2012, sist endret ved forordning (EU) nr. …/2012(1) 

EF-typegodkjenningsnummer:  .......................................................................................................................................  

Begrunnelse for utvidelse:  .............................................................................................................................................  

AVSNITT I 

0.1. Merke (produsentens firma):  .................................................................................................................................  

0.2. Type:  .....................................................................................................................................................................  

0.2.1. Eventuell(e) handelsbetegnelse(r):  .....................................................................................................................  

0.3. Kjøretøyet er eventuelt slik merket for identifikasjon av typen:  ............................................................................  

0.3.1. Merkingens plassering:  ......................................................................................................................................  

0.4. Kjøretøygruppe:  ....................................................................................................................................................  

0.5. Produsentens navn og adresse:  ..............................................................................................................................  

0.8. Monteringsanleggets/-anleggenes navn og adresse(r):  ..........................................................................................  

0.9. Navn og adresse til produsentens eventuelle representant:  ....................................................................................  
  

  

(1) Stryk det som ikke passer. 
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AVSNITT II 

1. Utfyllende opplysninger (eventuelle): Se tilføyelse 

2. Teknisk instans som er ansvarlig for prøvingene og vurderingene: 

3. Prøvingsrapportens dato: 

4. Prøvingsrapportens nummer: 

5. Opplysninger i samsvar med nr. 4.6 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 65/2012 (bestemt ved typegodkjenningen): 

6. Eventuelle merknader: Se tilføyelse 

7. Sted: 

8. Dato: 

9. Underskrift: 

Vedlegg: Opplysningspakke 

Prøvingsrapport 

Ytterligere opplysninger: … 

Tilføyelse til EF-typegodkjenningsdokument nr. … om … 

 ______  
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VEDLEGG III 

ENDRINGER I RAMMEDIREKTIV 2007/46/EF 

I direktiv 2007/46/EF gjøres følgende endringer: 

1. I vedlegg I skal nye numre lyde: 

«4.11. Girskiftindikator 

4.11.1. Lydindikasjon finnes: ja/nei(1). Dersom ja, beskrivelse av lyden og lydnivået ved førerens øre i dB(A). 

(Lydindikasjon kan alltid slås av/på) 

4.11.2. Opplysninger i samsvar med nr. 4.6 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 65/2012 (verdi oppgitt av 

produsenten) 

4.11.3. Fotografier og/eller tegninger av girskiftindikatoren og en kort beskrivelse av delene i systemet og deres 

funksjon:» 

2. I vedlegg III skal nye numre lyde: 

«4.11. Girskiftindikator 

4.11.1. Lydindikasjon finnes: ja/nei(1). Dersom ja, beskrivelse av lyden og lydnivået ved førerens øre i dB(A). 

(Lydindikasjon kan alltid slås av/på) 

4.11.2. Opplysninger i samsvar med nr. 4.6 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 65/2012 (bestemt ved 

typegodkjenningen)» 

3. I del I i vedlegg IV gjøres følgende endringer: 

a) I tabellen skal nytt nr. 63.1 lyde: 

Emne Rettsakt Henvisning til EFT/EUT 

Gyldighetsområde 

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

«63.1 Girskift-

indikatorer 

(EU) nr. 65/2012 L 28 av 31.1.2012, 

s. 24. 

X»          

b) I tabellen i tillegget skal nytt nr. 63.1 lyde: 

 Emne Rettsakt Henvisning til EUT/EFT M1 

«63.1 Girskiftindikatorer (EU) nr. 65/2012 L 28 av 31.1.2012, s. 24. —» 

4.  I tillegget til vedlegg VI, i tabellen, skal nytt nr. 63.1 lyde: 

Emne Rettsakt Endret ved 
Gjelder for 

følgende versjoner 

«63.1 Girskiftindikatorer (EU) nr. 65/2012»   
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5. I vedlegg XI gjøres følgende endringer: 

a) I tabellen i tillegg 1 skal nytt nr. 63.1 lyde: 

Nummer Emne Rettsakt M1 ≤ 2 500 kg(1) M1 > 2 500 kg(1) M2 M3 

«63.1 Girskift-

indikatorer 

(EU) nr. 65/2012 G G»   

b) I tabellen i tillegg 2 skal nytt nr. 63.1 lyde: 

Nummer Emne Rettsakt M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

«63.1 Girskiftindikatorer (EU) nr. 65/2012 G»          

c) I tabellen i tillegg 3 skal nytt nr. 63.1 lyde: 

Nummer Emne Rettsakt M1 

«63.1 Girskiftindikatorer (EU) nr. 65/2012 G» 

d) I tabellen i tillegg 4, mellom kolonnene «Rettsakt» og «M2», innsettes kolonnen «M1», og nytt nr. 63.1 skal 

lyde: 

Nummer Emne Rettsakt M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

«63.1 Girskiftindikatorer (EU) nr. 65/2012 G»          
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 1007/2011 

av 27. september 2011 

om tekstilfibernavn og tilknyttet etikettering og merking av fibersammensetningen i 

tekstilprodukter samt om oppheving av rådsdirektiv 73/44/EØF og europaparlaments- og 

rådsdirektiv 96/73/EF og 2008/121/EF(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

under henvisning til forslag fra Den europeiske økonomiske og 

sosiale komité(1), 

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Rådsdirektiv 73/44/EØF av 26. februar 1973 om 

tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 

kvantitative analyser av ternære fiberblandinger(3), 

europaparlaments- og rådsdirektiv 96/73/EF av 

16. desember 1996 om visse metoder for kvantitative 

analyser av binære tekstilfiberblandinger(4) og 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/121/EF av 

14. januar 2009 om navn på tekstilprodukter(5) er blitt 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 272 av 18.10.2011,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 158/2012 av 28. 

september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 70 av 13.12.2012, s. 9. 

(1) EUT C 255 av 22.9.2010, s. 37. 

(2) Europaparlamentets holdning av 18. mai 2010 (EUT C 161 E av 

31.5.2011, s. 179) og Rådets holdning ved første behandling av 

6. desember 2010 (EUT C 50 E av 17.2.2011, s. 1). 

Europaparlamentets holdning av 11. mai 2011 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 19. juli 2011. 

(3) EFT L 83 av 30.3.1973, s. 1. 

(4) EFT L 32 av 3.2.1997, s. 1. 

(5) EUT L 19 av 23.1.2009, s. 29. 

endret flere ganger. Ettersom ytterligere endringer skal 

foretas, bør nevnte rettsakter av klarhetshensyn erstattes 

med én enkelt rettsakt. 

2) Unionens rettsakter om tekstilfibernavn og tilknyttet 

etikettering og merking av fibersammensetning i 

tekstilprodukter har et svært teknisk innhold, med 

nærmere bestemmelser som regelmessig må tilpasses. 

For å unngå at medlemsstatene må innarbeide de 

tekniske endringene i nasjonal lovgivning, og slik 

redusere den administrative byrden for nasjonale 

myndigheter, og for å gjøre det mulig raskere å vedta 

nye tekstilfibernavn som skal anvendes samtidig i hele 

Unionen, synes en forordning å være det best egnede 

juridiske virkemiddelet for å forenkle lovgivningen. 

3) For å fjerne mulige hindringer for et velfungerende 

indre marked som skyldes at medlemsstatene har ulike 

bestemmelser om tekstilfibernavn og tilknyttet 

etikettering og merking av fibersammensetning i 

tekstilprodukter, er det nødvendig å harmonisere 

tekstilfibernavnene og opplysningene som finnes på 

etiketter, merker og i dokumenter som følger med 

tekstilproduktene på ulike trinn i produksjonen, 

bearbeidingen og distribusjonen av dem. 

4) Kravene til etikettering og merking som fastsettes i 

denne forordning, bør ikke få anvendelse i tilfeller der 

tekstilprodukter kontraheres til hjemmearbeidende 

personer eller til selvstendige foretak med sikte på 

videre bearbeiding uten at gjensidig forpliktende salg 

finner sted, eller der selvstendige skreddere framstiller 

skreddersydde tekstilprodukter. Unntakene bør 

imidlertid begrenses til transaksjoner mellom 

hjemmearbeidende personer eller selvstendige foretak 

og personer som kontraherer arbeid til dem, og mellom 

selvstendige skreddere og forbrukere. 

0000/XXX/00/00 2017/EØS/26/12 
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5) Denne forordning fastsetter harmoniserte bestemmelser 

med hensyn til visse sider ved etikettering og merking 

av tekstiler, særlig tekstilfibernavn. Annen etikettering 

og merking kan forekomme, forutsatt at den ikke 

omfatter samme virkeområde som denne forordning, og 

at den er forenlig med traktatene. 

6) Det er hensiktsmessig å fastsette regler som gjør det 

mulig for produsenter å søke om at et nytt 

tekstilfibernavn oppføres i vedleggene til denne 

forordning. 

7) Det må også fastsettes bestemmelser om visse produkter 

som ikke utelukkende består av tekstiler, men der 

tekstiler utgjør en vesentlig bestanddel av produktet, 

eller der markedsdeltakeren viser spesielt til dette. 

8) Det er hensiktsmessig å fastsette regler for etikettering 

eller merking av visse tekstilprodukter som inneholder 

ikke-tekstildeler av animalsk opprinnelse. I denne 

forordning bør det særlig fastsettes krav for å angi 

forekomst av ikke-tekstildeler av animalsk opprinnelse 

ved etikettering og merking av tekstilprodukter som 

inneholder slike deler, for å gjøre det mulig for 

forbrukerne å foreta velbegrunnede valg. Etiketteringen 

eller merkingen skal ikke være villedende. 

9) Toleransen for fremmedfibrer, som ikke skal angis på 

etiketter og merker, bør få anvendelse på både rene 

produkter og blandingsprodukter. 

10) Etikettering eller merking av fibersammensetning bør 

være obligatorisk for å sikre at riktige og ensartede 

opplysninger gjøres tilgjengelig for alle forbrukere i 

Unionen. Denne forordning bør imidlertid ikke være til 

hinder for at markedsdeltakere i tillegg angir forekomst 

av små mengder av fibrer som krever særlig 

oppmerksomhet for å bevare tekstilproduktets 

opprinnelige kvalitet. Dersom det er teknisk vanskelig å 

angi fibersammensetningen i et produkt på 

produksjonstidspunktet, bør det være mulig å angi på 

merkingen eller etiketten de fibrene som eventuelt er 

kjent på dette tidspunktet, forutsatt at de utgjør en viss 

prosentandel av det ferdige produktet. 

11) For å unngå forskjeller i medlemsstatenes praksis er det 

nødvendig å fastsette nøyaktige metoder for etikettering 

og merking av visse tekstilprodukter som er sammensatt 

av to eller flere bestanddeler, og å spesifisere hvilke 

bestanddeler i tekstilproduktene som det ikke skal tas 

hensyn til ved etikettering, merking og analysering. 

12) Tekstilprodukter som bare er underlagt kravet om 

fellesmerking, og tekstilprodukter som selges metervis 

eller avskåret, bør gjøres tilgjengelige på markedet på en 

slik måte at forbrukeren fullt ut kan gjøre seg kjent med 

opplysningene på den ytre emballasjen eller på rullen. 

13) Det bør fastsettes visse vilkår for bruk av 

tekstilfibernavn eller beskrivelser av 

fibersammensetninger som nyter særlig anseelse blant 

brukere og forbrukere. For å gi brukere og forbrukere 

opplysninger er det videre hensiktsmessig at 

tekstilfibernavnene har tilknytning til fibrenes 

egenskaper. 

14) Medlemsstatenes markedstilsyn for produkter som 

omfattes av denne forordning, er underlagt 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008 

av 9. juli 2008 om fastsettelse av kravene til 

akkreditering og markedstilsyn for markedsføring av 

produkter(1) og europaparlaments- og rådsdirektiv 

2001/95/EF av 3. desember 2001 om alminnelig 

produktsikkerhet(2). 

15) Det er nødvendig å fastsette prøvetakings- og 

analysemetoder for tekstilprodukter for å utelukke 

enhver mulighet for at det kan reises tvil om de metoder 

som er anvendt. Metodene som anvendes i 

medlemsstatene ved offisielle tester for å fastsette 

fibersammensetningen i tekstilprodukter som består av 

binære og ternære fiberblandinger, bør være ensartede 

når det gjelder både forbehandlingen av prøven og den 

kvantitative analysen. For å forenkle denne forordning 

og tilpasse til den tekniske utvikling de ensartede 

metodene som er fastsatt i den, er det hensiktsmessig at 

metodene omgjøres til harmoniserte standarder. 

Kommisjonen bør for dette formål lede overgangen fra 

det nåværende systemet, som er basert på metodene 

fastsatt i denne forordning, til et harmonisert 

standardbasert system. Anvendelsen av ensartede 

metoder for å analysere tekstilprodukter som består av 

binære og ternære fiberblandinger, vil lette det frie 

varebyttet av disse produktene og dermed bidra til at det 

indre marked fungerer bedre. 

16) Med hensyn til binære tekstilfiberblandinger som det 

ikke finnes noen ensartet analysemetode for på 

unionsplan, bør laboratoriet som har ansvar for 

testingen, tillates å bestemme sammensetningen av disse 

blandingene og å angi i analyserapporten oppnådd 

resultat, anvendt metode og metodens grad av 

nøyaktighet. 

  

(1) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30. 

(2) EFT L 11 av 15.1.2002, s. 4. 
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17) Denne forordning bør fastsette de tillatte toleranser som 

skal anvendes på hver enkelt fibers tørrvekt når 

tekstilprodukters fibersammensetning bestemmes ved 

analyse, og bør angi to forskjellige tillatte toleranser til 

beregning av sammensetningen av kardede eller 

kjemmede produkter som inneholder ull og/eller 

dyrehår. Ettersom det ikke alltid er mulig å fastslå om et 

produkt er kardet eller kjemmet, kan det føre til 

motstridende resultater ved anvendelse av toleransene i 

forbindelse med samsvarskontroll av tekstilprodukter i 

Unionen, og laboratoriene som foretar slike kontroller, 

bør derfor få tillatelse til å benytte én enkelt tillatt 

toleranse i tvilstilfeller. 

18) Det bør fastsettes regler for produkter som er fritatt for 

de alminnelige kravene om etikettering og merking som 

er fastsatt i denne forordning, særlig for 

engangsprodukter eller produkter som det bare kreves 

fellesmerking for. 

19) Villedende handelspraksis, herunder framlegging av 

uriktige opplysninger som får forbrukerne til å ta en 

transaksjonsbeslutning som de ellers ikke ville tatt, er 

forbudt ved europaparlaments- og rådsdirektiv 

2005/29/EF av 11. mai 2005 om foretaks urimelige 

handelspraksis overfor forbrukere på det indre 

marked(1) og omfattes av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 2006/2004 av 27. oktober 2004 

om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med 

ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning(2). 

20) Forbrukervern krever gjennomsiktige og 

sammenhengende handelsregler, herunder med hensyn 

til opprinnelsesangivelse. Slike opplysninger bør gi 

forbrukerne mulighet til å få fullstendig kjennskap til 

opprinnelsen til produktene de kjøper, slik at de vernes 

mot svikefulle, unøyaktige eller villedende påstander 

om opprinnelse. 

21) Den europeiske tekstilsektoren er utsatt for 

forfalskninger, noe som skaper problemer med hensyn 

til forbrukervern og forbrukeropplysninger. 

Medlemsstatene bør særlig være oppmerksomme på 

gjennomføringen av overgripende unionsregelverk og 

tiltak som gjelder forfalskede produkter på området 

tekstilprodukter, for eksempel rådsforordning (EF) 

nr. 1383/2003 av 22. juli 2003 om tollmyndighetenes 

tiltak overfor varer som mistenkes å krenke visse 

immaterialrettigheter, og hvilke tiltak som skal treffes 

overfor varer som er funnet å krenke slike rettigheter(3). 

  

(1) EUT L 149 av 11.6.2005, s. 22. 

(2) EUT L 364 av 9.12.2004, s. 1. 

(3) EUT L 196 av 2.8.2003, s. 7. 

22) Det er hensiktsmessig å fastsette en framgangsmåte for 

å oppføre nye tekstilfibernavn i vedleggene til denne 

forordning. Denne forordning bør derfor fastsette krav 

til søknader fra produsenter eller andre personer som 

opptrer på deres vegne, om tilføyelse av nye 

tekstilfibernavn i disse vedleggene. 

23) Det er nødvendig at produsenter eller andre personer 

som opptrer på deres vegne, som ønsker å tilføye et nytt 

tekstilfibernavn i vedleggene til denne forordning, 

sammen med de tekniske data som skal framlegges med 

søknaden, vedlegger tilgjengelige vitenskapelige 

opplysninger om mulige allergiske reaksjoner på eller 

andre skadevirkninger for menneskers helse av den nye 

tekstilfiberen, herunder resultater av undersøkelser 

foretatt for dette formål i samsvar med relevant 

unionsregelverk. 

24) Myndighet til å vedta rettsakter i samsvar med 

artikkel 290 i traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte bør delegeres til Kommisjonen når det gjelder 

fastsettelse av tekniske kriterier og 

saksbehandlingsregler for godkjenning av høyere 

toleranser, endring av vedlegg II, IV, V, VI, VII, VIII 

og IX for å tilpasse dem til den tekniske utvikling samt 

endring av vedlegg I for å oppføre flere nye 

tekstilfibernavn på listen i nevnte vedlegg. Det er særlig 

viktig at Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd 

under sitt forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå. 

Kommisjonen bør ved forberedelse og utarbeiding av 

delegerte rettsakter sikre at relevante dokumenter 

oversendes Europaparlamentet og Rådet samtidig, til 

rett tid og på en egnet måte. 

25) Ettersom målene for denne forordning ikke kan nås i 

tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn 

av dens omfang bedre kan nås på unionsplan, kan 

Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet 

som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske 

union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet 

fastsatt i nevnte artikkel går denne forordning ikke 

lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene. 

26) For å fjerne eventuelle hindringer for et velfungerende 

indre marked som skyldes at medlemsstatene har ulike 

bestemmelser eller praksiser, og for å holde tritt med 

utviklingen av elektronisk handel og takle framtidige 

utfordringer i markedet for tekstilprodukter, bør 

harmonisering eller standardisering av andre sider ved 

tekstilmerking undersøkes. For dette formål oppfordres 

Kommisjonen til å framlegge for Europaparlamentet og 

Rådet en rapport om mulige nye krav til merking som 
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skal innføres på unionsplan for å lette det frie varebyttet 

av tekstilprodukter i det indre marked og oppnå et høyt 

nivå av forbrukervern i hele Unionen. Rapporten bør 

særlig undersøke forbrukernes syn på hvor mye 

informasjon som bør angis på tekstilproduktenes 

etiketter, og hvilke andre metoder enn merking som kan 

anvendes for å gi forbrukerne tilleggsopplysninger. 

Rapporten bør utarbeides på grunnlag av et omfattende 

samråd med relevante berørte parter, herunder 

forbrukere, og bør ta hensyn til eksisterende beslektede 

europeiske og internasjonale standarder. Rapporten bør 

særlig undersøke omfanget av og særtrekk ved mulige 

harmoniserte regler for opprinnelsesangivelse, idet det 

tas hensyn til resultatene av utviklingen av mulige 

overgripende regler for opprinnelsesstat, merverdien for 

forbrukeren av mulige krav til merking som gjelder 

tekstilproduktenes pleie, størrelse, farlige stoffer, 

antennelighet og miljøprestasjon, anvendelse av 

språkuavhengige symboler eller koder for identifisering 

av tekstilfibrer i et tekstilprodukt som gjør det lettere for 

forbrukeren å forstå sammensetningen og særlig bruken 

av naturfibrer eller syntetiske fibrer, sosial merking og 

elektronisk merking samt angivelse av et 

identifikasjonsnummer på etiketten slik at ytterligere 

opplysninger kan finnes, særlig på Internett, om 

produktet og produsenten. Rapporten bør, dersom det er 

hensiktsmessig, følges av regelverksforslag. 

27) Kommisjonen bør gjennomføre en undersøkelse for å 

vurdere om det finnes en årsakssammenheng mellom 

allergiske reaksjoner og kjemiske stoffer eller 

blandinger som anvendes i tekstilprodukter. På grunnlag 

av denne undersøkelsen bør Kommisjonen, dersom det 

er hensiktsmessig, framlegge regelverksforslag innenfor 

rammene av eksisterende unionsregelverk. 

28) Direktiv 73/44/EØF, 96/73/EF og 2008/121/EF bør 

oppheves — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL 1 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordning fastsetter regler for bruk av tekstilfibernavn 

og tilknyttet etikettering og merking av fibersammensetning i 

tekstilprodukter, regler for etikettering eller merking av 

tekstilprodukter som inneholder ikke-tekstildeler av animalsk 

opprinnelse, samt regler for bestemmelse av 

fibersammensetning i tekstilprodukter gjennom kvantitativ 

analyse av binære og ternære tekstilfiberblandinger for å 

forbedre det indre markeds virkemåte og gi forbrukerne 

nøyaktige opplysninger. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1.  Denne forordning får anvendelse på tekstilprodukter når 

de gjøres tilgjengelig på unionsmarkedet, og på produktene 

nevnt i nr. 2. 

2.  I denne forordning skal følgende produkter likestilles med 

tekstilprodukter: 

a)  produkter der tekstilfibrer utgjør minst 80 % av vekten, 

b)  trekk til bruk i møbler, paraplyer og parasoller, der 

tekstilbestanddeler utgjør minst 80 % av vekten, 

c)  tekstilbestanddelene i 

i) det øverste laget av flerlagsgulvbelegg, 

ii) madrasstrekk, 

iii)  trekk på campingutstyr, 

 forutsatt at tekstilbestanddelene utgjør minst 80 % av 

vekten av disse øvre lagene eller trekkene, 

d)  tekstiler som inngår i andre produkter som de er en integrert 

del av, dersom deres sammensetning er angitt. 

3.  Denne forordning får ikke anvendelse på tekstilprodukter 

som kontraheres til hjemmearbeidende personer eller til 

selvstendige foretak med sikte på videre bearbeiding uten at 

gjensidig forpliktende salg finner sted. 

4.  Denne forordning får ikke anvendelse på skreddersydde 

tekstilprodukter fra selvstendige skreddere.  
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Artikkel 3 

Definisjoner 

1.  I denne forordning menes med: 

a) «tekstilprodukt» ethvert produkt som i rå, halvbearbeidet, 

bearbeidet, halvfabrikkert, fabrikkert, delvis ferdigsydd 

eller konfeksjonert tilstand utelukkende består av 

tekstilfibrer, uansett hvilke blandings- eller 

sammensetningsprosesser som er benyttet, 

b) «tekstilfiber» ett av følgende: 

i)  en enhet av materiale som kjennetegnes ved bøyelighet, 

finhet og stor lengde i forhold til maksimalt tverrmål, 

og som dermed egner seg til tekstilanvendelser, 

ii)  en fleksibel, flat strimmel eller hul fiber som har en 

normalbredde på høyst 5 mm, herunder strimler skåret 

ut av bredere strimler eller folier, som er framstilt på 

grunnlag av stoffer benyttet for å produsere fibrene 

oppført i vedlegg I tabell 2, og som egner seg til 

tekstilanvendelser, 

c) «normalbredde» bredden den flate strimmelen eller den 

hule fiberen har i foldet, flattrykt, sammentrykt eller snodd 

form, eller gjennomsnittsbredden dersom bredden ikke er 

ensartet, 

d) «tekstilbestanddel» en del av et tekstilprodukt med et 

identifiserbart fiberinnhold, 

e) «fremmedfibrer» fibrer som ikke er angitt på etiketten eller 

merket, 

f) «fôr» en egen bestanddel som brukes til konfeksjonering av 

klesplagg og andre produkter, og som består av ett eller 

flere lag av tekstil som er festet langs en eller flere kanter, 

g) «etikettering» festing av de nødvendige opplysninger på 

tekstilproduktet i form av en etikett, 

h) «merking» angivelse av de nødvendige opplysninger 

direkte på tekstilproduktet i form av søm, broderi, trykk, 

preging eller annen påføringsteknikk, 

i) «fellesmerking» bruk av én enkelt etikett for flere 

tekstilprodukter eller tekstilbestanddeler, 

j) «engangsprodukt» et tekstilprodukt beregnet til 

engangsbruk eller til bruk bare i et begrenset tidsrom, og 

hvis normale bruk ikke er beregnet til senere bruk for 

samme eller lignende formål, 

k) «tillatt toleranse» den verdien for fuktighetsopptak som 

skal anvendes ved beregning av prosentandelen av 

fiberbestanddeler på grunnlag av ren tørrvekt, justert med 

hensyn til konvensjonelle faktorer. 

2.  For denne forordnings formål får definisjonene av «gjøre 

tilgjengelig på markedet», «bringe i omsetning», «produsent», 

«importør», «distributør», «markedsdeltakere», «harmonisert 

standard», «markedstilsyn» og «markedstilsynsmyndighet» som 

er fastsatt i artikkel 2 i forordning (EF) nr. 765/2008, 

anvendelse. 

Artikkel 4 

Alminnelig krav når tekstilprodukter gjøres tilgjengelige på 

markedet 

Tekstilprodukter skal gjøres tilgjengelige på markedet bare 

dersom produktene er etikettert, merket eller følges av 

handelsdokumenter i samsvar med denne forordning. 

KAPITTEL 2 

TEKSTILFIBERNAVN OG TILKNYTTEDE KRAV TIL 

ETIKETTERING OG MERKING 

Artikkel 5 

Tekstilfibernavn 

1.  Bare tekstilfibernavnene oppført i vedlegg I skal brukes 

for å beskrive fibersammensetninger på tekstilprodukters 

etiketter og merker. 

2.  Bruken av navnene oppført i vedlegg I skal forbeholdes 

tekstilfibrer av en art som svarer til beskrivelsene i nevnte 

vedlegg. 

Navnene oppført i vedlegg I skal ikke brukes for andre fibrer, 

verken som hovedbetegnelse, som rot i en sammensetning eller 

som adjektiv. 

Det er ikke tillatt å bruke navnet «silke» for å beskrive formen 

på eller den særskilte utformingen av tekstilfibrer som består av 

endeløst filamentgarn.  
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Artikkel 6 

Søknader om nye tekstilfibernavn 

Enhver produsent eller person som opptrer på en produsents 

vegne, kan sende Kommisjonen søknad om tilføyelse av et nytt 

tekstilfibernavn på listen i vedlegg I. 

Søknaden skal inneholde tekniske data utarbeidet i samsvar 

med vedlegg II. 

Artikkel 7 

Rene tekstilprodukter 

1.  Bare tekstilprodukter som utelukkende består av samme 

fiber, kan etiketteres eller merkes som «100 %», «ren» eller 

«hel-». 

Disse eller liknende betegnelser skal ikke brukes for andre 

tekstilprodukter. 

2.  Med forbehold for artikkel 8 nr. 3 kan et tekstilprodukt 

der fremmedfibrer utgjør høyst 2 prosent av vekten, også 

behandles som utelukkende bestående av samme fiber, forutsatt 

at denne mengden er berettiget som teknisk uunngåelig ved god 

framstillingspraksis og ikke skyldes en rutinemessig tilsetting. 

Et tekstilprodukt som er framstilt ved karding, kan også 

behandles som utelukkende bestående av samme fiber dersom 

fremmedfibrer utgjør høyst 5 % av vekten, forutsatt at denne 

mengden er berettiget som teknisk uunngåelig ved god 

framstillingspraksis og ikke skyldes en rutinemessig tilsetting. 

Artikkel 8 

Produkter av ren, ny ull 

1.  Et tekstilprodukt kan etiketteres eller merkes med et av 

navnene angitt i vedlegg III bare dersom det utelukkende består 

av en ullfiber som ikke tidligere har inngått i et ferdig produkt, 

som ikke har gjennomgått andre spinnings- og/eller 

filtingsprosesser enn dem som kreves ved framstillingen av 

produktet, og som ikke er blitt behandlet eller brukt på en måte 

som har skadet fiberen. 

2.  Som unntak fra bestemmelsene i nr. 1 kan navnene 

oppført i vedlegg III brukes til å betegne ull som inngår i en 

fiberblanding, dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a)  hele ullmengden som inngår i blandingen, oppfyller 

kravene i nr. 1, 

b)  denne ullmengden utgjør minst 25 % av blandingens 

samlede vekt, 

c)  ullen er, dersom det gjelder en sammensatt fiberblanding, 

blandet med bare én annen fiber. 

Den fullstendige prosentvise sammensetningen av en slik 

blanding skal angis. 

3.  Fremmedfibrene i produktene nevnt i nr. 1 og 2, herunder 

ullprodukter som er framstilt ved karding, skal utgjøre 

høyst 0,3 % av vekten, skal være berettiget som teknisk 

uunngåelig ved god framstillingspraksis og skal ikke skyldes en 

rutinemessig tilsetting. 

Artikkel 9 

Flerfibertekstilprodukter 

1.  Et tekstilprodukt skal etiketteres eller merkes med navn på 

og vektprosent for alle fibrer som inngår i det, i fallende 

rekkefølge etter vektprosent. 

2.  Som unntak fra bestemmelsene i nr. 1 og med forbehold 

for artikkel 7 nr. 2 kan en fibertype som utgjør høyst 5 % av 

tekstilproduktets samlede vekt, eller fibertyper som til sammen 

utgjør høyst 15 % av tekstilproduktets samlede vekt, betegnes 

som «andre fibrer» umiddelbart før eller etter den samlede 

vektprosenten dersom det er vanskelig å angi sammensetningen 

på framstillingstidspunktet. 

3.  Produkter med renning av ren bomull og innslag av ren 

lin, der linens prosentandel utgjør minst 40 % av den samlede 

vekten av klisterfri vevnad, kan betegnes med navnet «halvlin», 

og i så fall må blandingsspesifikasjonen «renning ren bomull – 

innslag ren lin» tilføyes. 

4.  Med forbehold for artikkel 5 nr. 1 kan betegnelsen 

«blandede fibrer» eller «uspesifisert fibersammensetning» 

anvendes på etiketten eller merket for tekstilprodukter dersom 

det er vanskelig å angi sammensetningen på 

framstillingstidspunktet.  
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5.  Som unntak fra bestemmelsene i nr. 1 i denne artikkel kan 

fibrer som ennå ikke er oppført i vedlegg I, betegnes med 

«andre fibrer» umiddelbart før eller etter den samlede 

vektprosenten. 

Artikkel 10 

Dekorative fibrer og fibrer med antistatisk virkning 

1.  I fibersammensetningene omhandlet i artikkel 7 og 9 er 

det ikke nødvendig å ta hensyn til synlige, isolerbare fibrer av 

rent dekorativ art som ikke overstiger 7 % av det ferdige 

produktets vekt. 

2.  I fibersammensetningene omhandlet i artikkel 7 og 9 er 

det ikke nødvendig å ta hensyn til metalliske fibrer og andre 

fibrer som er tilsatt for å oppnå en antistatisk virkning, og som 

ikke overstiger 2 % av det ferdige produktets vekt. 

3.  For produktene nevnt i artikkel 9 nr. 3 skal 

prosentandelene fastsatt i nr. 1 og 2 i denne artikkel beregnes på 

grunnlag av vekten av renning og innslag hver for seg. 

Artikkel 11 

Tekstilprodukter som består av flere bestanddeler 

1.  Tekstilprodukter som inneholder to eller flere 

tekstilbestanddeler med ulikt tekstilfiberinnhold, skal forsynes 

med en etikett eller et merke som angir tekstilfiberinnholdet i 

hver enkelt bestanddel. 

2.  Etiketteringen eller merkingen nevnt i nr. 1 skal ikke være 

obligatorisk for tekstilbestanddeler når følgende to vilkår er 

oppfylt: 

a)  disse bestanddelene er ikke hovedfôret, og 

b)  de utgjør mindre enn 30 % av tekstilproduktets samlede 

vekt. 

3.  Dersom to eller flere tekstilprodukter har samme 

fiberinnhold og vanligvis utgjør et udelelig hele, kan de 

forsynes med én etikett eller ett merke. 

Artikkel 12 

Tekstilprodukter som inneholder ikke-tekstildeler av 

animalsk opprinnelse 

1.  Forekomsten av ikke-tekstildeler av animalsk opprinnelse 

i tekstilprodukter skal angis med formuleringen 

«Inneholder ikke-tekstildeler av animalsk opprinnelse» på 

etiketten eller merket for produkter som inneholder slike deler, 

når de gjøres tilgjengelige på markedet. 

2.  Etiketteringen eller merkingen skal ikke være villedende, 

og den skal utformes på en slik måte at forbrukeren lett kan 

forstå den. 

Artikkel 13 

Etikettering og merking av tekstilprodukter oppført i 

vedlegg IV 

Fibersammensetningen i tekstilprodukter oppført i vedlegg IV 

skal angis i samsvar med bestemmelsene om etikettering og 

merking som er fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 14 

Etiketter og merker 

1.  Tekstilprodukter skal etiketteres eller merkes for å angi 

deres fibersammensetning når de gjøres tilgjengelige på 

markedet. 

Etiketter og merker på tekstilprodukter skal være slitesterke, 

lettleste, godt synlige og lett tilgjengelige og, når det gjelder 

etiketter, godt festet. 

2.  Med forbehold for nr. 1 kan etiketter og merker erstattes 

av eller suppleres med medfølgende handelsdokumenter når 

produktene leveres til markedsdeltakere i forsyningskjeden, 

eller når de leveres for å etterkomme en bestilling fra en 

offentlig oppdragsgiver som definert i artikkel 1 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/18/EF av 31. mars 

2004 om samordning av framgangsmåtene ved tildeling av 

offentlige bygge- og anleggskontrakter, kontrakter om 

offentlige varekjøp og kontrakter om offentlig tjenesteyting(1). 

3.  Tekstilfibernavn og beskrivelser av fibersammensetninger 

nevnt i artikkel 5, 7, 8 og 9 skal framgå tydelig i de 

medfølgende handelsdokumentene nevnt i nr. 2 i denne 

artikkel. 

Det er ikke tillatt å bruke forkortelser, bortsett fra hullkortkoder 

eller når forkortelsene er definert i internasjonale standarder, og 

forutsatt at kodenes eller forkortelsenes betydning forklares i 

det samme handelsdokumentet.  

  

(1) EUT L 134 av 30.4.2004, s. 114. 
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Artikkel 15 

Forpliktelse til å levere etiketten eller merket 

1.  Når et tekstilprodukt bringes i omsetning, skal 

produsenten sikre levering av etiketten eller merket og sørge for 

at opplysningene der er nøyaktige. Dersom produsenten ikke er 

etablert i Unionen, skal importøren sikre levering av etiketten 

eller merket og sørge for at opplysningene der er nøyaktige. 

2.  I denne forordning skal en distributør anses som 

produsent dersom vedkommende bringer et produkt i omsetning 

under eget navn eller varemerke, fester etiketten selv eller 

endrer etikettens innhold. 

3.  Når et tekstilprodukt gjøres tilgjengelig på markedet, skal 

distributøren sørge for at tekstilproduktene er forsynt med 

egnede etiketter eller merker som fastsatt i denne forordning. 

4.  Markedsdeltakerne nevnt i nr. 1, 2 og 3 skal sikre at de 

opplysninger som gis når tekstilprodukter gjøres tilgjengelige 

på markedet, ikke kan forveksles med de tekstilfibernavnene og 

beskrivelsene av fibersammensetninger som er fastsatt i denne 

forordning. 

Artikkel 16 

Anvendelse av tekstilfibernavn og beskrivelser av 

fibersammensetninger 

1.  Når et tekstilprodukt gjøres tilgjengelig på markedet, skal 

beskrivelsene av fibersammensetninger nevnt i artikkel 5, 7, 8 

og 9 angis på en måte som er lett leselig, synlig og tydelig, og 

med en skrift som er ensartet med hensyn til størrelse, stil og 

skrifttype, i kataloger og bransjelitteratur, på emballasje og på 

etiketter og merker. Opplysningene skal være godt synlig for 

forbrukeren før kjøp, også i tilfeller der kjøpet skjer med 

elektroniske midler. 

2.  Varemerker eller firmanavn kan angis umiddelbart før 

eller etter beskrivelsene av tekstilfibersammensetninger som er 

nevnt i artikkel 5, 7, 8 og 9. 

Dersom et varemerke eller et firmanavn som hovedbetegnelse, 

som rot i en sammensetning eller som adjektiv inneholder et av 

tekstilfibernavnene oppført i vedlegg I eller et navn som kan 

forveksles med et slikt navn, skal varemerket eller firmanavnet 

angis umiddelbart før eller etter beskrivelsene av 

tekstilfibersammensetninger som er nevnt i artikkel 5, 7, 8 og 9. 

Andre opplysninger skal alltid angis atskilt. 

3.  Opplysningene på etiketten eller merket skal angis på det 

eller de offisielle språk i den medlemsstat på hvis territorium 

tekstilproduktene gjøres tilgjengelig for forbrukeren, med 

mindre den berørte medlemsstat fastsetter noe annet. 

For spoler, sneller, fedd, nøster og andre små enheter med 

sytråd eller stoppe- eller brodérgarn får første ledd anvendelse 

på fellesmerkingen nevnt i artikkel 17 nr. 3. Når disse 

produktene selges enkeltvis, kan de etiketteres eller merkes på 

et hvilket som helst av Unionens institusjoners offisielle språk, 

forutsatt at de også er fellesmerket. 

Artikkel 17 

Unntak 

1.  Reglene fastsatt i artikkel 11, 14, 15 og 16 skal omfattes 

av unntakene fastsatt i nr. 2, 3 og 4 i denne artikkel. 

2.  Det kreves ikke angivelse av tekstilfibernavn eller 

fibersammensetninger på etiketter og merker for 

tekstilprodukter oppført i vedlegg V. 

Dersom et varemerke eller firmanavn som hovedbetegnelse, 

som rot i en sammensetning eller som adjektiv inneholder et av 

navnene oppført i vedlegg I eller et navn som kan forveksles 

med et slikt navn, får imidlertid artikkel 11, 14, 15 og 16 

anvendelse. 

3.  Dersom tekstilprodukter oppført i vedlegg VI er av 

samme art og har samme fibersammensetning, kan de gjøres 

tilgjengelige på markedet med et fellesmerke. 

4.  Fibersammensetningen til tekstilprodukter som selges som 

metervare, kan vises på det stykket eller den rullen som gjøres 

tilgjengelig på markedet. 

5.  Tekstilproduktene nevnt i nr. 3 og 4 skal gjøres 

tilgjengelige på markedet på en slik måte at produktenes 

fibersammensetning gjøres kjent for hver kjøper i 

forsyningskjeden, herunder forbrukeren.  
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KAPITTEL 3 

MARKEDSTILSYN 

Artikkel 18 

Markedstilsynskontroller 

Markedstilsynsmyndighetene skal kontrollere at 

tekstilprodukters fibersammensetning stemmer overens med de 

opplysninger som framlegges om disse produktenes 

fibersammensetning i samsvar med denne forordning. 

Artikkel 19 

Bestemmelse av fibersammensetning 

1.  Når tekstilprodukters fibersammensetning skal 

bestemmes, skal kontrollene nevnt i artikkel 18 gjennomføres i 

samsvar med metodene fastsatt i vedlegg VIII eller med de 

harmoniserte standarder som innføres i nevnte vedlegg. 

2.  Når fibersammensetninger omhandlet i artikkel 7, 8 og 9 

skal bestemmes, skal bestanddelene oppført i vedlegg VII ikke 

tas i betraktning. 

3.  Fibersammensetningene omhandlet i artikkel 7, 8 og 9 

skal bestemmes ved anvendelse av den tillatte toleransen 

fastsatt i vedlegg IX på hver enkelt fibers tørrvekt, etter at 

bestanddelene nevnt i vedlegg VII er fjernet. 

4.  For tekstilblandinger som det ikke finnes noen ensartet 

analysemetode for på unionsplan, skal laboratoriene som har 

ansvar for testingen av slike blandinger, bestemme blandingens 

fibersammensetningen og angi i analyserapporten oppnådd 

resultat, anvendt metode og metodens grad av nøyaktighet. 

Artikkel 20 

Toleranser 

1.  Ved bestemmelsen av fibersammensetningen i 

tekstilprodukter får toleransene fastsatt i nr. 2, 3 og 4 

anvendelse. 

2.  Med forbehold for artikkel 8 nr. 3 er det ikke nødvendig at 

forekomsten av fremmedfibrer i fibersammensetningen som 

skal angis i samsvar med artikkel 9, oppgis dersom disse 

fibrenes prosentandel er lavere enn følgende verdier: 

a)  2 % av tekstilproduktets samlede vekt, forutsatt at denne 

mengden er berettiget som teknisk uunngåelig ved god 

framstillingspraksis og ikke skyldes en rutinemessig 

tilsetting, eller 

b)  5 % av samlet vekt for tekstilprodukter som er framstilt ved 

karding, forutsatt at denne mengden er berettiget som 

teknisk uunngåelig ved god framstillingspraksis og ikke 

skyldes en rutinemessig tilsetting. 

3.  Det skal tillates en produksjonstoleranse på 3 % mellom 

den angitte fibersammensetningen som skal angis i samsvar 

med artikkel 9, og de prosentandelene som framkommer ved 

analysen som foretas i samsvar med artikkel 19, med hensyn til 

den samlede vekten av fibrene som er angitt på etiketten eller 

merket. Denne toleransen får også anvendelse på følgende: 

a)  fibrer som kan betegnes med uttrykket «andre fibrer» i 

samsvar med artikkel 9, 

b)  prosentandelen av ull nevnt i artikkel 8 nr. 2 bokstav b). 

Ved analysen skal toleransene beregnes hver for seg. Den 

samlede vekten som skal tas i betraktning ved beregning av 

toleransen omhandlet i dette nummer, skal være vekten av 

fibrene i det ferdige produktet minus vekten av eventuelle 

fremmedfibrer påvist ved anvendelse av toleransen omhandlet i 

nr. 2 i denne artikkel. 

4.  Sammenlegging av toleransene omhandlet i nr. 2 og 3 er 

tillatt bare dersom fremmedfibrene som eventuelt er påvist ved 

analysen ved anvendelse av toleransen omhandlet i nr. 2, viser 

seg å ha den samme kjemiske beskaffenhet som én eller flere av 

fibrene angitt på etiketten eller merket. 

5.  For særskilte tekstilprodukter basert på en 

produksjonsprosess som krever høyere toleranser enn dem som 

er fastsatt i nr. 2 og 3, kan Kommisjonen tillate høyere 

toleranser. 

Før tekstilproduktet bringes i omsetning, skal produsenten 

framlegge for Kommisjonen en søknad om tillatelse med 

tilstrekkelig begrunnelse for og dokumentasjon av særskilte 

produksjonsforhold. Tillatelse kan bare gis i ekstraordinære 

tilfeller og forutsatt at produsenten framlegger en 

tilfredsstillende begrunnelse. 

Dersom det er hensiktsmessig, skal Kommisjonen gjennom 

delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 22 vedta tekniske 

kriterier og saksbehandlingsregler for anvendelsen av dette 

nummer.  
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KAPITTEL 4 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 21 

Delegerte rettsakter 

1.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 22 når det gjelder fastsettelse 

av tekniske kriterier og saksbehandlingsregler for anvendelsen 

av artikkel 20 nr. 5, endring av vedlegg II, IV, V, VI, VII, VIII 

og IX for å ta hensyn til den tekniske utvikling samt endring av 

vedlegg I for å oppføre, i henhold til artikkel 6, nye 

tekstilfibernavn på listen i nevnte vedlegg. 

2.  Når Kommisjonen vedtar slike delegerte rettsakter, skal 

den opptre i samsvar med bestemmelsene i denne forordning. 

Artikkel 22 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis 

Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne 

artikkel. 

2.  Myndigheten til å vedta de delegerte rettsaktene nevnt i 

artikkel 20 nr. 5 og artikkel 21 skal gis Kommisjonen for en 

periode på fem år fra 7. november 2011. Kommisjonen skal 

utarbeide en rapport om den delegerte myndigheten senest ni 

måneder før utgangen av femårsperioden. Den delegerte 

myndigheten skal stilltiende forlenges med perioder av samme 

varighet med mindre Europaparlamentet eller Rådet motsetter 

seg en slik forlengelse senest tre måneder før utgangen av hver 

periode. 

3.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 20 nr. 5 og 

artikkel 21 kan når som helst tilbakekalles av 

Europaparlamentet eller Rådet. En beslutning om tilbakekalling 

innebærer at den delegerte myndigheten som angis i 

beslutningen, opphører å gjelde. Beslutningen trer i kraft dagen 

etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende eller 

på et senere tidspunkt angitt i beslutningen. Den berører ikke 

gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

4.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal 

den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 20 nr. 5 

og artikkel 21 skal tre i kraft bare dersom verken 

Europaparlamentet eller Rådet har gjort innsigelse mot 

rettsakten innen en frist på to måneder etter at rettsakten ble 

meddelt Europaparlamentet og Rådet, eller dersom både 

Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av denne fristen har 

underrettet Kommisjonen om at de ikke kommer til å gjøre 

innsigelse. På Europaparlamentets eller Rådets initiativ 

forlenges denne fristen med to måneder. 

Artikkel 23 

Rapportering 

Kommisjonen skal senest 8. november 2014 framlegge for 

Europaparlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen av 

denne forordning, med særlig vekt på anmodninger om og 

vedtakelse av nye tekstilfibernavn, og skal ved behov framlegge 

et regelverksforslag. 

Artikkel 24 

Gjennomgåelse 

1.  Kommisjonen skal senest 30. september 2013 framlegge 

for Europaparlamentet og Rådet en rapport om mulige nye krav 

til merking som skal innføres på unionsplan for å gi forbrukerne 

nøyaktige, relevante, forståelige og sammenlignbare 

opplysninger om tekstilprodukters egenskaper. 

2.  Rapporten skal utarbeides på grunnlag av et samråd med 

relevante parter og skal ta hensyn til eksisterende beslektede 

europeiske og internasjonale standarder. 

3.  Rapporten skal, når det er hensiktsmessig, følges av 

regelverksforslag, og den skal behandle blant annet følgende 

saker: 

a)  en ordning for opprinnelsesmerking for å gi forbrukerne 

nøyaktige opplysninger om opprinnelsesstat og 

tilleggsopplysninger som sikrer full sporbarhet for 

tekstilprodukter, idet det tas hensyn til resultatene av 

utviklingen av mulige overgripende regler for 

opprinnelsesstat, 

b)  en harmonisert ordning for merking som gjelder pleie, 

c)  en ensartet, unionsomfattende ordning for merking av 

størrelse på relevante tekstilprodukter, 

d)  en angivelse av allergiframkallende stoffer, 

e)  elektronisk merking og annen ny teknologi, og bruk av 

språkuavhengige symboler eller koder for identifisering av 

fibrer.  
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Artikkel 25 

Undersøkelse av farlige stoffer 

Kommisjonen skal senest 30. september 2013 gjennomføre en 

undersøkelse for å vurdere om det finnes en årsakssammenheng 

mellom allergiske reaksjoner og kjemiske stoffer eller 

blandinger som anvendes i tekstilprodukter. På grunnlag av 

denne undersøkelsen skal Kommisjonen, dersom det er 

hensiktsmessig, framlegge regelverksforslag innenfor rammene 

av eksisterende unionsregelverk. 

Artikkel 26 

Overgangsbestemmelser 

Tekstilprodukter som er i samsvar med direktiv 2008/121/EF 

og bringes i omsetning før 8. mai 2012, kan fortsatt gjøres 

tilgjengelige på markedet inntil 9. november 2014. 

Artikkel 27 

Oppheving 

Direktiv 73/44/EØF, 96/73/EF og 2008/121/EF oppheves med 

virkning fra 8. mai 2012. 

Henvisninger til de opphevede direktivene skal forstås som 

henvisninger til denne forordning og leses som angitt i 

sammenligningstabellen i vedlegg X. 

Artikkel 28 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 8. mai 2012. 

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

Utferdiget i Strasbourg, 27. september 2011. 

For Europaparlamentet For Rådet 

J. BUZEK M. DOWGIELEWICZ 

President Formann 
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VEDLEGG I 

Liste over tekstilfibernavn 

(omhandlet i artikkel 5) 

Tabell 1 

Nummer Navn Fiberbeskrivelse 

1 Ull Fibrer fra ullfellen til sau eller lam (Ovis aries) eller en blanding av fibrer 

fra ullfellen til sau eller lam og hår fra dyr oppført i nr. 2 

2 Alpakka, lama, kamel, 

kasjmir, mohair, angora, 

vikunja, jak, guanako, 

kasjgora, bever, oter, med 

eller uten den supplerende 

betegnelsen «ull» eller «hår» 

Hår fra følgende dyr: alpakka, lama, kamel, kasjmirgeit, angorageit, 

angorahare, vikunja, jak, guanako, kasjgorageit, bever, oter 

3 Dyrehår eller hestehår med 

eller uten angivelse av 

dyreart (f.eks. storfehår, 

geitehår, hestehår) 

Hår fra andre dyr enn dem som er nevnt i nr. 1 og 2 

4 Silke Fibrer utelukkende fra silkeproduserende insekter 

5 Bomull Fibrer fra frøkapselen av bomullsplanten (Gossypium) 

6 Kapok Fibrer fra innsiden av frukten av kapoktreet (Ceiba pentandra) 

7 Lin Fibrer fra basten til linplanten (Linum usitatissimum) 

8 Hamp Fibrer fra basten til hampplanten (Cannabis sativa) 

9 Jute Fibrer fra basten til planten Corchorus olitorius og Corchorus capsularis. 

I denne forordning skal bastfibrer fra følgende arter likestilles med jute: 

Hibiscus cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abutilon avicennae, Urena 

lobata, Urena sinuata 

10 Manilla Fibrer fra bladskjeden til planten Musa textilis 

11 Alfa Fibrer fra bladene til planten Stipa tenacissima 

12 Kokos Fibrer fra frukten av kokosplanten (Cocos nucifera) 

13 Gyvel Fibrer fra basten til planten Cytisus scoparius og/eller Spartium junceum 

14 Rami Fibrer fra basten til planten Boehmeria nivea og Boehmeria tenacissima 

15 Sisal Fibrer fra bladene til planten Agave sisalana 

16 Sunn Fibrer fra basten til planten Crotalaria juncea 

17 Henequen Fibrer fra basten til planten Agave fourcroydes 

18 Maguey Fibrer fra basten til planten Agave cantala 

Tabell 2 

Nummer Navn Fiberbeskrivelse 

19 Acetat Fibrer fra celluloseacetat der mindre enn 92 %, men minst 74 % av 

hydroksylgruppene er acetylert 

20 Alginat Fibrer fra metallsalter av alginsyre 
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Nummer Navn Fiberbeskrivelse 

21 Kupro Fibrer fra regenerert cellulose framstilt etter kuproammoniummetoden 

22 Modal Fibrer fra regenerert cellulose framstilt etter en endret viskosemetode med 

høy strekkstyrke og høy modul i våt tilstand. For strekkstyrken (BC) i 

kondisjonert tilstand og den kraft (BM) som er nødvendig for å forlenge 

fiberen med 5 % i våt tilstand, gjelder 

BC (cN) ≥ 1,3 (√T + 2 T) 

BM (cN) ≥ 0,5 √T 

der T er den gjennomsnittlige lineære densitet i decitex 

23 Protein Fibrer utvunnet av naturlig, regenerert proteinstoff og stabilisert ved hjelp 

av kjemiske stoffer 

24 Triacetat Fibrer fra celluloseacetat der minst 92 % av hydroksylgruppene er 

acetylert 

25 Viskose Fibrer fra regenerert cellulose (filament- og stapelfibrer) framstilt etter 

viskosemetoden 

26 Akryl Fibrer fra lineære makromolekyler der kjeden er oppbygd av minst 

85 vektprosent akrylnitril 

27 Klorfiber Fibrer fra lineære makromolekyler der molekylkjeden inneholder mer 

enn 50 vektprosent monomerenheter av vinylklorid eller vinylidenklorid 

28 Fluorfiber Fibrer fra lineære makromolekyler framstilt av alifatiske fluorkarbon-

monomerer 

29 Modakryl Fibrer fra lineære makromolekyler der kjeden er oppbygd av mellom 50 

og 80 vektprosent akrylnitril 

30 Polyamid eller nylon Fibrer fra syntetiske lineære makromolekyler der amidbindinger, hvorav 

minst 85 % er knyttet til alifatiske eller sykloalifatiske enheter, opptrer 

jevnlig i kjeden 

31 Aramid Fibrer fra syntetiske lineære makromolekyler som er dannet av aromatiske 

grupper knyttet sammen av amid- eller imidbindinger, hvorav minst 85 % 

er direkte tilknyttet to aromatiske ringer, og der antallet imidbindinger, 

dersom slike forekommer, ikke overstiger amidbindingenes antall 

32 Polyimid Fibrer fra syntetiske lineære makromolekyler der imidenheten opptrer 

jevnlig i kjeden 

33 Lyocell Fibrer av regenerert cellulose framstilt ved oppløsning og en spinneprosess 

med organisk løsemiddel (blanding av organiske kjemikalier og vann), 

uten danning av derivater 

34 Polylaktid Fibrer fra lineære makromolekyler der kjeden er oppbygd av minst 

85 vektprosent melkesyreestere avledet av naturlig sukker, og med et 

smeltepunkt på minst 135 C 

35 Polyester Fibrer fra lineære makromolekyler der kjeden er oppbygd av minst 

85 vektprosent ester av diol og tereftalsyre 

36 Polyetylen Fibrer fra mettede lineære makromolekyler av ikke-substituerte alifatiske 

hydrokarboner 

37 Polypropylen Fibrer fra mettede lineære makromolekyler av alifatiske hydrokarboner der 

annethvert karbonatom er tilknyttet en metylsidekjede i isotaktisk 

konfigurasjon og uten ytterligere substitusjon 

38 Polykarbamid Fibrer fra lineære makromolekyler der den funksjonelle ureylengruppen 

(NH-CO-NH) opptrer jevnlig i kjeden 

39 Polyuretan Fibrer fra lineære makromolekyler som består av kjeder der den 

funksjonelle uretangruppen opptrer 
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Nummer Navn Fiberbeskrivelse 

40 Vinylal Fibrer fra lineære makromolekyler der kjeden består av polyvinyl-alkohol 

med varierende acetyleringsgrad 

41 Trivinyl Fibrer fra akrylnitril-terpolymer, en vinylkloridmonomer og en tredje 

vinylmonomer der ingen av de tre utgjør mer enn 50 % av den samlede 

vekten 

42 Elastodien Elastiske fibrer som består enten av naturlig eller syntetisk polyisopren 

eller av én eller flere diener polymerisert med eller uten én eller flere 

vinylmonomerer, og som etter å ha vært strukket til tre ganger sin 

opprinnelige lengde ved hjelp av en ytre trekkraft, raskt trekker seg 

sammen til omtrent sin opprinnelige lengde så snart den blir avlastet 

43 Elastan Elastiske fibrer som består av minst 85 % polyuretansegmenter, og som 

etter å ha vært strukket til tre ganger sin opprinnelige lengde ved hjelp av 

en ytre trekkraft, raskt trekker seg sammen til omtrent sin opprinnelige 

lengde så snart den blir avlastet 

44 Glassfiber Fibrer bestående av glass 

45 Elastomultiester Fibrer som dannes gjennom interaksjon mellom to eller flere kjemisk 

forskjellige lineære makromolekyler i to eller flere særskilte faser (der 

ingen overskrider 85 vektprosent) som inneholder estergrupper som 

dominerende funksjonell enhet (minst 85 %), og som etter egnet 

behandling raskt trekker seg sammen til omtrent sin opprinnelige lengde 

etter at den har vært forlenget en og en halv gang den opprinnelige 

lengden 

46 Elastolefin Fibrer som består av minst 95 vektprosent delvis kryssbundne 

makromolekyler som er dannet av etylen og minst et annet alken, og som 

etter å ha vært strukket til en og en halv gang sin opprinnelige lengde, 

raskt trekker seg sammen til omtrent sin opprinnelige lengde så snart den 

blir avlastet 

47 Melamin Fibrer fra minst 85 vektprosent kryssbundne makromolekyler som er 

dannet av melaminderivater 

48 Navn som tilsvarer stoffer 

som fibrene er framstilt av, 

f.eks. metall (metallisk, 

metallisert), asbest, papir, 

med eller uten tilføyelsen 

«tråd» eller «fiber» 

Fibrer fra ulike eller nye stoffer som ikke er oppført ovenfor 
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VEDLEGG II 

Minstekravene til tekniske data som skal inngå i en søknad om et nytt tekstilfibernavn 

(omhandlet i artikkel 6) 

Tekniske data som skal vedlegges en søknad om oppføring av et nytt tekstilfibernavn på listen i vedlegg I, som fastsatt 

i artikkel 6, skal inneholde minst følgende opplysninger: 

1)  Foreslått navn på tekstilfiberen: 

 Det foreslåtte navnet skal ha tilknytning til den kjemiske sammensetningen og eventuelt gi opplysninger om 

fiberens kjennetegn. Det foreslåtte navnet skal ikke være beskyttet av immaterialrettigheter eller være knyttet til 

produsenten. 

2)  Foreslått definisjon av tekstilfiberen: 

 Egenskapene som angis i definisjonen av den nye tekstilfiberen, for eksempel elastisitet, skal kunne kontrolleres 

ved hjelp av testmetoder som skal følge de tekniske dataene sammen med analyseresultatene. 

3)  Identifikasjon av tekstilfiberen: kjemisk formel, forskjeller fra eksisterende tekstilfibrer og eventuelt nærmere 

opplysninger som smeltepunkt, densitet, brytningstall, forbrenningsegenskaper og FTIR-spektrum. 

4)  Foreslått tillatt toleranse til bruk ved beregningen av fibersammensetning. 

5)  Tilstrekkelig utviklede identifikasjons- og kvantifiseringsmetoder, herunder forsøksdata: 

 Søkeren skal vurdere muligheten for å anvende metodene oppført i vedlegg VIII eller de harmoniserte standardene 

som innføres i nevnte vedlegg, for å analysere de hyppigst forventede markedsførte blandingene av den nye 

tekstilfiberen med andre tekstilfibrer, og skal foreslå minst én av disse metodene. For de metoder eller harmoniserte 

standarder der tekstilfiberen kan anses som en uløselig bestanddel, skal søkeren vurdere korreksjonsfaktorer for den 

nye tekstilfiberens vekt. Alle forsøksdata skal framlegges sammen med søknaden. 

 Dersom de metoder som angis i denne forordning, ikke er egnede, skal søkeren begrunne dette tilstrekkelig og 

foreslå en ny metode. 

 Søknaden skal inneholde alle forsøksdata for metodene som foreslås. Data om metodenes nøyaktighet, robusthet og 

repeterbarhet skal vedlegges dokumentasjonen. 

6)  Tilgjengelige vitenskapelige opplysninger om mulige allergiske reaksjoner eller andre skadevirkninger på 

menneskers helse av den nye tekstilfiberen, herunder resultater av undersøkelser foretatt for dette formål i samsvar 

med relevant unionsregelverk. 

7)  Tilleggsopplysninger til støtte for søknaden: produksjonsprosess, relevans for forbrukeren. 

Produsenten eller en person som opptrer på produsentens vegne, skal framlegge representative prøver av den nye rene 

tekstilfiberen og de relevante tekstilfiberblandinger som er nødvendige for å gjennomføre valideringen av de foreslåtte 

identifikasjons- og kvantifiseringsmetoder. Kommisjonen kan be om ytterligere prøver av relevante fiberblandinger fra 

produsenten eller personen som opptrer på produsentens vegne. 

  

  



27.4.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 26/111 

 

VEDLEGG III 

Navn omhandlet i artikkel 8 nr. 1 

— På bulgarsk: «необработена вълна» 

— På spansk: «lana virgen» eller «lana de esquilado» 

— På tsjekkisk: «střižní vlna» 

— På dansk: «ren, ny uld» 

— På tysk: «Schurwolle» 

— På estisk: «uus vill» 

— På gresk: «παρθένο μαλλί» 

— På engelsk: «fleece wool» eller «virgin wool» 

— På fransk: «laine vierge» eller «laine vierge» eller «laine de tonte» 

— På irsk: «olann lomra» 

— På italiensk: «lana vergine» eller «lana di tosa» 

— På latvisk: «pirmlietojuma vilna» eller «cirptā vilna» 

— På litauisk: «natūralioji vilna» 

— På ungarsk: «élőgyapjú» 

— På maltesisk: «suf verġni» 

— På nederlandsk: «scheerwol» 

— På polsk: «żywa wełna» 

— På portugisisk: «lã virgem» 

— På rumensk: «lână virgină» 

— På slovakisk: «strižná vlna» 

— På slovensk: «runska volna» 

— På finsk: «uusi villa» 

— På svensk: «ny ull» 
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VEDLEGG IV 

Særlige bestemmelser om etikettering og merking av visse tekstilprodukter 

(omhandlet i artikkel 13) 

Produkter Bestemmelser om etikettering og merking 

1.  Følgende korsettartikler: Fibersammensetningen skal angis på etiketten og merket ved å oppgi 

sammensetningen for hele produktet eller ved å oppgi sammensetningen 

for følgende deler samlet eller hver for seg: 

a)  Brystholdere indre og ytre stoff i skåler og bakstykke 

b)  Korsetter og hofteholdere forstykke, bakstykke og sidestykker 

c)  Korseletter ytre og indre stoff i skåler, stivingsfelt foran og bak og sidestykker 

2.  Andre korsettartikler som ikke er 

nevnt ovenfor 

Fibersammensetningen skal angis ved å oppgi sammensetningen for hele 

produktet eller ved å oppgi sammensetningen for de ulike delene av disse 

artiklene samlet eller hver for seg. Denne etiketteringen er ikke 

obligatorisk for deler som utgjør mindre enn 10 % av produktets samlede 

vekt 

3.  Alle korsettartikler Den særskilte etiketteringen og merkingen av de ulike delene av 

korsettartiklene skal foretas slik at forbrukeren lett kan forstå hvilke deler 

av produktet opplysningene på etiketten eller merket viser til 

4.  Tekstilprodukter der mønsteret er 

frambrakt ved etsing 

Fibersammensetningen skal oppgis for produktet i sin helhet og kan angis 

ved å oppgi sammensetningen av basisstoffet og de etsede delene hver 

for seg. Disse bestanddelene skal nevnes med navn 

5.  Broderte tekstilprodukter Fibersammensetningen skal oppgis for produktet i sin helhet og kan angis 

ved å oppgi sammensetningen av basisstoffet og brodérgarnet hver for 

seg. Disse bestanddelene skal nevnes med navn. Slik etikettering og 

merking kreves bare for de broderte delene som utgjør minst 10 % av 

produktets overflate 

6.  Garn som består av en kjerne 

omsluttet av ulike fibrer, og som 

gjøres tilgjengelig på markedet i 

denne tilstand for forbrukeren 

Fibersammensetningen skal oppgis for produktet i sin helhet og kan angis 

ved å oppgi sammensetningen av kjernen og de omsluttende fibrene hver 

for seg. Disse bestanddelene skal nevnes med navn 

7.  Tekstilprodukter i fløyel og plysj 

eller lignende tekstilprodukter 

Fibersammensetningen skal oppgis for produktet i sin helhet og kan 

oppgis atskilt for hver av disse to bestanddelene dersom produktene har 

bakside og overflate som består av ulike fibrer. Disse bestanddelene skal 

nevnes med navn 

8.  Gulvbelegg og -tepper der 

bunnmaterialer og overflate består av 

ulike fibrer 

Fibersammensetningen kan angis bare for overflaten. Overflaten må 

nevnes med navn 
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VEDLEGG V 

Tekstilprodukter som etikettering og merking ikke er obligatorisk for 

(omhandlet i artikkel 17 nr. 2) 

1.  Ermeholdere 

2.  Klokkeremmer av tekstil 

3.  Etiketter og emblemer 

4.  Stoppede og polstrede grytekluter av tekstil 

5.  Kaffevarmere 

6.  Tevarmere 

7.  Ermebeskyttere 

8.  Muffer, ikke av plysj 

9.  Kunstige blomster 

10.  Nåleputer 

11.  Malte lerreter 

12.  Tekstilprodukter til underlag eller forsterkning 

13.  Brukte, omgjorte konfeksjonsprodukter, dersom de er uttrykkelig betegnet som det 

14.  Gamasjer 

15.  Emballasje, ikke ny og solgt som sådan 

16.  Pyntegjenstander og seletøy av tekstil 

17.  Reiseartikler av tekstil 

18.  Håndbroderte bildetepper, ferdige eller uferdige, og materialer til framstilling av slike, herunder brodérgarn som 

selges atskilt fra bunnmaterialet av lerret og er særskilt beregnet på bruk i slike tepper 

19.  Glidelåser 

20.  Knapper og spenner overtrukket med tekstil 

21.  Bokomslag av tekstil 

22.  Leketøy 

23.  Tekstildeler i skotøy 

24.  Brikker som består av flere deler og har en overflate på høyst 500 cm2 

25.  Grytekluter og -votter 

26.  Eggvarmere 

27.  Sminkepunger  
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28.  Tobakkspunger av tekstil 

29.  Futteraler av tekstil til briller, sigaretter, sigarer, lightere og kammer 

30.  Deksler til mobiltelefoner og bærbare mediespillere med en overflate på høyst 160 cm2 

31.  Verneutstyr til sportsbruk, med unntak av hansker 

32.  Toalettvesker 

33.  Skopusseetuier 

34.  Begravelsesprodukter 

35.  Engangsprodukter, med unntak av vatt 

36.  Tekstilprodukter som er underlagt reglene i Den europeiske farmakopé, og som omfattes av en henvisning til disse 

reglene, flergangsbandasjer til medisinsk eller ortopedisk bruk og ortopediske tekstilprodukter i sin alminnelighet 

37.  Tekstilprodukter, herunder rep, tauverk og hyssing (med forbehold for nr. 12 i vedlegg VI), som normalt er 

beregnet på 

a)  bruk som utstyrskomponenter ved produksjon og bearbeiding av varer 

b)  installasjoner i maskiner, anlegg (f.eks. varme-, klima- eller lysanlegg), husholdningsapparater o.l., kjøretøyer 

og andre transportmidler, eller på bruk ved drift, vedlikehold eller innredning av slike maskiner og anlegg, 

med unntak av presenninger og bilrekvisita av tekstil som ikke selges sammen med bilen 

38.  Tekstilprodukter til verne- og sikkerhetsformål, som sikkerhetsbelter, fallskjermer, redningsvester, 

redningsstrømper, brannvernutstyr, skuddsikre vester og særskilte verneklær (f.eks. til vern mot brann, kjemiske 

stoffer og andre farer for sikkerheten) 

39.  Oppblåsbare anlegg (idrettshaller, utstillingsstander, lagerhaller osv.), forutsatt at det gis opplysninger om disse 

produktenes yteevne og tekniske spesifikasjoner 

40.  Seil 

41.  Tekstilartikler beregnet på dyr 

42.  Flagg og bannere 
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VEDLEGG VI 

Tekstilprodukter som fellesmerking er tilstrekkelig for 

(omhandlet i artikkel 17 nr. 3) 

1.  Gulvkluter 

2.  Rengjøringskluter 

3.  Border og pynt 

4.  Possement 

5.  Belter 

6.  Seler 

7.  Strømpeholdere og strømpebånd 

8.  Skolisser 

9.  Bånd 

10.  Strikk 

11.  Emballasje, ny og solgt som sådan 

12.  Hyssing til innpakning eller bindegarn for landbruket, hyssing, rep og tauverk bortsett fra produktene omfattet av 

nr. 37 i vedlegg V(*) 

13.  Brikker 

14.  Lommetørklær 

15.  Nett for nakkeknute eller hårnett 

16.  Slips og tversoversløyfer for barn 

17.  Smekker, vaskehansker og -kluter 

18.  Sytråd, stoppegarn og brodérgarn som er pakket med sikte på detaljsalg i små mengder, med en nettovekt på 

høyst 1 gram 

19.  Bånd til gardiner og persienner 

  

  

(*) For produkter oppført i dette nummer som selges avskåret, skal fellesmerkingen være den som er på rullen. Rep og tauverk nevnt i 

dette nummer omfatter også tau og tauverk til fjellklatring og vannsport. 
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VEDLEGG VII 

Bestanddeler som ikke skal tas i betraktning ved bestemmelse av fibersammensetning 

(omhandlet i artikkel 19 nr. 2) 

Produkter Bestanddeler som skal utelukkes 

a) Alle tekstilprodukter i)  Deler som ikke er av tekstil, jarer, etiketter og emblemer, kantebånd og 

pynt som ikke er en integrert del av produktet, knapper og spenner 

overtrukket med tekstil, tilbehør, dekorasjoner, ikke-elastiske bånd, 

elastiske tråder og bånd som er festet på spesifikke og begrensede deler 

av produktet, og, på de vilkår som er fastsatt i artikkel 10, synlige og 

isolerbare fibrer av rent dekorativ art og fibrer med antistatisk virkning 

ii)  Fettstoffer, bindemidler, fortyngningsmidler, etterbehandlingsmidler, 

impregneringsprodukter, fargehjelpemidler og hjelpemidler for 

trykkfarging samt andre produkter til behandling av tekstiler 

b) Gulvbelegg og tepper Alle andre bestanddeler enn overflaten 

c) Møbelstoff Binde- og fyllrenning samt binde- og fyllinnslag som ikke er en del av 

overflaten 

d) Draperier, portierer og gardiner Binde- og fyllrenning samt binde- og fyllinnslag som ikke er en del av 

stoffets rettside 

e) Sokker Ytterligere elastisk garn anvendt i skaftet, og garn anvendt i forsterkninger i 

hæl og tå 

f) Strømpebukser Ytterligere elastisk garn anvendt i beltet, og garn anvendt i forsterkninger i 

hæl og tå 

g) Tekstilprodukter som ikke omfattes av 

bokstav b)-f) 

Underlag, forsterkninger, mellomfôr og bunnmateriale av lerret, sy- og 

sammenføyningstråd, med mindre de erstatter stoffets renning og/eller 

innslag, fyllmateriale som ikke har en isolerende funksjon, og, med 

forbehold for artikkel 11 nr. 2, fôr. 

I denne bestemmelse 

i) skal bunnmateriale i tekstilprodukter som tjener som baksidebelegg for 

overflaten, særlig basisstoffer i tepper og i dobbelte stoffer samt 

baksiden av fløyels- og plysjstoffer og tilsvarende produkter, ikke 

anses som underlag som skal fjernes, 

ii) menes med «forsterkninger» tråder eller stoffer som er tilsatt på 

spesifikke eller begrensede deler av tekstilproduktene for å forsterke 

dem eller gjøre dem stive eller tykke. 
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VEDLEGG VIII 

Metoder for kvantitativ analyse av binære og ternære tekstilfiberblandinger 

(omhandlet i artikkel 19 nr. 1) 

KAPITTEL 1 

I. Forberedelse av prøvemateriale og enkeltprøver for å bestemme fibersammensetningen i tekstilprodukter 

1.  BRUKSOMRÅDE 

Dette kapittel inneholder framgangsmåter for framstilling av prøvemateriale med en størrelse som egner seg til 

forbehandling (dvs. høyst 100 g) for kvantitativ analyse på grunnlag av de samlede laboratorieprøver, og for 

utvelgelse av enkeltprøver fra prøvematerialet som er blitt forbehandlet for å fjerne de ikke-fiberholdige delene(1). 

2.  DEFINISJONER 

2.1.  Vareparti 

 Den materialmengden som skal vurderes på grunnlag av en serie prøveresultater. Det kan f.eks. omfatte alt 

materiale som tilsvarer én enkelt stoffleveranse, alt stoff som er vevd på en bestemt bom, en forsendelse med garn 

eller én eller flere baller med råfibrer. 

2.2.  Samlet laboratorieprøve 

 Den delen av varepartiet som anses som representativt for hele varemengden, og som er tilgjengelig for 

laboratoriet. Den samlede laboratorieprøvens størrelse og art skal velges slik at den på en egnet måte gjenspeiler 

variasjonen i varepartiet og er lett å arbeide med i laboratoriet(2). 

2.3.  Prøvemateriale 

 Den delen av den samlede laboratorieprøven som blir underkastet en forbehandling for å fjerne de ikke-

fiberholdige delene, og som enkeltprøvene deretter tas fra. Prøvematerialets størrelse og art skal være tilstrekkelig 

til å gjenspeile variasjonen i den samlede laboratorieprøven på riktig måte(3). 

2.4.  Enkeltprøve 

 Den delen av materialet som er nødvendig for å gi ett enkelt analyseresultat, valgt fra prøvematerialet. 

3.  PRINSIPP 

 Prøvematerialet velges slik at det er representativt for den samlede laboratorieprøven. 

 Enkeltprøvene tas på en slik måte at de er representative for prøvematerialet. 

4.  PRØVETAKING AV LØSE FIBRER 

4.1.  Uorienterte fibrer 

 Prøvematerialet settes sammen av dotter som tas tilfeldig fra den samlede laboratorieprøven. Hele prøvematerialet 

blandes grundig ved hjelp av en laboratoriekarder(4). Kardefloret eller blandingen, også fibrer som henger fast ved 

karden og småfibrer som har falt av karden, forbehandles. Deretter tas det enkeltprøver i riktig innbyrdes 

vektforhold fra kardefloret eller blandingen, fra fasthengende fibrer og fra småfibrer som har falt av. 

 Dersom formen på kardefloret ikke berøres av forbehandlingen, tas enkeltprøvene på den måten som er beskrevet 

i 4.2. Dersom kardefloret ødelegges av forbehandlingen, velges det fra den forbehandlede prøven minst 16 

tilfeldige dotter av en egnet og mest mulig lik størrelse som føyes sammen til en enkeltprøve. 

4.2.  Orienterte fibrer (kardeflor, lunter, forgarn) 

 Fra tilfeldig valgte deler av den samlede laboratorieprøven tas det minst 10 snittprøver som hver veier ca. 1 g. 

Prøvematerialet som er sammensatt på denne måten, forbehandles. Deretter legges snittprøvene side om side, og 

enkeltprøven oppnås ved at det skjæres et snitt gjennom de 10 prøvene og tas én del fra hver av dem.  

  

(1) I noen tilfeller er det nødvendig å forbehandle hver enkeltprøve. 

(2) For ferdigvarer og konfeksjonsvarer se nummer 7. 

(3) Se nummer 1. 

(4) Laboratoriekarderen kan erstattes med en fiberblander eller ved en metode med «utkjemmede dotter». 
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5.  PRØVETAKING FRA GARN 

5.1.  Garn på spoler eller i hesper 

 Alle spoler i den samlede laboratorieprøven skal brukes. 

 Fra hver spole tas det sammenhengende, like og passende lengder, enten ved å spole fedd med samme antall 

omganger på en garnvinde(1) eller på annen måte. De enkelte lengdene legges sammen side om side, enten i form 

av et enkelt fedd eller én enkelt garnlengde, og det må sørges for at feddet eller garnlengden hele tiden består av 

like lengder fra hver spole. 

 Prøvematerialet forbehandles. 

 Enkeltprøven tas fra prøvematerialet ved at det skjæres en bunt tråder av lik lengde av feddet eller kabelen, og det 

må sørges for at ikke noe av garnet utelates. 

 Dersom t er garnets «tex» og n er antallet spoler i den samlede laboratorieprøven, skal det trekkes en garnlengde 

fra hver spole på 106/nt cm for å få et prøvemateriale på 10 g. 

 Dersom nt er meget høyt, dvs. mer enn 2 000, kan et tykkere fedd spoles opp og skjæres opp i to deler for å få en 

kabel av passende vekt. Endene av en prøve i kabelform skal bindes ordentlig sammen før forbehandlingen, og 

enkeltprøver skal tas ut i tilstrekkelig avstand fra knutene. 

5.2.  Varptråd 

 Prøvematerialet uttas ved at det i enden av renningen skjæres av en bunt på minst 20 cm lengde som inneholder 

alle trådene unntatt jaretrådene, som kastes. Trådbunten bindes sammen i en av endene. Dersom prøvematerialet 

er for stort til at det kan forbehandles i sin helhet, skal det deles opp i to eller flere deler der hver del er bundet 

sammen for forbehandling, og så skal delene føyes sammen på nytt etter å ha vært forbehandlet hver for seg. Fra 

prøvematerialet tas det en enkeltprøve av egnet lengde i motsatt ende fra knuten, der alle varptrådene er med. I en 

renning med N tråder med t «tex» vil lengden av en prøve på 1 g utgjøre 105/Nt cm. 

6.  PRØVETAKING AV STOFFER 

6.1.  Fra en samlet laboratorieprøve som består av et avskåret stykke tøy som er representativt for stoffet 

 En diagonal strimmel skjæres av prøven fra hjørne til hjørne, og jarekantene fjernes. Denne strimmelen er 

prøvematerialet. For å få et prøvemateriale på x g skal strimmelens overflate være x104/G cm2, der G er stoffets 

vekt i g/m2. 

 Etter forbehandling av strimmelen skal den skjæres i fire like store deler som legges oppå hverandre. 

Enkeltprøvene tas fra en hvilket som helst del av det lagdelte materialet ved å skjære gjennom alle lagene på en 

slik måte at hver enkeltprøve inneholder en lik lengde fra hvert lag. 

 Dersom stoffet har et vevd mønster, skal prøvematerialets lengde målt parallelt i renningens retning ikke være 

mindre enn mønsterrapporten i renningens retning. Er prøvematerialet under slike forhold for stort til at det kan 

forbehandles i sin helhet, skal det skjæres i like deler som forbehandles hver for seg. Disse delene skal legges 

oppå hverandre før enkeltprøven tas, samtidig som det legges vekt på at tilsvarende deler av mønsteret ikke faller 

sammen. 

6.2.  Fra en samlet laboratorieprøve som består av flere stykker avskåret tøy 

 Hvert tøystykke behandles som beskrevet i 6.1, deretter angis resultatene enkeltvis. 

7.  PRØVETAKING AV FERDIGVARER OG KONFEKSJONSVARER 

 Den samlede laboratorieprøven består vanligvis av en hel ferdigvare eller konfeksjonsvare eller av en 

representativ del av varen. 

 Ved behov skal prosentandelen bestemmes for de forskjellige delene av varen som ikke har samme fiberinnhold, 

for å kontrollere samsvar med bestemmelsene i artikkel 11. 

 Det tas et representativt prøvemateriale fra delen av ferdigvaren eller konfeksjonsvaren, som må ha sin 

sammensetning angitt på etiketten. Dersom varen har flere etiketter, skal det tas representative prøvematerialer fra 

hver del som er forsynt med etikett. 

 Dersom sammensetningen skal bestemmes for en vare som ikke er homogen, kan det være nødvendig å ta 

prøvematerialer fra hver enkelt del av varen og bestemme de enkelte delenes forholdsmessige andel av hele den 

aktuelle varen.  

  

(1) Dersom spolene kan plasseres på en egnet spolehekk, er det mulig å spole opp flere spoler samtidig. 



27.4.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 26/119 

 

 Prosentandelene skal deretter beregnes, idet det tas hensyn til de forholdsmessige andelene av de undersøkte 

delene. 

 Prøvematerialene forbehandles. 

 Deretter tas det representative enkeltprøver fra de forbehandlede prøvematerialene. 

II. Innledning om metoder for kvantitativ analyse av tekstilfiberblandinger 

 Metoder for kvantitativ analyse av tekstilfiberblandinger er basert på to hovedmetoder, henholdsvis manuell og 

kjemisk separering av fibrer. 

 Den manuelle metoden bør velges så langt det er mulig, fordi den vanligvis gir nøyaktigere resultater enn den 

kjemiske. Den kan brukes på alle tekstilprodukter der fibrene ikke utgjør en sammensatt blanding, f.eks. på garn 

som består av flere bestanddeler der hver enkelt del utgjør én enkelt fibertype, på stoffer der renningen består av 

en annen fiber enn innslaget, eller på strikket stoff sammensatt av ulike garntyper. 

 Metodene for kvantitativ kjemisk analyse av tekstilfiberblandinger er vanligvis basert på de enkelte 

bestanddelenes selektive løselighet. Etter at en av bestanddelene er fjernet, veies de uløselige restfibrene, og den 

løselige bestanddelen beregnes på grunnlag av vekttapet. I første del av dette vedlegg sammenstilles de 

opplysninger som vanligvis framkommer etter analyser basert på denne metoden, og som gjelder for blandingene 

av tekstilfibrer nevnt i dette vedlegg, uansett sammensetning. Første del av dette vedlegg bør derfor brukes i 

tilknytning til de følgende delene av vedlegget, som inneholder detaljerte framgangsmåter for særskilte 

fiberblandinger. Det kan forekomme at visse kjemiske analyser er basert på et annet prinsipp enn selektiv 

løselighet. I så fall gis det utførlige opplysninger om dette i den aktuelle del av metoden. 

 De fiberblandinger som brukes ved framstilling av tekstilprodukter, og i mindre grad også de fiberblandinger som 

finnes i de ferdige produktene, inneholder noen ganger ikke-fiberholdig materiale som fettstoffer, voks eller 

hjelpestoffer eller vannløselige produkter som kan ha en naturlig opprinnelse eller være tilsatt for å lette 

framstillingen. Ikke-fiberholdig materiale må fjernes før analysen finner sted. Dette er grunnen til at det også er 

beskrevet en metode for å fjerne oljer, fettstoffer, voks og vannløselige produkter. 

 Tekstilene kan ellers inneholde harpikser eller andre stoffer tilsatt for å gi produktene særskilte egenskaper. Slike 

stoffer, herunder fargestoffer i særskilte tilfeller, kan endre reagensens innvirkning på den løselige bestanddelen 

og/eller helt eller delvis forsvinne med reagensen. Disse tilsettingsstoffene kan følgelig føre til feil, og de må 

fjernes før analysen foretas. Dersom det ikke er mulig å fjerne dem, kan metodene for kvantitativ kjemisk analyse 

som er beskrevet i dette vedlegg, ikke lenger brukes. 

 Fargestoffer i fargede fibrer anses som en integrert del av fiberen og skal ikke fjernes. 

 Disse analysene foretas på grunnlag av tørrvekten, og det er redegjort for en metode for å bestemme denne. 

 Resultatet oppnås ved at de tillatte toleranser som er fastsatt i vedlegg IX, anvendes på de enkelte fibrers tørrvekt. 

 Alle fibrer som finnes i blandingen, skal identifiseres før analysen foretas. Ved visse metoder kan den uløselige 

bestanddelen i en blanding delvis oppløses av reagensen som brukes til å oppløse de løselige bestanddelene. 

 Når det er mulig, er det blitt valgt reagenser som bare har liten eller ingen innvirkning på de uløselige fibrene. 

Dersom det må påregnes vekttap i forbindelse med analysen, skal resultatene korrigeres. For dette formål er det 

oppgitt korreksjonsfaktorer. Disse faktorene er blitt bestemt i forskjellige laboratorier ved at fibrer renset gjennom 

forbehandling er blitt behandlet med en egnet reagens, som spesifisert i analysemetoden. 

 Disse korreksjonsfaktorene skal bare brukes på normale fibrer, og andre korreksjonsfaktorer kan vise seg 

nødvendige dersom fibrene er blitt nedbrutt før eller under behandlingen. De foreslåtte metodene brukes på 

enkeltanalyser. 

 Det skal foretas minst to analyser på separate enkeltprøver, både når det gjelder manuell og kjemisk 

separeringsmetode. 

 Forutsatt at det er teknisk mulig, bør det i tvilstilfeller foretas en annen analyse med en metode som først oppløser 

den bestanddelen som restfiberen består av når den første metoden er fulgt.  
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KAPITTEL 2 

METODER FOR KVANTITATIV ANALYSE AV VISSE BINÆRE TEKSTILFIBERBLANDINGER 

I. Allmenne opplysninger som er felles for de metoder som skal brukes ved kvantitativ kjemisk analyse av 

tekstilfiberblandinger 

I.1.  BRUKSOMRÅDE 

Bruksområdet for hver metode angir hvilke fibrer denne metoden skal brukes på. 

I.2.  PRINSIPP 

Etter at bestanddelene i en blanding er identifisert, fjernes først de ikke-fiberholdige stoffene med en egnet 

forbehandling, og deretter fjernes en av bestanddelene, vanligvis ved selektiv løselighet(1). De uløselige 

restfibrene veies, og andelen av den løselige bestanddelen beregnes på grunnlag av vekttapet. Med mindre det 

oppstår tekniske vanskeligheter, bør den fiberen det er mest av, oppløses for å få den fiberen det er minst av, 

som rest. 

I.3.  MATERIALE OG UTSTYR 

I.3.1.  Apparatur 

I.3.1.1.  Filterdigler og veieglass som er store nok til å romme diglene, eller annen apparatur som kan gi samme 

resultat 

I.3.1.2.  Sugekolbe 

I.3.1.3.  Eksikkator med farget silikagel som fuktighetsindikator 

I.3.1.4.  Tørkeovn med vifte til tørking av enkeltprøver ved 105 ± 3 C 

I.3.1.5.  Analysevekt, følsomhet 0,0002 g 

I.3.1.6.  Soxhlet ekstraksjonsapparat eller apparatur som gir samme resultat 

I.3.2.  Reagenser 

I.3.2.1.  Redestillert petroleumseter, kokepunkt mellom 40 og 60 C 

I.3.2.2.  Andre reagenser er omhandlet i den relevante delen av metoden 

I.3.2.3.  Destillert eller avionisert vann 

I.3.2.4.  Aceton 

I.3.2.5.  Ortofosforsyre 

I.3.2.6.  Urea 

I.3.2.7.  Natriumhydrogenkarbonat 

 Alle reagenser som brukes, må være kjemisk rene. 

I.4.  KONDISJONERINGS- OG ANALYSEATMOSFÆRE 

Ettersom det er tørrvekter som bestemmes, kreves det verken kondisjonering eller analyse i kondisjonert 

atmosfære. 

I.5.  PRØVEMATERIALE 

Fra den samlede laboratorieprøven velges det et representativt prøvemateriale som er tilstrekkelig til å gi de 

nødvendige enkeltprøver med en vekt på minst 1 g hver. 

I.6.  FORBEHANDLING AV PRØVEMATERIALET(2) 

Foreligger det en bestanddel som ikke skal tas i betraktning ved beregningen av prosentandelene (se 

artikkel 19), skal denne fjernes først med en egnet metode som ikke berører fiberbestanddelene. 

For dette formål skal de ikke-fiberholdige delene som kan ekstraheres ved hjelp av petroleumseter og vann, 

fjernes ved å behandle prøvematerialet i Soxhlet-apparatet i en time og med minst seks omganger per time. 

Deretter avdampes petroleumseteren fra prøvematerialet, som i sin tur ekstraheres med direkte behandling ved 

at det først bløtes en time i vann i romtemperatur og deretter en time i vann ved 65 ± 5 C, samtidig som 

væsken røres om med jevne mellomrom. Forholdstallet mellom væske og prøvemateriale skal være 100:1. 

Vannoverskuddet fjernes ved vridning, suging eller sentrifugering, og deretter lufttørkes prøven.  

  

(1) Metode nr. 12 er et unntak. Den er basert på bestemmelse av en stoffbestanddel i en av de to bestanddelene. 

(2) Se kapittel 1.1. 
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Når det gjelder elastolefin eller fiberblandinger som inneholder elastolefin og andre fibrer (ull, dyrehår, silke, 

bomull, lin, ekte hamp, jute, manilla, alfa, kokos, gyvel, rami, sisal, kupro, modal, protein, viskose, akryl, 

polyamid eller nylon, polyester, elastomultiester), må ovennevnte framgangsmåte endres litt ved at 

petroleumseter erstattes med aceton. 

Når det gjelder binære fiberblandinger som inneholder elastolefin og acetat, skal følgende framgangsmåte 

benyttes som forbehandling. Prøvematerialet ekstraheres i 10 minutter ved 80 C med en løsning som 

inneholder 25 g/l 50 % ortofosforsyre og 50 g/l urea. Forholdstallet mellom væske og prøvemateriale skal 

være 100:1. Vask prøvematerialet i vann, la vannet renne av og vask det med 0,1 % 

natriumhydrogenkarbonatløsning og til slutt forsiktig i vann. 

Dersom de ikke-fiberholdige delene ikke kan ekstraheres ved hjelp av petroleumseter og vann, skal metoden 

med vann nevnt ovenfor erstattes med en egnet metode som ikke vesentlig endrer noen av fiberbestanddelene. 

For visse ublekede naturlige plantefibrer (f.eks. jute- og kokosfibrer) bemerkes det imidlertid at normal 

forbehandling med petroleumseter og vann ikke fjerner alle de naturlige ikke-fiberholdige stoffene. Til tross 

for dette skal det ikke foretas ytterligere forbehandlinger, med mindre prøven inneholder 

etterbehandlingsmidler som ikke oppløses i petroleumseter og vann. 

I analyserapportene skal de forbehandlingsmetodene som er brukt, beskrives inngående. 

I.7.  FRAMGANGSMÅTE 

I.7.1.  Allmenn veiledning 

I.7.1.1.  Tørking 

 Alle tørkeoperasjoner skal vare minst 4 timer og høyst 16 timer, og de skal finne sted ved 105 ± 3 C i en 

ventilert ovn med ovnsdør som er lukket under hele tørketiden. Dersom tørketiden er mindre enn 14 timer, må 

det kontrolleres om det er oppnådd en konstant vekt. Vekten kan anses som konstant når vektforskjellen etter 

ny tørking i 60 minutter er mindre enn 0,05 %. 

 Unngå håndtering med bare hender av filterdiglene og veieglassene samt prøvene og restfibrene under 

tørkingen, avkjølingen og veiingen. 

 Tørk enkeltprøvene i et veieglass med proppen av. Etter tørkingen lukkes veieglasset før det tas ut av ovnen og 

raskt overføres til eksikkatoren. 

 Plasser filterdigelen i veieglasset og tørk den i ovnen sammen med lokket. Etter tørkingen lukkes veieglasset 

og overføres raskt til eksikkatoren. 

 Dersom det brukes annet utstyr enn filterdigel, skal tørkingen i ovnen utføres slik at det blir mulig å bestemme 

fibrenes tørrvekt uten vekttap. 

I.7.1.2.  Avkjøling 

 Alle avkjølingsprosesser skal foretas i eksikkatoren, som plasseres ved siden av vekten, helt til veieglassene 

blir fullstendig avkjølt, og ikke i noe tilfelle i mindre enn 2 timer. 

I.7.1.3.  Veiing 

 Når veieglasset er blitt avkjølt, veies det innen 2 minutter etter at det er tatt ut av eksikkatoren. Det veies med 

en nøyaktighet på 0,0002 g. 

I.7.2.  Framgangsmåte 

 Fra det forbehandlede prøvematerialet tas en enkeltprøve med en vekt på minst 1 g. Garnet eller stoffet 

skjæres opp i ca. 10 mm lange deler som rives mest mulig i stykker. Enkeltprøven tørkes i et veieglass, 

avkjøles i eksikkatoren og veies. Overfør enkeltprøven til glassbeholderen beskrevet i den relevante delen av 

unionsmetoden, vei deretter straks veieglasset på nytt og beregn enkeltprøvens tørrvekt ved differanse. 

Analysen fullføres i samsvar med anvisningene i den relevante delen av den gjeldende metoden. Restfiberen 

undersøkes i mikroskopet for å kontrollere om behandlingen har fjernet den løselige fiberen fullstendig.  
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I.8.  BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATET 

 Den uløselige bestanddelens vekt uttrykkes som prosent av den samlede fibervekten i blandingen. 

Prosentandelen av den løselige bestanddelen beregnes ved differanse. Resultatene beregnes på grunnlag av ren 

tørrvekt ved bruk av a) tillatte toleranser og b) korreksjonsfaktorer som er nødvendige for å utligne vekttapet 

under forbehandlingen og analysen. Denne beregningen foretas etter formelen angitt i I.8.2. 

I.8.1. Beregning av prosentandel av den uløselige bestanddelen på grunnlag av ren tørrvekt, uten hensyn til fibrenes 

vekttap under forbehandlingen: 

𝑃1% =  
100 𝑟𝑑

𝑚
 

 der 

P1% er prosentandelen av den rene og tørre uløselige bestanddelen, 

m er enkeltprøvens tørrvekt etter forbehandlingen, 

r er restfibrenes tørrvekt, 

d er korreksjonsfaktoren for den uløselige bestanddelens vekttap i reagensen under analysen. De egnede 

verdier for «d» framgår av de aktuelle deler av teksten for hver metode. 

Disse «d»-verdiene er naturlig nok de normale verdier som brukes på fibrer som ikke er kjemisk nedbrutt. 

I.8.2. Beregning av prosentandelen av den uløselige bestanddelen på grunnlag av ren tørrvekt, med justering ved 

hjelp av tillatte toleranser og eventuelt korreksjonsfaktorer for å ta hensyn til vekttapet under forbehandlingen: 

𝑃1𝐴% =  
100 𝑃1 (1 + 

(𝑎1 + 𝑏1)
100

)

𝑃1 (1 + 
(𝑎1 + 𝑏1)

100
) +  (100 − 𝑃1) (1 +  

(𝑎2 + 𝑏2)
100

)
 

der 

P1A%  er prosentandelen av den uløselige bestanddelen justert med tillatte toleranser og for vekttap under 

forbehandlingen, 

P1 er prosentandelen av den rene og tørre uløselige bestanddelen beregnet med formelen angitt i I.8.1, 

a1 er den tillatte toleransen for den uløselige bestanddelen (se vedlegg IX), 

a2 er den tillatte toleransen for den løselige bestanddelen (se vedlegg IX), 

b1 er det prosentvise tap av den uløselige bestanddelen forårsaket av forbehandlingen, 

b2 er det prosentvise tap av den løselige bestanddelen forårsaket av forbehandlingen. 

Prosentandelen av den andre bestanddelen (P2A %) tilsvarer 100 – P1A %. 

 Dersom det er brukt en særskilt forbehandling, skal verdiene for b1 og b2 om mulig bestemmes ved at alle rene 

fiberbestanddeler underkastes den forbehandling som brukes i analysen. Med rene fibrer menes fibrer som er 

fri for alle ikke-fiberholdige stoffer, med unntak av stoffer de normalt inneholder (av naturlige årsaker eller på 

grunn av produksjonsprosessen), i den tilstand (ubleket, bleket) de forekommer i varen som skal analyseres. 

 Dersom rene og atskilte fiberbestanddeler som har vært brukt til framstilling av varen som skal analyseres, 

ikke er tilgjengelige, skal det brukes middelverdier for b1 og b2 slik disse framkommer ved tester utført på rene 

fibrer av liknende type som fibrene i den undersøkte blandingen. 

 Brukes den normale forbehandling med ekstraksjon ved hjelp av petroleumseter og vann, kan det som regel 

ses bort fra korreksjonsfaktorene b1 og b2, unntatt for ubleket bomull, ubleket lin og ubleket hamp, der det 

vanligvis forutsettes et vekttap på 4 % forårsaket av forbehandlingen, og for polypropylen, der det forutsettes 

et vekttap på 1 %. 

 Når det gjelder andre fibrer, blir vekttap forårsaket av forbehandlingen normalt ikke tatt i betraktning ved 

beregningene.  
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II. Metode for kvantitativ analyse med manuell separering 

II.1.  BRUKSOMRÅDE 

 Metoden brukes på tekstilfibrer av enhver art forutsatt at de ikke utgjør en sammensatt blanding, og at det er 

mulig å skille dem manuelt. 

II.2.  PRINSIPP 

 Etter at bestanddelene i tekstilet er identifisert, fjernes først de ikke-fiberholdige stoffene med en egnet 

forbehandling, og deretter skilles fibrene manuelt før de tørkes og veies, slik at andelen av de enkelte fibrene 

kan beregnes. 

II.3.  APPARATUR 

II.3.1. Veieglass eller annen apparatur som gir samme resultater 

II.3.2. Eksikkator med farget silikagel som fuktighetsindikator 

II.3.3.  Tørkeovn med vifte til tørking av enkeltprøver ved 105 ± 3 C 

II.3.4.  Analysevekt, følsomhet 0,0002 g 

II.3.5.  Soxhlet ekstraksjonsapparat eller apparatur som gir samme resultat 

II.3.6.  Nål 

II.3.7.  Snoteller eller tilsvarende apparatur 

II.4.  REAGENSER 

II.4.1.  Redestillert petroleumseter, kokepunkt mellom 40 og 60 C 

II.4.2.  Destillert eller avionisert vann 

II.4.3.  Aceton 

II.4.4.  Ortofosforsyre 

II.4.5.  Urea 

II.4.6.  Natriumhydrogenkarbonat 

 Alle reagenser som brukes, må være kjemisk rene. 

II.5.  KONDISJONERINGS- OG ANALYSEATMOSFÆRE 

 Se I.4. 

II.6.  PRØVEMATERIALE 

 Se I.5. 

II.7.  FORBEHANDLING AV PRØVEMATERIALET 

 Se I.6. 

II.8.  FRAMGANGSMÅTE 

II.8.1.  Analyse av garn 

 Av det forbehandlede prøvematerialet tas en enkeltprøve med en vekt på minst 1 g. Dersom det dreier seg om 

svært fint garn, kan analysen foretas med en minstelengde på 30 m, uansett vekt. 

 Garnet skjæres i stykker av passende lengde, og de enkelte fibertypene skilles fra hverandre med en nål og 

eventuelt en snoteller. Når fibertypene er skilt på denne måten, plasseres de i et forhåndsveid veieglass og 

tørkes ved 105 ± 3 C til det oppnås en konstant vekt som beskrevet i I.7.1. og I.7.2. 

II.8.2.  Analyse av stoff 

 Fra det forbehandlede prøvematerialet tas det i god avstand fra jarekanten en enkeltprøve med en vekt på 

minst 1 g, med nøyaktig avskårne kanter uten frynser som løper parallelt med varp- eller innslagstrådene, eller 

for strikket stoffs vedkommende, på langs eller tvers av maskerekkene. Skill tråder av forskjellig fibertype, 

samle dem i forhåndsveide veieglass og fortsett som beskrevet i II.8.1.  
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II.9.  BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATET 

 Vekten av de enkelte fiberbestanddelene uttrykkes som prosent av den samlede fibervekten i blandingen. 

Resultatene beregnes på grunnlag av ren tørrvekt ved bruk av a) tillatte toleranser og b) korreksjonsfaktorer 

som er nødvendige for å utligne vekttapet under forbehandlingen. 

II.9.1.  Beregning av prosentandel av fibrenes rene tørrvekt, uten hensyn til fiberens vekttap under forbehandlingen: 

𝑃1% =  
100 𝑚1

𝑚1 + 𝑚2 
=  

100

1 +
𝑚2

𝑚1

 

P1% er prosentandelen av den første bestanddelen i tørr og ren tilstand 

m1 er den første bestanddelens rene tørrvekt 

m2 er den andre bestanddelens rene tørrvekt. 

II.9.2.  Se I.8.2 for beregning av prosentandelen av hver enkelt bestanddel, med justering ved hjelp av tillatte 

toleranser og eventuelt korreksjonsfaktorer for å ta hensyn til vekttapet under forbehandlingen. 

III.1.  METODENES NØYAKTIGHET 

 Den nøyaktighet som er angitt for hver enkelt metode, gjelder reproduserbarheten. 

 Reproduserbarheten viser til påliteligheten, det vil si det nære samsvaret mellom forsøksresultater som oppnås 

av operatører i forskjellige laboratorier eller i forskjellige tidsrom, når det oppnås enkeltresultater ved 

anvendelse av samme metode på enkeltprøver fra samme homogene blanding. 

 Reproduserbarheten uttrykkes ved konfidensgrenser for resultatene for et konfidensnivå på 95 %. 

 Dette betyr at forskjellen mellom to resultater i en analyserekke som er utført i forskjellige laboratorier ved 

korrekt og normal bruk av metoden og for samme homogene blanding, bare vil overskride konfidensgrensene i 

fem av hundre tilfeller. 

III.2.  ANALYSERAPPORT 

III.2.1.  Oppgi at analysen er utført i samsvar med denne metode. 

III.2.2.  Angi nærmere opplysninger om eventuelle særskilte forbehandlinger (se I.6.). 

III.2.3.  Angi enkeltresultatene og det aritmetiske gjennomsnitt med én desimals nøyaktighet. 

IV. Særskilte metoder 

Oversiktstabell 

Metode 

Bruksområde 

Reagens/beskrivelse 

Løselig bestanddel Uløselig bestanddel 

1 Acetat Visse andre fibrer Aceton 

2 Visse proteinfibrer Visse andre fibrer Hypokloritt 

3 Viskose, kupro eller visse typer 

modal 

Visse andre fibrer Maursyre og sinkklorid 

4 Polyamid eller nylon Visse andre fibrer Maursyre, 80 % m/m 

5 Acetat Visse andre fibrer Benzylalkohol 

6 Triacetat eller polylaktid Visse andre fibrer Diklormetan 

7 Visse cellulosefibrer Visse andre fibrer Svovelsyre, 75 % m/m 

8 Akrylfibrer, visse modakryler 

eller visse klorfibrer 

Visse andre fibrer Dimetylformamid 

9 Visse klorfibrer Visse andre fibrer Karbondisulfid/aceton 

55,5/44,5 % v/v 

10 Acetat Visse andre fibrer Iseddik 
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Metode 

Bruksområde 

Reagens/beskrivelse 

Løselig bestanddel Uløselig bestanddel 

11 Silke Visse andre fibrer Svovelsyre, 75 % m/m 

12 Jute Visse animalske fibrer Metode for bestemmelse av 

nitrogeninnholdet 

13 Polypropylen Visse andre fibrer Xylen 

14 Visse andre fibrer Klorfibrer (homopolymerer av 

vinylklorid), elastolefin eller 

melamin 

Konsentrert svovelsyre 

15 Klorfibrer, visse modakryler, 

visse elastaner, acetat, triacetat 

Visse andre fibrer Sykloheksanon 

16 Melamin Bomull eller aramid Varm maursyre, 90 % m/m 

METODE NR. 1 

ACETAT OG VISSE ANDRE FIBRER 

(Metode med aceton) 

1.  BRUKSOMRÅDE 

 Etter at ikke-fiberholdig materiale er fjernet, skal denne metoden brukes på binære fiberblandinger av 

1.  acetat (19) 

med 

2.  ull (1), dyrehår (2 og 3), silke (4), bomull (5), lin (7), ekte hamp (8), jute (9), manilla (10), alfa (11), kokos 

(12), gyvel (13), rami (14), sisal (15), kupro (21), modal (22), protein (23), viskose (25), akryl (26), polyamid 

eller nylon (30), polyester (35), elastomultiester (45), elastolefin (46) og melamin (47). 

Denne metoden må ikke under noen omstendigheter brukes på overflateacetylerte acetatfibrer. 

2.  PRINSIPP 

 Acetatfibrene i en kjent tørrvekt av blandingen oppløses med aceton. Restfiberen samles opp, vaskes, tørkes og 

veies. Vekten korrigeres om nødvendig og uttrykkes i prosent av blandingens tørrvekt. Prosentandelen av tørre 

acetatfibrer beregnes ved differanse. 

3.  APPARATUR OG REAGENSER (i tillegg til dem som er omhandlet i den allmenne veiledningen) 

3.1.  Apparatur 

 Erlenmeyerkolber på minst 200 ml med glasspropp 

3.2.  Reagens 

 Aceton 

4.  FRAMGANGSMÅTE 

 Følg anvisningene i den allmenne veiledningen og gå fram på følgende måte: 

 Enkeltprøven plasseres i en erlenmeyerkolbe på minst 200 ml med glasspropp, det tilsettes 100 ml aceton per 

gram av enkeltprøven, kolben ristes og oppbevares i 30 minutter i romtemperatur mens den ristes fra tid til annen, 

og væsken dekanteres deretter igjennom en forhåndsveid filterdigel. 

 Denne behandlingen gjentas to ganger (i alt tre ekstraksjoner), men nå bare i 15 minutter, slik at den samlede 

behandlingstid med aceton er 1 time. Restfiberen overføres til en filterdigel. Filterdigelen vaskes ut med aceton 

og tømmes med suging. Digelen fylles på nytt med aceton, og den får renne ut av seg selv. 

 Til slutt tømmes digelen med suging, og digelen og restfibrene tørkes, avkjøles og veies.  
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5.  BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATET 

 Resultatene beregnes som beskrevet i den allmenne veiledningen. Verdien «d» er 1,00, unntatt for melamin, der 

«d» = 1,01. 

6.  METODENS NØYAKTIGHET 

 For en homogen blanding av tekstilmaterialer er konfidensgrensene for resultater oppnådd med denne metoden 

høyst ± 1 for et konfidensnivå på 95 %. 

METODE NR. 2 

VISSE PROTEINFIBRER OG VISSE ANDRE FIBRER 

(Metode med hypokloritt) 

1.  BRUKSOMRÅDE 

 Etter at ikke-fiberholdig materiale er fjernet, skal denne metoden brukes på binære fiberblandinger av 

1.  visse proteinfibrer som ull (1), dyrehår (2 og 3), silke (4) og protein (23) 

med 

2.  bomull (5), kupro (21), modal (22), viskose (25), akryl (26), klorfibrer (27), polyamid eller nylon (30), 

polyester (35), polypropylen (37), elastan (43), glassfiber (44), elastomultiester (45), elastolefin (46) og 

melamin (47). 

 Dersom det forekommer flere typer proteinfibrer, gir denne metoden fibrenes samlede mengde, men ikke de 

enkelte prosentandelene. 

2.  PRINSIPP 

 Proteinfibrene i en kjent tørrvekt av blandingen oppløses med en hypoklorittløsning. Restfiberen samles opp, 

vaskes, tørkes og veies. Vekten korrigeres om nødvendig og uttrykkes i prosent av blandingens tørrvekt. 

Prosentandelen av tørre proteinfibrer beregnes ved differanse. 

 For å tilberede hypoklorittløsningen kan litium- eller natriumhypokloritt brukes. 

 Litiumhypokloritt anbefales dersom det bare dreier seg om et lite antall analyser, eller dersom analysene utføres 

med ganske lange mellomrom. Dette fordi fast litiumhypokloritt, i motsetning til natriumhypokloritt, inneholder 

en nærmest konstant hypoklorittandel. Dersom denne andelen er kjent, er det ikke nødvendig å kontrollere den 

ved hjelp av jodometri for hver enkelt analyse, fordi det kan brukes en konstant veid porsjon med hypokloritt. 

3.  APPARATUR OG REAGENSER (i tillegg til dem som er omhandlet i den allmenne veiledningen) 

3.1.  Apparatur 

a) Erlenmeyerkolbe på 250 ml med glasspropp 

b)  Termostat som kan reguleres til 20 ± 2 C 

3.2.  Reagenser 

a)  Hypoklorittreagens 

i)  Litiumhypoklorittløsning 

 Denne består av en nylig tilberedt løsning som inneholder 35 ± 2 g/l aktivt klor (ca. 1 M), som 

tilsettes 5 ± 0,5 g/l natriumhydroksid som er oppløst på forhånd. Deretter oppløses 100 g litiumhypokloritt 

som inneholder 35 % aktivt klor (eller 115 g som inneholder 30 % aktivt klor) i ca. 700 ml destillert vann. 

Tilsett 5 g natriumhydroksid oppløst i ca. 200 ml destillert vann og fyll opp med destillert vann til 1 liter. 

En nylig tilberedt løsning behøver ikke å kontrolleres med jodometri. 

ii)  Natriumhypoklorittløsning 

 Denne består av en nylig tilberedt løsning som inneholder 35 ± 2 g/l aktivt klor (ca. 1 M), som 

tilsettes 5 ± 0,5 g/l natriumhydroksid som er oppløst på forhånd. 

 Innholdet av aktivt klor i løsningen kontrolleres med jodometri før hver analyse. 

b)  Fortynnet eddiksyre 

 5 ml iseddik tynnes ut med vann til 1 liter.  
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4.  FRAMGANGSMÅTE 

 Følg anvisningene i den allmenne veiledningen og gå fram på følgende måte: Ca. 1 g av enkeltprøven plasseres i 

kolben på 250 ml. Ca. 100 ml hypoklorittløsning (litiumhypokloritt eller natriumhypokloritt) tilsettes, og kolben 

ristes kraftig slik at enkeltprøven blir gjennomfuktet. 

 Kolben plasseres deretter i en termostat ved 20 C i 40 minutter og ristes kontinuerlig, eller i det minste med 

jevne mellomrom. Det avgis varme når ull oppløses, og reaksjonsvarmen som utvikler seg ved bruk av denne 

metoden, må fordeles og bortledes. Det kan ellers oppstå betydelige feil på grunn av en begynnende oppløsning 

av de uløselige fibrene. 

 Etter 40 minutter filtreres innholdet i kolben gjennom en forhåndsveid glassfilterdigel. Kolben skylles deretter 

med litt hypoklorittreagens for å fjerne eventuelle restfibrer, og innholdet helles i filterdigelen. Digelen tømmes 

med suging, og restfibrene vaskes etter tur med vann, fortynnet eddiksyre og til slutt vann igjen. Digelen tømmes 

med suging etter hver tilsetting av væske. Ikke bruk suging før skyllevæsken etter hver vask har rent ut av seg 

selv. 

 Til slutt tømmes digelen med suging, og digelen og restfibrene tørkes, avkjøles og veies. 

5.  BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATET 

 Resultatene beregnes som beskrevet i den allmenne veiledningen. Verdien «d» er 1,00, unntatt for bomull, 

viskose, modal og melamin, der «d» = 1,01, og for ubleket bomull, der «d» = 1,03. 

6.  METODENS NØYAKTIGHET 

 For en homogen blanding av tekstilmaterialer er konfidensgrensene for resultater oppnådd med denne metoden 

høyst ± 1 for et konfidensnivå på 95 %. 

METODE NR. 3 

VISKOSE, KUPRO ELLER VISSE TYPER MODAL OG VISSE ANDRE FIBRER 

(Metode med maursyre og sinkklorid) 

1.  BRUKSOMRÅDE 

 Etter at ikke-fiberholdig materiale er fjernet, skal denne metoden brukes på binære fiberblandinger av 

1.  viskose (25) eller kupro (21), herunder visse typer modalfibrer (22), 

med 

2.  bomull (5), elastolefin (46) og melamin (47). 

 Dersom det påvises at det finnes en modalfiber i blandingen, skal det foretas en forundersøkelse for å bringe på 

det rene om denne fiberen er løselig i reagensen. 

 Denne metoden kan ikke brukes på blandinger der bomullen har gjennomgått en omfattende kjemisk nedbryting, 

og heller ikke dersom viskose- eller kuprofibrene ikke lenger er fullstendig løselige fordi det finnes visse farge- 

eller etterbehandlingsmidler i blandingen som ikke kan fjernes fullt ut. 

2.  PRINSIPP 

 Viskose-, kupro- eller modalfibrene i en kjent tørrvekt av blandingen oppløses med en reagens som består av 

maursyre og sinkklorid. Restfiberen samles opp, vaskes, tørkes og veies, og den korrigerte vekten uttrykkes i 

prosent av blandingens tørrvekt. Prosentandelen av tørre viskose-, kupro- eller modalfibrer beregnes ved 

differanse. 

3.  APPARATUR OG REAGENSER (i tillegg til dem som er omhandlet i den allmenne veiledningen) 

3.1.  Apparatur 

a)  Erlenmeyerkolber på minst 200 ml med glasspropp 

b)  Apparatur som gjør det mulig å holde kolbene ved 40 ± 2 C 

3.2.  Reagenser 

a)  Løsning som består av 20 g smeltet vannfri sinkklorid og 68 g vannfri maursyre tynnet ut med vann til 100 g 

(det vil si 20 vektdeler smeltet vannfri sinkklorid til 80 vektdeler 85 % m/m maursyre).  
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 Merknad: 

 Det vises i denne forbindelse til nr. I.3.2.2. som fastsetter at alle anvendte reagenser skal være kjemisk rene. 

Det er dessuten nødvendig å bruke utelukkende smeltet vannfri sinkklorid. 

b)  Ammoniumhydroksidløsning: 20 ml konsentrert ammoniakk (relativ densitet ved 20 C: 0,880) tynnes ut med 

vann til 1 liter. 

4.  FRAMGANGSMÅTE 

 Følg anvisningene i den allmenne veiledningen og gå fram på følgende måte: Prøven plasseres straks i kolben 

som er forhåndsoppvarmet til 40 C. Deretter tilsettes 100 ml av maursyre-/sinkkloridløsningen, 

forhåndsoppvarmet til 40 C, per g av prøven. Kolben lukkes og ristes kraftig. Hold kolben med innhold konstant 

ved 40 C i to og en halv time, og rist den hver time. 

 Kolbens innhold filtreres gjennom en forhåndsveid filterdigel. Fibrer som eventuelt er igjen kolben, skylles ned i 

digelen ved hjelp av reagensen. Det etterskylles med 20 ml av reagensen, forhåndsoppvarmet til 40 C. 

 Filterdigelen og restfibrene vaskes grundig med vann ved 40 C. Den fiberholdige resten skylles med ca. 100 ml 

kald ammoniakkløsning (3.2 bokstav b)). Sørg for at restfibrene er fullstendig nedsenket i løsningen 

i 10 minutter(1), skyll deretter grundig med kaldt vann. 

 Ikke bruk suging før skyllevæsken etter hver vask har rent ut av seg selv. 

 Til slutt tømmes den gjenværende væsken med suging, og digelen og restfibrene tørkes, avkjøles og veies. 

5.  BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATET 

 Resultatene beregnes som beskrevet i den allmenne veiledningen. Verdien «d» er 1,02 for bomull, 1,01 for 

melamin og 1,00 for elastolefin. 

6.  METODENS NØYAKTIGHET 

 For en homogen blanding av tekstilmaterialer er konfidensgrensene for resultater oppnådd med denne metoden 

høyst ± 2 for et konfidensnivå på 95 %. 

METODE NR. 4 

POLYAMID ELLER NYLON OG VISSE ANDRE FIBRER 

(Metode med 80 % m/m maursyre) 

1.  BRUKSOMRÅDE 

 Etter at ikke-fiberholdig materiale er fjernet, skal denne metoden brukes på binære fiberblandinger av 

1.  polyamid eller nylon (30) 

med 

2.  ull (1), dyrehår (2 og 3), bomull (5), kupro (21), modal (22), viskose (25), akryl (26), klorfibrer (27), 

polyester (35), polypropylen (37), glassfiber (44), elastomultiester (45), elastolefin (46) og melamin (47). 

Som nevnt ovenfor kan denne metoden også brukes på ullblandinger, men når andelen av ull overstiger 25 %, skal 

metode nr. 2 brukes (oppløsning av ullen i en alkalisk natriumhypokloritt- eller litiumhypoklorittløsning). 

2.  PRINSIPP 

 Polyamid- eller nylonfibrene i en kjent tørrvekt av blandingen oppløses med maursyre. Restfiberen samles opp, 

vaskes, tørkes og veies. Vekten korrigeres om nødvendig og uttrykkes i prosent av blandingens tørrvekt. 

Prosentandelen av tørre polyamid- eller nylonfibrer beregnes ved differanse. 

3.  APPARATUR OG REAGENSER (i tillegg til dem som er omhandlet i den allmenne veiledningen)  

  

(1) For å sikre at den fiberholdige resten er nedsenket i ammoniakkløsningen i 10 minutter, kan det for eksempel under filterdigelen 

monteres en kopling med ventil som gjør det mulig å regulere ammoniakkstrømmen. 
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3.1.  Apparatur 

 Erlenmeyerkolbe på minst 200 ml med glasspropp 

3.2.  Reagenser 

a)  Maursyre (80 % m/m, relativ densitet ved 20 C: 1,186). 880 ml 90 % m/m maursyre (relativ densitet ved 

20 C: 1,204) tynnes ut med vann til 1 liter. Alternativt tynnes 780 ml 98-100 % m/m maursyre (relativ 

densitet ved 20 C: 1,220) ut med vann til 1 liter. 

 Konsentrasjonen er ikke kritisk innenfor intervallet 77–83 % m/m maursyre. 

b)  Fortynnet ammoniakkløsning: 80 ml konsentrert ammoniakk (relativ densitet ved 20 C: 0,880) tynnes ut med 

vann til 1 liter. 

4.  FRAMGANGSMÅTE 

 Følg anvisningene i den allmenne veiledningen og gå fram på følgende måte: Prøven plasseres i en 

erlenmeyerkolbe på minst 200 ml, og det tilsettes 100 ml maursyre per gram av prøven. Kolben lukkes og ristes 

slik at prøven blir gjennomfuktet. La kolben stå i 15 minutter ved romtemperatur mens den ristes med jevne 

mellomrom. Kolbens innhold filtreres gjennom en forhåndsveid filterdigel, og eventuelle restfibrer overføres til 

digelen ved at kolben skylles med litt maursyrereagens. 

 Digelen tømmes med suging, og restfibrene på filteret vaskes etter tur med maursyrereagens, varmt vann, 

fortynnet ammoniakkløsning og til slutt kaldt vann. Digelen tømmes med suging etter hver tilsetning av væske. 

Ikke bruk suging før skyllevæsken etter hver vask har rent ut av seg selv. 

 Til slutt tømmes digelen med suging, og digelen og restfibrene tørkes, avkjøles og veies. 

5.  BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATET 

 Resultatene beregnes som beskrevet i den allmenne veiledningen. Verdien «d» er 1,00, unntatt for melamin, der 

«d» = 1,01. 

6.  METODENS NØYAKTIGHET 

 For en homogen blanding av tekstilmaterialer er konfidensgrensene for resultater oppnådd med denne metoden 

høyst ± 1 for et konfidensnivå på 95 %. 

METODE NR. 5 

ACETAT OG VISSE ANDRE FIBRER 

(Metode med benzylalkohol) 

1.  BRUKSOMRÅDE 

 Etter at ikke-fiberholdig materiale er fjernet, skal denne metoden brukes på binære fiberblandinger av 

1.  acetat (19) 

med 

2.  triacetat (24), elastolefin (46) og melamin (47). 

2.  PRINSIPP 

 Acetatfibrene i en kjent tørrvekt av blandingen oppløses med benzylalkohol ved 52 ± 2 C. 

 Restfiberen samles opp, vaskes, tørkes og veies, og vekten uttrykkes i prosent av blandingens tørrvekt. 

Prosentandelen av tørre acetatfibrer beregnes ved differanse. 

3.  APPARATUR OG REAGENSER (i tillegg til dem som er omhandlet i den allmenne veiledningen) 

3.1.  Apparatur 

a)  Erlenmeyerkolbe på minst 200 ml med glasspropp 

b)  Mekanisk risteapparat 

c)  Termostat eller et annet apparat som gjør det mulig å holde kolben ved en temperatur på 52 ± 2 C 

3.2.  Reagenser 

a)  Benzylalkohol 

b)  Etanol  
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4.  FRAMGANGSMÅTE 

 Følg anvisningene i den allmenne veiledningen og gå fram på følgende måte: 

 Prøven plasseres i en erlenmeyerkolbe, og det tilsettes 100 ml benzylalkohol per gram av prøven. Kolben lukkes 

og festes til risteapparatet slik at den nedsenkes i et vannbad med en temperatur på 52 ± 2 C, og deretter ristes 

den i 20 minutter ved denne temperaturen. 

 (Bruk av risteapparatet kan eventuelt erstattes med kraftig risting for hånd.) 

 Væsken dekanteres gjennom en forhåndsveid filterdigel. En ny porsjon benzylalkohol tilsettes kolben, og den 

ristes på nytt ved 52 ± 2 C i 20 minutter. 

 Væsken dekanteres gjennom digelen. Denne framgangsmåten gjentas en tredje gang. 

 Væsken og restfibrene helles til slutt i digelen. Eventuelle gjenværende fibrer i kolben skylles ut ved å tilsette en 

ekstra porsjon benzylalkohol ved 52 ± 2 C. Tøm digelen grundig. 

 Fibrene overføres til en kolbe, skylles med etanol og dekanteres gjennom filterdigelen etter at kolben er ristet for 

hånd. 

 Utskyllingen gjentas to eller tre ganger. Restfiberen overføres til digelen, som tømmes grundig. Digelen og 

restfibrene tørkes, avkjøles og veies. 

5.  BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATET 

 Resultatene beregnes som beskrevet i den allmenne veiledningen. Verdien «d» er 1,00, unntatt for melamin, der 

«d» = 1,01. 

6.  METODENS NØYAKTIGHET 

 For en homogen blanding av tekstilmaterialer er konfidensgrensene for resultater oppnådd med denne metoden 

høyst ± 1 for et konfidensnivå på 95 %. 

METODE NR. 6 

TRIACETAT ELLER POLYLAKTID OG VISSE ANDRE FIBRER 

(Metode med diklormetan) 

1.  BRUKSOMRÅDE 

 Etter at ikke-fiberholdig materiale er fjernet, skal denne metoden brukes på binære fiberblandinger av 

1.  triacetat (24) eller polylaktid (34) 

med 

2.  ull (1), dyrehår (2 og 3), silke (4), bomull (5), kupro (21), modal (22), viskose (25), akryl (26), polyamid eller 

nylon (30), polyester (35), glassfiber (44), elastomultiester (45), elastolefin (46) og melamin (47). 

 Merknad: 

 Triacetatfibrer som har fått en særskilt etterbehandling som fører til delvis hydrolyse, kan ikke lenger oppløses 

fullt ut i reagensen. Dersom dette er tilfelle, kan metoden ikke brukes. 

2.  PRINSIPP 

 Triacetat- eller polylaktidfibrene i en kjent tørrvekt av blandingen oppløses med diklormetan. Restfiberen samles 

opp, vaskes, tørkes og veies. Vekten korrigeres om nødvendig og uttrykkes i prosent av blandingens tørrvekt. 

Prosentandelen av tørre triacetat- eller polylaktidfibrer beregnes ved differanse. 

3.  APPARATUR OG REAGENSER (i tillegg til dem som er omhandlet i den allmenne veiledningen) 

3.1.  Apparatur 

 Erlenmeyerkolbe på minst 200 ml med glasspropp 

3.2.  Reagens 

 Diklormetan 

4.  FRAMGANGSMÅTE 

 Følg anvisningene i den allmenne veiledningen og gå fram på følgende måte:  
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 Prøven plasseres i en erlenmeyerkolbe på 200 ml med glasspropp, og det tilsettes 100 ml diklormetan per gram av 

prøven. Kolben lukkes med proppen og ristes slik at prøven blir gjennomfuktet. Oppbevar prøven 30 minutter i 

romtemperatur mens den ristes hvert tiende minutt. Væsken dekanteres gjennom en forhåndsveid filterdigel. 

60 ml diklormetan tilsettes i kolben med restfibrene, kolben ristes for hånd, og innholdet filtreres gjennom 

filterdigelen. Restfibrer overføres til digelen ved at kolben skylles med litt mer diklormetan. Væskeoverskuddet 

fjernes med suging, og digelen fylles på nytt med diklormetan som får renne ut av seg selv. 

 Til sist fjernes væskeoverskuddet med suging, og deretter behandles restfibrene med kokende vann for å fjerne 

løsemiddelet fullstendig. Det suges før digelen og restfibrene tørkes, avkjøles og veies. 

5.  BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATET 

 Resultatene beregnes som beskrevet i den allmenne veiledningen. Verdien «d» er 1,00, unntatt for polyester, 

elastomultiester, elastolefin og melamin, der verdien «d» er 1,01. 

6.  METODENS NØYAKTIGHET 

 For en homogen blanding av tekstilmaterialer er konfidensgrensene for resultater oppnådd med denne metoden 

høyst ± 1 for et konfidensnivå på 95 %. 

METODE NR. 7 

VISSE CELLULOSEFIBRER OG VISSE ANDRE FIBRER 

(Metode med 75 % m/m svovelsyre) 

1.  BRUKSOMRÅDE 

 Etter at ikke-fiberholdig materiale er fjernet, skal denne metoden brukes på binære fiberblandinger av 

1.  bomull (5), lin (7), hamp (8), rami (14), kupro (21), modal (22), viskose (25) 

med 

2.  polyester (35), elastomultiester (45) og elastolefin (46). 

2.  PRINSIPP 

 Cellulosefibrene i en kjent tørrvekt av blandingen oppløses med 75 % m/m svovelsyre. Restfiberen samles opp, 

vaskes, tørkes og veies, og vekten uttrykkes i prosent av blandingens tørrvekt. Prosentandelen av tørre 

cellulosefibrer beregnes ved differanse. 

3.  APPARATUR OG REAGENSER (i tillegg til dem som er omhandlet i den allmenne veiledningen) 

3.1.  Apparatur 

a)  Erlenmeyerkolbe på minst 500 ml med glasspropp 

b)  Termostat eller et annet apparat som gjør det mulig å holde kolben ved en temperatur på 50 ± 5 C 

3.2.  Reagenser 

a)  Svovelsyre, 75 ± 2 % m/m 

 Framstilles ved at 700 ml svovelsyre (relativ densitet ved 20 C: 1,84) forsiktig og under avkjøling tilsettes 

til 350 ml destillert vann. 

 Etter at løsningen er avkjølt til romtemperatur, tynnes den ut med vann til 1 liter. 

b)  Fortynnet ammoniakkløsning 

 80 ml ammoniakkløsning (relativ densitet ved 20 C: 0,880) tynnes ut med vann til 1 liter. 

4.  FRAMGANGSMÅTE 

 Følg anvisningene i den allmenne veiledningen og gå fram på følgende måte: 

 Prøven plasseres i en erlenmeyerkolbe på minst 500 ml med glasspropp, og det tilsettes 200 ml 75 % svovelsyre 

per gram av prøven. Kolben lukkes med proppen og ristes forsiktig slik at prøven blir gjennomfuktet.  
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 Kolben oppbevares i én time ved 50 ± 5 C og ristes regelmessig med omkring 10 minutters mellomrom. Kolbens 

innhold filtreres gjennom en forhåndsveid filterdigel med suging. Eventuelle restfibrer overføres til digelen ved at 

kolben skylles med litt 75 % svovelsyre. Digelen tømmes med suging, og restfibrene som befinner seg i filteret, 

skylles én gang ved hjelp av en ny porsjon svovelsyre. Ikke bruk suging før syren har rent ut av seg selv. 

 Restfibrene vaskes gjentatte ganger med kaldt vann, to ganger med fortynnet ammoniakkløsning og deretter 

grundig med kaldt vann igjen. Digelen tømmes med suging etter hver tilsetting av væske. Ikke bruk suging før 

skyllevæsken etter hver vask har rent ut av seg selv. Til slutt tømmes den gjenværende væsken fra digelen med 

suging, og digelen og restfibrene tørkes, avkjøles og veies. 

5.  BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATET 

 Resultatene beregnes som beskrevet i den allmenne veiledningen. Verdien «d» er 1,00. 

6.  METODENS NØYAKTIGHET 

 For en homogen blanding av tekstilmaterialer er konfidensgrensene for resultater oppnådd med denne metoden 

høyst ± 1 for et konfidensnivå på 95 %. 

METODE NR. 8 

AKRYLFIBRER, VISSE MODAKRYLER ELLER VISSE KLORFIBRER OG VISSE ANDRE FIBRER 

(Metode med dimetylformamid) 

1.  BRUKSOMRÅDE 

 Etter at ikke-fiberholdig materiale er fjernet, skal denne metoden brukes på binære fiberblandinger av 

1.  akrylfibrer (26), visse modakryler (29) eller visse klorfibrer (27)(1) 

med 

2.  ull (1), dyrehår (2 og 3), silke (4), bomull (5), kupro (21), modal (22), viskose (25), polyamid eller nylon (30), 

polyester (35), elastomultiester (45), elastolefin (46) og melamin (47). 

 Metoden brukes også på akrylfibrer og visse modakryler som er behandlet med premetalliserte fargestoffer, men 

ikke på dem som er farget med etterkromerte fargestoffer. 

2.  PRINSIPP 

 Akrylfibrer, modakryler eller klorfibrer i en kjent tørrvekt av blandingen oppløses med dimetylformamid 

oppvarmet i kokende vannbad. Restfiberen samles opp, vaskes, tørkes og veies. Vekten korrigeres om nødvendig 

og uttrykkes i prosent av blandingens tørrvekt. Prosentandelen av tørre akrylfibrer, modakrylfibrer eller klorfibrer 

beregnes ved differanse. 

3.  APPARATUR OG REAGENSER (i tillegg til dem som er omhandlet i den allmenne veiledningen) 

3.1.  Apparatur 

a)  Erlenmeyerkolbe på minst 200 ml med glasspropp 

b)  Kokende vannbad 

3.2.  Reagens 

 Dimetylformamid (kokepunkt 153 ± 1 C) som ikke inneholder mer enn 0,1 % vann 

 Denne reagensen er giftig, og det anbefales å arbeide under avtrekk. 

4.  FRAMGANGSMÅTE 

 Følg anvisningene i den allmenne veiledningen og gå fram på følgende måte: 

 Prøven plasseres i en erlenmeyerkolbe på minst 200 ml med glasspropp, og det tilsettes 80 ml dimetylformamid 

per gram av prøven, forhåndsoppvarmet i kokende vannbad. Kolben lukkes med proppen, ristes slik at prøven blir 

gjennomfuktet, og varmes i vannbadet på kokepunktet i ca. én time. Kolben med innhold ristes forsiktig for hånd 

fem ganger i løpet av denne tiden.  

  

(1) Modakrylfibrenes og klorfibrenes løselighet i reagensen skal kontrolleres før analysen foretas. 
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 Væsken dekanteres gjennom en forhåndsveid filterdigel slik at fibrene holdes tilbake i kolben. Kolben tilsettes 

nye 60 ml dimetylformamid og oppvarmes igjen i 30 minutter. Kolben ristes forsiktig for hånd to ganger i løpet 

av denne tiden. 

 Kolbens innhold filtreres gjennom filterdigelen med suging. 

 Eventuelle restfibrer overføres til digelen ved at kolben skylles med dimetylformamid. Digelen tømmes med 

suging. Vask restfibrene med ca. 1 liter vann oppvarmet til 70-80 C, og fyll digelen hver gang. 

 Etter hver tilsetning med vann suges det en kort stund, men ikke før vannet har rent ut av seg selv. Dersom 

skyllevæsken renner for langsomt gjennom digelen, kan det suges lett. 

 Digelen med restfibrene tørkes, avkjøles og veies. 

5.  BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATET 

 Resultatene beregnes som beskrevet i den allmenne veiledningen. Verdien «d» er 1,00, unntatt for ull, bomull, 

kupro, modal, polyester, elastomultiester og melamin, der verdien «d» er 1,01. 

6.  METODENS NØYAKTIGHET 

 For en homogen blanding av tekstilmaterialer er konfidensgrensene for resultater oppnådd med denne metoden 

høyst ± 1 for et konfidensnivå på 95 %. 

METODE NR. 9 

VISSE KLORFIBRER OG VISSE ANDRE FIBRER 

(Metode med karbondisulfid/aceton 55,5/44,5 % v/v) 

1.  BRUKSOMRÅDE 

 Etter at ikke-fiberholdig materiale er fjernet, skal denne metoden brukes på binære fiberblandinger av 

1.  visse klorfibrer (27), dvs. visse polyvinylklorider, eventuelt etterklorerte(1), 

med 

2.  ull (1), dyrehår (2 og 3), silke (4), bomull (5), kupro (21), modal (22), viskose (25), akryl (26), polyamid eller 

nylon (30), polyester (35), glassfiber (44), elastomultiester (45) og melamin (47). 

 Dersom innholdet av ull eller silke i blandingen er høyere enn 25 %, skal metode nr. 2 brukes. 

 Dersom innholdet av polyamid eller nylon i blandingen er høyere enn 25 %, skal metode nr. 4 brukes. 

2.  PRINSIPP 

 Klorfibrene i en kjent tørrvekt av blandingen oppløses med en azeotrop blanding av karbondisulfid og aceton. 

Restfiberen samles opp, vaskes, tørkes og veies. Vekten korrigeres om nødvendig og uttrykkes i prosent av 

blandingens tørrvekt. Prosentandelen av tørre polyvinylkloridfibrer beregnes ved differanse. 

3.  APPARATUR OG REAGENSER (i tillegg til dem som er omhandlet i den allmenne veiledningen) 

3.1.  Apparatur 

a)  Erlenmeyerkolbe på minst 200 ml med glasspropp 

b)  Mekanisk risteapparat 

3.2.  Reagenser 

a)  Azeotrop blanding av karbondisulfid og aceton (55,5 volumprosent karbondisulfid og 44,5 volumprosent 

aceton). Denne reagensen er giftig, og det anbefales å arbeide under avtrekk. 

b)  Etanol (92 volumprosent) eller metanol 

4.  FRAMGANGSMÅTE 

 Følg anvisningene i den allmenne veiledningen og gå fram på følgende måte: 

 Prøven plasseres i en erlenmeyerkolbe på minst 200 ml med glasspropp, og det tilsettes 100 ml azeotrop blanding 

per gram av prøven. Kolben lukkes omhyggelig og ristes i romtemperatur i 20 minutter på et mekanisk 

risteapparat eller for hånd med kraftige bevegelser.  

  

(1) Polyvinylkloridfibrenes løselighet i reagensen skal kontrolleres før analysen foretas. 
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 Dekanter supernatanten gjennom en forhåndsveid filterdigel. 

 Denne behandlingen gjentas med 100 ml fersk reagens. Prosessen gjentas helt til en dråpe av ekstraksjonsvæsken 

etter avdampning på et urglass ikke lenger etterlater seg noen polymeravleiring. Restfiberen overføres til 

filterdigelen med mer reagens, væsken tømmes med suging, og digelen og restfibrene skylles med 20 ml alkohol 

og deretter tre ganger med vann. La skyllevæsken renne ut av seg selv før det suges. Digelen og restfibrene 

tørkes, avkjøles og veies. 

 Merknad: 

 Hos visse blandinger med høyt innhold av klorfibrer kan prøven skrumpe sterkt under tørkingen, og dette sinker 

reagensens oppløsning av klorfibrene. 

 Dette forhindrer likevel ikke at klorfibrene til slutt oppløses. 

5.  BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATET 

 Resultatene beregnes som beskrevet i den allmenne veiledningen. Verdien «d» er 1,00, unntatt for melamin, der 

«d» = 1,01. 

6.  METODENS NØYAKTIGHET 

 For en homogen blanding av tekstilmaterialer er konfidensgrensene for resultater oppnådd med denne metoden 

høyst ± 1 for et konfidensnivå på 95 %. 

METODE NR. 10 

ACETAT OG VISSE ANDRE FIBRER 

(Metode med iseddik) 

1.  BRUKSOMRÅDE 

 Etter at ikke-fiberholdig materiale er fjernet, skal denne metoden brukes på binære fiberblandinger av 

1.  acetat (19) 

 med 

2.  visse klorfibrer (27), dvs. polyvinylklorider, eventuelt etterklorerte, elastolefin (46) og melamin (47). 

2.  PRINSIPP 

 Acetatfibrene i en kjent tørrvekt av blandingen oppløses med iseddik. Restfiberen samles opp, vaskes, tørkes og 

veies. Vekten korrigeres om nødvendig og uttrykkes i prosent av blandingens tørrvekt. Prosentandelen av tørre 

acetatfibrer beregnes ved differanse. 

3.  APPARATUR OG REAGENSER (i tillegg til dem som er omhandlet i den allmenne veiledningen) 

3.1.  Apparatur 

a)  Erlenmeyerkolbe på minst 200 ml med glasspropp 

b)  Mekanisk risteapparat 

3.2.  Reagens 

 Iseddik (over 99 %). Denne blandingen er svært etsende og må derfor håndteres med forsiktighet. 

4.  FRAMGANGSMÅTE 

 Følg anvisningene i den allmenne veiledningen og gå fram på følgende måte: 

 Prøven plasseres i en erlenmeyerkolbe på minst 200 ml med glasspropp, og det tilsettes 100 ml iseddik per gram 

av prøven. Kolben lukkes omhyggelig og ristes i romtemperatur i 20 minutter på et mekanisk risteapparat eller for 

hånd med kraftige bevegelser. Dekanter supernatanten gjennom en forhåndsveid filterdigel. Denne behandlingen 

gjentas to ganger med 100 ml fersk reagens, slik at det i alt foretas tre ekstraksjoner. 

 Restfiberen overføres til filterdigelen, og denne tømmes med suging. Digelen og restfibrene skylles med 50 ml 

iseddik og deretter tre ganger med vann. La væsken renne ut av seg selv etter hver skylling før det suges. Digelen 

og restfibrene tørkes, avkjøles og veies.  
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5.  BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATET 

 Resultatene beregnes som beskrevet i den allmenne veiledningen. Verdien «d» er 1,00. 

6.  METODENS NØYAKTIGHET 

 For en homogen blanding av tekstilmaterialer er konfidensgrensene for resultater oppnådd med denne metoden 

høyst ± 1 for et konfidensnivå på 95 %. 

METODE NR. 11 

SILKE OG VISSE ANDRE FIBRER 

(Metode med 75 % m/m svovelsyre) 

1.  BRUKSOMRÅDE 

 Etter at ikke-fiberholdig materiale er fjernet, skal denne metoden brukes på binære fiberblandinger av 

1.  silke (4) 

 med 

2.  ull (1), dyrehår (2 og 3), elastolefin (46) og melamin (47). 

2.  PRINSIPP 

 Silkefibrene i en kjent tørrvekt av blandingen oppløses med 75 % m/m svovelsyre(1). 

 Restfiberen samles opp, vaskes, tørkes og veies. Vekten korrigeres om nødvendig og uttrykkes i prosent av 

blandingens tørrvekt. Prosentandelen av tørre silkefibrer beregnes ved differanse. 

3.  APPARATUR OG REAGENSER (i tillegg til dem som er omhandlet i den allmenne veiledningen) 

3.1.  Apparatur 

 Erlenmeyerkolbe på minst 200 ml med glasspropp 

3.2.  Reagenser 

a)  Svovelsyre (75 ± 2 % m/m) 

 Framstilles ved at 700 ml svovelsyre (relativ densitet ved 20 C: 1,84) tilsettes forsiktig og under avkjøling 

til 350 ml destillert vann. 

 Etter at løsningen er avkjølt til romtemperatur, tynnes den ut med vann til 1 liter. 

b)  Fortynnet svovelsyre: 100 ml svovelsyre (relativ densitet ved 20 C: 1,84) tilsettes langsomt til 1 900 ml 

destillert vann. 

c)  Fortynnet ammoniakkløsning: 200 ml konsentrert ammoniakk (relativ densitet ved 20 C: 0,880) tynnes ut 

med vann til 1 liter. 

4.  FRAMGANGSMÅTE 

 Følg anvisningene i den allmenne veiledningen og gå fram på følgende måte: 

 Prøven plasseres i en erlenmeyerkolbe på minst 200 ml med glasspropp, og det tilsettes 100 ml 75 % m/m 

svovelsyre per gram av prøven før proppen settes i. Rist kraftig og la kolben stå i romtemperatur i 30 minutter. 

Rist kolben på nytt og la den stå i 30 minutter. 

 Kolben ristes en siste gang, og innholdet filtreres gjennom den forhåndsveide filterdigelen. Eventuelle restfibrer i 

kolben skylles ut med 75 % svovelsyre. Restfibrene vaskes i filterdigelen etter tur med 50 ml fortynnet 

svovelsyre, 50 ml vann og 50 ml fortynnet ammoniakkløsning. Fibrene skal hver gang være i kontakt med 

væsken i ca. 10 minutter før det suges. Skyll til sist med vann og la fibrene ligge i vannet i 30 minutter. 

 Digelen tømmes med suging, og digelen og restfibrene tørkes, avkjøles og veies. 

5.  BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATET 

 Resultatene beregnes som beskrevet i den allmenne veiledningen. Verdien «d» er 0,985 for ull, 1,00 for 

elastolefin og 1,01 for melamin.  

  

(1) Vill silke, som f.eks. tussahsilke, oppløses ikke fullstendig med 75 % m/m svovelsyre. 
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6.  METODENS NØYAKTIGHET 

 For en homogen blanding av tekstilmaterialer er konfidensgrensene for resultater oppnådd med denne metoden 

høyst ± 1 for et konfidensnivå på 95 %. 

METODE NR. 12 

JUTE OG VISSE ANIMALSKE FIBRER 

(Metode for bestemmelse av nitrogeninnholdet) 

1.  BRUKSOMRÅDE 

 Etter at ikke-fiberholdig materiale er fjernet, skal denne metoden brukes på binære fiberblandinger av 

1.  jute (9) 

med 

2.  visse animalske fibrer. 

 Bestanddelen av animalske fibrer kan bestå utelukkende av hår (2 og 3) eller ull (1), eller av en blanding av disse. 

Denne metoden kan ikke brukes på tekstilblandinger som inneholder ikke-fiberholdig materiale på nitrogenbasis 

(fargestoffer, etterbehandlingsmidler osv.). 

2.  PRINSIPP 

 Blandingens nitrogeninnhold bestemmes, og på grunnlag av dette og det kjente eller antatte nitrogeninnholdet i de 

to bestanddelene, beregnes deres forholdsmessige andel. 

3.  APPARATUR OG REAGENSER (i tillegg til dem som er omhandlet i den allmenne veiledningen) 

3.1.  Apparatur 

a)  Kjeldahl-kolbe på 200-300 ml 

b)  Kjeldahl-destillasjonsapparat med dampgenerator 

c)  Titreringsapparat med en nøyaktighet på 0,05 ml 

3.2.  Reagenser 

a)  Toluen 

b)  Metanol 

c)  Svovelsyre, relativ densitet ved 20 C: 1,84(1) 

d)  Kaliumsulfat(1) 

e)  Selendioksid(1) 

f)  Natriumhydroksidløsning (400 g/l). 400 g natriumhydroksid oppløses i 400-500 ml vann, og væsken tynnes ut 

med vann til 1 liter. 

g)  Indikatorblanding. 0,1 g metylrødt oppløses i 95 ml etanol og 5 ml vann, og løsningen blandes med 0,5 g 

bromkresolgrønt oppløst i 475 ml etanol og 25 ml vann. 

h)  Borsyreløsning. 20 g borsyre oppløses i 1 liter vann. 

i)  Svovelsyre 0,02 N (standardvolumløsning) 

4.  FORBEHANDLING AV PRØVEMATERIALET 

 Forbehandlingen beskrevet i den allmenne veiledningen erstattes av følgende forbehandling: 

 Det lufttørkede prøvematerialet ekstraheres i et Soxhlet-apparat ved hjelp av en blanding av 1 volumdel toluen 

og 3 volumdeler metanol i 4 timer, med minst 5 omganger per time. Prøven eksponeres for luft slik at 

løsemiddelet kan fordampes, og de siste sporene fjernes ved å varme opp prøven i en varmeovn ved 105 ± 3 C. 

Deretter ekstraheres prøven i vann (50 ml per g av prøven) ved koking med tilbakeløp i 30 minutter. Etter 

filtrering plasseres prøven på nytt i flasken, og ekstraksjonen gjentas med samme mengde vann. Etter ny filtrering 

fjernes vannoverskuddet ved vridning, suging eller sentrifugering, og deretter lufttørkes prøven. 

 Merknad: 

 Toluen og metanol er giftige, og alle nødvendige forholdsregler bør derfor treffes når de er i bruk.  

  

(1) Disse reagensene skal være nitrogenfrie. 
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5.  FRAMGANGSMÅTE 

5.1.  Allmenn veiledning 

 Følg anvisningene i den allmenne veiledningen når det gjelder utvelging, tørking og veiing av prøven. 

5.2.  Detaljert framgangsmåte 

 Prøven plasseres i en Kjeldahl-kolbe. Prøven, som veier minst 1 g, i kolben tilsettes etter tur 2,5 g kaliumsulfat, 

0,1-0,2 g selendioksid og 10 ml svovelsyre (relativ densitet ved 20 C: 1,84). Kolben varmes opp, først forsiktig 

til fibrene er fullstendig ødelagt, dernest kraftigere helt til løsningen er blitt klar og nesten fargeløs. Kolben 

oppvarmes i ytterligere 15 minutter. Kolben avkjøles, innholdet tynnes ut forsiktig med 10-20 ml vann, avkjøles 

og overføres kvantitativt til en 200 ml målekolbe, og analyseløsningen framstilles deretter ved å fylle opp med 

vann til 200 ml-merket. Det fylles ca. 20 ml borsyre i en erlenmeyerkolbe på 100 ml, og kolben plasseres under 

kondensatoren i Kjeldahl-destillasjonsapparatet slik at utløpsrøret munner ut like under overflaten på 

borsyreløsningen. Nøyaktig 10 ml av analyseløsningen overføres til destillasjonskolben, og minst 5 ml 

natriumhydroksidløsning tilsettes i trakten. Proppen løsnes forsiktig slik at natriumhydroksidløsningen renner 

langsomt inn i kolben. Dersom analyseløsningen og natriumhydroksidløsningen danner to atskilte lag, blandes 

disse ved forsiktig risting. Destillasjonskolben oppvarmes forsiktig, samtidig som damp fra generatoren ledes inn 

i væsken. Ca. 20 ml av destillatet samles opp, erlenmeyerkolben senkes slik at utløpsrøret på kondensatoren 

befinner seg ca. 20 mm over væskens overflate, og destillasjonen fortsetter deretter i ytterligere ett minutt. Enden 

på utløpsrøret skylles med vann, og skyllevæsken samles opp i erlenmeyerkolben. Kolben fjernes og erstattes av 

en annen erlenmeyerkolbe som inneholder ca. 10 ml borsyreløsning, og deretter samles det opp ca. 10 ml destillat. 

 De to destillatene titreres hver for seg med 0,02 N svovelsyre ved hjelp av indikatorblandingen. 

Titreringsresultatene for de to destillatene noteres. Dersom resultatet for det andre destillatet er høyere enn 0,2 ml, 

gjentas prøven. Destillasjonen finner sted med en annen delmengde av analyseløsningen. 

 Det tas en blindprøve, dvs. at oppløsningen og destillasjonen finner sted bare ved bruk av reagensene. 

6.  BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATET 

6.1.  Nitrogenets prosentvise andel av den tørre prøven beregnes slik: 

𝐴% =  
28 (𝑉 − 𝑏) 𝑁

𝑊
 

 der 

A = prosentinnhold av nitrogen i den tørre og rene prøven, 

V = samlet forbruk i ml av svovelsyre i prøven, 

b = samlet forbruk i ml av svovelsyre i blindprøven, 

N = svovelsyrens faktiske titer, 

W = enkeltprøvens tørrvekt (g). 

6.2.  Ved bruk av verdiene 0,22 % for nitrogeninnholdet i jute og 16,2 % for nitrogeninnholdet i animalske fibrer, der 

begge prosentdeler er uttrykt på grunnlag av fibrenes tørrvekt, beregnes blandingens sammensetning ved hjelp av 

følgende formel: 

𝑃𝐴% =  
𝐴 − 0,22

16,2 − 0,22
 × 100 

 der 

PA% = prosentinnhold av animalske fibrer i den rene, tørre prøven. 

7.  METODENS NØYAKTIGHET 

 For en homogen blanding av tekstilmaterialer er konfidensgrensene for resultater oppnådd med denne metoden 

høyst ± 1 for et konfidensnivå på 95 %.  
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METODE NR. 13 

POLYPROPYLEN OG VISSE ANDRE FIBRER 

(Metode med xylen) 

1.  BRUKSOMRÅDE 

Etter at ikke-fiberholdig materiale er fjernet, skal denne metoden brukes på binære fiberblandinger av 

1.  polypropylenfibrer (37) 

med 

2.  ull (1), dyrehår (2 og 3), silke (4), bomull (5), acetat (19), kupro (21), modal (22), triacetat (24), viskose (25), 

akryl (26), polyamid eller nylon (30), polyester (35), glassfiber (44), elastomultiester (45) og melamin (47). 

2.  PRINSIPP 

 Polypropylenfiberen i en kjent tørrvekt av blandingen oppløses med kokende xylen. Restfiberen samles opp, 

vaskes, tørkes og veies. Vekten korrigeres om nødvendig og uttrykkes i prosent av blandingens tørrvekt. 

Prosentandelen av polypropylen beregnes ved differanse. 

3.  APPARATUR OG REAGENSER (i tillegg til dem som er omhandlet i den allmenne veiledningen) 

3.1.  Apparatur 

a)  Erlenmeyerkolbe på minst 200 ml med glasspropp 

b)  Tilbakeløpskjøler (tilpasset væsker med høyt kokepunkt) med sliping tilpasset erlenmeyerkolben a) 

c)  Varmekappe ved kokepunktet for xylen 

3.2.  Reagens 

 Xylen som destillerer mellom 137 og 142 ºC 

 Merknad: 

 Xylen er meget brannfarlig og avgir giftig damp. Når dette stoffet brukes, må det treffes egnede sikkerhetstiltak. 

4.  FRAMGANGSMÅTE 

 Følg anvisningene i den allmenne veiledningen og gå fram på følgende måte: 

 Prøven plasseres i en erlenmeyerkolbe (3.1 bokstav a)), og det tilsettes 100 ml xylen (3.2) per gram av prøven. 

Kjøleren (3.1 bokstav b)) settes på plass, og innholdet bringes til kokepunktet og kokes i 3 minutter. 

 Den varme væsken dekanteres straks gjennom en forhåndsveid filterdigel (se merknad 1). Behandlingen gjentas 

to ganger, hver gang med 50 ml ferskt løsemiddel. 

 Restfiberen som er igjen i kolben, vaskes to ganger med 30 ml kokende xylen og deretter to ganger med 75 ml 

petroleumseter (I.3.2.1 i den allmenne veiledningen). Etter annen gangs vasking med petroleumseter filtreres 

kolbens innhold gjennom filterdigelen, og eventuelle restfibrer overføres til digelen ved hjelp av en liten porsjon 

med petroleumseter. La løsemiddelet fordampe fullstendig. Digelen og restfibrene tørkes, avkjøles og veies. 

 Merknader: 

1.  Filterdigelen som xylenet dekanteres gjennom, må være oppvarmet på forhånd. 

2.  Etter behandlingen med kokende xylen må det påses at kolben som inneholder restfiberen, er tilstrekkelig 

avkjølt før petroleumseteren tilsettes. 

3.  For å begrense brannfaren og faren for forgiftning for operatøren kan det brukes apparater for varmekstraksjon 

og egnede framgangsmåter som gir identiske resultater(1). 

5.  BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATET 

 Resultatene beregnes som beskrevet i den allmenne veiledningen. Verdien «d» er 1,00, unntatt for melamin, der 

«d» = 1,01. 

6.  METODENS NØYAKTIGHET 

 For en homogen blanding av tekstilmaterialer er konfidensgrensene for resultater oppnådd med denne metoden 

høyst ± 1 for et konfidensnivå på 95 %.  

  

(1) Se f.eks. apparatet som er beskrevet i Melliand Textilberichte 56 (1975), s. 643-645. 
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METODE NR. 14 

VISSE FIBRER OG KLORFIBRER (HOMOPOLYMERER AV VINYLKLORID), ELASTOLEFIN ELLER 

MELAMIN 

(Metode med konsentrert svovelsyre) 

1.  BRUKSOMRÅDE 

 Etter at ikke-fiberholdig materiale er fjernet, skal denne metoden brukes på binære fiberblandinger av 

1.  bomull (5), acetat (19), kupro (21), modal (22), triacetat (24), viskose (25), visse akryler (26), visse 

modakryler (29), polyamid eller nylon (30), polyester (35) og elastomultiester (45) 

med 

2.  klorfibrer (27) basert på homopolymerer av vinylklorid, eventuelt etterklorerte, elastolefin (46) og melamin 

(47). 

 De modakrylene det dreier seg om, gir en klar løsning ved nedsenkning i konsentrert svovelsyre (relativ densitet 

ved 20 C: 1,84). 

 Denne metoden kan brukes i stedet for metode nr. 8 og 9. 

2.  PRINSIPP 

 Andre bestanddeler enn klorfibrer, elastolefin eller melamin (dvs. fibrene nevnt i nr. 1.1) i en kjent tørrvekt av 

blandingen oppløses med konsentrert svovelsyre (relativ densitet ved 20 C: 1,84). 

 Restfiberen, som består av klorfibrer, elastolefin eller melamin, samles opp, vaskes, tørkes og veies. Vekten 

korrigeres om nødvendig og uttrykkes i prosent av blandingens tørrvekt. Prosentandelen av den andre 

bestanddelen beregnes ved differanse. 

3.  APPARATUR OG REAGENSER (i tillegg til dem som er omhandlet i den allmenne veiledningen) 

3.1.  Apparatur 

a)  Erlenmeyerkolbe på minst 200 ml med glasspropp 

b)  Glasstav med flat ende 

3.2.  Reagenser 

a)  Svovelsyre, konsentrert (relativ densitet ved 20 C: 1,84) 

b)  Vannløsning av svovelsyre, ca. 50 % m/m 

 Framstilles ved at 400 ml svovelsyre (relativ densitet ved 20 C: 1,84) forsiktig og under avkjøling tilsettes 

til 500 ml destillert eller avionisert vann. Etter at løsningen er avkjølt til romtemperatur, tynnes den ut med 

vann til 1 liter. 

c)  Fortynnet ammoniakkløsning 

 60 ml konsentrert ammoniakk (relativ densitet ved 20 C: 0,880) tynnes ut med destillert vann til 1 liter. 

4.  FRAMGANGSMÅTE 

 Følg anvisningene i den allmenne veiledningen og gå fram på følgende måte: 

 Prøven plasseres i kolben (3.1. bokstav a)), og det tilsettes 100 ml svovelsyre (3.2. bokstav a)) per gram av 

prøven. 

 Oppbevar prøven i romtemperatur i 10 minutter, og rør i den av og til med glasstaven. Dersom det dreier seg om 

et vevd eller strikket stoff, presses det med glasstaven mot kolbeveggen med et lett trykk for lettere å løse opp 

materialet i svovelsyren. 

 Væsken dekanteres gjennom en forhåndsveid filterdigel. 100 ml svovelsyre (3.2. bokstav a)) tilsettes på nytt i 

kolben og operasjonen gjentas. Kolbens innhold helles i filterdigelen, og den fiberholdige resten skrapes ut med 

glasstaven. Ved behov tilsettes litt konsentrert svovelsyre (3.2. bokstav a)) for å fjerne fibrer som kleber seg til 

kolbeveggen. Filterdigelen tømmes ved suging. Fjern filtratet ved å tømme eller skifte filterkolben, deretter 

vaskes restfiberen i digelen etter tur med 50 % svovelsyreløsning (3.2. bokstav b)), destillert eller avionisert vann 

(I.3.2.3 i den allmenne veiledningen) og ammoniakkløsning (3.2. bokstav c)), og til sist vaskes den grundig med 

destillert eller avionisert vann. Digelen tømmes med suging etter hver tilsetting av væske. (Det må ikke suges 

under skyllingene, kun etter at væsken har rent ut av seg selv.) Digelen og restfibrene tørkes, avkjøles og veies.  
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5.  BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATET 

 Resultatene beregnes som beskrevet i den allmenne veiledningen. Verdien «d» er 1,00, unntatt for melamin, der 

«d» = 1,01. 

6.  METODENS NØYAKTIGHET 

 For en homogen blanding av tekstilmaterialer er konfidensgrensene for resultater oppnådd med denne metoden 

høyst ± 1 for et konfidensnivå på 95 %. 

METODE NR. 15 

KLORFIBRER, VISSE MODAKRYLER, VISSE ELASTANER, ACETAT, TRIACETAT OG VISSE ANDRE 

FIBRER 

(Metode med sykloheksanon) 

1.  BRUKSOMRÅDE 

 Etter at ikke-fiberholdig materiale er fjernet, skal denne metoden brukes på binære fiberblandinger av 

1.  acetat (19), triacetat (24), klorfibrer (27), visse modakryler (29) og visse elastaner (43) 

med 

2.  ull (1), dyrehår (2 og 3), silke (4), bomull (5), kupro (21), modal (22), viskose (25), polyamid eller nylon (30), 

akryl (26), glassfiber (44) og melamin (47). 

 Dersom det forekommer modakryler eller elastaner, må det foretas en forundersøkelse for å bringe på det rene om 

fiberen er fullstendig løselig i reagensen. 

 Til analyse av blandinger som inneholder klorfibrer, kan også metode nr. 9 eller 14 brukes. 

2.  PRINSIPP 

 Acetat- og triacetatfibrer, klorfibrer, visse modakryler og visse elastaner i en kjent tørrvekt av blandingen 

oppløses med sykloheksanon ved en temperatur nær kokepunktet. Restfiberen samles opp, vaskes, tørkes og 

veies. Vekten korrigeres om nødvendig og uttrykkes i prosent av blandingens tørrvekt. Prosentandelen av 

klorfiber, modakryl, elastan, acetat og triacetat beregnes ved differanse. 

3.  APPARATUR OG REAGENSER (i tillegg til dem som er omhandlet i den allmenne veiledningen) 

3.1.  Apparatur 

a)  Apparat for varmekstraksjon som gjør det mulig å bruke framgangsmåten i avsnitt 4 (se figuren nedenfor, som 

viser en variant av apparatet beskrevet i Melliand Textilberichte 56 (1975) s. 643-645) 

b)  Filterdigel til prøven 

c)  Porøs plate, porøsitetsgrad 1 

d)  Tilbakeløpskjøler som kan festes til destillasjonskolben 

e)  Varmeapparat 

3.2.  Reagenser 

a)  Sykloheksanon, kokepunkt 156 C 

b)  Etanol, 50 volumprosent 

 Merknad: 

 Sykloheksanon er brennbart og giftig. Når dette stoffet brukes, må det treffes egnede sikkerhetstiltak. 

4.  FRAMGANGSMÅTE 

 Følg anvisningene i den allmenne veiledningen og gå fram på følgende måte: 

 Destillasjonskolben fylles med 100 ml sykloheksanon per gram av prøven. Deretter innsettes 

ekstraksjonsapparatet, der filterdigelen med prøven og den porøse platen i lett skråstilling er plassert på forhånd. 

Tilbakeløpskjøleren innsettes. Væsken kokes opp, og ekstraksjonen fortsetter i 60 minutter med 

minst 12 omganger per time. 

 Etter ekstraksjon og avkjøling fjernes ekstraksjonsbeholderen, filterdigelen tas ut, og den porøse platen fjernes. 

Innholdet i filterdigelen vaskes 3 eller 4 ganger med 50 % etanol som er oppvarmet til omkring 60 C, og deretter 

med 1 liter vann ved 60 C.  
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 Det må ikke suges under eller mellom skyllingene. Løsemiddelet må renne ut av seg selv, og deretter suges det. 

 Digelen og restfibrene tørkes, avkjøles og veies. 

5.  BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATET 

 Resultatene beregnes som beskrevet i den allmenne veiledningen. Verdien «d» er 1,00, unntatt for silke og 

melamin, der «d» = 1,01, og akryl, der «d» = 0,98. 

6.  METODENS NØYAKTIGHET 

 For en homogen blanding av tekstilfibrer er konfidensgrensene for resultater oppnådd med denne metoden 

høyst ± 1 for et konfidensnivå på 95 %. 

Figur nevnt i 3.1 bokstav a) i metode nr. 15 
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METODE NR. 16 

MELAMIN OG VISSE ANDRE FIBRER 

(Metode med varm maursyre) 

1.  BRUKSOMRÅDE 

 Etter at ikke-fiberholdig materiale er fjernet, skal denne metoden brukes på binære fiberblandinger av 

1.  melamin (47) 

 med 

2.  bomull (5) og aramid (31). 

2.  PRINSIPP 

 Melaminet i en kjent tørrvekt av blandingen oppløses med varm maursyre (90 % m/m). 

 Restfiberen samles opp, vaskes, tørkes og veies. Vekten korrigeres om nødvendig og uttrykkes i prosent av 

blandingens tørrvekt. Prosentandelen av den andre bestanddelen beregnes ved differanse. 

 Merknad: 

 Det anbefalte temperaturområdet må overholdes nøye, da løseligheten av melamin er svært temperaturavhengig. 

3.  APPARATUR OG REAGENSER (i tillegg til dem som er omhandlet i den allmenne veiledningen) 

3.1.  Apparatur 

a)  Erlenmeyerkolbe på minst 200 ml med glasspropp 

b)  Ristevannbad eller annen apparatur til å riste kolben og holde dens temperatur på 90 ± 2 C 

3.2.  Reagenser 

a)  Maursyre (90 % m/m, relativ densitet ved 20 C: 1,204). 890 ml 98-100 % m/m maursyre (relativ densitet 

ved 20 C: 1,220) tynnes ut med vann til 1 liter. 

 Varm maursyre er sterkt etsende og må behandles forsiktig. 

b)  Fortynnet ammoniakkløsning: 80 ml konsentrert ammoniakk (relativ densitet ved 20 C: 0,880) tynnes ut med 

vann til 1 liter. 

4.  FRAMGANGSMÅTE 

 Følg anvisningene i den allmenne veiledningen og gå fram på følgende måte: 

 Prøven plasseres i en erlenmeyerkolbe på minst 200 ml med glasspropp, og det tilsettes 100 ml maursyre per 

gram av prøven. Kolben lukkes og ristes slik at prøven blir gjennomfuktet. Kolben ristes kraftig i ristevannbad 

ved 90 ± 2 C i 1 time. Kolben avkjøles til romtemperatur. Væsken dekanteres gjennom en forhåndsveid 

filterdigel. 50 ml maursyre tilsettes i kolben med restfibrene, kolben ristes for hånd, og innholdet filtreres 

gjennom filterdigelen. Eventuelle restfibrer overføres til digelen ved at kolben skylles med litt mer 

maursyrereagens. Digelen tømmes med suging, og restfibrene vaskes med maursyrereagens, varmt vann, 

fortynnet ammoniakkløsning og til slutt kaldt vann. Digelen tømmes med suging etter hver tilsetting av væske. 

Ikke bruk suging før skyllevæsken etter hver vask har rent ut av seg selv. Til slutt tømmes digelen med suging, og 

digelen og restfibrene tørkes, avkjøles og veies. 

5.  BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATET 

 Resultatene beregnes som beskrevet i den allmenne veiledningen. Verdien «d» er 1,02. 

6.  METODENS NØYAKTIGHET 

 For en homogen blanding av tekstilmaterialer er konfidensgrensene for resultater oppnådd med denne metoden 

høyst ± 2 for et konfidensnivå på 95 %.  
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KAPITTEL 3 

KVANTITATIV ANALYSE AV TERNÆRE TEKSTILFIBERBLANDINGER 

INNLEDNING 

Metodene for kvantitativ kjemisk analyse av tekstilfiberblandinger er vanligvis basert på de enkelte bestanddelenes 

selektive løselighet. Det finnes fire mulige varianter av denne metoden: 

1.  Det anvendes to ulike enkeltprøver, der én bestanddel (a) oppløses fra den første enkeltprøven og en annen 

bestanddel (b) oppløses fra den andre enkeltprøven. De uoppløselige restfibrene i hver prøve veies, og 

prosentandelen av hver av de to løselige bestanddelene beregnes på grunnlag av de respektive vekttapene. 

Prosentandelen av den tredje bestanddelen (c) beregnes ved differanse. 

2.  Det anvendes to ulike enkeltprøver, der én bestanddel (a) oppløses fra den første enkeltprøven og to bestanddeler (a 

og b) oppløses fra den andre enkeltprøven. Den uløselige restfiberen i den første enkeltprøven veies, og 

prosentandelen av bestanddel (a) beregnes på grunnlag av vekttapet. Den uløselige restfiberen i den andre 

enkeltprøven veies, og den tilsvarer bestanddel (c). Prosentandelen av den tredje bestanddelen (b) beregnes ved 

differanse. 

3.  Det anvendes to ulike enkeltprøver, der to bestanddeler (a og b) oppløses fra den første enkeltprøven og to 

bestanddeler (b og c) oppløses fra den andre enkeltprøven. De uløselige restfibrene tilsvarer henholdsvis de to 

bestanddelene (c) og (a). Prosentandelen av den tredje bestanddelen (b) beregnes ved differanse. 

4.  Det anvendes bare én enkeltprøve, og etter at en av bestanddelene er fjernet, veies den uløselige restfiberen som ble 

dannet av de to andre fibrene, og prosentandelen av den løselige bestanddelen beregnes på grunnlag av vekttapet. 

En av de to fibrene fjernes fra restfiberen ved oppløsning, den uløselige bestanddelen veies, og prosentandelen av 

den andre løselige bestanddelen beregnes på grunnlag av vekttapet. 

Når det er mulig å velge, anbefales en av de tre første variantene. 

Ved kjemisk analyse må den sakkyndige som har ansvar for analysen, passe på å velge metoder som anvender 

løsemidler som oppløser bare riktige fibrer, og som lar andre fibrer forbli hele. 

Som eksempel inngår i avsnitt V en tabell som inneholder et visst antall ternære fiberblandinger og de metoder for 

analyse av binære fibersammensetninger som i prinsippet kan anvendes for å analysere disse ternære fiberblandingene. 

For å redusere muligheten for feil til et minimum bør man, når det er mulig, foreta en kjemisk analyse der det benyttes 

minst to av de fire ovennevnte variantene. 

Alle fibrer som finnes i blandingen, skal identifiseres før analysen foretas. Ved visse kjemiske metoder kan den 

uløselige bestanddelen i en blanding delvis oppløses av reagensen som brukes til å oppløse de løselige bestanddelene. 

Når det er mulig, er det blitt valgt reagenser som bare har liten eller ingen innvirkning på de uløselige fibrene. Dersom 

det må påregnes vekttap i forbindelse med analysen, skal resultatene korrigeres. For dette formål er det oppgitt 

korreksjonsfaktorer. Disse faktorene er blitt bestemt i forskjellige laboratorier ved at fibrer renset gjennom 

forbehandling er blitt behandlet med en egnet reagens, som spesifisert i analysemetoden. Disse korreksjonsfaktorene 

skal bare brukes på normale fibrer, og andre korreksjonsfaktorer kan vise seg nødvendige dersom fibrene er blitt 

nedbrutt før eller under behandlingen. Dersom den fjerde varianten, der en tekstilfiber utsettes for to etterfølgende 

løsemidler, må benyttes, må det anvendes korreksjonsfaktorer for fiberens mulige vekttap ved de to behandlingene. Det 

skal foretas minst to analyser, både når det gjelder manuell og kjemisk separeringsmetode. 

I. Allmenne opplysninger om metodene for kvantitative kjemiske analyser av ternære fiberblandinger 

Opplysninger som er felles for de metoder som skal brukes ved kvantitativ kjemisk analyse av ternære 

fiberblandinger. 

I.1.  BRUKSOMRÅDE 

Bruksområdet for hver metode for analyse av binære fiberblandinger angir hvilke fibrer denne metoden skal 

brukes på (se kapittel 2 om metodene for kvantitativ analyse av visse binære tekstilfiberblandinger).  
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I.2.  PRINSIPP 

Etter at bestanddelene i en blanding er identifisert, fjernes først de ikke-fiberholdige stoffene med en egnet 

forbehandling, og deretter anvendes en eller flere av de fire variantene av framgangsmåten med selektiv 

løselighet beskrevet i innledningen. Med mindre det oppstår tekniske vanskeligheter, bør den fiberen det er 

mest av, oppløses for å få den fiberen det er minst av, som rest. 

I.3.  MATERIALE OG UTSTYR 

I.3.1.  Apparatur 

I.3.1.1.  Filterdigler og veieglass som er store nok til å romme diglene, eller annen apparatur som kan gi samme 

resultat 

I.3.1.2.  Sugekolbe 

I.3.1.3.  Eksikkator med farget silikagel som fuktighetsindikator 

I.3.1.4.  Tørkeovn med vifte til tørking av enkeltprøver ved 105 ± 3 C 

I.3.1.5.  Analysevekt, følsomhet 0,0002 g 

I.3.1.6.  Soxhlet ekstraksjonsapparat eller apparatur som gir samme resultat 

I.3.2.  Reagenser 

I.3.2.1.  Redestillert petroleumseter, kokepunkt mellom 40 og 60 C 

I.3.2.2.  Andre reagenser er omhandlet i den relevante delen av metoden 

I.3.2.3.  Destillert eller avionisert vann 

I.3.2.4.  Aceton 

I.3.2.5.  Ortofosforsyre 

I.3.2.6.  Urea 

I.3.2.7.  Natriumhydrogenkarbonat 

 Alle reagenser som brukes, må være kjemisk rene. 

I.4.  KONDISJONERINGS- OG ANALYSEATMOSFÆRE 

 Ettersom det er tørrvekter som bestemmes, kreves det verken kondisjonering eller analyse i kondisjonert 

atmosfære. 

I.5.  PRØVEMATERIALE 

 Fra den samlede laboratorieprøven velges det et representativt prøvemateriale som er tilstrekkelig til å gi de 

nødvendige enkeltprøver med en vekt på minst 1 g hver. 

I.6.  FORBEHANDLING AV PRØVEMATERIALET(1) 

 Foreligger det en bestanddel som ikke skal tas i betraktning ved beregningen av prosentandelene (se 

artikkel 19), skal denne fjernes først med en egnet metode som ikke berører fiberbestanddelene. 

 For dette formål skal de ikke-fiberholdige delene som kan ekstraheres ved hjelp av petroleumseter og vann, 

fjernes ved å behandle prøvematerialet i Soxhlet-apparatet i en time og med minst seks omganger per time. 

Deretter avdampes petroleumseteren fra prøvematerialet, som i sin tur ekstraheres med direkte behandling ved 

at det først bløtes en time i vann i romtemperatur og deretter en time i vann ved 65 ± 5 C, samtidig som 

væsken røres om med jevne mellomrom. Forholdstallet mellom væske og prøvemateriale skal være 100:1. 

Vannoverskuddet fjernes ved vridning, suging eller sentrifugering, og deretter lufttørkes prøvematerialet. 

 Når det gjelder elastolefin eller fiberblandinger som inneholder elastolefin og andre fibrer (ull, dyrehår, silke, 

bomull, lin, ekte hamp, jute, manilla, alfa, kokos, gyvel, rami, sisal, kupro, modal, protein, viskose, akryl, 

polyamid eller nylon, polyester, elastomultiester), må ovennevnte framgangsmåte endres litt ved at 

petroleumseter erstattes med aceton.  

  

(1) Se kapittel 1.1. 
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 Dersom de ikke-fiberholdige delene ikke kan ekstraheres ved hjelp av petroleumseter og vann, skal metoden 

med vann nevnt ovenfor erstattes med en egnet metode som ikke vesentlig endrer noen av fiberbestanddelene. 

For visse ublekede naturlige plantefibrer (f.eks. jute- og kokosfibrer) bemerkes det imidlertid at normal 

forbehandling med petroleumseter og vann ikke fjerner alle de naturlige ikke-fiberholdige stoffene. Til tross 

for dette skal det ikke foretas ytterligere forbehandlinger, med mindre prøven inneholder 

etterbehandlingsmidler som ikke oppløses i petroleumseter og vann. 

 I analyserapportene skal de forbehandlingsmetodene som er brukt, beskrives inngående. 

I.7.  FRAMGANGSMÅTE 

I.7.1.  Allmenn veiledning 

I.7.1.1.  Tørking 

 Alle tørkeoperasjoner skal vare minst 4 timer og høyst 16 timer, og de skal finne sted ved 105 ± 3 C i en 

ventilert ovn med ovnsdør som er lukket under hele tørketiden. Dersom tørketiden er mindre enn 14 timer, må 

det kontrolleres om prøvens vekt er konstant. Vekten kan anses som konstant når vektforskjellen etter ny 

tørking i 60 minutter er mindre enn 0,05 %. 

 Unngå håndtering med bare hender av filterdiglene og veieglassene samt prøvene og restfibrene under 

tørkingen, avkjølingen og veiingen. 

 Tørk enkeltprøvene i et veieglass med proppen av. Etter tørkingen lukkes veieglasset før det tas ut av ovnen og 

raskt overføres til eksikkatoren. 

 Plasser filterdigelen i veieglasset og tørk den i ovnen sammen med lokket. Etter tørkingen lukkes veieglasset 

og overføres raskt til eksikkatoren. 

 Dersom det brukes annet utstyr enn filterdigel, skal tørkingen i ovnen utføres slik at det blir mulig å bestemme 

fibrenes tørrvekt uten vekttap. 

I.7.1.2.  Avkjøling 

 Alle avkjølingsprosesser skal foretas i eksikkatoren, som plasseres ved siden av vekten helt til veieglassene 

blir fullstendig avkjølt, og ikke i noe tilfelle i mindre enn 2 timer. 

I.7.1.3.  Veiing 

 Når veieglasset er blitt avkjølt, veies det innen 2 minutter etter at det er tatt ut av eksikkatoren. Det veies med 

en nøyaktighet på 0,0002 g. 

I.7.2.  Framgangsmåte 

 Fra det forbehandlede prøvematerialet tas en enkeltprøve med en vekt på minst 1 g. Garnet eller stoffet 

skjæres opp i ca. 10 mm lange deler som rives mest mulig i stykker. Enkeltprøven tørkes i et veieglass, 

avkjøles i eksikkatoren og veies. Overfør enkeltprøven til glassbeholderen beskrevet i den relevante delen av 

unionsmetoden, vei deretter straks veieglasset på nytt og beregn enkeltprøvens tørrvekt ved differanse. 

Analysen fullføres i samsvar med anvisningene i den relevante delen av den gjeldende metoden. Restfiberen 

undersøkes i mikroskopet for å kontrollere om behandlingen har fjernet den løselige fiberen fullstendig. 

I.8.  BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATET 

 Vekten av de enkelte bestanddelene uttrykkes som prosent av den samlede fibervekten i blandingen. 

Resultatene beregnes på grunnlag av ren tørrvekt ved bruk av a) tillatte toleranser og b) korreksjonsfaktorer 

som er nødvendige for å utligne tapet av ikke-fiberholdige deler under forbehandlingen og analysen. 

I.8.1.  Beregning av prosentandel av fibrenes rene tørrvekt, uten hensyn til fiberens vekttap under forbehandlingen.  
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I.8.1.1. - VARIANT 1 - 

 Formler som skal anvendes når én bestanddel av blandingen fjernes fra én enkeltprøve og en annen bestanddel 

fjernes fra en annen enkeltprøve: 

𝑃1% =  [
𝑑2

𝑑1

−  𝑑2  ×  
𝑟1

𝑚1

+ 
𝑟2

𝑚2

 ×  (1 −
𝑑2

𝑑1

)]  × 100 

𝑃2% =  [
𝑑4

𝑑3

− 𝑑4  ×  
𝑟2

𝑚2

+ 
𝑟1

𝑚1

 ×  (1 −
𝑑4

𝑑3

)] × 100 

𝑃3% = 100 − (𝑃1% + 𝑃2%) 

P1% er prosentandelen av den første bestanddelen i tørr og ren tilstand (bestanddel i den første enkeltprøven 

oppløst i den første reagensen) 

P2% er prosentandelen av den andre bestanddelen i tørr og ren tilstand (bestanddel i den andre enkeltprøven 

oppløst i den andre reagensen) 

P3% er prosentandelen av den tredje bestanddelen i tørr og ren tilstand (bestanddel som er uoppløst i begge 

enkeltprøver) 

m1 er den første enkeltprøvens tørrvekt etter forbehandlingen 

m2 er den andre enkeltprøvens tørrvekt etter forbehandlingen 

r1 er restfibrenes tørrvekt etter at den første bestanddelen er fjernet fra den første enkeltprøven i den første 

reagensen 

r2 er restfibrenes tørrvekt etter at den andre bestanddelen er fjernet fra den andre enkeltprøven i den andre 

reagensen 

d1 er korreksjonsfaktoren for vekttap i den første reagensen hos den andre uoppløselige bestanddelen i den 

første enkeltprøven(1) 

d2 er korreksjonsfaktoren for vekttap i den første reagensen hos den tredje uoppløselige bestanddelen i den 

første enkeltprøven 

d3 er korreksjonsfaktoren for vekttap i den andre reagensen hos den første uoppløselige bestanddelen i den 

andre enkeltprøven 

d4 er korreksjonsfaktoren for vekttap i den andre reagensen hos den tredje uoppløselige bestanddelen i den 

andre enkeltprøven. 

I.8.1.2.  - VARIANT 2 - 

Formler som skal anvendes når en bestanddel (a) fjernes fra den første enkeltprøven og etterlater som rest de 

to andre bestanddelene (b + c), og to bestanddeler (a + b) fjernes fra den andre enkeltprøven og etterlater som 

rest den tredje bestanddelen (c): 

𝑃1% = 100 −  (𝑃2% + 𝑃3%) 

𝑃2% = 100 × 
𝑑1𝑟1

𝑚1

− 
𝑑1

𝑑2

 ×  𝑃3% 

𝑃3% =
𝑑4𝑟2

𝑚2

 ×  100 

P1% er prosentandelen av den første bestanddelen i tørr og ren tilstand (bestanddel i den første enkeltprøven 

oppløst i den første reagensen) 

P2% er prosentandelen av den andre bestanddelen i tørr og ren tilstand (bestanddel som ble oppløst i den 

andre reagensen samtidig med den første bestanddelen i den andre enkeltprøven) 

P3% er prosentandelen av den tredje bestanddelen i tørr og ren tilstand (bestanddel som er uoppløst i begge 

enkeltprøver)  

  

(1) Verdiene for «d» er angitt i kapittel 2 i dette vedlegg, som omhandler de ulike metodene for analyse av binære blandinger. 
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m1 er den første enkeltprøvens tørrvekt etter forbehandlingen 

m2 er den andre enkeltprøvens tørrvekt etter forbehandlingen 

r1 er restfibrenes tørrvekt etter at den første bestanddelen er fjernet fra den første enkeltprøven i den første 

reagensen 

r2 er restfibrenes tørrvekt etter at den første og andre bestanddelen er fjernet fra den andre enkeltprøven i 

den andre reagensen 

d1 er korreksjonsfaktoren for vekttap i den første reagensen hos den andre uoppløselige bestanddelen i den 

første enkeltprøven 

d2 er korreksjonsfaktoren for vekttap i den første reagensen hos den tredje uoppløselige bestanddelen i den 

første enkeltprøven 

d4 er korreksjonsfaktoren for vekttap i den andre reagensen hos den tredje uoppløselige bestanddelen i den 

andre enkeltprøven. 

I.8.1.3. - VARIANT 3 - 

 Formler som skal anvendes når to bestanddeler (a + b) fjernes fra en enkeltprøve og etterlater som rest den 

tredje bestanddelen (c), og to bestanddeler (b + c) fjernes fra en annen enkelprøve og etterlater som rest den 

første bestanddelen (a): 

𝑃1% =  
𝑑3𝑟2

𝑚2

 ×  100 

𝑃2% = 100 − (𝑃1% + 𝑃3%) 

𝑃3% =  
𝑑2𝑟1

𝑚1

 ×  100 

P1% er prosentandelen av den første bestanddelen i tørr og ren tilstand (bestanddel oppløst av reagensen) 

P2% er prosentandelen av den andre bestanddelen i tørr og ren tilstand (bestanddel oppløst av reagensen) 

P3% er prosentandelen av den tredje bestanddelen i tørr og ren tilstand (bestanddel oppløst av reagensen i den 

andre enkeltprøven) 

m1 er den første enkeltprøvens tørrvekt etter forbehandlingen 

m2 er den andre enkeltprøvens tørrvekt etter forbehandlingen 

r1 er restfibrenes tørrvekt etter at den første og andre bestanddelen er fjernet fra den første enkeltprøven i 

den første reagensen 

r2 er restfibrenes tørrvekt etter at den andre og tredje bestanddelen er fjernet fra den andre enkeltprøven i 

den andre reagensen 

d2 er korreksjonsfaktoren for vekttap i den første reagensen hos den tredje uoppløselige bestanddelen i den 

første enkeltprøven 

d3 er korreksjonsfaktoren for vekttap i den andre reagensen hos den første uoppløselige bestanddelen i den 

andre enkeltprøven. 

I.8.1.4.  - VARIANT 4 - 

 Formler som skal anvendes når to bestanddeler suksessivt fjernes fra blandingen ved anvendelse av samme 

enkeltprøve: 

𝑃1% = 100 −  (𝑃2% + 𝑃3%) 

𝑃2% =  
𝑑1𝑟1

𝑚
× 100 − 

𝑑1

𝑑2

 ×  𝑃3% 

𝑃3% =  
𝑑3𝑟2

𝑚
 ×  100 

P1% er prosentandelen av den første bestanddelen i tørr og ren tilstand (første oppløselige bestanddel) 

P2% er prosentandelen av den andre bestanddelen i tørr og ren tilstand (andre oppløselige bestanddel) 

P3% er prosentandelen av den tredje bestanddelen i tørr og ren tilstand (uoppløselig bestanddel) 

m er enkeltprøvens tørrvekt etter forbehandlingen 

r1 er restfibrenes tørrvekt etter at den første bestanddelen er fjernet i den første reagensen  
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r2 er restfibrenes tørrvekt etter at den første og andre bestanddelen er fjernet i den første og andre  

reagensen 

d1 er korreksjonsfaktoren for den andre bestanddelens vekttap i den første reagensen 

d2 er korreksjonsfaktoren for den tredje bestanddelens vekttap i den første reagensen 

d3 er korreksjonsfaktoren for den tredje bestanddelens vekttap i den første og andre reagensen(1). 

I.8.2. Beregning av prosentandelen av hver enkelt bestanddel, med justering ved hjelp av tillatte toleranser og 

eventuelt korreksjonsfaktorer for å ta hensyn til vekttapet under forbehandlingen: 

 Dersom 

𝐴 = 1 + 
𝑎1 + 𝑏1

100
 𝐵 = 1 + 

𝑎2 + 𝑏2

100
 𝐶 = 1 + 

𝑎3 +  𝑏3

100
  

 så er 

𝑃1𝐴% =  
𝑃1𝐴

𝑃1𝐴 + 𝑃2𝐵 + 𝑃3𝐶
 × 100 

𝑃2𝐴% =  
𝑃2𝐵

𝑃1𝐴 + 𝑃2𝐵 + 𝑃3𝐶
 × 100 

𝑃3𝐴% =  
𝑃3𝐶

𝑃1𝐴 + 𝑃2𝐵 + 𝑃3𝐶
 × 100 

P1A%  er prosentandelen av den første bestanddelen i ren og tørr tilstand, herunder fuktighetsinnhold og 

vekttap under forbehandlingen 

P2A% er prosentandelen av den andre bestanddelen i ren og tørr tilstand, herunder fuktighetsinnhold og 

vekttap under forbehandlingen 

P3A% er prosentandelen av den tredje bestanddelen i ren og tørr tilstand, herunder fuktighetsinnhold og 

vekttap under forbehandlingen 

P1 er prosentandelen av den første bestanddelen i ren og tørr tilstand, beregnet ved anvendelse av en av 

formlene angitt i I.8.1 

P2 er prosentandelen av den andre bestanddelen i ren og tørr tilstand, beregnet ved anvendelse av en av 

formlene angitt i I.8.1 

P3 er prosentandelen av den tredje bestanddelen i ren og tørr tilstand, beregnet ved anvendelse av en av 

formlene angitt i I.8.1 

a1 er den tillatte toleransen for den første bestanddelen 

a2 er den tillatte toleransen for den andre bestanddelen 

a3 er den tillatte toleransen for den tredje bestanddelen 

b1 er prosentandelen av den første bestanddelens vekttap under forbehandlingen 

b2 er prosentandelen av den andre bestanddelens vekttap under forbehandlingen 

b3 er prosentandelen av den tredje bestanddelens vekttap under forbehandlingen. 

 Dersom det er brukt en særskilt forbehandling, skal verdiene for b1, b2 og b3 om mulig bestemmes ved at 

alle rene fiberbestanddeler underkastes den forbehandling som brukes i analysen. Med rene fibrer menes 

fibrer som er fri for alle ikke-fiberholdige stoffer, med unntak av stoffer de normalt inneholder (av naturlige 

årsaker eller på grunn av produksjonsprosessen), i den tilstand (ubleket, bleket) de forekommer i varen som 

skal analyseres. 

 Dersom rene og atskilte fiberbestanddeler som har vært brukt til framstilling av varen som skal analyseres, 

ikke er tilgjengelige, skal det brukes middelverdier for b1, b2 og b3 slik disse framkommer ved tester utført 

på rene fibrer av liknende type som fibrene i den undersøkte blandingen. 

 Brukes den normale forbehandling med ekstraksjon ved hjelp av petroleumseter og vann, kan det som regel 

ses bort fra korreksjonsfaktorene b1, b2 og b3, unntatt for ubleket bomull, ubleket lin og ubleket hamp, der 

det vanligvis forutsettes et vekttap på 4 % forårsaket av forbehandlingen, og for polypropylen, der det 

forutsettes et vekttap på 1 %.  

  

(1) Når det er mulig, bør d3 fastsettes på forhånd ved hjelp av forsøksmetoder. 
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 Når det gjelder andre fibrer, blir vekttap forårsaket av forbehandlingen normalt ikke tatt i betraktning ved 

beregningene. 

I.8.3.  Merknad: 

 Eksempler på beregning finnes i avsnitt IV. 

II. Metode for kvantitativ analyse med manuell separering av ternære fiberblandinger 

II.1.  BRUKSOMRÅDE 

 Metoden brukes på tekstilfibrer av enhver art forutsatt at de ikke utgjør en sammensatt blanding, og at det er 

mulig å skille dem manuelt. 

II.2.  PRINSIPP 

 Etter at bestanddelene i tekstilet er identifisert, fjernes først de ikke-fiberholdige delene med en egnet 

forbehandling, og deretter skilles fibrene manuelt før de tørkes og veies, slik at andelen av de enkelte fibrene 

kan beregnes. 

II.3.  APPARATUR 

II.3.1. Veieglass eller annen apparatur som gir samme resultater 

II.3.2. Eksikkator med farget silikagel som fuktighetsindikator 

II.3.3.  Tørkeovn med vifte til tørking av enkeltprøver ved 105 ± 3 C 

II.3.4.  Analysevekt, følsomhet 0,0002 g 

II.3.5.  Soxhlet ekstraksjonsapparat eller apparatur som gir samme resultat 

II.3.6.  Nål 

II.3.7.  Snoteller eller tilsvarende apparatur 

II.4.  REAGENSER 

II.4.1.  Redestillert petroleumseter, kokepunkt mellom 40 og 60 C 

II.4.2.  Destillert eller avionisert vann 

II.5.  KONDISJONERINGS- OG ANALYSEATMOSFÆRE 

 Se I.4. 

II.6.  PRØVEMATERIALE 

 Se I.5. 

II.7.  FORBEHANDLING AV PRØVEMATERIALET 

 Se I.6. 

II.8.  FRAMGANGSMÅTE 

II.8.1.  Analyse av garn 

 Av det forbehandlede prøvematerialet tas en enkeltprøve med en vekt på minst 1 g. Dersom det dreier seg om 

svært fint garn, kan analysen foretas med en minstelengde på 30 m, uansett vekt. 

 Garnet skjæres i stykker av passende lengde, og de enkelte fibertypene skilles fra hverandre med en nål og 

eventuelt en snoteller. Når fibertypene er skilt på denne måten, plasseres de i et forhåndsveid veieglass og 

tørkes ved 105 ± 3 C til det oppnås en konstant vekt som beskrevet i I.7.1. og I.7.2. 

II.8.2.  Analyse av stoff 

 Fra det forbehandlede prøvematerialet tas det i god avstand fra jarekanten en enkeltprøve med en vekt på 

minst 1 g, med nøyaktig avskårne kanter uten frynser som løper parallelt med varp- eller innslagstrådene, eller 

for strikket stoffs vedkommende, på langs eller tvers av maskerekkene. Skill tråder av forskjellig fibertype, 

samle dem i forhåndsveide veieglass og fortsett som beskrevet i II.8.1.  
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II.9.  BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTATET 

 Vekten av de enkelte fiberbestanddelene uttrykkes som prosent av den samlede fibervekten i blandingen. 

Resultatene beregnes på grunnlag av ren tørrvekt ved bruk av a) tillatte toleranser og b) korreksjonsfaktorer 

som er nødvendige for å utligne vekttapet under forbehandlingen. 

II.9.1.  Beregning av prosentandel av fibrenes rene tørrvekt, uten hensyn til fiberens vekttap under forbehandlingen: 

𝑃1% =  
100 𝑚1

𝑚1 + 𝑚2 + 𝑚3

=  
100

1 +
𝑚2 + 𝑚3

𝑚1

 

𝑃2% =  
100 𝑚1

𝑚1 + 𝑚2 + 𝑚3

=  
100

1 +
𝑚1 + 𝑚3

𝑚2

 

𝑃3% = 100 −  (𝑃1% + 𝑃2%) 

P1% er prosentandelen av den første bestanddelen i tørr og ren tilstand 

P2% er prosentandelen av den andre bestanddelen i tørr og ren tilstand 

P3% er prosentandelen av den tredje bestanddelen i tørr og ren tilstand 

m1 er den første bestanddelens rene tørrvekt 

m2 er den andre bestanddelens rene tørrvekt 

m3 er den tredje bestanddelens rene tørrvekt. 

II.9.2.  For beregning av prosentandelen av hver enkelt bestanddel, med justering ved hjelp av tillatte toleranser og 

eventuelt korreksjonsfaktorer for å ta hensyn til vekttapet under forbehandlingen: se I.8.2. 

III. Metode for kvantitativ analyse av ternære fiberblandinger med en kombinasjon av manuell separering 

og kjemisk separering 

 Manuell separering skal anvendes så langt det er mulig, og det skal tas hensyn til forholdet mellom de utskilte 

bestanddelene før hver enkelt bestanddel utsettes for kjemisk behandling. 

III.1.  METODENES NØYAKTIGHET 

 Den nøyaktighet som er angitt for hver enkelt metode for analyse av binære fiberblandinger, gjelder 

reproduserbarheten (se kapittel 2 om metodene for kvantitativ analyse av visse binære tekstilfiberblandinger). 

 Reproduserbarheten viser til påliteligheten, det vil si det nære samsvaret mellom forsøksresultater som oppnås 

av operatører i forskjellige laboratorier eller i forskjellige tidsrom, når det oppnås enkeltresultater ved 

anvendelse av samme metode på enkeltprøver fra samme homogene blanding. 

 Reproduserbarheten uttrykkes ved konfidensgrenser for resultatene for et konfidensnivå på 95 %. 

 Dette betyr at forskjellen mellom to resultater i en analyserekke som er utført i forskjellige laboratorier ved 

korrekt og normal bruk av metoden og for samme homogene blanding, bare vil overskride konfidensgrensene i 

fem av hundre tilfeller. 

 For å bestemme nøyaktigheten til analysen av en ternær fiberblanding anvendes på vanlig måte verdiene som 

er angitt i metodene for analyse av de binære fiberblandingene, og som har vært anvendt for å analysere den 

ternære fiberblandingen. 

 Forutsatt at det for de fire variantene av den kvantitative kjemiske analysen av ternære fiberblandinger 

foreskrives to oppløsninger (ved anvendelse av to atskilte enkeltprøver for de første tre variantene og én 

enkeltprøve for den fjerde varianten), og forutsatt at E1 og E2 angir nøyaktigheten til de to metodene for 

analyse av binære fiberblandinger, viser tabellen nedenfor nøyaktigheten til resultatene for hver bestanddel: 

Fiberbestanddel 

Varianter 

1 2 og 3 4 

a E1 E1 E1 

b E2 E1 + E2 E1 + E2 

c E1 + E2 E2 E1 + E2 
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 Ved anvendelse av den fjerde varianten kan nøyaktigheten bli lavere enn den som beregnes med metoden 

angitt ovenfor, noe som skyldes den første reagensens mulige påvirkning på restfibrene som består av 

bestanddel b og c, men denne påvirkningen er vanskelig å vurdere. 

III.2.  ANALYSERAPPORT 

III.2.1.  Angi variantene som er anvendt for å foreta analysen, samt metodene, reagensene og korreksjonsfaktorene. 

III.2.2.  Angi nærmere opplysninger om eventuelle særskilte forbehandlinger (se I.6.). 

III.2.3.  Angi enkeltresultatene og det aritmetiske gjennomsnitt med én desimals nøyaktighet. 

III.2.4.  Når det er mulig, angis nøyaktigheten til metoden for hver bestanddel, beregnet i samsvar med tabellen i 

avsnitt III.1. 

IV. Eksempler på beregning av bestanddelenes prosentandeler i visse ternære fiberblandinger ved 

anvendelse av noen av variantene beskrevet i nr. I.8.1. 

 Vurdering av et tilfelle med en fiberblanding der den kvalitative analysen har påvist følgende bestanddeler: 1. 

kardet ull; 2. nylon (polyamid); 3. ubleket bomull. 

VARIANT NR. 1 

Ved anvendelse av denne varianten, det vil si bruk av to forskjellige enkeltprøver og fjerning av én bestanddel (a = ull) 

ved oppløsning fra den første enkeltprøven og en annen bestanddel (b = polyamid) fra den andre enkeltprøven, kan 

følgende resultater oppnås: 

1.  Den første enkeltprøvens tørrvekt etter forbehandlingen: (m1) = 1,6000 g 

2.  Restfibrenes tørrvekt etter behandling med alkalisk natriumhypokloritt (polyamid + bomull): (r1) = 1,4166 g 

3.  Den andre enkeltprøvens tørrvekt etter forbehandlingen: (m2) = 1,8000 g 

4.  Restfibrenes tørrvekt etter behandling med maursyre (ull + bomull): (r2) = 0,9000 g 

Behandling med alkalisk natriumhypokloritt medfører ikke noe vekttap for polyamid, men ubleket bomull mister 3 %, 

og derfor er d1 = 1,00 og d2 = 1,03. 

Behandling med maursyre medfører ikke noe vekttap for ull eller ubleket bomull, og derfor er d3 og d4 = 1,00. 

Dersom verdiene som oppnås med kjemisk analyse, og korreksjonsfaktorene erstattes i formelen i I.8.1.1, oppnås 

følgende resultater: 

P1% (ull) = [1,03/1,00 – 1,03 × 1,4166/1,6000 + (0,9000/1,8000) × (1 – 1,03/1,00)] ×100 = 10,30 

P2% (polyamid) = [1,00/1,00 – 1,00 × 0,9000/1,8000 + (1,4166/1,6000) × (1 – 1,00/1,00)] × 100 = 50,00 

P3% (bomull) = 100 – (10,30 + 50,00) = 39,70 

Prosentandelene av de ulike rene, tørre fibrene i blandingen er følgende: 

ull 10,30 % 

polyamid 50,00 % 

bomull 39,70 % 

Disse prosentandelene må korrigeres i henhold til formlene i I.8.2 for å ta hensyn til de tillatte toleransene og 

korreksjonsfaktorene for eventuelt vekttap etter forbehandling. 

Som angitt i vedlegg IX er de tillatte toleransene følgende: kardet ull 17,00 %, polyamid 6,25 %, bomull 8,50 %. Også 

ubleket bomull har et vekttap på 4 % etter forbehandling med petroleumseter og vann. 

Altså er 

P1A% (ull) = 10,30 × [1 + (17,00 + 0,0)/100] / [10,30 × (1 + (17,00 + 0,0)/100) + 50,00 × (1 + (6,25 + 0,0)/100) + 

39,70 × (1 + (8,50 + 4,0)/100)] × 100 = 10,97 

P2A% (polyamid) = 50,0 × [(1 + (6,25 + 0,0)/100)/109,8385] × 100 = 48,37  
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P3% (bomull) = 100 – (10,97 + 48,37) = 40,66 

Sammensetningen av råmateriale i garnet er derfor følgende: 

polyamid 48,4 % 

bomull 40,6 % 

ull 11,0 % 

 100,0 % 

VARIANT NR. 4 

Vurdering av et tilfelle med en fiberblanding der den kvalitative analysen har påvist følgende bestanddeler: kardet ull, 

viskose, ubleket bomull. 

Dersom variant 4 anvendes, der to bestanddeler suksessivt fjernes fra blandingen i en enkeltprøve, oppnås følgende 

resultater: 

1.  Enkeltprøvens tørrmasse etter forbehandlingen: (m) = 1,6000 g 

2.  Restfibrenes tørrvekt etter behandling med alkalisk natriumhypokloritt (viskose + bomull): (r1) = 1,4166 g 

3.  Restfibrenes tørrvekt etter andre behandling av restfiber r1 med sinkklorid/maursyre (bomull): (r2) = 0,6630 g 

Behandling med alkalisk natriumhypokloritt medfører ikke noe vekttap for viskose, men ubleket bomull mister 3 %, og 

derfor er d1 = 1,00 og d2 = 1,03. 

Som følge av behandling med maursyre/sinkklorid øker bomullens vekt med 4 %, slik at d3 = 1,03 × 0,96 = 0,9888, 

avrundet opp til 0,99 (der d3 er korreksjonsfaktoren for den tredje bestanddelens vekttap eller vektøkning i den første 

og andre reagensen). 

Dersom verdiene som oppnås med kjemisk analyse, og korreksjonsfaktorene erstattes i formlene i I.8.1.4, oppnås 

følgende resultater: 

P2% (viskose) = 1,00 × (1,4166/1,6000) × 100 – (1,00/1,03) × 41,02 = 48,71 % 

P3% (bomull) = 0,99 × (0,6630/1,6000) × 100 = 41,02 % 

P1% (ull) = 100 – (48,71 + 41,02) = 10,27 % 

Som allerede angitt for variant 1 må disse prosentandelene korrigeres i henhold til formlene angitt i nr. I.8.2. 

P1A% (ull) = 10,27 × [1 + (17,0 + 0,0)/100)]/[10,27 × (1 + (17,00 + 0,0)/100) + 48,71 × (1 + (13 + 0,0)/100) + 41,02 × 

(1 + (8,5 + 4,0)/100)] × 100 = 10,61 % 

P2A% (viskose) = 48,71 × [1 + (13 + 0,0)/100]/113,2057 × 100 = 48,62 % 

P3A% (bomull) = 100 – (10,61 + 48,62) = 40,77 % 

Sammensetningen av råmateriale i garnet er derfor følgende: 

viskose 48,6 % 

bomull 40,8 % 

ull 10,6 % 

 — 

 100,0 % 
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V. Tabell over typiske ternære fiberblandinger som kan analyseres med unionsmetoder for analyse av binære fiberblandinger (som eksempel) 

Blanding nr. 

Fiberbestanddeler 

Variant Nummer på anvendt metode og reagens for binære fiberblandinger 

Bestanddel 1 Bestanddel 2 Bestanddel 3 

1 ull eller hår viskose, kupro eller visse 

typer modal 

bomull 1 og/eller 4 2 (hypokloritt) og 3 (sinkklorid/maursyre) 

2 ull eller hår polyamid eller nylon bomull, viskose, kupro eller modal 1 og/eller 4 2 (hypokloritt) og 4 (maursyre, 80 % m/m) 

3 ull, hår eller silke visse andre fibrer viskose, kupro, modal eller bomull 1 og/eller 4 2 (hypokloritt) og 9 (karbondisulfid/aceton 55,5/44,5 % v/v) 

4 ull eller hår polyamid eller nylon polyester, polypropylen, akryl eller 

glassfiber 

1 og/eller 4 2 (hypokloritt) og 4 (maursyre, 80 % m/m) 

5 ull, hår eller silke visse andre fibrer polyester, akryl, polyamid eller 

nylon eller glassfiber 

1 og/eller 4 2 (hypokloritt) og 9 (karbondisulfid/aceton 55,5/44,5 % v/v) 

6 silke ull eller hår polyester 2 11 (svovelsyre, 75 % m/m) og 2 (hypokloritt) 

7 polyamid eller nylon akryl eller visse andre fibrer bomull, viskose, kupro eller modal 1 og/eller 4 4 (maursyre, 80 % m/m) og 8 (dimetylformamid) 

8 visse klorfibrer polyamid eller nylon bomull, viskose, kupro eller modal 1 og/eller 4 8 (dimetylformamid) og 4 (maursyre, 80 % m/m) eller 9 (karbondisulfid/aceton, 

55,5/44,5 % v/v) og 4 (maursyre, 80 % m/m) 

9 akryl polyamid eller nylon polyester 1 og/eller 4 8 (dimetylformamid) og 4 (maursyre, 80 % m/m) 

10 acetat polyamid eller nylon eller 

visse andre fibrer 

viskose, bomull, kupro eller modal 4 1 (aceton) og 4 (maursyre, 80 % m/m) 

11 visse klorfibrer akryl eller visse andre fibrer polyamid eller nylon 2 og/eller 4 9 (karbondisulfid/aceton 55,5/44,5 v/v) og 8 (dimetylformamid) 

12 visse klorfibrer polyamid eller nylon akryl 1 og/eller 4 9 (karbondisulfid/aceton 55,5/44,5 % v/v) og 4 (maursyre, 80 % m/m) 

13 polyamid eller nylon viskose, kupro, modal eller 

bomull 

polyester 4 4 (maursyre, 80 % m/m) og 7 (svovelsyre, 75 % m/m) 

14 acetat viskose, kupro, modal eller 

bomull 

polyester 4 1 (aceton) og 7 (svovelsyre, 75 % m/m) 

15 akryl viskose, kupro, modal eller 

bomull 

polyester 4 8 (dimetylformamid) og 7 (svovelsyre, 75 % m/m) 

16 acetat ull, hår eller silke bomull, viskose, kupro, modal, 

polyamid eller nylon, polyester, 

akryl 

4 1 (aceton) og 2 (hypokloritt) 

17 triacetat ull, hår eller silke bomull, viskose, kupro, modal, 

polyamid eller nylon, polyester, 

akryl 

4 6 (diklormetan) og 2 (hypokloritt) 

18 akryl ull, hår eller silke polyester 1 og/eller 4 8 (dimetylformamid) og 2 (hypokloritt) 
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Blanding nr. 

Fiberbestanddeler 

Variant Nummer på anvendt metode og reagens for binære fiberblandinger 

Bestanddel 1 Bestanddel 2 Bestanddel 3 

19 akryl silke ull eller hår 4 8 (dimetylformamid) og 11 (svovelsyre, 75 % m/m) 

20 akryl ull, hår eller silke bomull, viskose, kupro eller modal 1 og/eller 4 8 (dimetylformamid) og 2 (hypokloritt) 

21 ull, hår eller silke bomull, viskose, modal, 

kupro 

polyester 4 2 (hypokloritt) og 7 (svovelsyre, 75 % m/m) 

22 viskose, kupro eller visse 

typer modal 

bomull polyester 2 og/eller 4 3 (sinkklorid/maursyre) og 7 (svovelsyre, 75 % m/m) 

23 akryl viskose, kupro eller visse 

typer modal 

bomull 4 8 (dimetylformamid) og 3 (sinkklorid/maursyre) 

24 visse klorfibrer viskose, kupro eller visse 

typer modal 

bomull 1 og/eller 4 9 (karbondisulfid/aceton, 55,5/44,5 % v/v) og 3 (sinkklorid/maursyre) eller 

8 (dimetylformamid) og 3 (sinkklorid/maursyre) 

25 acetat viskose, kupro eller visse 

typer modal 

bomull 4 1 (aceton) og 3 (sinkklorid/maursyre) 

26 triacetat viskose, kupro eller visse 

typer modal 

bomull 4 6 (diklormetan) og 3 (sinkklorid/maursyre) 

27 acetat silke ull eller hår 4 1 (aceton) og 11 (svovelsyre, 75 % m/m) 

28 triacetat silke ull eller hår 4 6 (diklormetan) og 11 (svovelsyre, 75 % m/m) 

29 acetat akryl bomull, viskose, kupro eller modal 4 1 (aceton) og 8 (dimetylformamid) 

30 triacetat akryl bomull, viskose, kupro eller modal 4 6 (diklorformamid) og 8 (dimetylformamid) 

31 triacetat polyamid eller nylon bomull, viskose, kupro eller modal 4 6 (dimetylformamid) og 4 (maursyre, 80 % m/m) 

32 triacetat bomull, viskose, kupro eller 

modal 

polyester 4 6 (diklormetan) og 7 (svovelsyre, 75 % m/m) 

33 acetat polyamid eller nylon polyester eller akryl 4 1 (aceton) og 4 (maursyre, 80 % m/m) 

34 acetat akryl polyester 4 1 (aceton) og 8 (dimetylformamid) 

35 visse klorfibrer bomull, viskose, kupro eller 

modal 

polyester 4 8 (dimetylformamid) og 7 (maursyre, 75 % m/m) eller 9 (karbondisulfid/aceton, 

55,5/44,5 % v/v) og 7 (maursyre, 75 % m/m) 

36 bomull polyester elastolefin 2 og/eller 4 7 (svovelsyre, 75 % m/m) og 14 (konsentrert svovelsyre) 

37 visse modakryler polyester melamin 2 og/eller 4 8 (dimetylformamid) og 14 (konsentrert svovelsyre) 
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VEDLEGG IX 

Tillatte toleranser til bruk ved beregning av fibervekten i et tekstilprodukt 

(omhandlet i artikkel 19 nr. 3) 

Fibernr. Fibrer Prosentandeler 

1-2 Ull og dyrehår:  

kjemmede fibrer 18,25 

kardede fibrer 17,00(1) 

3 Dyrehår:  

kjemmede fibrer 18,25 

kardede fibrer 17,00(1) 

Hestehår:  

kjemmede fibrer 16,00 

kardede fibrer 15,00 

4 Silke 11,00 

5 Bomull:  

normale fibrer 8,50 

merceriserte fibrer 10,50 

6 Kapok 10,90 

7 Lin 12,00 

8 Hamp 12,00 

9 Jute 17,00 

10 Manilla 14,00 

11 Alfa 14,00 

12 Kokos 13,00 

13 Gyvel 14,00 

14 Rami (blekede fibrer) 8,50 

15 Sisal 14,00 

16 Sunn 12,00 

17 Henequen 14,00 

18 Maguey 14,00 

19 Acetat 9,00 

20 Alginat 20,00 

21 Kupro 13,00 

22 Modal 13,00 

23 Protein 17,00 

24 Triacetat 7,00 

25 Viskose 13,00 

26 Akryl 2,00 

27 Klorfibrer 2,00 
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Fibernr. Fibrer Prosentandeler 

28 Fluorfibrer 0,00 

29 Modakryl 2,00 

30 Polyamid eller nylon:  

stapelfibrer 6,25 

filamentfibrer 5,75 

31 Aramid 8,00 

32 Polyimid 3,50 

33 Lyocell 13,00 

34 Polylaktid 1,50 

35 Polyester 1,50 

36 Polyetylen 1,50 

37 Polypropylen 2,00 

38 Polykarbamid 2,00 

39 Polyuretan:  

stapelfibrer 3,50 

filamentfibrer 3,00 

40 Vinylal 5,00 

41 Trivinyl 3,00 

42 Elastodien 1,00 

43 Elastan 1,50 

44 Glassfiber:  

med en gjennomsnittlig diameter på over 5 μm 2,00 

med en gjennomsnittlig diameter på 5 μm eller mindre 3,00 

45 Elastomultiester 1,50 

46 Elastolefin 1,50 

47 Melamin 7,00 

48 Metallfiber 2,00 

Metallisert fiber 2,00 

Asbest 2,00 

Papirgarn 13,75 

(1) Den vedtatte faktor på 17,00 % skal også brukes når det ikke er mulig å avgjøre om tekstilproduktet som inneholder ull og/eller 

dyrehår, er framstilt ved karding eller kjemming. 
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VEDLEGG X 

Sammenligningstabeller 

Direktiv 2008/121/EF Denne forordning 

Artikkel 1 nr. 1 Artikkel 4 

Artikkel 1 nr. 2 bokstav a)-c) — 

Artikkel 1 nr. 2 bokstav d) Artikkel 2 nr. 3 

Artikkel 2 nr. 1 Artikkel 3 nr. 1 

Artikkel 2 nr. 2 innledende tekst Artikkel 2 nr. 2 innledende tekst 

Artikkel 2 nr. 2 bokstav a) Artikkel 2 nr. 2 bokstav a) 

Artikkel 2 nr. 2 bokstav b) Artikkel 2 nr. 2 bokstav b) og c) 

Artikkel 2 nr. 2 bokstav c) Artikkel 2 nr. 2 bokstav d) 

Artikkel 3 Artikkel 5 

Artikkel 4 Artikkel 7 

Artikkel 5 Artikkel 8 

Artikkel 6 nr. 1 og 2 — 

Artikkel 6 nr. 3 Artikkel 9 nr. 3 

Artikkel 6 nr. 4 Artikkel 9 nr. 4 

Artikkel 6 nr. 5 Artikkel 20 

Artikkel 7 Artikkel 10 

Artikkel 8 nr. 1 første punktum Artikkel 14 nr. 1 

Artikkel 8 nr. 1 annet punktum Artikkel 14 nr. 2 

Artikkel 8 nr. 2 Artikkel 14 nr. 3 

Artikkel 8 nr. 3 første ledd Artikkel 16 nr. 1 

Artikkel 8 nr. 3 annet og tredje ledd Artikkel 16 nr. 2 

Artikkel 8 nr. 4 Artikkel 16 nr. 3 

Artikkel 8 nr. 5 — 

Artikkel 9 nr. 1 Artikkel 11 nr. 1 og 2 

Artikkel 9 nr. 2 Artikkel 11 nr. 3 

Artikkel 9 nr. 3 Artikkel 13 og vedlegg IV 

Artikkel 10 nr. 1 bokstav a) Artikkel 17 nr. 2 

Artikkel 10 nr. 1 bokstav b) Artikkel 17 nr. 3 

Artikkel 10 nr. 1 bokstav c) Artikkel 17 nr. 4 

Artikkel 10 nr. 2 Artikkel 17 nr. 5 

Artikkel 11 Artikkel 15 nr. 4 

Artikkel 12 Artikkel 19 nr. 2 og vedlegg VII 
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Direktiv 2008/121/EF Denne forordning 

Artikkel 13 nr. 1 Artikkel 19 nr. 1 

Artikkel 13 nr. 2 — 

Artikkel 14 nr. 1 — 

Artikkel 14 nr. 2 — 

Artikkel 15 Artikkel 21 

Artikkel 16 — 

Artikkel 17 — 

Artikkel 18 — 

Artikkel 19 — 

Artikkel 20 — 

Vedlegg I Vedlegg I 

Vedlegg II Vedlegg III 

Vedlegg III Vedlegg V 

Vedlegg III nr. 36 Artikkel 3 nr. 1 bokstav j) 

Vedlegg IV Vedlegg VI 

Vedlegg V Vedlegg IX 

Vedlegg VI — 

Vedlegg VII — 

 

Direktiv 96/73/EF Denne forordning 

Artikkel 1 Artikkel 1 

Artikkel 2 Vedlegg VIII kapittel 1 avsnitt I nr. 2 

Artikkel 3 Artikkel 19 nr. 1 

Artikkel 4 Artikkel 19 nr. 4 

Artikkel 5 Artikkel 21 

Artikkel 6 — 

Artikkel 7 — 

Artikkel 8 — 

Artikkel 9 — 

Vedlegg I Vedlegg VIII kapittel 1 avsnitt I 

Vedlegg II Vedlegg VIII kapittel 1 avsnitt II og kapittel 2 

Vedlegg III — 

Vedlegg IV — 
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Direktiv 73/44/EØF Denne forordning 

Artikkel 1 Artikkel 1 

Artikkel 2 Vedlegg VIII kapittel 1 avsnitt I 

Artikkel 3 Artikkel 19 nr. 1 

Artikkel 4 Artikkel 19 nr. 4 

Artikkel 5 Artikkel 21 

Artikkel 6 — 

Artikkel 7 — 

Vedlegg I Vedlegg VIII kapittel 3 innledningen og avsnitt I-III 

Vedlegg II Vedlegg VIII kapittel 3 avsnitt IV 

Vedlegg III Vedlegg VIII kapittel 3 avsnitt V 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 84/2012 

av 1. februar 2012 

om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og 

deres klassifisering med hensyn til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse for stoffet fenoksymetylpenicillin(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet 

for å fastsette grenseverdier for restmengder av farmakologisk 

virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse, om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring 

av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(1), 

særlig artikkel 14 sammenholdt med artikkel 17, 

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske 

legemiddelkontor, utarbeidet av Komiteen for veterinær-

preparater, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Grenseverdien for restmengder av farmakologisk 

virksomme stoffer beregnet på bruk i Den europeiske 

union i veterinærpreparater for dyr bestemt til 

næringsmiddelproduksjon eller i biocidprodukter som 

brukes i dyrehold, bør fastsettes i samsvar med 

forordning (EF) nr. 470/2009. 

2) Farmakologisk virksomme stoffer og deres 

klassifisering med hensyn til grenseverdier for 

restmengder i næringsmidler av animalsk opprinnelse er 

fastsatt i vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 

37/2010 av 22. desember 2009 om farmakologisk 

virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn 

til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av 

animalsk opprinnelse(2). 

3) Fenoksymetylpenicillin er nå oppført i tabell 1 i 

vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 som et tillatt 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 30 av 2.2.2012, s. 1, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 159/2012 av 28. 

september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 70 av 13.12.2012, s. 11. 

(1) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11. 

(2) EUT L 15 av 20.1.2010, s. 1. 

stoff for muskler, lever og nyrer fra svin og for muskler, 

hud og fett, lever og nyrer fra fjørfe, unntatt for dyr som 

legger egg beregnet på konsum. 

4) Det er inngitt søknad til Det europeiske 

legemiddelkontor om utvidelse av den gjeldende posten 

for fenoksymetylpenicillin til også å omfatte egg fra 

fjørfe. 

5) Komiteen for veterinærpreparater har anbefalt å fastsette 

en grenseverdi for restmengder (heretter kalt 

«grenseverdi») av fenoksymetylpenicillin for muskler, 

lever og nyrer fra svin og for muskler, hud og fett, lever, 

nyrer og egg fra fjørfe. 

6) Posten for fenoksymetylpenicillin i tabell 1 i vedlegget 

til forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor endres slik at 

den omfatter gresneverdi for egg fra fjørfe. 

7) Det er hensiktsmessig å fastsette en rimelig frist for de 

berørte parter til å treffe tiltak som kan være nødvendige 

for å overholde den nye grenseverdien for restmengder. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for veterinærpreparater — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

2017/EØS/26/13 
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Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 2. april 2012. 

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

Utferdiget i Brussel, 1. februar 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Posten for fenoksymetylpenicillin i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 skal lyde: 

Farmakologisk virksomt stoff Restmarkør Dyreart Grenseverdi Målvev 

Andre bestemmelser  

(i samsvar med artikkel 14 

nr. 7 i forordning (EF) 

nr. 470/2009) 

Terapeutisk klassifisering 

«Fenoksymetylpenicillin Fenoksymetylpenicillin Svin 25 μg/kg Muskler INGEN ANGIVELSE Antiinfektiva/ antibiotika» 

25 μg/kg Lever 

25 μg/kg Nyrer 

Fjørfe 25 μg/kg Muskler 

25 μg/kg Hud og fett 

25 μg/kg Lever 

25 μg/kg Nyrer 

25 μg/kg Egg 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 85/2012 

av 1. februar 2012 

om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og 

deres klassifisering med hensyn til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse for stoffet altrenogest(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet 

for å fastsette grenseverdier for restmengder av farmakologisk 

virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse, om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring 

av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(1), 

særlig artikkel 14 sammenholdt med artikkel 17, 

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske 

legemiddelkontor, utarbeidet av Komiteen for veterinær-

preparater, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Grenseverdien for restmengder av farmakologisk 

virksomme stoffer beregnet på bruk i Den europeiske 

union i veterinærpreparater for dyr bestemt til 

næringsmiddelproduksjon eller i biocidprodukter som 

brukes i dyrehold, bør fastsettes i samsvar med 

forordning (EF) nr. 470/2009. 

2) Farmakologisk virksomme stoffer og deres 

klassifisering med hensyn til grenseverdier for 

restmengder i næringsmidler av animalsk opprinnelse er 

oppført i vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 

37/2010 av 22. desember 2009 om farmakologisk 

virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn 

til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av 

animalsk opprinnelse(2). 

3) Altrenogest er nå oppført i tabell 1 i vedlegget til 

forordning (EU) nr. 37/2010 som et tillatt stoff for hud, 

fett og lever fra svin og for fett og lever fra dyr av 

hestefamilien. 

4) Det er inngitt søknad til Det europeiske 

legemiddelkontor om endring av den gjeldende posten 

for altrenogest. 

5) Ytterligere opplysninger er framlagt og vurdert, noe 

som har ført til at Komiteen for veterinærpreparater har 

anbefalt endring av gjeldende grenseverdier for 

restmengder av altrenogest. 

6) Posten for altrenogest i tabell 1 i vedlegget til 

forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor endres. 

7) Det er hensiktsmessig å fastsette en rimelig frist for de 

berørte parter til å treffe tiltak som kan være nødvendige 

for å overholde de nye grenseverdiene for restmengder. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for veterinærpreparater — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 2. april 2012. 

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

Utferdiget i Brussel, 1. februar 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

 

2017/EØS/26/14 

   

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 30 av 2.2.2012, s. 4, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 159/2012 av 28. 

september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 70 av 13.12.2012, s. 11. 

(1) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11. 

(2) EUT L 15 av 20.1.2010, s. 1. 
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VEDLEGG 

Posten for altrenogest i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 skal lyde: 

Farmakologisk virksomt 

stoff 
Restmarkør Dyrearter Grenseverdi Målvev 

Andre bestemmelser  

(i samsvar med artikkel 14 nr. 7 i forordning 

(EF) nr. 470/2009) 

Terapeutisk klassifisering 

«Altrenogest Altrenogest Svin 4 μg/kg Hud og fett Bare til avlsteknisk bruk og i samsvar med 

bestemmelsene i direktiv 96/22/EF 

Midler som virker på 

forplantningssystemet» 2 μg/kg Lever 

Dyr av hestefamilien 4 μg/kg Fett 

4 μg/kg Lever 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 86/2012 

av 1. februar 2012 

om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og 

deres klassifisering med hensyn til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse for stoffet lasalocid(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet 

for å fastsette grenseverdier for restmengder av farmakologisk 

virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse, om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring 

av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(1), 

særlig artikkel 14 sammenholdt med artikkel 17, 

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske 

legemiddelkontor, utarbeidet av Komiteen for veterinær-

preparater, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Grenseverdien for restmengder av farmakologisk 

virksomme stoffer beregnet på bruk i Den europeiske 

union i veterinærpreparater for dyr bestemt til 

næringsmiddelproduksjon eller i biocidprodukter som 

brukes i dyrehold, bør fastsettes i samsvar med 

forordning (EF) nr. 470/2009. 

2) Farmakologisk virksomme stoffer og deres 

klassifisering med hensyn til grenseverdier for 

restmengder i næringsmidler av animalsk opprinnelse er 

oppført i vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 

37/2010 av 22. desember 2009 om farmakologisk 

virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn 

til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av 

animalsk opprinnelse(2). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 30 av 2.2.2012, s. 6, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 159/2012 av 28. 

september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 70 av 13.12.2012, s. 11. 

(1) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11. 

(2) EUT L 15 av 20.1.2010, s. 1. 

3) Lasalocid er nå oppført i tabell 1 i vedlegget til 

forordning (EU) nr. 37/2010 som et tillatt stoff for 

muskler, hud og fett, lever, nyrer og egg fra fjørfe. 

4) Det er inngitt en søknad til Det europeiske 

legemiddelkontor om utvidelse av den gjeldende posten 

til også å omfatte storfe. 

5) Komiteen for veterinærpreparater har anbefalt at posten 

utvides til å omfatte muskler, fett, lever og nyrer fra 

storfe, unntatt for dyr som gir melk beregnet på konsum. 

6) Posten for lasalocid i tabell 1 i vedlegget til forordning 

(EU) nr. 37/2010 bør derfor endres slik at den omfatter 

storfe. 

7) Det er hensiktsmessig å fastsette en rimelig frist for de 

berørte parter til å treffe tiltak som kan være nødvendige 

for å overholde de nye grenseverdiene for restmengder. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for veterinærpreparater — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 2. april 2012. 

2017/EØS/26/15 

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

Utferdiget i Brussel, 1. februar 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 ____  
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VEDLEGG 

Posten for lasalocid i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 skal lyde: 

Farmakologisk virksomt stoff Restmarkør Dyrearter Grenseverdi Målvev 

Andre bestemmelser  

(i samsvar med artikkel 14 nr. 7 i 

forordning (EF) nr. 470/2009) 

Terapeutisk klassifisering 

«Lasalocid Lasalocid A Fjørfe 20 μg/kg Muskler INGEN ANGIVELSE Antiinfektiva/antibiotika» 

100 μg/kg Hud og fett 

100 μg/kg Lever 

50 μg/kg Nyrer 

150 μg/kg Egg 

Storfe 10 μg/kg Muskler Skal ikke brukes til dyr som 

gir melk beregnet på 

konsum. 

20 μg/kg Fett 

100 μg/kg Lever 

20 μg/kg Nyrer 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 107/2012 

av 8. februar 2012 

om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og 

deres klassifisering med hensyn til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse for stoffet oktenidindihydroklorid(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet 

for å fastsette grenseverdier for restmengder av farmakologisk 

virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse, om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring 

av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(1), 

særlig artikkel 14 sammenholdt med artikkel 17, 

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske 

legemiddelkontor, utarbeidet av Komiteen for veterinær-

preparater, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Grenseverdien for restmengder av farmakologisk 

virksomme stoffer beregnet på bruk i Den europeiske 

union i veterinærpreparater for dyr bestemt til 

næringsmiddelproduksjon eller i biocidprodukter som 

brukes i dyrehold, bør fastsettes i samsvar med 

forordning (EF) nr. 470/2009. 

2) Farmakologisk virksomme stoffer og deres 

klassifisering med hensyn til grenseverdier for 

restmengder i næringsmidler av animalsk opprinnelse er 

oppført i vedlegget til kommisjonsforordning (EU) 

nr. 37/2010 av 22. desember 2009 om farmakologisk 

virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn 

til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av 

animalsk opprinnelse(2). 

3) En søknad om fastsettelse av grenseverdier for 

restmengder (heretter kalt «grenseverdier») av 

oktenidindihydroklorid til bruk på huden hos alle 

pattedyrarter bestemt til næringsmiddelproduksjon, er 

inngitt til Det europeiske legemiddelkontor. 

4) Komiteen for veterinærpreparater har anbefalt at det 

ikke er nødvendig å fastsette en grenseverdi for 

oktenidindihydroklorid bare til bruk på huden hos alle 

pattedyrarter bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

5) Tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 bør 

derfor endres slik at den omfatter stoffet 

oktenidindihydroklorid til bruk på huden hos alle 

pattedyrarter bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for veterinærpreparater — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 8. februar 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

 

2017/EØS/26/16 

 ________________________  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 36 av 9.2.2012, s. 25, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 159/2012 av 28. 

september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 70 av 13.12.2012, s. 11. 

(1) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11. 

 

(2) EUT L 15 av 20.1.2010, s. 1. 



Nr. 26/168 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.4.2017 

 

VEDLEGG 

I tabell 1 til vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 innsettes følgende stoff i alfabetisk rekkefølge: 

Farmakologisk 

virksomt stoff 
Restmarkør Dyrearter Grenseverdi Målvev 

Andre bestemmelser 

(i samsvar med 

artikkel 14 nr. 7 i 

forordning (EF) 

nr. 470/2009) 

Terapeutisk klassifisering 

«Oktenidindi-

hydroklorid 

Ikke relevant Alle pattedyrarter 

bestemt til 

næringsmiddel-

produksjon 

Grenseverdi ikke 

påkrevd 

Ikke relevant Bare til bruk på 

huden. 

Antiinfektiva/ 

antiseptika» 

 



27.4.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 26/169 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 122/2012 

av 13. februar 2012 

om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og 

deres klassifisering med hensyn til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse for stoffet metylprednisolon(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet 

for å fastsette grenseverdier for restmengder av farmakologisk 

virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse, om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring 

av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(1), 

særlig artikkel 14 sammenholdt med artikkel 17, 

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske 

legemiddelkontor, utarbeidet av Komiteen for veterinær-

preparater, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Grenseverdien for restmengder av farmakologisk 

virksomme stoffer beregnet på bruk i Den europeiske 

union i veterinærpreparater for dyr bestemt til 

næringsmiddelproduksjon eller i biocidprodukter som 

brukes i dyrehold, bør fastsettes i samsvar med 

forordning (EF) nr. 470/2009. 

2) Farmakologisk virksomme stoffer og deres 

klassifisering med hensyn til grenseverdier for 

restmengder i næringsmidler av animalsk opprinnelse er 

oppført i vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 40 av 14.2.2012, s. 2, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 159/2012 av 28. 

september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 70 av 13.12.2012, s. 11. 

(1) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11. 

37/2010 av 22. desember 2009 om farmakologisk 

virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn 

til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av 

animalsk opprinnelse(2). 

3) Metylprednisolon er nå oppført i tabell 1 i vedlegget til 

forordning (EU) nr. 37/2010 som et tillatt stoff for 

muskler, fett, lever, nyrer og melk fra storfe. De 

midlertidige grenseverdiene for restmengder (heretter 

kalt «grenseverdier») for nevnte stoff for kumelk 

opphørte å gjelde 1. juli 2011. 

4) Ytterligere opplysninger er framlagt og vurdert, noe 

som har ført til at Komiteen for veterinærpreparater har 

anbefalt at de midlertidige grenseverdiene for 

metylprednisolon i kumelk bør fastsettes som endelige. 

5) Posten for metylprednisolon i tabell 1 i vedlegget til 

forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor endres. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for veterinærpreparater — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

(2) EUT L 15 av 20.1.2010, s. 1. 

2017/EØS/26/17 



Nr. 26/170 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.4.2017 

 

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

Utferdiget i Brussel, 13. februar 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

Posten for metylprednisolon i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 skal lyde: 

Farmakologisk virksomt 

stoff 
Restmarkør Dyrearter Grenseverdi Målvev 

Andre bestemmelser 

(i samsvar med artikkel 14 

nr. 7 i forordning (EF) 

nr. 470/2009) 

Terapeutisk 

klassifisering 

«Metylprednisolon Metylprednisolon Storfe 10 μg/kg Muskler  Kortikoider/ 

glukokortikoider» 
10 μg/kg Fett  

10 μg/kg Lever  

10 μg/kg Nyrer  

2 μg/kg Melk  

 



27.4.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 26/171 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 123/2012 

av 13. februar 2012 

om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og 

deres klassifisering med hensyn til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse for stoffet monepantel(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet 

for å fastsette grenseverdier for restmengder av farmakologisk 

virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse, om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring 

av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(1), 

særlig artikkel 14 sammenholdt med artikkel 17, 

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske 

legemiddelkontor, utarbeidet av Komiteen for veterinær-

preparater, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Grenseverdien for restmengder av farmakologisk 

virksomme stoffer beregnet på bruk i Den europeiske 

union i veterinærpreparater for dyr bestemt til 

næringsmiddelproduksjon eller i biocidprodukter som 

brukes i dyrehold, bør fastsettes i samsvar med 

forordning (EF) nr. 470/2009. 

2) Farmakologisk virksomme stoffer og deres 

klassifisering med hensyn til grenseverdier for 

restmengder i næringsmidler av animalsk opprinnelse er 

oppført i vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 

37/2010 av 22. desember 2009 om farmakologisk 

virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn 

til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av 

animalsk opprinnelse(2). 

3) Monepantel er nå oppført i tabell 1 i vedlegget til 

forordning (EU) nr. 37/2010 som et tillatt stoff for 

muskler, fett, lever og nyrer fra sau og geit, unntatt for 

dyr som gir melk beregnet på konsum. De midlertidige 

grenseverdiene for restmengder av nevnte stoff for geit 

opphørte å gjelde 1. januar 2012. 

4) Ytterligere opplysninger er framlagt og vurdert, noe 

som har ført til at Komiteen for veterinærpreparater har 

anbefalt at de midlertidige grenseverdiene for 

restmengder av monepantel for geit bør fastsettes som 

endelige. 

5) Posten for monepantel i tabell 1 i vedlegget til 

forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor endres. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for veterinærpreparater — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 13. februar 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

2017/EØS/26/18 

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 40 av 14.2.2012, s. 4, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 159/2012 av 28. 

september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 70 av 13.12.2012, s. 11. 

(1) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11. (2) EUT L 15 av 20.1.2010, s. 1. 



Nr. 26/172 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.4.2017 

 

VEDLEGG 

Posten for monepantel i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 skal lyde: 

Farmakologisk virksomt 

stoff 
Restmarkør Dyrearter Grenseverdi Målvev 

Andre bestemmelser 

(i samsvar med artikkel 14 

nr. 7 i forordning (EF) 

nr. 470/2009) 

Terapeutisk 

klassifisering 

«Monepantel Monepantelsulfon Sau, geit 700 μg/kg Muskler Skal ikke brukes til dyr 

som gir melk beregnet på 

konsum. 

Parasittmidler / 

midler mot 

endoparasitter» 7 000 μg/kg Fett 

5 000 μg/kg Lever 

2 000 μg/kg Nyrer 

 



27.4.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 26/173 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 201/2012 

av 8. mars 2012 

om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og 

deres klassifisering med hensyn til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse for stoffet nitroksinil(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet 

for å fastsette grenseverdier for restmengder av farmakologisk 

virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse, om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring 

av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(1), 

særlig artikkel 14 sammenholdt med artikkel 17, 

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske 

legemiddelkontor, utarbeidet av Komiteen for 

veterinærpreparater, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Grenseverdien for restmengder av farmakologisk 

virksomme stoffer beregnet på bruk i Den europeiske 

union i veterinærpreparater for dyr bestemt til 

næringsmiddelproduksjon eller i biocidprodukter som 

brukes i dyrehold, bør fastsettes i samsvar med 

forordning (EF) nr. 470/2009. 

2) Farmakologisk virksomme stoffer og deres 

klassifisering med hensyn til grenseverdier for 

restmengder i næringsmidler av animalsk opprinnelse er 

oppført i vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 

37/2010 av 22. desember 2009 om farmakologisk 

virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn 

til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av 

animalsk opprinnelse(2). 

3) Nitroksinil er nå oppført i tabell 1 i vedlegget til 

forordning (EU) nr. 37/2010 som et tillatt stoff for 

muskler, fett, lever og nyrer fra storfe og sau, unntatt for 

dyr som gir melk beregnet på konsum. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 71 av 9.3.2012, s. 37, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 159/2012 av 28. 

september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 70 av 13.12.2012, s. 11. 

(1) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11. 

(2) EUT L 15 av 20.1.2010, s. 1. 

4) Irland har anmodet Det europeiske legemiddelkontor 

om en uttalelse om ekstrapolering av den gjeldende 

posten for nitroksinil med hensyn til ku- og sauemelk. 

5) Komiteen for veterinærpreparater har anbefalt å fastsette 

en midlertidig grenseverdi for restmengder av 

nitroksinil i ku- og sauemelk og å la bestemmelsen 

«skal ikke brukes til dyr som gir melk beregnet på 

konsum» utgå. 

6) Posten for nitroksinil i tabell 1 i vedlegget til forordning 

(EU) nr. 37/2010 bør derfor endres slik at den omfatter 

den midlertidige anbefalte grenseverdien for 

restmengder i ku- og sauemelk og slik at bestemmelsen 

«skal ikke brukes til dyr som gir melk beregnet på 

konsum» utgår. 

7) Det er hensiktsmessig å fastsette en rimelig frist for de 

berørte parter til å treffe tiltak som kan være nødvendige 

for å overholde den nye grenseverdien for restmengder. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for veterinærpreparater — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 8. mai 2012. 

2017/EØS/26/19 



Nr. 26/174 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.4.2017 

 

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

Utferdiget i Brussel, 8. mars 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Posten for nitroksinil i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 skal lyde: 

Farmakologisk virksomt stoff Restmarkør Dyrearter Grenseverdi Målvev 

Andre bestemmelser 

(i samsvar med artikkel 14 nr. 7 i 

forordning (EF) nr. 470/2009) 

Terapeutisk klassifisering 

«Nitroksinil Nitroksinil Storfe, sau 400 μg/kg Muskler  Parasittmidler / midler mot 

endoparasitter» 200 μg/kg Fett  

20 μg/kg Lever  

400 μg/kg Nyrer  

20 μg/kg Melk  

 



Nr. 26/176 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.4.2017 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 202/2012 

av 8. mars 2012 

om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og 

deres klassifisering med hensyn til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse for stoffet pegylert bovin granulocytt-kolonistimulerende faktor(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet 

for å fastsette grenseverdier for restmengder av farmakologisk 

virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse, om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring 

av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(1), 

særlig artikkel 14 sammenholdt med artikkel 17, 

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske 

legemiddelkontor, utarbeidet av Komiteen for veterinær-

preparater, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Grenseverdien for restmengder av farmakologisk 

virksomme stoffer («grenseverdien») beregnet på bruk i 

Den europeiske union i veterinærpreparater for dyr 

bestemt til næringsmiddelproduksjon eller i biocid-

produkter som brukes i dyrehold, bør fastsettes i 

samsvar med forordning (EF) nr. 470/2009. 

2) Farmakologisk virksomme stoffer og deres 

klassifisering med hensyn til grenseverdier for 

restmengder i næringsmidler av animalsk opprinnelse er 

oppført i vedlegget til kommisjonsforordning (EU) 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 71 av 9.3.2012, s. 40, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 159/2012 av 28. 

september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 70 av 13.12.2012, s. 11. 

(1) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11. 

nr. 37/2010 av 22. desember 2009 om farmakologisk 

virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn 

til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av 

animalsk opprinnelse(2). 

3) Det er inngitt søknad til Det europeiske 

legemiddelkontor om fastsettelse av grenseverdier for 

restmengder av pegylert bovin granulocytt-

kolonistimulerende faktor i storfe. 

4) Komiteen for veterinærprodukter har anbefalt at det ikke 

er nødvendig å fastsette en grenseverdi for pegylert 

bovin granulocytt-kolonistimulerende faktor i storfe. 

5) Tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 bør 

derfor endres slik at den omfatter stoffet pegylert bovin 

granulocytt-kolonistimulerende faktor i storfe. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for veterinærpreparater — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

(2) EUT L 15 av 20.1.2010, s. 1. 

2017/EØS/26/20 

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

Utferdiget i Brussel, 8. mars 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I tabell 1 til vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010, innsettes følgende stoffer i alfabetisk rekkefølge: 

Farmakologisk virksomt stoff Restmarkør Dyrearter Grenseverdi Målvev 

Andre bestemmelser  

(i samsvar med artikkel 14 nr. 7 i 

forordning (EF) nr. 470/2009) 

Terapeutisk klassifisering 

«Pegylert bovin granulocytt-

kolonistimulerende faktor 

Ikke relevant Storfe Grenseverdi ikke påkrevd Ikke relevant INGEN ANGIVELSE Biologiske / immunmodulerende 

midler» 

 



Nr. 26/178 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.4.2017 

 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 273/2012 

av 27. mars 2012 

om endring av rådsforordning (EF) nr. 297/95 med hensyn til justering etter inflasjonstakten av 

gebyrene til Det europeiske legemiddelkontor(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 297/95 av 

10. februar 1995 om fastsettelse av gebyrer til Det europeiske 

kontor for legemiddelvurdering(1), særlig artikkel 12, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 67 nr. 3 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EØF) nr. 726/2004 av 31. mars 2004 

om fastsettelse av framgangsmåter i Fellesskapet for 

godkjenning og overvåking av legemidler for 

mennesker og veterinærpreparater og om opprettelse av 

et europeisk legemiddelkontor(2) skal inntektene til Det 

europeiske legemiddelkontor (heretter kalt «Kontoret»), 

bestå av et bidrag fra Unionen og av gebyrer som 

foretak betaler til Kontoret. Ved forordning (EF) 

nr. 297/95 fastsettes ulike gebyrkategorier og 

gebyrstørrelser. 

2) Gebyrene bør ajourføres etter inflasjonstakten for 2011. 

Inflasjonstakten i Unionen, offentliggjort av De 

europeiske fellesskaps statistikkontor (Eurostat), var på 

3,1 % i 2011. 

3) For å gjøre det enklere bør de justerte gebyrene 

avrundes til nærmeste 100 euro. 

4) Forordning (EF) nr. 297/95 bør derfor endres. 

5) Av hensyn til rettssikkerheten bør denne forordning 

ikke få anvendelse på gyldige søknader som ikke er 

ferdig behandlet per 1. april 2012. 

6) I henhold til artikkel 12 i forordning (EF) nr. 297/95 må 

ajourføringen gjøres med virkning fra 1. april 2012. 

Denne forordning bør derfor tre i kraft snarest mulig og 

få anvendelse fra nevnte dato — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 297/95 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 3 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 gjøres følgende endringer: 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 90 av 28.3.2012, s. 11, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 160/2012 av 28. 

september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 70 av 13.12.2012, s. 13. 

(1) EFT L 35 av 15.2.1995, s. 1. 

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

i) i bokstav a) gjøres følgende endringer: 

— i første ledd endres «259 400 euro» til 

«267 400 euro», 

— i annet ledd endres «26 000 euro» til «26 800 

euro», 

— i tredje ledd endres «6 500 euro» til «6 700 

euro», 

ii) i bokstav b) gjøres følgende endringer: 

— i første ledd endres «100 700 euro» til 

«103 800 euro», 

— i annet ledd endres «167 600 euro» til 

«172 800 euro», 

— i tredje ledd endres «10 000 euro» til «10 300 

euro», 

— i fjerde ledd endres «6 500 euro» til «6 700 

euro», 

iii) i bokstav c) gjøres følgende endringer: 

— i første ledd endres «77 900 euro» til «80 300 

euro», 

— i annet ledd endres «19 500–58 400 euro» til 

«20 100–60 200 euro», 

— i tredje ledd endres «6 500 euro» til «6 700 

euro». 

b) I nr. 2 gjøres følgende endringer: 

i) i bokstav a) første ledd gjøres følgende endringer: 

— «2 800 euro» endres til «2 900 euro», 

— «6 500 euro» endres til «6 700 euro», 

ii) i bokstav b) gjøres følgende endringer: 

— i første ledd endres «77 900 euro» til «80 300 

euro», 

— i annet ledd endres «19 500–58 400 euro» til 

«20 100–60 200 euro».  
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c) I nr. 3 endres «12 900 euro» til «13 300 euro». 

d) I nr. 4 endres «19 500 euro» til «20 100 euro». 

e) I nr. 5 endres «6 500 euro» til «6 700 euro». 

f) I nr. 6 gjøres følgende endringer: 

i) i første ledd endres «93 000 euro» til «95 900 

euro», 

ii) i annet ledd endres «23 200–69 700 euro» til 

«23 900–71 900 euro». 

2) I artikkel 4 endres «64 700 euro» til «66 700 euro». 

3) I artikkel 5 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 gjøres følgende endringer: 

i) i bokstav a) gjøres følgende endringer: 

— i første ledd endres «129 800 euro» til 

«133 800 euro», 

— i annet ledd endres «12 900 euro» til «13 300 

euro», 

— i tredje ledd endres «6 500 euro» til «6 700 

euro», 

— i fjerde ledd gjøres følgende endringer: 

— «64 700 euro» endres til «66 700 euro», 

— «6 500 euro» endres til «6 700 euro», 

ii) i bokstav b) gjøres følgende endringer: 

— i første ledd endres «64 700 euro» til «66 700 

euro», 

— i annet ledd endres «109 700 euro» til 

«113 100 euro», 

— i tredje ledd endres «12 900 euro» til «13 300 

euro», 

— i fjerde ledd endres «6 500 euro» til «6 700 

euro», 

— i femte ledd gjøres følgende endringer: 

— «32 400 euro» endres til «33 400 euro», 

— «6 500 euro» endres til «6 700 euro», 

iii) i bokstav c) gjøres følgende endringer: 

— i første ledd endres «32 400 euro» til «33 400 

euro», 

— i annet ledd endres «8 100–24 200 euro» til 

«8 400–25 000 euro», 

— i tredje ledd endres «6 500 euro» til «6 700 

euro». 

b) I nr. 2 gjøres følgende endringer: 

i) i bokstav a) gjøres følgende endringer: 

— «2 800 euro» endres til «2 900 euro», 

— «6 500 euro» endres til «6 700 euro», 

ii) i bokstav b) gjøres følgende endringer: 

— i første ledd endres «38 900 euro» til «40 100 

euro», 

— i annet ledd endres «9 700–29 200 euro» til 

«10 000–30 100 euro», 

— i tredje ledd endres «6 500 euro» til «6 700 

euro». 

c) I nr. 3 endres «6 500 euro» til «6 700 euro». 

d) I nr. 4 endres «19 500 euro» til «20 100 euro». 

e) I nr. 5 endres «6 500 euro» til «6 700 euro». 

f) I nr. 6 gjøres følgende endringer: 

i) i første ledd endres «31 000 euro» til «32 000 

euro», 

ii) i annet ledd endres «7 800–23 200 euro» til «8 000–

23 900 euro». 

4) I artikkel 6 endres «38 900 euro» til «40 100 euro». 

5) I artikkel 7 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 endres «64 700 euro» til «66 700 euro». 

b) I nr. 2 endres «19 500 euro» til «20 100 euro». 

6) I artikkel 8 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 gjøres følgende endringer: 

i) i første ledd endres «77 900 euro» til «80 300 

euro», 

ii) i tredje ledd endres «38 900 euro» til «40 100 

euro»,  
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iii) i fjerde ledd endres «19 500–58 400 euro» til 

«20 100–60 200 euro», 

iv) i femte ledd endres «9 700–29 200 euro» til 

«10 000–30 100 euro». 

b) I nr. 2 gjøres følgende endringer: 

i) i første ledd endres «259 400 euro» til «267 400 

euro», 

ii) i tredje ledd endres «129 800 euro» til «133 800 

euro», 

iii) i femte ledd endres «2 800–223 600 euro» til 

«2 900–230 500 euro», 

iv) i sjette ledd endres «2 800–111 900 euro» til 

«2 900–115 400 euro». 

c) I nr. 3 endres «6 500 euro» til «6 700 euro». 

Artikkel 2 

Denne forordning får ikke anvendelse på gyldige søknader som 

ikke er ferdig behandlet per 1. april 2012. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. april 2012. 

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

Utferdiget i Brussel, 27. mars 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 223/2012 

av 14. mars 2012 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2003/2003 om gjødsel for å tilpasse 

vedlegg I og IV til den tekniske utvikling(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) 

nr. 2003/2003 av 13. oktober 2003 om gjødsel(1), særlig 

artikkel 31 nr. 1 og 3, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 3 i forordning (EF) nr. 2003/2003 

kan gjødsel som tilhører en av gjødseltypene oppført i 

vedlegg I til nevnte forordning, og som oppfyller 

vilkårene fastsatt der, betegnes som EF-gjødsel. 

2) Gjødseltypene som er oppført i vedlegg I til forordning 

(EF) nr. 2003/2003 omfatter enkelte typer som bare kan 

selges i form av fint pulver, og andre typer som også 

kan selges i form av suspensjoner. Gjødsel i form av 

suspensjoner innebærer mindre risiko for gårdbrukernes 

helse når den anvendes under forhold der bruk av fine 

pulvere ville føre til innånding av støv. For å redusere 

gårdbrukernes eksponering for støv bør muligheten for å 

bruke suspensjoner utvides til å omfatte gjødsel med 

mangan som mikronæringsstoff, og utvalget av 

bestanddeler som er tillatt i eksisterende bor- og 

kobbergjødselsuspensjoner bør også utvides. 

3) I forordning (EF) nr. 2003/2003 beskrives bruk av 

kompleksdannere som bestanddeler i gjødsel som 

inneholder mikronæringsstoffer. Ingen slik gjødsel har 

imidlertid fått betegnelsen EF-gjødsel, ettersom det 

hittil ikke har foreligget noen liste over godkjente 

kompleksdannere i forordningens vedlegg I, og ettersom 

det ikke finnes noen typebetegnelser for gjødsel som 

inneholder kompleksdannere. Med tanke på at det nå 

finnes egnede kompleksdannere (lignosulfonsyresalter, 

heretter kalt «LS»), bør disse tilføyes til listen over 

godkjente kompleksdannere, og det bør utarbeides 

tilsvarende typebetegnelser. Eksisterende 

typebetegnelser for gjødselløsninger bør også tilpasses 

for å tillate bruk av kompleksdannere, men for å 

forenkle de offisielle kontrollene bør hver slik løsning 

ikke inneholde mer enn én kompleksdanner. 

4) De nye reglene for løsninger og suspensjoner som 

inneholder mikronæringsstoffer krever ny merking av 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 75 av 15.3.2012, s. 12, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 161/2012 av 28. 

september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 70 av 13.12.2012, s. 14. 

(1) EUT L 304 av 21.11.2003, s. 1. 

disse gjødseltypene. Gjødsel merket etter de gamle 

reglene vil imidlertid fortsatt være på markedet i en viss 

tid. Produsentene bør derfor gis tilstrekkelig tid til å 

utarbeide ny merking og selge ut sin eksisterende 

beholdning. 

5) Ved forordning (EF) nr. 2003/2003 fastsettes regler for 

merking av blandet gjødsel som inneholder 

mikronæringsstoffer, men ikke tilsvarende 

typebetegnelser i vedlegg I. Ved forordning (EU) 

nr. 137/2011 ble det i avsnitt E.2 i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 2003/2003 innført en tabell E.2.4, 

som inneholdt de tilsvarende typebetegnelsene og 

klarere regler for blandinger av gjødsel som inneholder 

mikronæringsstoffer. Tabell E.2.4 krever imidlertid en 

del merkingsopplysninger som i visse tilfeller ikke ville 

være i samsvar med det som fastsettes i artikkel 6 nr. 6 

og artikkel 23 nr. 2 i forordning (EF) nr. 2003/2003. 

Tabell E.2.4 bør derfor endres. Det bør innrømmes en 

overgangsperiode for å gjøre markedsdeltakere i stand 

til å tilpasse seg de nye reglene og selge ut sitt lager av 

gjødselblandinger som inneholder mikronæringsstoffer. 

6) N,N’-di(2-hydroksybenzyl)etylendiamin-N,N’-dieddik-

syre (heretter kalt «HBED») er en organisk kelatdanner 

for mikronæringsstoffer. Særlig brukes jern kelatert med 

HBED for å avhjelpe jernmangel og motvirke 

jernklorose hos et stort antall frukttrær. Utryddelse av 

jernklorose og dens symptomer sikrer grønt løvverk, 

god vekst og utvikling av frukten. Den jernkelaterte 

formen av HBED er blitt godkjent i Polen uten skader 

for miljøet. HBED bør derfor oppføres i listen over 

tillatte organiske kelatdannere for mikronæringsstoffer i 

vedlegg I til forordning (EF) nr. 2003/2003. Det bør 

imidlertid innrømmes en overgangsperiode slik at 

HBED godkjennes etter at den tilsvarende EN-

standarden er offentliggjort. 

7) Dicyandiamid/1,2,4-triazol (heretter kalt «DCD/TZ») og 

1,2,4-triazol/3-metylpyrazol (heretter kalt «TZ/MP») er 

nitrifikasjonshemmere som brukes sammen med 

gjødseltyper som inneholder næringsstoffet nitrogen i 

form av urea og/eller ammoniumsalter. Disse hemmerne 

sørger for at nitrogen blir tilgjengelig for avlingene i 

lenger tid, reduserer utlekking av nitrat og reduserer 

utslippene av nitrogenoksid til atmosfæren. 

8) N-(2-nitrofenyl)fosfortriamid (heretter kalt «2-NPT») er 

en ureasehemmer beregnet på nitrogengjødsel som 

inneholder urea, for å øke tilgjengeligheten av nitrogen 

til plantene samtidig som utslippene av ammoniakk til 

atmosfæren reduseres.  
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9) DCD/TZ, TZ/MP og 2-NPT er blitt brukt i Tyskland og 

DCD/TZ og TZ/MP i Den tsjekkiske republikk i mange 

år, der de har vist seg å være effektive og ikke utgjøre 

noen fare for miljøet. DCD/TZ, TZ/MP og 2-NPT bør 

derfor oppføres på listen over tillatte nitrifikasjons- og 

ureasehemmere i vedlegg I til forordning (EF) 

nr. 2003/2003 for å gjøre dem mer tilgjengelige for 

gårdbrukere i hele Unionen. 

10) Forordning (EF) nr. 2003/2003 krever kontroll av EF-

gjødsel i samsvar med prøvetakings- og 

analysemetodene som er beskrevet i forordningens 

vedlegg IV. Enkelte av disse metodene er imidlertid 

ikke internasjonalt anerkjent og bør erstattes med EN-

standarder som nylig er utarbeidet av Den europeiske 

standardiseringsorganisasjon. 

11) EN-standarder valideres vanligvis ved sammenligning 

mellom laboratorier for å tallfeste analysemetodenes 

reproduserbarhet og repeterbarhet. Det bør derfor 

skjelnes mellom validerte EN-standarder og ikke-

validerte metoder for å identifisere de EN-standardene 

som det er påvist en statistisk pålitelighet for. 

12) For å forenkle regelverket og lette framtidige endringer 

av dette, bør hele teksten om analysemetoder i 

vedlegg IV til forordning (EF) nr. 2003/2003 erstattes 

med henvisninger til EN-standardene som offentlig-

gjøres av Den europeiske standardiseringsorganisasjon. 

13) Forordning (EF) nr. 2003/2003 bør derfor endres. 

14) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 32 i 

forordning (EF) nr. 2003/2003 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endringer 

1. Vedlegg I til forordning (EF) nr. 2003/2003 endres i samsvar 

med vedlegg I til denne forordning. 

2. Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 2003/2003 endres i 

samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Vedlegg I nr. 1 bokstav a), bokstav b) i), bokstav c) i) og ii), 

bokstav d) i), bokstav e) i), bokstav f) i) og nr. 2 får anvendelse 

fra 4. april 2013. 

Vedlegg I nr. 3 post 11 får anvendelse fra 4. juli 2012. 

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

Utferdiget i Brussel, 14. mars 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

I vedlegg I til forordning (EF) nr. 2003/2003 gjøres følgende endringer: 

1)  I avsnitt E.1 gjøres følgende endringer: 

a)  I avsnitt E.1.1 skal post 1f lyde: 

«1f Boratgjødsel i 

suspensjon 

Produkt framstilt ved suspendering av typene 

1a og/eller 1b og/eller 1c og/eller 1d i vann. 

2 % totalt B Typebetegnelsen skal inneholde navnet på 

tilstedeværende bestanddeler 

Totalt borinnhold (B) 

Vannløselig bor (B) dersom det foreligger» 

b)  I avsnitt E.1.2 gjøres følgende endringer: 

i)  Post 2c skal lyde: 

«2c Gjødselløsning 

som inneholder 

kobolt 

Vandig løsning av typene 2a og/eller 2b 

og/eller 2d 

2 % vannløselig Co 

Når typene 2a og 2d blandes, skal 

den kompleksbundne andelen 

utgjøre minst 40 % av vannløselig 

Co. 

Typebetegnelsen skal inneholde: 

1)  Navn på eventuelle uorganiske 

anioner 

2)  Navn på hver godkjent kelatdanner 

som kelaterer minst 1 % vannløselig 

kobolt, dersom en slik foreligger og 

kan identifiseres og kvantifiseres ved 

en europeisk standard 

eller 

navn på eventuell godkjent 

kompleksdanner som kan identifiseres 

ved en europeisk standard 

Vannløselig kobolt (Co) 

Kobolt (Co) kelatert med hver godkjent 

kelatdanner som kelaterer minst 1 % vannløselig 

kobolt, og som kan identifiseres og kvantifiseres 

ved en europeisk standard 

Kobolt (Co) kompleksbundet med den godkjente 

kompleksdanneren som kan identifiseres ved en 

europeisk standard 

Valgfritt: Totalt kobolt (Co) kelatert med godkjente 

kelatdannere» 

ii)  Ny post 2d skal lyde: 

«2d Koboltkompleks Vannløselig produkt framstilt ved kjemisk 

binding av kobolt til én godkjent 

kompleksdanner 

5 % av vannløselig Co, der den 

kompleksbundne andelen skal 

utgjøre minst 80 % av vannløselig 

kobolt 

Typebetegnelsen skal inneholde navn på 

den godkjente kompleksdanneren som kan 

identifiseres ved en europeisk standard 

Vannløselig kobolt (Co) 

Totalt kobolt (Co) i kompleksform» 
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c)  I avsnitt E.1.3 gjøres følgende endringer: 

i)  Post 3f skal lyde: 

«3f Gjødselløsning 

som inneholder 

kobber 

Vandig løsning av typene 3a og/eller 3d eller 

3i 

2 % vannløselig Cu 

Når typene 3a og 3i blandes, skal 

den kompleksbundne andelen 

utgjøre minst 40 % av vannløselig 

Cu 

Typebetegnelsen skal inneholde: 

1)  Navn på eventuelle uorganiske 

anioner 

2)  Navn på enhver godkjent kelatdanner 

som kelaterer minst 1 % vannløselig 

kobber, dersom en slik foreligger og 

kan identifiseres og kvantifiseres ved 

en europeisk standard 

eller 

navn på den godkjente kompleks-

danneren som kan identifiseres ved en 

europeisk standard 

Vannløselig kobber (Cu) 

Kobber (Cu) kelatert med hver godkjent 

kelatdanner som kelaterer minst 1 % vannløselig 

kobber, og som kan identifiseres og kvantifiseres 

ved en europeisk standard 

Kobber (Cu) kompleksbundet med den godkjente 

kompleksdanneren som kan identifiseres ved en 

europeisk standard 

Valgfritt: Totalt kobber (Cu) kelatert med 

godkjente kelatdannere» 

ii)  Post 3h skal lyde: 

«3h Kobbergjødsel i 

suspensjon 

Produkt framstilt ved suspendering av 

typene 3a og/eller 3b og/eller 3c og/eller 3d 

og/eller 3g i vann. 

17 % totalt Cu Typebetegnelsen skal inneholde: 

1)  Navn på eventuelle anioner 

2)  Navn på enhver godkjent kelatdanner 

som kelaterer minst 1 % vannløselig 

kobber, dersom en slik foreligger og 

kan identifiseres og kvantifiseres ved 

en europeisk standard 

Totalt kobber (Cu) 

Vannløselig kobber (Cu) dersom det foreligger 

Kobber (Cu) kelatert med hver godkjent 

kelatdanner som kelaterer minst 1 % vannløselig 

kobber, og som kan identifiseres og kvantifiseres 

ved en europeisk standard» 

iii)  Ny post 3i skal lyde: 

«3i Kobberkompleks Vannløselig produkt framstilt ved kjemisk 

binding av kobber til én godkjent 

kompleksdanner 

5 % vannløselig Cu, der den 

kompleksbundne andelen skal 

utgjøre minst 80 % av vannløselig 

kobolt 

Typebetegnelsen skal inneholde navn på 

den godkjente kompleksdanneren som kan 

identifiseres ved en europeisk standard 

Vannløselig kobber (Cu) 

Totalt kobber (Cu) i kompleksform» 
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d)  I avsnitt E.1.4 gjøres følgende endringer: 

i)  Post 4c skal lyde: 

«4c Jernbasert 

gjødselløsning 

Vandig løsning av typene 4a og/eller 4b eller 

4d 

2 % vannløselig Fe 

Når typene 4a og 4d blandes, skal 

den kompleksbundne andelen 

utgjøre minst 40 % av vannløselig 

Fe 

Typebetegnelsen skal inneholde: 

1)  Navn på eventuelle uorganiske 

anioner 

2)  Navn på hver godkjent kelatdanner 

som kelaterer minst 1 % vannløselig 

jern, dersom en slik foreligger og kan 

identifiseres og kvantifiseres ved en 

europeisk standard 

eller 

navn på den godkjente kompleks-

danneren som kan identifiseres ved en 

europeisk standard 

Vannløselig jern (Fe) 

Jern (Fe) kelatert med hver godkjent kelatdanner 

som kelaterer minst 1 % vannløselig jern, og som 

kan identifiseres og kvantifiseres ved en europeisk 

standard 

Jern (Fe) kompleksbundet med den godkjente 

kompleksdanneren som kan identifiseres ved en 

europeisk standard 

Valgfritt: Totalt jern (Fe) kelatert med godkjent(e) 

kelatdanner(e)» 

ii)  Ny post 4d skal lyde: 

«4d Jernkompleks Vannløselig produkt framstilt ved kjemisk 

binding av jern til én godkjent 

kompleksdanner 

5 % vannløselig Fe, der den 

kompleksbundne andelen skal 

utgjøre minst 80 % av vannløselig 

jern 

Typebetegnelsen skal inneholde navn på 

den godkjente kompleksdanneren som kan 

identifiseres ved en europeisk standard 

Vannløselig jern (Fe) 

Totalt jern (Fe) i kompleksform» 

e)  I avsnitt E.1.5 gjøres følgende endringer: 

i)  Post 5e skal lyde: 

«5e Gjødselløsning 

som inneholder 

mangan 

Vandig løsning av typene 5a og/eller 5b eller 

5g 

2 % vannløselig Mn 

Når typene 5a og 5g blandes, skal 

den kompleksbundne andelen 

utgjøre minst 40 % av vannløselig 

Mn 

Typebetegnelsen skal inneholde: 

1)  Navn på eventuelle uorganiske 

anioner 

2)  Navn på enhver godkjent kelatdanner 

som kelaterer minst 1 % vannløselig 

mangan, dersom en slik foreligger og 

kan identifiseres og kvantifiseres ved 

en europeisk standard 

eller 

navn på den godkjente kompleks-

danneren som kan identifiseres ved en 

europeisk standard 

Vannløselig mangan (Mn) 

Mangan (Mn) kelatert med hver godkjent 

kelatdanner som kelaterer minst 1 % vannløselig 

mangan, og som kan identifiseres og kvantifiseres 

ved en europeisk standard 

Mangan (Mn) kompleksbundet med den godkjente 

kompleksdanneren som kan identifiseres ved en 

europeisk standard 

Valgfritt: Totalt mangan (Mn) kelatert med 

godkjente kelatdannere» 
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ii)  Følgende post 5f og 5g tilføyes: 

«5f Mangangjødsel i 

suspensjon 

Produkt framstilt ved suspendering av 

typene 5a og/eller 5b og/eller 5c i vann. 

17 % totalt Mn Typebetegnelsen skal inneholde: 

1)  Navn på eventuelle anioner 

2)  Navn på enhver godkjent kelatdanner 

som kelaterer minst 1 % vannløselig 

mangan, dersom en slik foreligger og 

kan identifiseres og kvantifiseres ved 

en europeisk standard 

Totalt mangan (Mn) 

Vannløselig mangan (Cu) dersom det foreligger 

Mangan (Mn) kelatert med hver godkjent 

kelatdanner som kelaterer minst 1 % vannløselig 

mangan, og som kan identifiseres og kvantifiseres 

ved en europeisk standard 

5g Mangankompleks Vannløselig produkt framstilt ved kjemisk 

binding av mangan til én godkjent 

kompleksdanner 

5 % vannløselig Mn, der den 

kompleksbundne andelen skal 

utgjøre minst 80 % av vannløselig 

mangan 

Typebetegnelsen skal inneholde navn på 

den godkjente kompleksdanneren som kan 

identifiseres ved en europeisk standard 

Vannløselig mangan (Mn) 

Totalt mangan (Mn) i kompleksform» 

f)  I avsnitt E.1.7 gjøres følgende endringer: 

i)  Post 7e skal lyde: 

«7e Gjødselløsning 

som inneholder 

sink 

Vandig løsning av typene 7a og/eller 7b 

eller 7g 

2 % vannløselig Zn 

Når typene 7a og 7g blandes, skal 

den kompleksbundne andelen 

utgjøre minst 40 % av vannløselig 

Zn 

Typebetegnelsen skal inneholde: 

1)  Navn på eventuelle uorganiske 

anioner 

2)  Navn på hver godkjent kelatdanner 

som kelaterer minst 1 % vannløselig 

sink, dersom en slik foreligger og kan 

identifiseres og kvantifiseres ved en 

europeisk standard 

eller 

navn på den godkjente kompleks-

danneren som kan identifiseres ved en 

europeisk standard 

Vannløselig sink (Zn) 

Sink (Zn) kelatert med hver godkjent kelatdanner 

som kelaterer minst 1 % vannløselig sink, og som 

kan identifiseres og kvantifiseres ved en europeisk 

standard 

Sink (Zn) kompleksbundet med den godkjente 

kompleksdanneren som kan identifiseres ved en 

europeisk standard 

Valgfritt: Totalt sink (Zn) kelatert med godkjente 

kelatdannere» 

ii)  Ny post 7g skal lyde: 

«7g Sinkkompleks Vannløselig produkt framstilt ved kjemisk 

binding av sink til én godkjent 

kompleksdanner 

5 % vannløselig sink, der den 

kompleksbundne andelen skal 

utgjøre minst 80 % av vannløselig 

sink 

Typebetegnelsen skal inneholde navn på 

den godkjente kompleksdanneren som kan 

identifiseres ved en europeisk standard 

Vannløselig sink (Zn) 

Totalt sink (Zn) i kompleksform» 
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2)  I avsnitt E.2 skal tabell E.2.4 lyde: 

«Nr. Typebetegnelse 
Opplysninger om produksjonsmåte og 

grunnleggende krav 

Minsteinnhold av næringsstoffer 

(vektprosent) 

Opplysninger om hvordan 

næringsstoffene skal uttrykkes 

Andre krav 

Andre opplysninger om typebetegnelsen 

Næringsinnhold som skal angis 

Mikronæringsstoffenes form og løselighet 

Andre kriterier 

1 2 3 4 5 6 

1 Blanding av 

mikronæringsstoffer 

Produkt framstilt ved blanding av to eller 

flere typer gjødsel av type E.1 eller ved 

oppløsning og/eller suspensjon i vann av to 

eller flere typer gjødsel av type E.1 

1)  5 % totalt innhold for en fast 

blanding 

eller 

2)  2 % totalt innhold for en 

flytende blanding 

Enkeltstående mikronæringsstoffer 

i henhold til avsnitt E.2.1 

Navn på hvert mikronæringsstoff og dets 

kjemiske symbol, oppført i alfabetisk 

rekkefølge etter kjemisk symbol, fulgt av 

navn på motionet/motionene umiddelbart 

etter typebetegnelsen. 

Totalt innhold av hvert mikronæringsstoff uttrykt i 

prosent av gjødningsstoffets masse, unntatt dersom 

et mikronæringsstoff er helt vannløselig. 

Vannløselig innhold av hvert mikronæringsstoff 

uttrykt i prosent av gjødningsstoffets masse, 

dersom det løselige innholdet utgjør minst 

halvparten av det totale innholdet. Når et 

mikronæringsstoff er helt vannløselig, skal bare det 

vannløselige innholdet angis. 

Dersom et mikronæringsstoff er kjemisk bundet til 

et organisk molekyl, skal mikronæringsstoffet 

angis umiddelbart etter det vannløselige innholdet 

uttrykt i prosent av gjødningsstoffets masse, fulgt 

av et av uttrykkene «kelatert med» eller 

«kompleksdannet med» samt navnet på hver 

godkjent kelat- eller kompleksdanner som angitt i 

avsnitt E.3. Det organiske molekylets navn kan 

erstattes av dets initialer. 

Følgende utsagn under de påbudte og valgfrie 

opplysningene: «Benyttes bare ved reelt behov. 

Angitt dosering må ikke overskrides.» » 
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3)  Avsnitt E.3.1 skal lyde: 

«E.3.1. Kelatdannere(1) 

Syrer eller salter av natrium, kalium eller ammonium: 

Nr. Betegnelse 
Alternativ 

betegnelse 
Kjemisk formel Syrens CAS-nummer(1) 

1 Etylendiamintetraeddiksyre EDTA C10H16O8N2 60-00-4 

2 2-hydroksyetyletylendiamin-

trieddiksyre 

HEEDTA C10H18O7N2 150-39-0 

3 dietylentriaminpentaeddiksyre DTPA C14H23O10N3 67-43-6 

4 etylendiamin-N,N’-di[(orto-

hydroksyfenyl)eddiksyre] 

[o,o] EDDHA C18H20O6N2 1170-02-1 

5 etylendiamin-N-[(orto-

hydroksyfenyl)eddiksyre]-N’-[(para-

hydroksyfenyl)eddiksyre] 

[o,p] EDDHA C18H20O6N2 475475-49-1 

6 etylendiamin-N,N’-di[(orto-

hydroksymetylfenyl)eddiksyre] 

[o,o] EDDHMA C20H24O6N2 641632-90-8 

7 etylendiamin-N-[(orto-

hydroksymetylfenyl)eddiksyre]-N’-

[(para-hydroksymetylfenyl)eddiksyre] 

[o,p] EDDHMA C20H24O6N2 641633-41-2 

8 etylendiamin- N,N’-di[(5-karboksy-2-

hydroksyfenyl)eddiksyre] 

EDDCHA C20H20O10N2 85120-53-2 

9 etylendiamin-N,N′-di[(2-hydroksy-5-

sulfofenyl)eddiksyre] og dets 

kondensasjonsprodukter 

EDDHSA C18H20O12N2S2 + 

n*(C12H14O8N2S) 

57368-07-7 

og 642045-40-7 

10 Iminodiravsyre IDHA C8H11O8N 131669-35-7 

11 N,N’-di(2-hydroksybenzyl)-

etylendiamin-N,N’-eddiksyre 

HBED C20H24N2O6 35998-29-9 

(1) Bare til orientering. 

 ___________  

(1) Kelatdannerne skal identifiseres og kvantifiseres etter de europeiske standardene som omfatter de ovennevnte 

kelatdannerne.» 

4)  Avsnitt E.3.2 skal lyde: 

«E.3.2. Kompleksdannere(1) 

 Følgende kompleksdannere er bare tillatt i produkter for gjødslingsvanning og/eller bladgjødsling, unntatt 

sinklignosulfonat, jernlignosulfonat, kobberlignosulfonat og manganlignosulfonat, som kan påføres direkte på 

jorden. 

 Syrer eller salter av natrium, kalium eller ammonium: 

Nr. Betegnelse Alternativ betegnelse Kjemisk formel Syrens CAS-nummer(1) 

1 Lignosulfonsyre LS Ingen kjemisk formel 

foreligger 

8062-15-5 

(1) Bare til orientering. 

 ____________  

(1) Kompleksdannerne skal identifiseres og kvantifiseres etter de europeiske standardene som omfatter de 

ovennevnte kompleksdannerne.»  
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5)  I avsnitt F.1 tilføyes følgende poster: 

«2 Produkt som inneholder 

dicyandiamid (DCD) og 1,2,4-

triazol (TZ) 

EF# EINECS-nr. 207-312-8 

EF# EINECS-nr. 206-022-9 

Minst 2,0 

Høyst 4,0 

 Blandingsforhold 

10:1 

(DCD:TZ) 

3 Produkt som inneholder 1,2,4-

triazol (TZ) og 3-metylpyrazol 

(MP) 

EF# EINECS-nr. 206-022-9 

EF# EINECS-nr. 215-925-7 

Minst 0,2 

Høyst 1,0 

 Blandingsforhold 2:1 

(TZ:MP)» 

6)  I avsnitt F.2 skal ny post lyde: 

«2 N-(2-nitrofenyl)fosfortriamid 

(2-NPT) 

EF# EINECS-nr. 477-690-9 

Minst 0,04 

Høyst 0,15» 
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VEDLEGG II 

I avsnitt B i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 2003/2003 gjøres følgende endringer: 

1)  Metodene 3.1.1–3.1.4 skal lyde: 

«Metode 3.1.1 

Ekstraksjon av mineralsyreløselig fosfor 

EN 15956: Gjødsel – Uttrekking av fosforløsning i mineralsyrer 

Denne analysemetoden har vært gjenstand for et ringforsøk. 

Metode 3.1.2 

Ekstraksjon av fosfor som er løselig i 2 % maursyre 

EN 15919: Gjødsel – Uttrekking av fosforløsning i 2 % maursyre 

Denne analysemetoden har ikke vært gjenstand for et ringforsøk. 

Metode 3.1.3 

Ekstraksjon av fosfor som er løselig i 2 % sitronsyre 

EN 15920: Gjødsel – Uttrekking av fosforløsning i 2 % sitronsyre 

Denne analysemetoden har ikke vært gjenstand for et ringforsøk. 

Metode 3.1.4 

Ekstraksjon av fosfor som er løselig i nøytralt ammoniumsitrat 

EN 15957: Gjødsel – Uttrekking av fosfor som er løselig i nøytralt ammoniumsitrat 

Denne analysemetoden har vært gjenstand for et ringforsøk.» 

2)  Metodene 3.1.5.1–3.1.5.3 skal lyde: 

«Metode 3.1.5.1 

Ekstraksjon av løselig fosfor ifølge Petermann ved 65 °C 

EN 15921: Gjødsel – Uttrekking av fosforløsning etter Petermann ved 65 °C 

Denne analysemetoden har ikke vært gjenstand for et ringforsøk. 

Metode 3.1.5.2 

Ekstraksjon av løselig fosfor ifølge Petermann ved romtemperatur 

EN 15922: Gjødsel – Uttrekking av fosforløsning etter Petermann ved romtemperatur 

Denne analysemetoden har ikke vært gjenstand for et ringforsøk. 

Metode 3.1.5.3 

Ekstraksjon av fosfor som er løselig i Joulies basiske ammoniumsitrat 

EN 15923: Gjødsel – Uttrekking av fosforløsning i ammoniumsitrat etter Joulie 

Denne analysemetoden har ikke vært gjenstand for et ringforsøk.» 

3)  Metode 3.1.6 skal lyde: 

«Metode 3.1.6 

Ekstraksjon av vannløselig fosfor 

EN 15958: Gjødsel – Uttrekking av vannløselig fosfor 

Denne analysemetoden har vært gjenstand for et ringforsøk.»  
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4)  Metode 3.2 skal lyde: 

«Metode 3.2 

Bestemmelse av ekstrahert fosfor 

EN 15959: Gjødsel – Bestemmelse av ekstrahert fosfor 

Denne analysemetoden har vært gjenstand for et ringforsøk.» 

5)  Metode 7.1 og 7.2 skal lyde: 

«Metode 7.1 

Bestemmelse av findelingsgrad (ved tørrsikting) 

EN 15928: Gjødsel – Bestemmelse av finheten ved kverning (tørr prosedyre) 

Denne analysemetoden har ikke vært gjenstand for et ringforsøk. 

Metode 7.2 

Bestemmelse av findelingsgraden for bløte råfosfater 

EN 15924: Gjødsel – Bestemmelse av finheten av myke naturlige fosfater ved kverning 

Denne analysemetoden har ikke vært gjenstand for et ringforsøk.» 

6)  Metode 8.1–8.5 skal lyde: 

«Metode 8.1 

Ekstraksjon av totalt kalsium, totalt magnesium, totalt natrium og totalt svovel i form av sulfater 

EN 15960: Gjødsel – Uttrekking av totalt kalsiuminnhold, totalt magnesiuminnhold, totalt natriuminnhold og totalt 

svovelinnhold i sulfatform 

Denne analysemetoden har ikke vært gjenstand for et ringforsøk. 

Metode 8.2 

Ekstraksjon av totalt svovel som er til stede i forskjellige former 

EN 15925: Gjødsel – Uttrekking av totalt svovelinnhold i forskjellige former 

Denne analysemetoden har ikke vært gjenstand for et ringforsøk. 

Metode 8.3 

Ekstraksjon av vannløselig kalsium, magnesium, natrium og svovel (i form av sulfater) 

EN 15961: Gjødsel – Uttrekking av vannløselig kalsium, magnesium, natrium og svovel i sulfatform 

Denne analysemetoden har ikke vært gjenstand for et ringforsøk. 

Metode 8.4 

Ekstraksjon av vannløselig svovel når svovelet er til stede i forskjellige former 

EN 15926: Gjødsel – Uttrekking av vannløselig svovel hvor svovelen forekommer i forskjellige former 

Denne analysemetoden har ikke vært gjenstand for et ringforsøk. 

Metode 8.5 

Ekstraksjon og bestemmelse av svovel som grunnstoff 

EN 16032: Gjødsel – Utvinning og bestemmelse av elementært svovel 

Denne analysemetoden har ikke vært gjenstand for et ringforsøk.» 

7)  Ny metode 8.11 skal lyde: 

«Metode 8.11 

Bestemmelse av kalsium og format i kalsiumformat 

EN 15909: Gjødsel – Bestemmelse av kalsium og format i flytende kalsiumgjødsel 

Denne analysemetoden har vært gjenstand for et ringforsøk.»  
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8)  Metode 11.3 skal lyde: 

«Metode 11.3 

Bestemmelse av jern kelatert med o,o-EDDHA, o,o-EDDHMA og HBED 

EN 13368-2: Gjødsel – Bestemmelse av kelaterende reagenser i gjødsel ved bruk av kromatografi. Del 2: 

Bestemmelse av Fe kelatert med o,o-EDDHA, o,o-EDDHMA og HBED ved bruk av ioneparkromatografi 

Denne analysemetoden har vært gjenstand for et ringforsøk.» 

9)  Nye metoder 11.6, 11.7 og 11.8 skal lyde: 

«Metode 11.6 

Bestemmelse av IDHA 

EN 15950: Gjødsel – Bestemmelse av N-(1,2-dikarboksyetyl)-D,L-asparaginsyre (iminodiravsyre, IDHA) ved bruk 

av høytrykks-væskekromatografi (HPLC) 

Denne analysemetoden har vært gjenstand for et ringforsøk. 

Metode 11.7 

Bestemmelse av lignosulfonater 

EN 16109: Gjødsel – Bestemmelse av kompleksbundne mikronæringsstoffioner i gjødsel – Identifisering av 

lignosulfonater 

Denne analysemetoden har vært gjenstand for et ringforsøk. 

Metode 11.8 

Bestemmelse av innholdet av kompleksbundne mikronæringsstoffer og den kompleksbundne andelen av 

mikronæringsstoffer 

EN 15962: Gjødsel – Bestemmelse av innhold av kompleksbundet mikronæringsstoff og kompleksbundet fraksjon 

av mikronæringsstoffer 

Denne analysemetoden har vært gjenstand for et ringforsøk.» 

10)  Nye metoder 12.3, 12.4 og 12.5 skal lyde: 

«Metode 12.3 

Bestemmelse av 3-metylpyrazol 

EN 15905: Gjødsel – Bestemmelse av 3-metylpyrazol (MP) ved bruk av væskekromatografi (HPLC) 

Denne analysemetoden har vært gjenstand for et ringforsøk. 

Metode 12.4 

Bestemmelse av TZ 

EN 16024: Gjødsel – Bestemmelse av N-(2-nitrofenyl)fosfortriamid (2-NPT) i urea og gjødsel som inneholder 

urea – Metode med væskekromatografi med høy ytelse (HPLC) 

Denne analysemetoden har vært gjenstand for et ringforsøk. 

Metode 12.5 

Bestemmelse av 2-NPT 

EN 16075: Gjødsel – Bestemmelse av N-(2-nitrofenyl)fosfortriamid (2-NPT) i urea og gjødsel som inneholder 

urea – Metode med væskekromatografi med høy ytelse (HPLC) 

Denne analysemetoden har vært gjenstand for et ringforsøk.» 

 ____________  
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KOMMISJONSDIREKTIV 2012/2/EU 

av 9. februar 2012 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av 

kobber(II)oksid, kobber(II)hydroksid og basisk kobberkarbonat som aktive stoffer i vedlegg I(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF 

av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter(1), 

særlig artikkel 16 nr. 2 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av 

4. desember 2007 om annen fase av det tiårige 

arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om 

markedsføring av biocidprodukter(2) ble det fastsatt en 

liste over aktive stoffer som skal vurderes med henblikk 

på en mulig oppføring i vedlegg I, IA eller IB til 

direktiv 98/8/EF. Denne listen omfatter kobber(II)oksid, 

kobber(II)hydroksid og basisk kobberkarbonat for bruk i 

produkttype 8, treimpregneringsmidler, som definert i 

vedlegg V til nevnte direktiv. 

2) I henhold til forordning (EF) nr. 1451/2007 er 

kobber(II)oksid, kobber(II)hydroksid og basisk 

kobberkarbonat blitt vurdert i samsvar med artikkel 11 

nr. 2 i direktiv 98/8/EF for bruk i produkttype 8. 

3) Frankrike ble utpekt til rapporterende medlemsstat og 

framla 10. mai 2007 for Kommisjonen rapportene fra 

vedkommende myndighet sammen med anbefalinger i 

samsvar med artikkel 14 nr. 4 og 6 i forordning (EF) nr. 

1451/2007 for kobber(II)oksid, 19. februar 2008 for 

kobber(II)hydroksid og 10. mai 2007 og 19. februar 

2008 for basisk kobberkarbonat. 

4) Rapportene fra vedkommende myndighet ble 

gjennomgått av medlemsstatene og Kommisjonen. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 37 av 10.2.2012, s. 60, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 162/2012 av 28. 

september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 70 av 13.12.2012, s. 15. 

(1) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1. 

(2) EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3. 

Resultatet av gjennomgåelsen ble i samsvar med 

artikkel 15 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1451/2007 

innarbeidet i en vurderingsrapport innenfor Den faste 

komité for biocidprodukter 22. september 2011. 

5) Det framgår av vurderingene at biocidprodukter som 

brukes som treimpregneringsmidler, og som inneholder 

kobber(II)oksid, kobber(II)hydroksid eller basisk 

kobberkarbonat, kan forventes å oppfylle kravene 

fastsatt i artikkel 5 i direktiv 98/8/EF. Det er derfor 

hensiktsmessig å føre opp kobber(II)oksid, 

kobber(II)hydroksid og basisk kobberkarbonat i vedlegg 

I til nevnte direktiv. 

6) Det er ikke foretatt en vurdering av alle mulige 

bruksområder på unionsplan. Det bør derfor kreves at 

medlemsstatene vurderer de bruksområdene eller 

eksponeringsscenarioene og de risikoene for 

befolkningsgrupper og deler av miljøet som ikke på en 

representativ måte er blitt behandlet i risikovurderingen 

på unionsplan, og ved tildeling av 

produktgodkjenninger sikre at det treffes 

hensiktsmessige tiltak eller innføres særlige vilkår for å 

redusere de påviste risikoene til et akseptabelt nivå. 

7) På bakgrunn av de påviste risikoene for menneskers 

helse, bør det kreves sikre driftsmetoder for produkter 

som inneholder kobber(II)oksid, kobber(II)hydroksid 

eller basisk kobberkarbonat, og som er godkjent for 

industriell bruk, og at disse produktene skal brukes 

sammen med egnet personlig verneutstyr, med mindre 

det i søknaden om produktgodkjenning kan godtgjøres 

at risikoene for industrielle brukere kan reduseres til et 

akseptabelt nivå på andre måter. 

8) Kobber(II)hydroksid og basisk kobberkarbonat ble også 

vurdert for bruk ved dypping, og bør, på bakgrunn av de 

påviste risikoene for menneskers helse, ikke godkjennes 

for denne bruken, med mindre det kan legges fram 

opplysninger som viser at produktet vil oppfylle 

kravene i artikkel 5 og vedlegg VI, om nødvendig ved 

anvendelse av egnede risikobegrensende tiltak. For 

kobber(II)oksid ble ikke bruk ved dypping vurdert, og 

det følger av kravet nevnt i betraktning 6 at produkter 

ikke kan godkjennes for slik bruk med mindre den 

godkjennende medlemsstaten vurderer det. 

0000/XXX/00/00 2017/EØS/26/23 
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9) Det ble avdekket uakseptable miljørisikoer i forbindelse 

med tre behandlet med kobber(II)oksid, 

kobber(II)hydroksid eller basisk kobberkarbonat som 

brukes til konstruksjoner utendørs nær eller over vann 

(‘bro’-scenarioet i bruksklasse 3, som definert av 

OECD(1)). For basisk kobberkarbonat og 

kobber(II)oksid ble det også avdekket uakseptable 

risikoer ved bruk av behandlet tre i kontakt med 

ferskvann (bruksklasse 4b som definert av OECD). Det 

bør derfor kreves at produkter ikke godkjennes til 

behandling av tre beregnet på slik bruk, med mindre det 

framlegges opplysninger som viser at produktet vil 

oppfylle kravene i artikkel 5 i og vedlegg VI til direktiv 

98/8/EF, om nødvendig ved anvendelse av egnede 

risikoreduserende tiltak. For kobber(II)oksid ble ikke 

bruk ved dypping vurdert, og det følger av kravet nevnt 

i betraktning 6 at produkter ikke kan godkjennes for slik 

bruk med mindre den godkjennende medlemsstaten 

vurderer det. 

10) På bakgrunn av de påviste risikoene for miljøet i vann 

og på land bør det kreves at nylig behandlet tre etter 

behandlingen må lagres under tak eller på et 

ugjennomtrengelig, hardt underlag, og at eventuelt spill 

fra produkter som brukes som treimpregneringsmidler, 

og som inneholder kobber(II)oksid, kobber(II)hydroksid 

eller basisk kobberkarbonat, samles opp for ombruk 

eller sluttbehandling. 

11) Det er viktig at bestemmelsene i dette direktiv får 

anvendelse samtidig i alle medlemsstater for å sikre lik 

behandling på unionsmarkedet av biocidprodukter som 

inneholder de aktive stoffene kobber(II)oksid, 

kobber(II)hydroksid og basisk kobberkarbonat, og for at 

markedet for biocidprodukter i alminnelighet skal 

fungere riktig. 

12) Før et aktivt stoff blir oppført i vedlegg I til direktiv 

98/8/EF, bør medlemsstatene og de berørte parter få en 

rimelig frist slik at de kan forberede seg på å oppfylle de 

nye kravene som oppføringen medfører, og for å sikre at 

søkere som har utarbeidet saksmapper, fullt ut kan 

utnytte den tiårige beskyttelsesperioden for 

opplysninger, som i samsvar med artikkel 12 nr. 1 

bokstav c) ii) i direktiv 98/8/EF starter på datoen for 

oppføringen av stoffet. 

13) Etter oppføringen bør medlemsstatene få en rimelig frist 

til å gjennomføre artikkel 16 nr. 3 i direktiv 98/8/EF. 

  

(1) OECD-serie om dokumenter om utslippsscenarier, nr. 2, Emission 

Scenario Document for Wood Preservatives, del 2, s. 64. 

14) Direktiv 98/8/EF bør derfor endres. 

15) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til direktiv 98/8/EF endres i samsvar med vedlegget 

til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1  Medlemsstatene skal innen 31. januar 2013 vedta og 

kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. februar 2014. 

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 

fastsettes av medlemsstatene. 

2  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 9. februar 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President  

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg I til direktiv 98/8/EF tilføyes følgende post: 

Nr. Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse, 

identifikasjonsnumre 

Minste 

renhet av det 

aktive stoffet 

i biocid-

produktet 

slik det 

bringes i 

omsetning 

Oppføringsdato 

Frist for samsvar med artikkel 16 

nr. 3 (unntatt produkter som 

inneholder mer enn ett aktivt 

stoff, her skal fristen for samsvar 

med artikkel 16 nr. 3 være den 

fristen som fastsettes i det siste 

vedtaket om oppføring av 

produktets aktive stoffer) 

Oppføringen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige bestemmelser(*) 

«50 Kobber-

hydroksid 

Kobber(II)hydroksid 

EF-nr. 243-815-9 

CAS-nr. 20427-59-2 

965 g/kg 1. februar 2014 31. januar 2016 31. januar 2024 8 Når medlemsstatene i samsvar med artikkel 5 og vedlegg VI 

vurderer søknaden om godkjenning av et produkt, skal de, når 

det er relevant for det aktuelle produktet, vurdere de 

bruksområdene eller eksponeringsscenarioene og de risikoene 

for befolkningsgrupper og deler av miljøet som ikke på en 

representativ måte er blitt behandlet i risikovurderingen på 

unionsplan. 

Medlemsstatene skal sikre at godkjenninger innvilges på 

følgende vilkår: 

1. Produkter skal ikke godkjennes for bruk ved dypping, med 

mindre det er framlagt opplysninger i søknaden om 

godkjenning av produktet som viser at bruken oppfyller 

kravene i artikkel 5 og vedlegg VI, om nødvendig ved 

anvendelse av egnede risikoreduserende tiltak. 

2. For produkter som er godkjent for industriell bruk, skal det 

fastsettes sikre driftsrutiner, og produktene skal brukes 

sammen med egnet personlig verneutstyr, med mindre det i 

søknaden om produktgodkjenning kan godtgjøres at 

risikoene for industrielle brukere kan reduseres til et 

akseptabelt nivå på andre måter. 

3. Det skal framgå av etiketter og, dersom det finnes, 

sikkerhetsdatablader til produkter som er godkjent, at nylig 

behandlet tre etter behandlingen skal lagres under tak 

og/eller på et ugjennomtrengelig, hardt underlag for å hindre 

spill direkte til jord eller vann, og at eventuelt spill fra bruk 

av produktene skal samles opp for ombruk eller 

sluttbehandling. 

4. Produkter skal ikke godkjennes til behandling av tre som 

skal brukes til konstruksjoner utendørs nær eller over vann, 

med mindre det er framlagt opplysninger som viser at 

produktet vil oppfylle kravene i artikkel 5 og vedlegg VI, 

om nødvendig ved anvendelse av egnede risikoreduserende 

tiltak. 
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Nr. Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse, 

identifikasjonsnumre 

Minste 

renhet av det 

aktive stoffet 

i biocid-

produktet 

slik det 

bringes i 

omsetning 

Oppføringsdato 

Frist for samsvar med artikkel 16 

nr. 3 (unntatt produkter som 

inneholder mer enn ett aktivt 

stoff, her skal fristen for samsvar 

med artikkel 16 nr. 3 være den 

fristen som fastsettes i det siste 

vedtaket om oppføring av 

produktets aktive stoffer) 

Oppføringen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige bestemmelser(*) 

51 Kobber(II)

oksid 

Kobber(II)oksid 

EF-nr. 215-269-1 

CAS-nr. 1317-38-0 

976 g/kg 1. februar 2014 31. januar 2016 31. januar 2024 8 Når medlemsstatene i samsvar med artikkel 5 og vedlegg VI 

vurderer søknaden om godkjenning av et produkt, skal de, når 

det er relevant for det aktuelle produktet, vurdere de 

bruksområdene eller eksponeringsscenarioene og de risikoene 

for befolkningsgrupper og deler av miljøet som ikke på en 

representativ måte er blitt behandlet i risikovurderingen på 

unionsplan. 

Medlemsstatene skal sikre at godkjenninger innvilges på 

følgende vilkår: 

1. For produkter som er godkjent for industriell bruk, skal det 

fastsettes sikre driftsrutiner, og produktene skal brukes 

sammen med egnet personlig verneutstyr, med mindre det i 

søknaden om produktgodkjenning kan godtgjøres at 

risikoene for industrielle brukere kan reduseres til et 

akseptabelt nivå på andre måter. 

2. Det skal framgå av etiketter og, dersom det finnes, 

sikkerhetsdatablader til produkter som er godkjent, at nylig 

behandlet tre etter behandlingen skal lagres under tak 

og/eller på et ugjennomtrengelig, hardt underlag for å hindre 

spill direkte til jord eller vann, og at eventuelt spill fra bruk 

av produktene skal samles opp for ombruk eller 

sluttbehandling. 

3. Produkter skal ikke godkjennes til behandling av tre som 

skal brukes til konstruksjoner utendørs nær eller over vann, 

med mindre det er framlagt opplysninger som viser at 

produktet vil oppfylle kravene i artikkel 5 og vedlegg VI, om 

nødvendig ved anvendelse av egnede risikoreduserende 

tiltak. 

52 Basisk 

kobber-

karbonat 

Kobber(II)karbonat-

kobber(II)hydroksid 

(1:1) 

EF-nr. 235-113-6 

CAS-nr. 12069-69-1 

957 g/kg 1. februar 2014 31. januar 2016 31. januar 2024 8 Når medlemsstatene i samsvar med artikkel 5 og vedlegg VI 

vurderer søknaden om godkjenning av et produkt, skal de, når 

det er relevant for det aktuelle produktet, vurdere de 

bruksområdene eller eksponeringsscenarioene og de risikoene 

for befolkningsgrupper og deler av miljøet som ikke på en 

representativ måte er blitt behandlet i risikovurderingen på 

unionsplan. 
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Nr. Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse, 

identifikasjonsnumre 

Minste 

renhet av det 

aktive stoffet 

i biocid-

produktet 

slik det 

bringes i 

omsetning 

Oppføringsdato 

Frist for samsvar med artikkel 16 

nr. 3 (unntatt produkter som 

inneholder mer enn ett aktivt 

stoff, her skal fristen for samsvar 

med artikkel 16 nr. 3 være den 

fristen som fastsettes i det siste 

vedtaket om oppføring av 

produktets aktive stoffer) 

Oppføringen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige bestemmelser(*) 

        Medlemsstatene skal sikre at godkjenninger innvilges på 

følgende vilkår: 

1) Produkter skal ikke godkjennes for bruk ved dypping, med 

mindre det er framlagt opplysninger i søknaden om 

godkjenning av produktet som viser at bruken oppfyller 

kravene i artikkel 5 og vedlegg VI, om nødvendig ved 

anvendelse av egnede risikoreduserende tiltak. 

2) For produkter som er godkjent for industriell bruk, skal det 

fastsettes sikre driftsrutiner, og produktene skal brukes 

sammen med egnet personlig verneutstyr, med mindre det i 

søknaden om produktgodkjenning kan godtgjøres at 

risikoene for industrielle brukere kan reduseres til et 

akseptabelt nivå på andre måter. 

3) Det skal framgå av etiketter og, dersom det finnes, 

sikkerhetsdatablader til produkter som er godkjent, at nylig 

behandlet tre etter behandlingen skal lagres under tak 

og/eller på et ugjennomtrengelig, hardt underlag for å 

hindre spill direkte til jord eller vann, og at eventuelt spill 

fra bruk av produktene skal samles opp for ombruk eller 

sluttbehandling. 

4) Produkter skal ikke godkjennes til behandling av tre som 

skal brukes til konstruksjoner utendørs nær eller over vann, 

med mindre det er framlagt opplysninger som viser at 

produktet vil oppfylle kravene i artikkel 5 og vedlegg VI, 

om nødvendig ved anvendelse av egnede risikoreduserende 

tiltak.» 

(*) Når det gjelder gjennomføringen av fellesprinsippene i vedlegg VI, er innholdet og konklusjonene i vurderingsrapportene tilgjengelige på Kommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm. 

 



Nr. 26/198 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.4.2017 

 

  KOMMISJONSDIREKTIV 2012/3/EU 

av 9. februar 2012 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av 

bendiokarb som et aktivt stoff i vedlegg I(*) 

EUROPAKOMMISJONE|N HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF 

av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter(1), 

særlig artikkel 16 nr. 2 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av 

4. desember 2007 om annen fase av det tiårige 

arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 16 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om 

markedsføring av biocidprodukter(2) ble det fastsatt en 

liste over aktive stoffer som skal vurderes med henblikk 

på en mulig oppføring i vedlegg I, IA eller IB til 

direktiv 98/8/EF. Denne listen omfatter bendiokarb. 

2) I henhold til forordning (EF) nr. 1451/2007 er 

bendiokarb blitt vurdert i samsvar med artikkel 11 nr. 2 

i direktiv 98/8/EF for bruk i produkttype 18, 

insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse 

av andre leddyr, som definert i vedlegg V til nevnte 

direktiv. 

3) Det forente kongerike ble utpekt til rapporterende 

medlemsstat og framla 1. april 2008 rapporten fra 

vedkommende myndighet for Kommisjonen sammen 

med en anbefaling i samsvar med artikkel 14 nr. 4 og 6 i 

forordning (EF) nr. 1451/2007. 

4) Rapporten fra vedkommende myndighet er behandlet av 

medlemsstatene og Kommisjonen. Resultatet av 

gjennomgåelsen ble i samsvar med artikkel 15 nr. 4 i 

forordning (EF) nr. 1451/2007 innarbeidet i en 

vurderingsrapport innenfor Den faste komité for 

biocidprodukter 22. september 2011. 

5) Det framgår av vurderingene at biocidprodukter som 

brukes som insektmidler, middmidler og produkter til 

bekjempelse av andre leddyr, og som inneholder 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 37 av 10.2.2012, s. 65, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 162/2012 av 28. 

september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 70 av 13.12.2012, s. 15. 

(1) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1. 

(2) EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3. 

bendiokarb, kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i 

artikkel 5 i direktiv 98/8/EF. Bendiokarb bør derfor 

oppføres i vedlegg I til nevnte direktiv. 

6) Det er ikke foretatt en vurdering av alle mulige 

anvendelser på unionsplan. For eksempel gjelder 

vurderingen bare yrkesbruk, og den omfatter ikke 

direkte bruk på jord eller på næringsmidler eller 

fôrvarer, eller på overflater som vil komme i kontakt 

med næringsmidler eller fôrvarer. Medlemsstatene bør 

derfor vurdere de bruksområdene eller 

eksponeringsscenarioene og de risikoene for 

befolkningsgrupper og deler av miljøet som ikke på en 

representativ måte er blitt behandlet i risikovurderingen 

på unionsplan, og ved tildeling av 

produktgodkjenninger sikre at det treffes 

hensiktsmessige tiltak eller innføres særlige vilkår for å 

redusere de påviste risikoene til et akseptabelt nivå. 

7) På bakgrunn av de påviste risikoene for vannmiljøet ved 

våtrengjøring av behandlede overflater, som kan føre til 

utslipp i et visst omfang til overflatevann, er det 

hensiktsmessig å kreve at produkter ikke godkjennes for 

bruk på overflater som våtrengjøres hyppig, unntatt 

rengjøring i sprekker og spalter eller punktvis 

rengjøring, med mindre det framlegges opplysninger 

som viser at produktet vil oppfylle kravene i artikkel 5 i 

og vedlegg VI til direktiv 98/8/EF, om nødvendig ved 

anvendelse av egnede risikoreduserende tiltak. 

8) På bakgrunn av de påviste risikoene for menneskers 

helse, bør produkter som er godkjent for industriell eller 

yrkesmessig bruk, brukes sammen med egnet personlig 

verneutstyr, med mindre det i søknaden om 

produktgodkjenning kan godtgjøres at risikoen for 

industrielle brukere og/eller yrkesbrukere kan reduseres 

til et akseptabelt nivå på andre måter. 

9) Med tanke på den mulige risikoen for honningbier bør 

det kreves at det treffes tiltak der dette er aktuelt for å 

hindre at trekkbier får tilgang til behandlede bol, ved at 

vokskakene fjernes eller inngangen til bolene blokkeres. 

10) Det er viktig at bestemmelsene i dette direktiv får 

anvendelse samtidig i alle medlemsstater, for å sikre lik 

behandling på unionsmarkedet av biocidprodukter som 

inneholder det aktive stoffet bendiokarb, og for at 

markedet for biocidprodukter i alminnelighet skal 

fungere riktig. 

0000/XXX/00/00 2017/EØS/26/24 
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11) Før et aktivt stoff blir oppført i vedlegg I til direktiv 

98/8/EF, bør medlemsstatene og de berørte parter få en 

rimelig frist slik at de kan forberede seg på å oppfylle de 

nye kravene som oppføringen medfører, og for å sikre at 

søkere som har utarbeidet saksmapper, fullt ut kan 

utnytte den tiårige beskyttelsesperioden for 

opplysninger, som i samsvar med artikkel 12 nr. 1 

bokstav c) ii) i direktiv 98/8/EF starter på datoen for 

oppføringen av stoffet. 

12) Etter oppføringen bør medlemsstatene få en rimelig frist 

til å gjennomføre artikkel 16 nr. 3 i direktiv 98/8/EF. 

13) Direktiv 98/8/EF bør derfor endres. 

14) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til direktiv 98/8/EF endres i samsvar med vedlegget 

til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal innen 31. januar 2013 vedta og 

kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. februar 2014. 

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 

fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 9. februar 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

  

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg I til direktiv 98/8/EF tilføyes følgende post: 

"Nr. Vanlig navn 

IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhet av det 

aktive stoffet i 

biocidproduktet slik 

det bringes i 

omsetning 

Oppføringsdato 

Frist for samsvar med artikkel 16 

nr. 3 (unntatt produkter som 

inneholder mer enn ett aktivt 

stoff, her skal fristen for samsvar 

med artikkel 16 nr. 3 være den 

fristen som fastsettes i det siste 

vedtaket om oppføring av 

produktets aktive stoffer) 

Oppføringen 

utløper 
Produkttype Særlige bestemmelser(*) 

«53 bendiokarb 2,2-dimetyl-1,3-

benzodioksol-4-yl 

metylkarbamat 

CAS-nr. 22781-23-3 

EF-nr. 245-216-8 

970 g/kg 1. februar 2014 31. januar 2016 31. januar 2024 18 Risikovurderingen på unionsplan berørte ikke alle mulige 

anvendelser, men gjaldt for eksempel bare yrkesbruk, og 

omfattet ikke kontakt med næringsmidler eller fôrvarer eller 

direkte bruk på jord. Når medlemsstatene i samsvar med 

artikkel 5 og vedlegg VI vurderer søknaden om godkjenning av 

et produkt, skal de, når det er relevant for det aktuelle 

produktet, vurdere de bruksområdene eller 

eksponeringsscenarioene og de risikoene for 

befolkningsgrupper og deler av miljøet som ikke på en 

representativ måte er blitt behandlet i risikovurderingen på 

unionsplan. 

Medlemsstatene skal sikre at godkjenninger innvilges på 

følgende vilkår: 

Produkter skal ikke benyttes til behandling av overflater som 

våtrengjøres hyppig, unntatt rengjøring i sprekker eller 

punktvis rengjøring, med mindre det er framlagt opplysninger 

som viser at produktet vil oppfylle kravene i artikkel 5 og 

vedlegg VI, om nødvendig ved anvendelse av egnede 

risikoreduserende tiltak. 

Produkter som er godkjent for industriell eller yrkesmessig 

bruk, skal brukes sammen med egnet personlig verneutstyr, 

med mindre det i søknaden om produktgodkjenning kan 

godtgjøres at risikoen for industrielle brukere og/eller 

yrkesbrukere kan reduseres til et akseptabelt nivå på andre 

måter. 

Der det er aktuelt skal det treffes tiltak for å hindre at trekkbier 

får tilgang til behandlede bol ved at vokskakene fjernes eller 

inngangen til bolene blokkeres.» 

(*) Når det gjelder gjennomføringen av fellesprinsippene i vedlegg VI, er innholdet og konklusjonene i vurderingsrapportene tilgjengelige på Kommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm. 
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KOMMISJONSBESLUTNING 

av 9. februar 2012 

om at flufenoxuron for produkttype 18 ikke skal oppføres i vedlegg I, IA eller IB til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter 

[meddelt under nummer K(2012) 621] 

(2012/77/EU)(*)  

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF 

av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter(1), 

særlig artikkel 16 nr. 2 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av 

4. desember 2007 om annen fase av det tiårige 

arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om 

markedsføring av biocidprodukter(2) ble det fastsatt en 

liste over aktive stoffer som skal vurderes med henblikk 

på en mulig oppføring i vedlegg I, IA eller IB til 

direktiv 98/8/EF. Denne listen omfatter flufenoxuron. 

2) I henhold til forordning (EF) nr. 1451/2007 er 

flufenoxuron (CAS-nr. 101463-69-8, EF-nr. 417-680-3) 

blitt vurdert i samsvar med artikkel 11 nr. 2 i direktiv 

98/8/EF for bruk i produkttype 18, insektmidler, 

middmidler og produkter til bekjempelse av andre 

leddyr, som definert i vedlegg V til direktiv 98/8/EF. 

3) Frankrike ble utpekt til rapporterende medlemsstat og 

framla 17. mars 2009 for Kommisjonen rapporten fra 

vedkommende myndighet sammen med en anbefaling i 

samsvar med artikkel 14 nr. 4 og 6 i forordning (EF) 

nr. 1451/2007. 

4) Rapporten fra vedkommende myndighet er behandlet av 

medlemsstatene og Kommisjonen. Resultatet av 

gjennomgåelsen ble i samsvar med artikkel 15 nr. 4 i 

forordning (EF) nr. 1451/2007 innarbeidet i en 

vurderingsrapport innenfor Den faste komité for 

biocidprodukter 22. september 2011. 

5) En realistisk vurdering av risikoen for de berørte delene 

av miljøet viser uakseptable virkninger på vannmiljøet. 

Flufenoxurons egenskaper gjør også stoffet persistent, 

bioakkumulerbart og giftig eller svært persistent og 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 38 av 11.2.2012, s. 47, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 162/2012 av 28. 

september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 70 av 13.12.2012, s. 15. 

(1) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1. 

(2) EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3. 

svært bioakkumulerbart i samsvar med kriteriene 

fastsatt i vedlegg XIII til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(3). Flufenoxuron bør 

derfor ikke oppføres i vedlegg I, IA eller IB til direktiv 

98/8/EF til bruk i produkttype 18. 

6) Ved fastsettelsen av datoen da biocidprodukter av 

produkttype 18 som inneholder flufenoxuron ikke 

lenger bør markedsføres, bør det tas hensyn til resultatet 

av risikovurderingen og til ikrafttredelsesdatoen for 

denne beslutning. 

7) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Flufenoxuron (CAS-nr. 101463-69-8, EF-nr. 417-680-3) skal 

ikke oppføres i vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF for 

produkttype 18. 

Artikkel 2 

I henhold til artikkel 4 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1451/2007 

skal biocidprodukter av produkttype 18 som inneholder 

flufenoxuron, ikke lenger markedsføres fra og med 1. august 

2012. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 9. februar 2012. 

 For Kommisjonen 

 Janez POTOČNIK 

 Medlem av Kommisjonen 

  

(3) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

2017/EØS/26/25 

 __________  



Nr. 26/202 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.4.2017 

 

KOMMISJONSBESLUTNING 

av 9. februar 2012 

om at visse stoffer ikke skal oppføres i vedlegg I, IA eller IB til europaparlaments- og rådsdirektiv 

98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter 

[meddelt under nummer K(2012) 645] 

(2012/78/EU)(*)  

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF 

av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter(1), 

særlig artikkel 16 nr. 2 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av 

4. desember 2007 om annen fase av det tiårige 

arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om 

markedsføring av biocidprodukter(2) ble det fastsatt en 

liste over aktive stoffer som skal vurderes med henblikk 

på en mulig oppføring i vedlegg I, IA eller IB til 

direktiv 98/8/EF. 

2) For en rekke kombinasjoner av stoffer og produkttyper 

som er oppført på listen, har enten alle deltakerne 

trukket seg fra vurderingsprogrammet, eller den 

rapporterende medlemsstat utpekt for vurderingen har 

ikke mottatt fullstendig dokumentasjon innen fristen 

angitt i artikkel 9 og artikkel 12 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 1451/2007. 

3) Kommisjonen har derfor, i henhold til artikkel 11 nr. 2, 

artikkel 12 nr. 1 og artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) 

nr. 1451/2007, underrettet medlemsstatene om dette. 

Disse opplysningene ble også offentliggjort elektronisk. 

4) I de tre månedene etter offentliggjøringen av 

opplysningene har flere foretak uttrykt interesse for å 

overta rollen som deltaker for enkelte av de berørte 

stoffene og produkttypene. Disse foretakene har 

imidlertid ikke deretter inngitt fullstendig 

dokumentasjon. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 38 av 11.2.2012, s. 48, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 162/2012 av 28. 

september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 70 av 13.12.2012, s. 15. 

(1) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1. 

(2) EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3. 

5) I henhold til artikkel 12 nr. 4 og 5 i forordning (EF) 

nr. 1451/2007 bør derfor de berørte stoffene og 

produkttypene ikke oppføres i vedlegg I, IA eller IB til 

direktiv 98/8/EF. 

6) Av hensyn til rettssikkerheten bør det fastsettes fra og 

med hvilken dato biocidprodukter av de produkttypene 

som er oppført i vedlegget til denne beslutning, og som 

inneholder de aktive stoffene som er oppført i nevnte 

vedlegg, ikke lenger bør markedsføres. 

7) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Stoffene som er angitt i vedlegget til denne beslutning, skal 

ikke oppføres for de berørte produkttypene i vedlegg I, IA eller 

IB til direktiv 98/8/EF. 

Artikkel 2 

I henhold til artikkel 4 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1451/2007 

skal biocidprodukter av de produkttypene som er oppført i 

vedlegget til denne beslutning, og som inneholder aktive stoffer 

oppført i nevnte vedlegg, ikke lenger markedsføres fra og med 

1. februar 2013. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 9. februar 2012. 

 For Kommisjonen 

 Janez POTOČNIK 

 Medlem av Kommisjonen 

  

2017/EØS/26/26 

 _____  
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VEDLEGG 

Stoffer og produkttyper som ikke skal oppføres i vedlegg I, IA og IB til direktiv 98/8/EF 

Navn EF-nummer CAS-nummer Produkttype 
Rapporterende 

medlemsstat 

Cykloheksylhydroksydiazen-1-oksid, kaliumsalt  66603-10-9 6 AT 

Cykloheksylhydroksydiazen-1-oksid, kaliumsalt  66603-10-9 7 AT 

Cykloheksylhydroksydiazen-1-oksid, kaliumsalt  66603-10-9 9 AT 

Cykloheksylhydroksydiazen-1-oksid, kaliumsalt  66603-10-9 10 AT 

Cykloheksylhydroksydiazen-1-oksid, kaliumsalt  66603-10-9 12 AT 

Cykloheksylhydroksydiazen-1-oksid, kaliumsalt  66603-10-9 13 AT 

Difenoksarsin-10-yloksid 200-377-3 58-36-6 9 FR 

Glyoksal 203-474-9 107-22-2 12 FR 

1,3-diklor-5,5-dimetylhydantoin 204-258-7 118-52-5 12 NL 

Natriumtosylkloramid/ Kloramin T 204-854-7 127-65-1 11 ES 

Dinatriumtetraborat, vannfritt 215-540-4 1330-43-4 11 NL 

Kobber 231-159-6 7440-50-8 2 FR 

Kobber 231-159-6 7440-50-8 4 FR 

Kobber 231-159-6 7440-50-8 5 FR 

Kobber 231-159-6 7440-50-8 11 FR 

Kobbersulfat 231-847-6 7758-98-7 1 FR 

Kobbersulfat 231-847-6 7758-98-7 4 FR 

Kalsiumhypokloritt 231-908-7 7778-54-3 1 IT 

Borsyre 233-139-2 10043-35-3 22 NL 

Magnesiumfosfid 235-023-7 12057-74-8 20 DE 

Kloralose 240-016-7 15879-93-3 15 PT 

Kloralose 240-016-7 15879-93-3 23 PT 

Aluminiumfosfid 244-088-0 20859-73-8 20 DE 

1,3-diklor-5-etyl-5-metylimidazolidin-2,4-dion 401-570-7 89415-87-2 12 NL 

Metylneodekanamid 414-460-9 105726-67-8 19 ES 
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Navn EF-nummer CAS-nummer Produkttype 
Rapporterende 

medlemsstat 

Tetraklordekaoksidkompleks 420-970-2 92047-76-2 5 DE 

3-benzo(b)tien-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oksatiazin,4-

oksid 

431-030-6 163269-30-5 9 PT 

Oligo(2-(2-etoksy)etoksyetylguanidiniumklorid) Polymer 374572-91-5 2 FR 

Poly(heksametylendiaminguanidiniumklorid) Polymer 57028-96-3 2 FR 

Oligo(2-(2-etoksy)etoksyetylguanidiniumklorid) Polymer 374572-91-5 3 FR 

Poly(heksametylendiaminguanidiniumklorid) Polymer 57028-96-3 3 FR 

Oligo(2-(2-etoksy)etoksyetylguanidiniumklorid) Polymer 374572-91-5 4 FR 

Poly(heksametylendiaminguanidiniumklorid) Polymer 57028-96-3 4 FR 

Oligo(2-(2-etoksy)etoksyetylguanidiniumklorid) Polymer 374572-91-5 7 FR 

Poly(heksametylendiaminguanidiniumklorid) Polymer 57028-96-3 7 FR 

Oligo(2-(2-etoksy)etoksyetylguanidiniumklorid) Polymer 374572-91-5 9 FR 

Poly(heksametylendiaminguanidiniumklorid) Polymer 57028-96-3 9 FR 

Oligo(2-(2-etoksy)etoksyetylguanidiniumklorid) Polymer 374572-91-5 10 FR 

Poly(heksametylendiaminguanidiniumklorid) Polymer 57028-96-3 10 FR 

Oligo(2-(2-etoksy)etoksyetylguanidiniumklorid) Polymer 374572-91-5 11 FR 

Poly(heksametylendiaminguanidiniumklorid) Polymer 57028-96-3 11 FR 

Oligo(2-(2-etoksy)etoksyetylguanidiniumklorid) Polymer 374572-91-5 12 FR 

Poly(heksametylendiaminguanidiniumklorid) Polymer 57028-96-3 12 FR 

Oligo(2-(2-etoksy)etoksyetylguanidiniumklorid) Polymer 374572-91-5 20 FR 

Poly(heksametylendiaminguanidiniumklorid) Polymer 57028-96-3 20 FR 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 109/2012 

av 9. februar 2012 

om endring av vedlegg XVII (CMR-stoffer) til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier 

(REACH)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering 

og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier 

(REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om 

endring av direktiv 1999/45/EF og om oppheving av 

rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning 

(EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og 

kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 

2000/21/EF(1), særlig artikkel 68 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Post 28–30 i vedlegg XVII til forordning (EF) 

nr. 1907/2006 forbyr salg til offentligheten av stoffer 

som er klassifisert som kreftframkallende, 

arvestoffskadelige eller reproduksjonstoksiske (CMR) i 

kategori 1A eller 1B, eller av stoffblandinger som 

inneholder disse i konsentrasjoner som er høyere enn 

angitte konsentrasjonsgrenser. De aktuelle stoffene er 

oppført i tillegg 1–6 til vedlegg XVII. 

2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, 

merking og emballering av stoffer og stoffblandinger, 

om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF 

og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) 

nr. 1907/2006(2) ble endret 5. september 2009 ved 

kommisjonsforordning (EF) nr. 790/2009(3) for å  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 37 av 10.2.2012, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 163/2012 av 28. 

september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 70 av 13.12.2012, s. 17. 

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

(2) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1. 

(3) EUT L 235 av 5.9.2009, s. 1. 

omfatte en del stoffer som nylig er blitt klassifisert som 

CMR-stoffer. Tillegg 1–6 til vedlegg XVII til 

forordning (EF) nr. 1907/2006 bør endres for å tilpasses 

oppføringene for CMR-stoffer i forordning (EF) 

nr. 790/2009. 

3) I henhold til artikkel 68 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1907/2006 kan det fastsettes begrensninger på 

forbrukeres bruk av CMR-stoffer i kategori 1A og 1B 

alene, i stoffblandinger eller i produkter. 

4) Et antall borforbindelser ble ansett som 

reproduksjonstoksiske og ble i henhold til forordning 

(EF) nr. 790/2009 klassifisert som reproduksjons-

toksiske, fareklasse og kategori Repr. 1B, faresetning 

H360FD. En markedsundersøkelse som ble utført for 

Kommisjonen(4) om bruken av borater i stoffblandinger 

solgt til offentligheten, viste at natriumperborat, tetra- 

og monohydrat benyttes i konsentrasjoner som 

overstiger de særlige konsentrasjonsgrensene som er 

angitt i forordning (EF) nr. 790/2009 for vaske- og 

rengjøringsmidler til husholdningsbruk. 

5) Komiteen for risikovurdering (RAC) i Det europeiske 

kjemikaliebyrå (ECHA) avga 29. april 2010 en uttalelse 

om bruken av borforbindelser i fotografiske 

anvendelsesområder(5). I sin uttalelse anførte komiteen 

at det fantes «flere mulige kilder som bidrar til 

forbrukernes samlede eksponering for bor» og at disse 

«ytterligere kildene må tas i betraktning ved 

risikovurderingen av borforbindelser». Forbrukernes 

eksponering for flere kilder til bor ble ikke vurdert i 

tidligere risikovurderinger, noe som står i kontrast til 

nåværende betenkeligheter når det gjelder eksponering 

for flere kilder.  

  

(4) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/docs_studies/ 

final_report_borates_en.pdf 

(5) http://echa.europa.eu/home_en.asp 

2017/EØS/26/27 
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6) Natriumperborat, tetra- og monohydrat, brukes 

hovedsakelig som blekemidler i tekstilvaskemidler og 

maskinoppvaskmidler. Den rapporterende medlemsstat 

som har ansvar for å gjennomføre risikovurderingen av 

natriumperborat i henhold til rådsforordning (EØF) 

nr. 793/93 av 23. mars 1993 om vurdering og kontroll 

av risikoer ved eksisterende stoffer(1), framla 

dokumentasjon for Det europeiske kjemikaliebyrå i 

samsvar med vedlegg XV til forordning (EF) 

nr. 1907/2006 i henhold til forordningens artikkel 136. 

Denne risikovurderingen, som ble offentliggjort i 2007, 

konkluderte med at bruk av natriumperborat i 

tekstilvaskemidler og maskinoppvaskmidler, vurdert 

isolert som en enkeltstående kilde til eksponering for 

bor, ikke utgjorde en uakseptabel risiko for 

offentligheten. Da offentligheten imidlertid eksponeres 

for bor fra flere kilder, noe RAC påpekte i sin uttalelse 

av 2010, og ettersom stoffet er reproduksjonstoksisk, 

bør offentlighetens eksponering for bor reduseres. 

Ettersom antallet forbrukere som eksponeres for bor fra 

tekstilvaskemidler og maskinoppvaskmidler er 

betydelig, og det finnes alternativer til perborater på 

disse bruksområdene, bør bruken av perborater i 

tekstilvaskemidler og maskinoppvaskmidler reduseres. 

For å gjøre visse produsenter i stand til å tilpasse seg og 

  

(1) EFT L 84 av 5.4.1993, s. 1. 

er statte borforbindelser med alternative stoffer på disse 

bruksområdene der det er nødvendig, bør det gis et 

tidsbegrenset unntak. 

(7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i 

forordning (EF) nr. 1907/2006 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 endres i 

samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kungjort 

i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. juni 2012. 

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

Utferdiget i Brussel, 9. februar 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 125/2012 

av 14. februar 2012 

om endring av vedlegg XIV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om 

registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering 

og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier 

(REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om 

endring av direktiv 1999/45/EF og om oppheving av 

rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning 

(EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og 

kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 

2000/21/EF(1), særlig artikkel 58 og 131, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 kan det 

kreves godkjenning av stoffer som oppfyller kriteriene 

for klassifisering som kreftframkallende (kategori 1A 

eller 1B), arvestoffskadelige (kategori 1A eller 1B) og 

reproduksjonstoksiske (kategori 1A eller 1B) i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, 

merking og emballering av stoffer og stoffblandinger(2), 

stoffer som er persistente, bioakkumulerende og giftige, 

stoffer som er svært persistente og svært 

bioakkumulerende, og stoffer som det foreligger 

vitenskapelig dokumentasjon for kan ha alvorlige 

virkninger på menneskers helse og på miljøet, og som 

gir tilsvarende grunn til bekymring. 

2) Diisobutylftalat (DIBP) oppfyller kriteriene for 

klassifisering som reproduksjonstoksisk (kategori 1B) i 

samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008 og 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 41 av 15.2.2012, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 163/2012 av 28. 

september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 70 av 13.12.2012, s. 17. 

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

(2) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1. 

oppfyller derfor kriteriene for oppføring i vedlegg XIV 

til forordning (EF) nr. 1907/2006 i henhold til 

artikkel 57 bokstav c) i samme forordning. Stoffet er 

blitt identifisert i samsvar med artikkel 59 i forordning 

(EF) nr. 1907/2006 og oppført på listen nevnt i samme 

artikkel. 

3) Diarsentrioksid oppfyller kriteriene for klassifisering 

som kreftframkallende (kategori 1A) i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1272/2008 og oppfyller derfor 

kriteriene for oppføring i vedlegg XIV til forordning 

(EF) nr. 1907/2006 i henhold til artikkel 57 bokstav a) i 

samme forordning. Stoffet er blitt identifisert i samsvar 

med artikkel 59 i forordning (EF) nr. 1907/2006 og 

oppført på listen nevnt i samme artikkel. 

4) Diarsenpentoksid oppfyller kriteriene for klassifisering 

som kreftframkallende (kategori 1A) i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1272/2008 og oppfyller derfor 

kriteriene for oppføring i vedlegg XIV til forordning 

(EF) nr. 1907/2006 i henhold til artikkel 57 bokstav a) i 

samme forordning. Stoffet er blitt identifisert i samsvar 

med artikkel 59 i forordning (EF) nr. 1907/2006 og 

oppført på listen nevnt i samme artikkel. 

5) Blykromat oppfyller kriteriene for klassifisering som 

kreftframkallende (kategori 1B) og reproduksjons-

toksisk (kategori 1A) i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1272/2008 og oppfyller derfor kriteriene for 

oppføring i vedlegg XIV til forordning (EF) 

nr. 1907/2006 i henhold til artikkel 57 bokstav a) og c) i 

samme forordning. Stoffet er blitt identifisert i samsvar 

med artikkel 59 i forordning (EF) nr. 1907/2006 og 

oppført på listen nevnt i samme artikkel. 

6) Blysulfokromatgul (C.I. Pigment Yellow 34) oppfyller 

kriteriene for klassifisering som kreftframkallende 

(kategori 1B) og reproduksjonstoksisk (kategori 1A) i 

samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008 og 

oppfyller derfor kriteriene for oppføring i vedlegg XIV 

2017/EØS/26/28 
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til forordning (EF) nr. 1907/2006 i henhold til 

artikkel 57 bokstav a) og c) i samme forordning. Stoffet 

er blitt identifisert i samsvar med artikkel 59 i 

forordning (EF) nr. 1907/2006 og oppført på listen 

nevnt i samme artikkel. 

7) Blykromatmolybdatsulfatrød (C.I. Pigment Red 104) 

oppfyller kriteriene for klassifisering som kreft-

framkallende (kategori 1B) og reproduksjonstoksisk 

(kategori 1A) i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1272/2008 og oppfyller derfor kriteriene for 

oppføring i vedlegg XIV til forordning (EF) 

nr. 1907/2006 i henhold til artikkel 57 bokstav a) og c) i 

samme forordning. Stoffet er blitt identifisert i samsvar 

med artikkel 59 i forordning (EF) nr. 1907/2006 og 

oppført på listen nevnt i samme artikkel. 

8) Tris(2-kloretyl)fosfat (TCEP) oppfyller kriteriene for 

klassifisering som reproduksjonstoksisk (kategori 1B) i 

samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008 og 

oppfyller derfor kriteriene for oppføring i vedlegg XIV 

til forordning (EF) nr. 1907/2006 i henhold til 

artikkel 57 bokstav c) i samme forordning. Stoffet er 

blitt identifisert i samsvar med artikkel 59 i forordning 

(EF) nr. 1907/2006 og oppført på listen nevnt i samme 

artikkel. 

9) 2,4-dinitrotoluen (2,4 DNT) oppfyller kriteriene for 

klassifisering som kreftframkallende (kategori 1B) i 

samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008 og 

oppfyller derfor kriteriene for oppføring i vedlegg XIV 

til forordning (EF) nr. 1907/2006 i henhold til 

artikkel 57 bokstav a) i samme forordning. Stoffet er 

blitt identifisert i samsvar med artikkel 59 i forordning 

(EF) nr. 1907/2006 og oppført på listen nevnt i samme 

artikkel. 

10) Det europeiske kjemikaliebyrå har i sin anbefaling av 

17. desember 2010(1) prioritert ovennevnte stoffer for 

oppføring i vedlegg XIV til forordning (EF) 

nr. 1907/2006 i samsvar med artikkel 58 i samme 

forordning. 

11) For hvert stoff som er oppført i vedlegg XIV til 

forordning (EF) nr. 1907/2006, og som søkeren ønsker å 

fortsette å bruke eller bringe i omsetning, bør det 

fastsettes en frist for når søknader må være mottatt av 

Det europeiske kjemikaliebyrå, i samsvar med 

artikkel 58 nr. 1 bokstav c) ii) i samme forordning. 

12) For hvert stoff som er oppført i vedlegg XIV til 

forordning (EF) nr. 1907/2006, bør det fastsettes en dato 

fra hvilken bruk og omsetning er forbudt, i samsvar med 

artikkel 58 nr. 1 bokstav c) i) i samme forordning. 

13) Det europeiske kjemikaliebyrå har i sin anbefaling av 

17. desember 2010 angitt forskjellige søknadsfrister for 

stoffene oppført i vedlegget til denne forordning. Disse 

  

(1) http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/annex_ 

xiv_rec/second_annex_xiv_rec_en.asp 

fristene bør fastsettes på grunnlag av den tiden som 

forventes å være nødvendig for å utarbeide en søknad 

om godkjenning, samtidig som det tas hensyn til de 

opplysningene som foreligger om de forskjellige 

stoffene og merknadene mottatt under den offentlige 

høringen, i samsvar med artikkel 58 nr. 4) i forordning 

(EF) nr. 1907/2006. Det skal også tas hensyn til byråets 

kapasitet til å behandle søknader innen fristene fastsatt i 

forordning (EF) nr. 1907/2006. 

14) I samsvar med artikkel 58 nr. 1 bokstav c) ii) i 

forordning (EF) nr. 1907/2006 bør søknadsfristen være 

minst 18 måneder før utløpsdatoen. 

15) Diisobutylftalat er et alternativt stoff til dibutylftalat 

som allerede er oppført i vedlegg XIV til forordning 

(EF) nr. 1907/2006. For å unngå at et av disse stoffene 

erstattes med det andre, bør søknadsfristen for 

diisobutylftalat settes så nær opptil søknadsfristen for 

dibutylftalat som mulig. 

16) I henhold til artikkel 58 nr. 1 bokstav e) sammenholdt 

med artikkel 58 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1907/2006 

kan det gis unntak når det gjelder visse bruksområder 

eller brukskategorier dersom det ved særskilt EU-

regelverk er fastsatt minstekrav med hensyn til vern av 

menneskers helse eller miljøet som sikrer at risikoen er 

under tilfredsstillende kontroll. Ut fra de opplysningene 

som for tiden er tilgjengelige, bør det ikke fastsettes 

unntak på grunnlag av disse bestemmelsene. 

17) På grunnlag av de opplysningene som for tiden er 

tilgjengelige, bør det ikke fastsettes unntak for produkt- 

og prosessorientert forskning og utvikling. 

18) På grunnlag av de opplysningene som for tiden er 

tilgjengelige, bør det ikke fastsettes perioder for fornyet 

vurdering for visse bruksområder. 

19) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i 

forordning (EF) nr. 1907/2006 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006 endres i 

samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 14. februar 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I tabellen i vedlegg XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006 tilføyes følgende poster: 

Post nr. Stoff 

Iboende 

egenskap(er) nevnt i 

artikkel 57 

Overgangsordninger Unntatte 

bruksområder 

eller 

brukskategorier 

Perioder for 

fornyet 

vurdering Søknadsfrist (*) 
Utløpsdato 

(**) 

«7. Diisobutylftalat (DIBP) 

EF-nr. 201-553-2 

CAS-nr. 84-69-5 

Reproduksjons-

toksisk 

(kategori 1B) 

21. august 

2013 

21. februar 

2015 

— — 

8. Diarsentrioksid 

EF-nr. 215-481-4 

CAS-nr. 1327-53-3 

Kreftframkallende 

(kategori 1A) 

21. november 

2013 

21. mai 

2015 

— — 

9. Diarsenpentoksid 

EF-nr. 215-116-9 

CAS-nr. 1303-28-2 

Kreftframkallende 

(kategori 1A) 

21. november 

2013 

21. mai 

2015 

— — 

10. Blykromat 

EF-nr. 231-846-0 

CAS-nr. 7758-97-6 

Kreftframkallende 

(kategori 1B) 

Reproduksjons-

toksisk 

(kategori 1A) 

21. november 

2013 

21. mai 

2015 

— — 

11. Blysulfokromatgul 

(C.I. Pigment Yellow 34) 

EF-nr. 215-693-7 

CAS-nr. 1344-37-2 

Kreftframkallende 

(kategori 1B) 

Reproduksjons-

toksisk 

(kategori 1A) 

21. november 

2013 

21. mai 

2015 

— —» 

12. Blykromatmolybdatsulfatrød 

(C.I. Pigment Red 104) 

EF-nr. 235-759-9 

CAS-nr. 12656-85-8 

Kreftframkallende 

(kategori 1B) 

Reproduksjons-

toksisk 

(kategori 1A) 

21. november 

2013 

21. mai 

2015 

  

13. Tris(2 kloretyl)fosfat 

(TCEP) 

EF-nr. 204-118-5 

CAS-nr. 115-96-8 

Reproduksjons-

toksisk 

(kategori 1B) 

21. februar 

2014 

21. august 

2015 

  

14. 2,4-dinitrotoluen (2,4-DNT) 

EF-nr. 204-450-0 

CAS-nr. 121-14-2 

Kreftframkallende 

(kategori 1B) 

21. februar 

2014 

21. august 

2015 

  

(*) Tidspunktet nevnt i artikkel 58 nr. 1 bokstav c) ii) i forordning (EF) nr. 1907/2006. 

(**) Tidspunktet nevnt i artikkel 58 nr. 1 bokstav c) i) i forordning (EF) nr. 1907/2006. 
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KOMMISJONSDIREKTIV 2011/100/EU 

av 20. desember 2011 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/79/EF om medisinsk utstyr til in vitro-

diagnostikk(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

98/79/EF av 27. oktober 1998 om medisinsk utstyr til in vitro-

diagnostikk(1), særlig artikkel 14, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 14 nr. 1 bokstav a) i direktiv 

98/79/EF har Det forente kongerike anmodet om at 

Kommisjonen treffer de nødvendige tiltak for å tilføye 

prøver for «variant Creutzfeldt-Jakobs sykdom» (vCJD) 

til liste A i nevnte direktivs vedlegg II. 

2) For å sikre det høyeste nivå av helsevern og sikre at 

meldte organer kontrollerer at vCJD-prøvene er i 

samsvar med de grunnleggende krav i vedlegg I til 

direktiv 98/79/EF, skal prøver for blodscreening, 

diagnose og bekreftelse for vCJD tilføyes til liste A i 

vedlegg II til direktiv 98/79/EF.  

3) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 6 nr. 2 i 

rådsdirektiv 90/385/EØF(2) og nevnt i artikkel 7 nr. 1 i 

direktiv 98/79/EF — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til direktiv 98/79/EF endres i samsvar med 

vedlegget til dette direktiv. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 341 av 22.12.2011,  

s. 50, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 164/2012 av 

28. september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 70 av 13.12.2012,  

s. 18. 

(1) EFT L 331 av 7.12.1998, s. 1. 

(2) EFT L 189 av 20.7.1990, s. 17. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal innen 30. juni 2012 vedta og 

kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 

Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

Medlemsstatene skal anvende disse bestemmelsene fra 1. juli 

2012. 

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 

fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 20. desember 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President  

2017/EØS/26/29 
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VEDLEGG 

På slutten av liste A i vedlegg II til direktiv 98/79/EF tilføyes følgende strekpunkt: 

«– Prøver for blodscreening, diagnose og bekreftelse for variant Creutzfeldt-Jakobs sykdom (vCJD).» 

 ____________  
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KOMMISJONSVEDTAK 

av 27. november 2009 

om endring av vedtak 2002/364/EF om felles tekniske spesifikasjoner for medisinsk utstyr til  

in vitro-diagnostikk 

[meddelt under nummer K(2009) 9464] 

(2009/886/EF)(*) 

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR — 

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 

fellesskap, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

98/79/EF av 27. oktober 1998 om medisinsk utstyr til in vitro-

diagnostikk(1), særlig artikkel 5 nr. 3 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Felles tekniske spesifikasjoner for medisinsk utstyr til 

 in vitro-diagnostikk er fastsatt i kommisjonsvedtak 

2002/364/EF(2). 

2) Av hensyn til menneskers helse og for å gjenspeile den 

tekniske utvikling, herunder utviklingen i medisinsk 

utstyrs ytelse og analytiske følsomhet, bør de felles 

tekniske spesifikasjonene fastsatt i vedtak 2002/364/EF 

gjennomgås på nytt. 

3) Definisjonen av hurtigprøve bør forbedres slik at den 

blir mer presis. Av klarhetshensyn bør ytterligere 

definisjoner legges til. 

4) For å bringe de felles tekniske spesifikasjonene i 

samsvar med dagens vitenskapelige og tekniske praksis 

er det nødvendig å ajourføre en rekke vitenskapelige og 

tekniske referanser. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 318 av 4.12.2009,  

s. 25, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 164/2012 av 

28. september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 70 av 13.12.2012,  

s. 18. 

(1) EFT L 331 av 7.12.1998, s. 1. 

(2) EFT L 131 av 16.5.2002, s. 17. 

5) Kravene til screeningprøver for påvisning av HIV bør 

presiseres. For å sikre at de felles tekniske 

spesifikasjonene gjenspeiler ytelseskriterier som svarer 

til dagens teknologi, er det nødvendig å legge til krav til 

kombinerte HIV-antigen/-antistoffprøver og en 

ytterligere spesifisering av krav til prøver i forbindelse 

med bestemte analyser. 

6) Vedlegget til vedtak 2002/364/EF bør derfor endres og 

av klarhetshensyn erstattes. 

7) På grunn av en saksbehandlingsfeil ble 

kommisjonsvedtak 2009/108/EF av 3. februar 2009 om 

endring av vedtak 2002/364/EF om felles tekniske 

spesifikasjoner for medisinsk utstyr til in vitro-

diagnostikk(3) vedtatt uten at Europaparlamentet fikk 

anledning til å utøve sin rett til kontroll i henhold til 

artikkel 8 i rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 

om fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den 

gjennomføringsmyndighet som er gitt Kommisjonen(4). 

Vedtak 2009/108/EF bør derfor erstattes med dette 

vedtak. 

8) Produsenter hvis utstyr allerede er brakt i omsetning, 

bør innrømmes en overgangsperiode for å tilpasse seg 

de nye felles tekniske spesifikasjonene. Av hensyn til 

menneskers helse bør produsenter som ønsker det, på 

den annen side kunne anvende de nye felles tekniske 

spesifikasjonene før overgangsperioden utløper. 

9) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 6 nr. 2 i 

rådsdirektiv 90/385/EØF(5) –  

  

(3) EUT L 39 av 10.2.2009, s. 34. 

(4) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. 

(5) EFT L 189 av 20.7.1990, s. 17. 

2017/EØS/26/30 



27.4.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 26/215 

 

GJORT DETTE VEDTAK: 

Artikkel 1 

Vedlegget til vedtak 2002/364/EF erstattes med teksten i 

vedlegget til dette vedtak. 

Artikkel 2 

Vedtak 2009/108/EF oppheves. 

Artikkel 3 

Dette vedtak får anvendelse fra 1. desember 2010 for utstyr 

brakt i omsetning for første gang før 1. desember 2009. 

Det får anvendelse fra 1. desember 2009 for alt annet utstyr. 

Medlemsstatene skal imidlertid tillate at produsenter anvender 

kravene fastsatt i vedlegget før datoene fastsatt i første og annet 

ledd. 

Artikkel 4 

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 27. november 2009. 

For Kommisjonen 

Günter VERHEUGEN 

Visepresident 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG 

FELLES TEKNISKE SPESIFIKASJONER FOR MEDISINSK UTSTYR TIL IN VITRO-DIAGNOSTIKK 

1.  VIRKEOMRÅDE 

 De felles tekniske spesifikasjonene fastsatt i dette vedlegg gjelder for utstyr som er oppført på liste A i 

vedlegg II til direktiv 98/79/EF. 

2.  DEFINISJONER OG BEGREPER 

 (Diagnostisk) følsomhet 

 Sannsynligheten for at utstyret gir et positivt resultat når målmarkøren er til stede. 

 Sant positiv 

 En prøve som man vet er positiv for målmarkøren, og som utstyret har klassifisert riktig. 

 Falskt negativ 

 En prøve som man vet er positiv for målmarkøren, og som utstyret har klassifisert feil. 

 (Diagnostisk) spesifisitet 

 Sannsynligheten for at utstyret gir et negativt resultat ved fravær av målmarkøren. 

 Falskt positiv 

 En prøve som man vet er negativ for målmarkøren, og som utstyret har klassifisert feil. 

 Sant negativ 

 En prøve som man vet er negativ for målmarkøren, og som utstyret har klassifisert riktig. 

 Analytisk følsomhet 

 Analytisk følsomhet kan uttrykkes som påvisningsgrensen, dvs. den minste mengden av målmarkøren som 

kan påvises nøyaktig. 

 Analytisk spesifisitet 

 Med «analytisk spesifisitet» menes metodens evne til å bestemme bare målmarkøren. 

 Nukleinsyreamplifikasjonsteknikk (NAT) 

 I dette dokumentet benyttes forkortelsen «NAT» for teknikker for påvisning og/eller mengdebestemmelse av 

nukleinsyrer enten gjennom amplifikasjon av en målsekvens, amplifikasjon av et signal eller hybridisering. 

 Hurtigprøve 

 Med «hurtigprøve» menes kvalitativt eller semikvantitativt medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk som 

anvendes enkeltvis eller i små serier med ikke-automatiserte metoder, og som er utformet med tanke på å gi et 

hurtig resultat. 

 Robusthet 

 En analysemetodes robusthet uttrykker metodens evne til å forbli upåvirket av små, men tilsiktede variasjoner 

i metodeparametrene og gir en indikasjon på metodens pålitelighet ved normal bruk. 

 Feilrate i hele systemet 

 Med «feilraten i hele systemet» menes feilfrekvensen når hele framgangsmåten gjennomføres etter 

produsentens anvisninger. 

 Bekreftende prøve 

 Med «bekreftende prøve» menes en analyse som brukes til å verifisere et reaktivt resultat fra en 

screeningprøve. 

 Prøve for virustypebestemmelse 

 Med «prøve for virustypebestemmelse» menes en prøve som brukes til typebestemmelse med allerede kjente 

positive prøver, og som ikke brukes til primærdiagnostisering av infeksjon eller til screening.  
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 Prøver for påvisning av HIV-serokonvertering 

 Med «prøver for påvisning av HIV-serokonvertering» menes prøver 

– som er positive for p24-antigen og/eller HIV-RNA, 

– som påvises i alle prøver for antistoff-screening, og 

– som i bekreftende prøver gir positivt eller ubestemt resultat. 

 Prøver for påvisning av tidlig HIV-serokonvertering 

 Med «prøver for påvisning av tidlig HIV-serokonvertering» menes prøver 

– som er positive for p24-antigen og/eller HIV-RNA, 

– som ikke påvises i alle prøver for antistoff-screening, og 

– som i bekreftende prøver gir ubestemt eller negativt resultat. 

3.  FELLES TEKNISKE SPESIFIKASJONER FOR PRODUKTER SOM ER OPPFØRT PÅ LISTE A I 

VEDLEGG II TIL DIREKTIV 98/79/EF 

3.1. Felles tekniske spesifikasjoner for vurdering av ytelsen til reagenser og reagensprodukter for 

påvisning, bekreftelse og mengdebestemmelse av markører for HIV-infeksjon (HIV 1 og 2), HTLV I og 

II samt hepatitt B, C og D i prøver fra mennesker 

 Allmenne prinsipper 

3.1.1.  Utstyr som påviser virusinfeksjoner og som er brakt i omsetning for å brukes til screeningprøver og/eller 

diagnostiske prøver, skal oppfylle kravene til følsomhet og spesifisitet som er fastsatt i tabell 1. Se også 

prinsipp 3.1.11 for screeningprøver. 

3.1.2.  Utstyr som fra produsentens side er beregnet på prøving av andre kroppsvæsker enn serum eller plasma, f.eks. 

urin, spytt osv., skal oppfylle samme krav til følsomhet og spesifisitet i de felles tekniske spesifikasjonene 

som gjelder serum- eller plasmaprøver. Ved vurdering av ytelse skal prøver fra samme individer undersøkes 

både med utstyret som skal godkjennes, og med tilsvarende utstyr for serum eller plasma. 

3.1.3.  Utstyr som fra produsentens side er beregnet til eget bruk, dvs. til hjemmebruk, skal oppfylle samme krav til 

følsomhet og spesifisitet i de felles tekniske spesifikasjonene som gjelder tilsvarende utstyr for yrkesmessig 

bruk. Relevante deler av vurderingen av ytelse skal foretas (eller gjentas) av egnede legfolk for å vurdere 

funksjonen av utstyret og bruksanvisningen. 

3.1.4.  All vurdering av ytelse skal foretas i direkte sammenligning med utstyr som overholder det nåværende 

utviklingstrinn i teknikken. Utstyret som brukes til sammenligningen, skal være CE-merket dersom det er 

brakt i omsetning på tidspunktet for vurderingen av ytelse. 

3.1.5.  Dersom avvikende prøvingsresultater påvises som del av en vurdering, skal disse resultatene etterprøves i den 

grad det er mulig, ved for eksempel å 

– vurdere den avvikende prøven i ytterligere forsøkssystemer, 

– benytte en alternativ metode eller markør, 

– gjennomgå pasientens kliniske status og diagnose og 

– analysere oppfølgingsprøver. 

3.1.6.  Vurderinger av ytelse skal foretas på en populasjon tilsvarende den europeiske populasjon. 

3.1.7.  Positive prøver som brukes i vurderingen av ytelse, skal velges ut slik at de gjenspeiler ulike sykdomsstadier, 

ulike antistoffmønstre, ulike genotyper, ulike undertyper, mutanter osv. 

3.1.8.  Følsomhet med sant positive prøver og serokonverteringsprøver skal evalueres som følger: 

3.1.8.1.  Den diagnostiske følsomheten på det tidlige infeksjonsstadiet (serokonvertering) skal representere det 

nåværende utviklingstrinn i teknikken. Resultatene av tilleggsprøver av samme eller supplerende 

serokonverteringspaneler skal, enten de utføres av det meldte organ eller av produsenten, bekrefte de 

opprinnelige data om vurdering av ytelse (se tabell 1). Serokonverteringspaneler bør starte med én eller flere 

negative blodprøver med korte intervaller mellom prøvene.  
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3.1.8.2.  For utstyr til blodscreening (med unntak av HBsAg- og anti-HBc-prøver) skal alle sant positive prøver 

identifiseres som positive av utstyret som skal CE-merkes (tabell 1). For HBsAg- og anti-HBc-prøver skal det 

nye utstyret ha en samlet ytelse som minst tilsvarer det anerkjente utstyrets ytelse (se 3.1.4). 

3.1.8.3.  For HIV-prøver 

– skal alle prøver for påvisning av HIV-serokonvertering identifiseres som positive, og 

– minst 40 prøver for påvisning av tidlig HIV-serokonvertering skal undersøkes. Resultatene skal svare til 

det nåværende utviklingstrinn i teknikken. 

3.1.9.  For vurdering av ytelsen ved screeningprøver skal 25 positive (om tilgjengelig når det gjelder sjeldne 

infeksjoner) prøver av ferskt serum (tatt samme dag) og/eller plasma (≤ 1 dag etter prøvetaking) undersøkes. 

3.1.10.  Negative prøver som brukes i en vurdering av ytelse, skal defineres slik at de gjenspeiler den målpopulasjon 

prøven er beregnet på, for eksempel blodgivere, sykehuspasienter, gravide kvinner osv. 

3.1.11.  For vurdering av ytelsen ved screeningprøver (tabell 1) skal blodgiverpopulasjoner undersøkes fra minst to 

blodgiversentraler og bestå av etterfølgende blodgivinger som ikke er valgt for å utelukke førstegangsgivere. 

3.1.12.  Utstyret skal ha en spesifisitet på minst 99,5 % for blodgivinger, med mindre annet er angitt i de vedlagte 

tabellene. Spesifisiteten skal beregnes ut fra frekvensen av gjentatte reaktive (dvs. falskt positive) resultater 

hos blodgivere som er negative for målmarkøren. 

3.1.13.  Som en del av vurderingen av ytelse skal utstyr vurderes for å fastslå virkningen av potensielt forstyrrende 

stoffer. Hvilke potensielt forstyrrende stoffer som skal vurderes, vil til en viss grad avhenge av reagensens 

sammensetning og analysens utforming. Potensielt forstyrrende stoffer skal identifiseres som en del av den 

risikoanalyse som kreves i henhold til de grunnleggende krav til alt nytt utstyr, men kan for eksempel omfatte 

– prøver som representerer «beslektede» infeksjoner, 

– prøver fra flergangsfødende, dvs. kvinner som har hatt mer enn én graviditet, eller fra pasienter med positiv 

revmatoid faktor, 

– for rekombinante antigener, humane antistoffer mot komponenter i ekspresjonssystemet, f.eks. anti-E. coli 

eller anti-gjær. 

3.1.14.  For utstyr som av produsenten er beregnet på å brukes med serum og plasma, må vurderingen av ytelse påvise 

at utstyret fungerer like godt med serum som med plasma. Dette skal påvises for minst 50 blodgivinger (25 

positive og 25 negative). 

3.1.15.  For utstyr beregnet på bruk med plasma, skal vurderingen av ytelse verifisere utstyrets ytelse ved bruk av alle 

antikoagulerende midler som ifølge produsenten kan brukes med utstyret. Dette skal påvises for minst 50 

blodgivinger (25 positive og 25 negative). 

3.1.16.  Som del av den obligatoriske risikoanalysen skal den feilraten i hele systemet som gir falskt negative 

resultater, fastsettes gjennom gjentatte analyser av svakt positive prøver. 

3.1.17.  Dersom nytt medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk oppført på liste A i vedlegg II ikke er uttrykkelig 

omfattet av de felles tekniske spesifikasjonene, gjelder de felles tekniske spesifikasjonene for beslektet utstyr. 

Beslektet utstyr kan identifiseres på forskjellig grunnlag, for eksempel på grunnlag av samme eller lignende 

bruksområde eller tilsvarende risiko. 

3.2. Tilleggskrav for kombinerte HIV-antigen/-antistoffprøver 

3.2.1.  Kombinerte HIV-antigen/-antistoffprøver beregnet på påvisning av anti-HIV og p24-antigen som er ment å 

kunne brukes til påvisning av bare p24-antigen, skal følge tabell 1 og 5, herunder kriteriene for analytisk 

følsomhet for p24-antigen. 

3.2.2.  Kombinerte HIV-antigen/-antistoffprøver beregnet på påvisning av anti-HIV og p24-antigen som ikke er ment 

å kunne brukes til påvisning av bare p24-antigen, skal følge tabell 1 og 5, med unntak av kriteriene for 

analytisk følsomhet for p24-antigen. 

3.3. Tilleggskrav for nukleinsyreamplifikasjonsteknikker (NAT) 

 Kriteriene for vurdering av ytelse for NAT-prøver er oppført i tabell 2. 

3.3.1.  For amplifikasjonsprøver for målsekvenser skal en funksjonskontroll som representerer det nåværende 

utviklingstrinn i teknikken, foretas av hver analyseprøve (intern kontroll). Denne kontrollen skal så langt det 

er mulig brukes i hele prosessen, dvs. ekstraksjon, amplifikasjon/hybridisering, påvisning.  
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3.3.2.  Den analytiske følsomhet eller påvisningsgrensen for NAT-prøver skal angis med 95 % positiv 

avskjæringsverdi. Dette er analyttkonsentrasjonen der 95 % av resultatene er positive etter seriefortynninger 

av et internasjonalt referansemateriale, f.eks. en WHO-standard eller et kalibrert referansemateriale. 

3.3.3.  Evne til å påvise genotype skal demonstreres ved hjelp av hensiktsmessig validering av primer- eller 

sondeutforming og skal også valideres gjennom prøving av karakteriserte genotyper. 

3.3.4.  Resultater av kvantitative NAT-prøver skal kunne spores til internasjonale standarder eller kalibrerte 

referansematerialer, dersom slike finnes, og skal oppgis i internasjonale enheter som anvendes på det aktuelle 

bruksområdet. 

3.3.5.  NAT-prøver kan brukes for å påvise virus i antistoff-negative prøver, dvs. pre-serokonverteringsprøver. Virus 

i immunkomplekser kan opptre forskjellig fra frie virus, for eksempel ved sentrifugering. Det er derfor viktig 

at undersøkelsene av robusthet omfatter antistoff-negative prøver (pre-serokonverteringsprøver). 

3.3.6.  Ved undersøkelse av potensiell krysskontaminering skal minst fem serier med vekselvis sterkt positive og 

negative prøver utføres i forbindelse med undersøkelsen av robusthet. De sterkt positive prøvene skal omfatte 

prøver med naturlig forekommende høye virustiter. 

3.3.7.  Feilraten i hele systemet som forårsaker falskt negative resultater, skal bestemmes ved analyse av svakt 

positive prøver. Svakt positive prøver skal inneholde en viruskonsentrasjon som tilsvarer 3 x 95 % positiv 

avskjæringsverdi for viruskonsentrasjonen. 

3.4. Felles tekniske spesifikasjoner for produsentens prøving før frigivelse av reagenser og 

reagensprodukter for påvisning, bekreftelse og mengdebestemmelse i prøver fra mennesker av 

markører for HIV-infeksjon (HIV 1 og 2), HTLV I og II og hepatitt B, C, D (bare immunologiske 

prøver) 

3.4.1.  Produsentens kriterier for prøving før frigivelse skal sikre at alle partier konsekvent påviser de relevante 

antigener, epitoper og antistoffer. 

3.4.2.  Produsentens prøving av partiet med screeningprøver før det frigis skal omfatte minst 100 prøver som er 

negative for den relevante analytten. 

3.5. Felles tekniske spesifikasjoner for vurdering av reagenser og reagensprodukters ytelse med hensyn til 

bestemmelse av følgende blodgruppeantigener: ABO-system ABO1 (A), ABO2 (B), ABO3 (A,B); rhesus 

RH1 (D), RH2 (C), RH3 (E), RH4 (c), RH5 (e) og Kell KEL1 (K) 

 Kriterier for vurdering av reagenser og reagensprodukters ytelse med hensyn til bestemmelse av 

blodgruppeantigener: ABO-system ABO1 (A), ABO2 (B), ABO3 (A,B); rhesus RH1 (D), RH2 (C), RH3 (E), 

RH4 (c), RH5 (e) og Kell KEL1 (K) finnes i tabell 9. 

3.5.1.  All vurdering av ytelse skal foretas i direkte sammenligning med utstyr som overholder det nåværende 

utviklingstrinn i teknikken. Utstyret som brukes til sammenligningen, skal være CE-merket dersom det er 

brakt i omsetning på tidspunktet for vurderingen av ytelse. 

3.5.2.  Dersom avvikende prøvingsresultater påvises som del av en vurdering, skal disse resultatene etterprøves i den 

grad det er mulig, ved for eksempel å 

– vurdere den avvikende prøven i ytterligere analyser, 

– benytte en alternativ metode. 

3.5.3.  Vurderinger av ytelse skal foretas på en populasjon tilsvarende den europeiske populasjon. 

3.5.4.  Positive prøver som brukes i vurdering av ytelse, skal velges ut slik at de avspeiler varierende og svak 

antigenekspresjon. 

3.5.5.  Som en del av vurderingen av ytelse skal utstyr vurderes for å fastslå virkningen av potensielt forstyrrende 

stoffer. Hvilke potensielt forstyrrende stoffer som skal vurderes, vil til en viss grad avhenge av reagensens 

sammensetning og prøvens utforming. Potensielt forstyrrende stoffer skal identifiseres som en del av den 

risikoanalyse som kreves i henhold til de grunnleggende krav til alt nytt utstyr. 

3.5.6.  For utstyr beregnet på bruk med plasma, skal vurderingen av ytelse verifisere utstyrets ytelse ved bruk av alle 

antikoagulerende midler som ifølge produsenten kan brukes med utstyret. Dette skal påvises for minst 50 

blodgivinger. 

3.6. Felles tekniske spesifikasjoner for produsentens prøving før frigivelse av reagenser og 

reagensprodukter for bestemmelse av blodgruppeantigener: ABO-system ABO1 (A), ABO2 (B), ABO3 

(A,B); rhesus RH1 (D), RH2 (C), RH3 (E), RH4 (c), RH5 (e) og Kell KEL1 (K) 

3.6.1.  Produsentens kriterier for prøving før frigivelse skal sikre at alle partier konsekvent påviser de relevante 

antigener, epitoper og antistoffer. 

3.6.2.  Kravene til produsentens prøving av partier før frigivelse er oppført i tabell 10. 
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Tabell 1 

Screeningprøver: anti-HIV 1 og 2, anti-HTLV I og II, anti-HCV, HBsAg, anti-HBc 

  Anti-HIV-1/2 Anti-HTLV-I/II Anti-HCV HBsAg Anti-HBc 

Diagnostisk følsomhet Positive prøver 400 HIV-1 

100 HIV-2 

herunder 40 non-B-

undertyper, alle kjente HIV 

1-undertyper bør 

representeres med minst tre 

prøver per undertype 

300 HTLV-I 

100 HTLV-II 

400 (positive prøver) 

herunder prøver fra ulike 

infeksjonsstadier, som 

gjenspeiler ulike 

antistoffmønstre. 

Genotype 1-4: > 20 prøver 

per genotype (herunder 

undertyper av genotype 4 

non-a); 

5: > 5 prøver; 

6: om tilgjengelig 

400 

herunder undertyper 

400 

herunder vurdering av 

andre HBV-markører 

Serokonverteringspaneler 20 paneler 

10 tilleggspaneler (hos 

meldte organ eller 

produsent) 

Defineres når tilgjengelig 20 paneler 

10 tilleggspaneler (hos 

meldte organ eller 

produsent) 

20 paneler 

10 tilleggspaneler (hos 

meldte organ eller 

produsent) 

Defineres når tilgjengelig 

Analytisk følsomhet Standarder    0,130 IU/ml (andre 

internasjonale standard for 

HBsAg, undertype adw2, 

genotype A, NIBSC-kode: 

00/588) 

 

Spesifisitet Uspesifiserte givere 

(herunder 

førstegangsgivere) 

5000 5000 5000 5000 5000 

Sykehuspasienter 200 200 200 200 200 

Potensielt kryssreagerende 

blodprøver (RF+, 

beslektede virus, gravide 

kvinner osv.) 

100 100 100 100 100 
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Tabell 2 

NAT-prøver for HIV1, HCV, HBV, HTLV I/II (kvalitative og kvantitative; ikke molekylær typebestemmelse) 

HIV1 HCV HBV HTLV I/II 

Godkjenningskriterier 

NAT Kvalitative prøver Kvantitative prøver Kvalitative prøver 

Kvantitative prøver 

Kvalitative prøver 

Kvantitative prøver 

Kvalitative prøver 

Kvantitative prøver 

Som for HIV-

kvantitative 

Som for HIV-

kvantitative 

Som for HIV-

kvantitative 

Følsomhet 

Påvisningsgrense 

Påvisning av 

analytisk følsomhet 

(IU/ml; defineres 

ifølge WHO-

standarder eller 

kalibrert 

referansemateriale) 

Ifølge EP-

retningslinjer for 

validering(1): 

flere 

fortynningsserier 

i grense-

konsentrasjon; 

statistisk analyse 

(f.eks. 

Probitanalyse) på 

grunnlag av minst 

24 replikater; 

beregning av 

95 % 

avskjæringsverdi 

Påvisningsgrense: 

som for 

kvalitative 

prøver: Grense 

for mengde-

bestemmelse: 

fortynninger (halv 

log 10 eller 

mindre) av 

kalibrerte 

referanse-

preparater, 

definisjon av 

nedre og øvre 

grense for 

mengde-

bestemmelse, 

presisjon, 

nøyaktighet, 

«lineært» 

måleområde, 

«dynamisk 

område». 

Reproduserbarhet 

på ulike 

konsentrasjons-

nivåer skal angis 

Ifølge EP-

retningslinjer for 

validering(1): 

flere 

fortynningsserier 

i grense-

konsentrasjon; 

statistisk analyse 

(f.eks. 

Probitanalyse) på 

grunnlag av minst 

24 replikater; 

beregning av 

95 % 

avskjæringsverdi 

 Ifølge EP-

retningslinjer for 

validering(1): 

flere 

fortynningsserier 

i grense-

konsentrasjon; 

statistisk analyse 

(f.eks. 

Probitanalyse) på 

grunnlag av minst 

24 replikater; 

beregning av 

95 % 

avskjæringsverdi 

 Ifølge EP-

retningslinjer for 

validering(1): 

flere 

fortynningsserier 

i grense-

konsentrasjon; 

statistisk analyse 

(f.eks. 

Probitanalyse) på 

grunnlag av minst 

24 replikater; 

beregning av 

95 % 

avskjæringsverdi 

  

Genotype-

/undertype-

påvisning/ 

kvantifiserings-

effektivitet 

Minst 10 prøver 

per undertype (så 

langt de er 

tilgjengelige) 

Fortynningsserier 

av alle relevante 

geno-/undertyper, 

helst av 

referanse-

materialer, så 

langt de er 

tilgjengelige 

Minst 10 prøver 

per genotype (så 

langt de er 

tilgjengelige) 

 Så langt kalibrert 

referanse-

materiale av 

genotype er 

tilgjengelig 

 Så langt kalibrert 

referanse-

materiale av 

genotype er 

tilgjengelig 

  



   

 

N
r. 2

6
/2

2
2
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

2
7

.4
.2

0
1
7
 

 
HIV1 HCV HBV HTLV I/II 

Godkjenningskriterier 

NAT Kvalitative prøver Kvantitative prøver Kvalitative prøver 

Kvantitative prøver 

Kvalitative prøver 

Kvantitative prøver 

Kvalitative prøver 

Kvantitative prøver 

Som for HIV-

kvantitative 

Som for HIV-

kvantitative 

Som for HIV-

kvantitative 

 Cellekultur-

supernatanter 

(kan erstatte 

sjeldne HIV 1-

undertyper) 

Transkripter eller 

plasmider 

kvantifisert 

gjennom egnede 

metoder kan 

brukes. 

       

 Ifølge EP-

retningslinjer for 

validering(1) kan 

in vitro-

transkripter være 

et alternativ 

dersom kalibrert 

referanse-

materiale av 

undertyper er 

tilgjengelig 

 Ifølge EP-

retningslinjer for 

validering(1) kan 

in vitro-

transkripter være 

et alternativ 

dersom kalibrert 

referanse-

materiale av 

undertyper er 

tilgjengelig  

 Ifølge EP-

retningslinjer for 

validering(1) kan 

in vitro-

transkripter være 

et alternativ 

dersom kalibrert 

referanse-

materiale av 

undertyper er 

tilgjengelig 

 Ifølge EP-

retningslinjer for 

validering(1) kan 

in vitro-

transkripter være 

et alternativ 

dersom kalibrert 

referanse-

materiale av 

undertyper er 

tilgjengelig 

  

Diagnostisk 

spesifisitet negative 

prøver 

500 blodgivere 100 blodgivere 500 blodgivere  500 blodgivere  500 individuelle 

blodgivinger 

  

Potensielle 

kryssreaktive 

markører 

Med egnet 

dokumentasjon av 

prøvens 

utforming (f.eks. 

sekvenssammen-

likning) og/eller 

analyse av minst 

10 retrovirus-

positive prøver 

(f.eks. HTLV) fra 

mennesker 

Som for 

kvalitative prøver 

Med egnet 

dokumentasjon av 

prøvens 

utforming og/eller 

analyse av minst 

10 flavivirus-

positive prøver 

(f.eks. HGV, 

YFV) fra 

mennesker 

 Med egnet 

dokumentasjon av 

prøvens 

utforming og/eller 

analyse av minst 

10 andre DNA-

viruspositive 

prøver 

 Med egnet 

dokumentasjon av 

prøvens 

utforming og/eller 

analyse av minst 

10 retrovirus-

positive prøver 

(f.eks. HIV) fra 

mennesker 

  

Robusthet  Som for 

kvalitative prøver 

       

Kryss- Minst 5 serier  Minst 5 serier  Minst 5 serier  Minst 5 serier   
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HIV1 HCV HBV HTLV I/II 

Godkjenningskriterier 

NAT Kvalitative prøver Kvantitative prøver Kvalitative prøver 

Kvantitative prøver 

Kvalitative prøver 

Kvantitative prøver 

Kvalitative prøver 

Kvantitative prøver 

Som for HIV-

kvantitative 

Som for HIV-

kvantitative 

Som for HIV-

kvantitative 

kontaminering med vekselvis 

bruk av sterkt 

positive (kjent for 

å opptre naturlig) 

og negative 

prøver 

med vekselvis 

bruk av sterkt 

positive (kjent for 

å opptre naturlig) 

og negative 

prøver 

med vekselvis 

bruk av sterkt 

positive (kjent for 

å opptre naturlig) 

og negative 

prøver 

med vekselvis 

bruk av sterkt 

positive (kjent for 

å opptre naturlig) 

og negative 

prøver 

Hemming Internkontroll 

helst gjennom 

hele NAT-

prosedyren 

 Internkontroll 

helst gjennom 

hele NAT-

prosedyren 

 Internkontroll 

helst gjennom 

hele NAT-

prosedyren 

 Internkontroll 

helst gjennom 

hele NAT-

prosedyren 

  

Feilraten i hele 

systemet som fører 

til falskt negative 

resultater 

Minst 100 prøver 

tilsatt virus med 3 

× 95 % positiv 

avskjæringsverdi 

for virus-

konsentrasjon 

 Minst 100 prøver 

tilsatt virus med 3 

× 95 % positiv 

avskjæringsverdi 

for virus-

konsentrasjon 

 Minst 100 prøver 

tilsatt virus med 3 

× 95 % positiv 

avskjæringsverdi 

for virus-

konsentrasjon 

 Minst 100 prøver 

tilsatt virus med 3 

× 95 % positiv 

avskjæringsverdi 

for virus-

konsentrasjon 

 99/100 positive 

prøver 

(1) Retningslinjer fra Den europeiske farmakopé. 

Merknad: Kriterier for godkjenning av «feilrate i hele systemet som fører til falskt negative resultater» er 99/100 positive prøver. 

 For kvantitative NAT-prøver skal det utføres en undersøkelse av minst 100 positive prøver som gjenspeiler normale bruksforhold (f.eks. ingen forhåndsutvelging av prøver). Sammenlignende resultater ved bruk av et annet system for 

NAT-prøver skal genereres parallelt. 

 For kvalitative NAT-prøver skal det utføres en undersøkelse av diagnostisk følsomhet ved bruk av minst 10 serokonverteringspaneler. Sammenlignende resultater ved bruk av et annet system for NAT-prøver skal genereres parallelt. 
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 Tabell 3 

Hurtigprøver: anti-HIV 1 og 2, anti-HCV, HBsAg, anti-HBc, anti-HTLV I og II  

  Anti-HIV 1/2 Anti-HCV HBsAg Anti-HBc Anti-HTLV I/II Godkjenningskriterier 

Diagnostisk følsomhet Positive prøver Samme kriterier som 

for screeningprøver 

Samme kriterier som 

for screeningprøver 

Samme kriterier som 

for screeningprøver 

Samme kriterier som 

for screeningprøver 

Samme kriterier som 

for screeningprøver 

Samme kriterier som 

for screeningprøver 

Serokonverterings-

paneler 

Samme kriterier som 

for screeningprøver 

Samme kriterier som 

for screeningprøver 

Samme kriterier som 

for screeningprøver 

Samme kriterier som 

for screeningprøver 

Samme kriterier som 

for screeningprøver 

Samme kriterier som 

for screeningprøver 

Diagnostisk spesifisitet Negative prøver 1000 blodgivinger 1000 blodgivinger 1000 blodgivinger 1000 blodgivinger 1000 blodgivinger ≥ 99 % (anti-HBc: 

≥ 96 %) 

200 kliniske prøver 200 kliniske prøver 200 kliniske prøver 200 kliniske prøver 200 kliniske prøver 

200 prøver fra gravide 

kvinner 

200 prøver fra gravide 

kvinner 

200 prøver fra gravide 

kvinner 

 200 prøver fra gravide 

kvinner 

100 potensielt 

forstyrrende prøver 

100 potensielt 

forstyrrende prøver 

100 potensielt 

forstyrrende prøver 

100 potensielt 

forstyrrende prøver 

100 potensielt 

forstyrrende prøver 
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Tabell 4 

Bekreftende/supplerende prøver for anti-HIV 1 og 2, anti-HTLV I og II, anti-HCV, HBsAg 

  Anti-HIV bekreftende analyse Anti-HTLV bekreftende analyse HCV supplerende analyse HBsAg bekreftende analyse Godkjenningskriterier 

Diagnostisk følsomhet Positive prøver 200 HIV-1 og 100 HIV-2 200 HTLV-I og 100 

HTLV-II 

300 HCV (positive prøver) 300 HBsAg Korrekt identifisering som 

positiv (eller ubestemt), 

ikke negativ 

Herunder prøver fra ulike 

infeksjonsstadier, som 

gjenspeiler ulike 

antistoffmønstre 

 Herunder prøver fra ulike 

infeksjonsstadier, som 

gjenspeiler ulike 

antistoffmønstre. 

Genotype 1–4: > 20 prøver 

(herunder undertyper av 

genotype 4 non-a); 

5: > 5 prøver; 

6: om tilgjengelig 

Herunder prøver fra ulike 

infeksjonsstadier 

20 «sterkt pos»-prøver  

(> 26 IU/ml); 20 prøver i 

avskjæringsområdet 

 

Serokonverteringspaneler 15 

serokonverteringspaneler / 

paneler med lave titer 

 15 

serokonverteringspaneler / 

paneler med lave titer 

15 

serokonverteringspaneler / 

paneler med lave titer 

 

Analytisk følsomhet Standarder    Andre internasjonale 

standard for HBsAg, 

undertype adw2, genotype 

A, NIBSC-kode: 00/588 

 

Diagnostisk spesifisitet Negative prøver 200 blodgivinger 200 blodgivinger 200 blodgivinger 10 falskt positive som er 

tilgjengelige i vurderingen 

av screeningprøvens 

ytelse(1). 

Ingen falskt positive 

resultater / (1) ingen 

nøytralisering 

200 kliniske prøver 

herunder fra gravide 

kvinner 

200 kliniske prøver 

herunder fra gravide 

kvinner 

200 kliniske prøver 

herunder fra gravide 

kvinner 

  

50 potensielt forstyrrende 

prøver, herunder prøver 

med ubestemte resultater i 

andre bekreftende prøver 

50 potensielt forstyrrende 

prøver, herunder prøver 

med ubestemte resultater i 

andre bekreftende prøver 

50 potensielt forstyrrende 

prøver, herunder prøver 

med ubestemte resultater i 

andre supplerende prøver 

50 potensielt forstyrrende 

prøver 

 

(1) Kriterium for godkjenning: ingen nøytralisering for HBsAg bekreftende prøve. 
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Tabell 5 

HIV 1-antigen 

 HIV1-antigenprøve Godkjenningskriterier 

Diagnostisk følsomhet Positive prøver 50 HIV-1 Ag-positive 

50 cellekultursupernatanter, herunder ulike HIV 1-

undertyper og HIV 2 

Korrekt identifikasjon (etter nøytralisering) 

Serokonverteringspaneler 20 serokonverteringspaneler / paneler med lave 

titer 

 

Analytisk følsomhet Standarder HIV-1 p24-antigen, første internasjonale 

referansereagens, NIBSC-kode: 90/636 

≤ 2 IU/ml 

Diagnostisk spesifisitet  200 blodgivinger 

200 kliniske prøver 

50 potensielt forstyrrende prøver 

≥ 99,5 % etter nøytralisering 

Tabell 6 

Prøve for serotype- og genotypebestemmelse: HCV 

 Prøve for serotype- og genotypebestemmelse av HCV Godkjenningskriterier 

Diagnostisk følsomhet Positive prøver 200 (positive prøver) 

herunder prøver fra ulike infeksjonsstadier, som 

gjenspeiler ulike antistoffmønstre. 

Genotype 1–4: > 20 prøver (herunder undertyper 

av genotype 4 non-a); 

5: > 5 prøver; 

6: om tilgjengelig 

> 95 % samsvar mellom serotypebestemmelse og 

genotypebestemmelse 

> 95 % samsvar mellom genotypebestemmelse og 

sekvensering 

Diagnostisk spesifisitet Negative prøver 100  
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Tabell 7 

HBV-markører: anti-HBs, anti-HBc IgM, anti-HBe, HBeAg 

 Anti-HBs Anti-HBc IgM Anti-HBe HBeAg Godkjenningskriterier 

Diagnostisk følsomhet Positive prøver 100 vaksinerte 200 200 200 ≥ 98 % 

100 naturlig infiserte 

personer 

Herunder prøver fra ulike 

infeksjonsstadier 

(akutt/kronisk osv.) 

Godkjenningskriteriene bør 

bare anvendes for prøver 

fra akutte 

infeksjonsstadier. 

Herunder prøver fra ulike 

infeksjonsstadier 

(akutt/kronisk osv.) 

Herunder prøver fra ulike 

infeksjonsstadier 

(akutt/kronisk osv.) 

Serokonverteringspaneler 10 oppfølginger eller anti-

HBs-serokonverteringer 

Når tilgjengelig    

Analytisk følsomhet Standarder WHOs første 

internasjonale 

referansepreparat, 1977; 

NIBSC, Det forente 

kongerike 

  HBe – Referenzantigen 82; 

PEI Tyskland 

Anti-HBs: < 10 mIU/ml 

Diagnostisk spesifisitet Negative prøver 500 

herunder kliniske prøver 

50 potensielt forstyrrende 

prøver 

200 blodgivinger 

200 kliniske prøver 

50 potensielt forstyrrende 

prøver 

200 blodgivinger 

200 kliniske prøver 

50 potensielt forstyrrende 

prøver 

200 blodgivinger 

200 kliniske prøver 

50 potensielt forstyrrende 

prøver 

≥ 98 % 
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Tabell 8 

HDV-markører: anti-HDV, anti-HDV IgM, deltaantigen 

 Anti-HDV Anti-HDV IgM Deltaantigen Godkjenningskriterier 

Diagnostisk følsomhet Positive prøver 100 50 10 ≥ 98 % 

Med spesifisering av HBV-

markører 

Med spesifisering av HBV-

markører 

Med spesifisering av HBV-

markører 

Diagnostisk spesifisitet Negative prøver 200 

herunder kliniske prøver 

50 potensielt forstyrrende prøver 

200 

herunder kliniske prøver 

50 potensielt forstyrrende prøver 

200 

herunder kliniske prøver 

50 potensielt forstyrrende prøver 

≥ 98 %) 

Tabell 9 

Blodgruppeantigener i blodgruppesystemene ABO, Rh og Kell 

 1 2 3 

Spesifisitet Antall prøver per anbefalt metode 
Samlet antall prøver som skal analyseres for et 

produkt som skal lanseres 

Samlet antall prøver som skal analyseres for en ny sammensetning eller ved 

bruk av velkarakteriserte reagenser 

Anti-ABO1 (anti-A), anti-ABO2 (anti-B), anti-ABO3 

(anti-A,B) 

500 3000 1000 

Anti-RH1 (anti-D) 500 3000 1000 

Anti-RH2 (anti-C), anti-RH4 (anti-c), anti-RH3 (anti-E) 100 1000 200 

Anti-RH5 (anti-e) 100 500 200 

Anti-KEL1 (anti-K) 100 500 200 

Godkjenningskriterier: 

Alle ovennevnte reagenser skal vise prøvingsresultater som kan sammenliknes med etablerte reagenser med godkjent ytelse med hensyn til utstyrets angitte reaktivitet. For etablerte reagenser med endret eller utvidet anvendelse eller bruk bør 

ytterligere prøving utføres i samsvar med kravene angitt i kolonne 1 (over). 

Vurdering av anti-D-reagensers ytelse skal omfatte prøver mot et antall svake RH1 (D)-prøver og partielle RH1 (D)-prøver, avhengig av hvilken bruk utstyret er beregnet på. 

Kvalitetskrav: 

Kliniske prøver: 10 % av prøvepopulasjonen 

Neonatale prøver: > 2 % av prøvepopulasjonen 

ABO-prøver: > 40 % A-, B-positive 

«svak D»: > 2 % av RH1 (D)-positive 
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Tabell 10 

Kriterier for frigivelse av reagenser og reagensprodukter for påvisning av blodgruppeantigener i 

blodgruppesystemene ABO, Rh og Kell 

Krav til spesifisitetsprøving for hver reagens 

1. Prøvereagenser 

Blodtypereagenser Minste antall kontrollceller som skal prøves 

 Positive reaksjoner  Negative reaksjoner 

 A1 A2B Ax   B 0  

Anti-ABO1 (anti-A) 2 2 2(*)   2 2  

 B A1B    A1 0  

Anti-ABO2 (anti-B) 2 2    2 2  

 A1 A2 Ax B  0   

Anti-ABO3 (anti-A,B) 2 2 2 2  4   

 R1r R2r Svak D   r’r r’r rr 

Anti-RH1 (anti-D) 2 2 2(*)   1 1 1 

 R1R2 R1r r’r   R2R2 r’r rr 

Anti-RH2 (anti-C) 2 1 1   1 1 1 

 R1R2 R1r r’r   R1R1   

Anti-RH4 (anti-c) 1 2 1   3   

 R1R2 R2r r’r   R1R1 r’r rr 

Anti-RH 3 (anti-E) 2 1 1   1 1 1 

 R1R2 R2r r’r   R2R2   

Anti-RH5 (anti-e) 2 1 1   3   

 Kk     kk   

Anti-KEL1 (anti-K) 4     3   

(*) Bare med anbefalte teknikker når reaktivitet med disse antigenene er angitt. 

Merknad:  Polyklonale reagenser skal prøves i forhold til et bredere cellepanel for å bekrefte spesifisitet og utelukke forekomst av 

uønskede kontaminerende antistoffer. 

Godkjenningskriterier: 

Hvert reagensparti skal vise entydig positive eller negative resultater med alle anbefalte teknikker i samsvar med 

resultatene som er oppnådd på grunnlag av data fra vurderingen av ytelse. 

2. Kontrollmaterialer (røde celler) 

Fenotypen av røde celler som brukes til kontroll av blodtypereagenser i listen over, skal bekreftes ved hjelp av 

godkjent utstyr.» 

 ____________  
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KOMMISJONSBESLUTNING 

av 20. desember 2011 

om endring av vedtak 2002/364/EF om felles tekniske spesifikasjoner for medisinsk utstyr til  

in vitro-diagnostikk 

[meddelt under nummer K(2011) 9398] 

(2011/869/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

98/79/EF av 27. oktober 1998 om medisinsk utstyr til in vitro-

diagnostikk(1), særlig artikkel 5 nr. 3 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Felles tekniske spesifikasjoner for medisinsk utstyr til in 

vitro-diagnostikk er fastsatt i kommisjonsvedtak 

2002/364/EF(2). 

2) Av hensyn til folkehelsen bør det, der det er mulig, 

utarbeides felles tekniske spesifikasjoner for utstyret 

oppført i liste A i vedlegg II til direktiv 98/79/EF. 

3) Prøver for blodscreening, diagnose og bekreftelse for 

variant Creutzfeldt-Jakobs sykdom (vCJD) er tilføyd til 

liste A i vedlegg II til direktiv 98/79/EF ved 

kommisjonsdirektiv 2011/100/EU(3). 

4) Idet det tas hensyn til det nåværende utviklingstrinn i 

teknikken og nåværende vitenskapelig kunnskap om 

variant Creutzfeldt-Jakobs sykdom, kan det utarbeides 

felles tekniske spesifikasjoner for prøver for 

blodscreening for vCJD. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 341 av 22.12.2011,  

s. 63, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 164/2012 av 

28. september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 70 av 13.12.2012,  

s. 18. 

(1) EFT L 331 av 7.12.1998, s. 1. 

(2) EFT L 131 av 16.5.2002, s. 17. 

(3) EUT L 341 av 22.12.2011, s. 50. 

5) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 6 nr. 2 i 

rådsdirektiv 90/385/EØF(4) og nevnt i artikkel 7 nr. 1 i 

direktiv 98/79/EF — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til vedtak 2002/364/EF endres i samsvar med 

vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning får anvendelse fra 1. juli 2012. 

Medlemsstatene skal imidlertid tillate at produsenter anvender 

kravene fastsatt i vedlegget før datoen fastsatt i første ledd i 

denne artikkel. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 20. desember 2011. 

 For Kommisjonen 

 John DALLI 

 Medlem av Kommisjonen 

 

  

(4) EFT L 189 av 20.7.1990, s. 17. 

0000/XXX/00/00 2017/EØS/26/31 

 _____  
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VEDLEGG 

1.  På slutten av avsnitt 3 i vedlegget til vedtak 2002/364/EF tilføyes følgende avsnitt: 

«3.7. Felles tekniske spesifikasjoner for prøver for blodscreening for variant Creutzfeldt-Jakobs sykdom (vCJD) 

 Felles tekniske spesifikasjoner for prøver for blodscreening for variant Creutzfeldt-Jakobs sykdom (vCJD) er fastsatt i tabell 11» 

2.  På slutten av vedlegget til vedtak 2002/364/EF tilføyes følgende tabell: 

«Tabell 11 

Prøver for blodscreening for variant Creutzfeldt-Jakobs sykdom (vCJD) 

 Materiale Antall prøver Godkjenningskriterier 

Analytisk følsomhet vCJD-hjerne som tilsettes plasma fra menneske 

(WHO-referansenummer NHBY0/0003) 

24 replikater av hver av tre fortynninger av 

materialet med WHO-nummer NHBY0/0003 

(1×104, 1×105, 1×106) 

23 av de 24 replikatene påvist ved 

1×104 

vCJD-milt som tilsettes plasma fra menneske (10 % 

milthomogenat — NIBSC-referansenummer 

NHSY0/0009) 

24 replikater av hver av tre fortynninger av 

materialet med NIBSC-nummer NHSY0/0009 

(1×10, 1×102, 1×103) 

23 av de 24 replikatene påvist ved 

1×10 

Diagnostisk følsomhet A)  Prøver fra relevante dyremodeller Så mange prøver som er rimelig mulig og 

tilgjengelig, og minst ti prøver 

90 % 

B)  Prøver fra menneske med kjent klinisk vCJD Så mange prøver som er rimelig mulig og 

tilgjengelig, og minst ti prøver 

90 % 

Bare i tilfeller der det ikke finnes ti tilgjengelige 

prøver: 

— antallet prøver som testes skal være mellom 

seks og ni 

— alle tilgjengelige prøver skal testes 

ikke mer enn ett falskt negativt resultat 

Analytisk spesifisitet Potensielt kryssreagerende blodprøver 100  

Diagnostisk spesifisitet Normale plasmaprøver fra menneske i område med 

lav eksponering for BSE 

5 000 Minst 99,5 %» 

 



Nr. 26/232 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.4.2017 

 

BESLUTNING nr. E3 

av 19. oktober 2011 

om den overgangsperioden som er fastsatt i artikkel 95 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 987/2009 

(2012/C 12/03)(*) 

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR KOORDINERING AV 

TRYGDEORDNINGER HAR  

under henvisning til artikkel 72 bokstav d) i forordning (EF) 

nr. 883/2004 om koordinering av trygdeordninger(1), der det er 

fastsatt at Den administrative kommisjon så langt det er mulig 

skal oppmuntre til bruk av ny teknologi, særlig ved å 

modernisere framgangsmåtene for utveksling av opplysninger 

og tilpasse informasjonsstrømmen mellom institusjonene med 

sikte på elektronisk utveksling, samtidig som det tas hensyn til 

utviklingen innen databehandling i den enkelte medlemsstat, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 987/2009 av 16. september 2009 om fastsettelse av nærmere 

regler for gjennomføring av forordning (EF) nr. 883/2004 om 

koordinering av trygdeordninger(2), der det er fastsatt at Den 

administrative kommisjon har myndighet til å fastlegge 

struktur, innhold, format og nærmere ordninger for utveksling 

av dokumenter og strukturerte elektroniske dokumenter og til å 

fastlegge de praktiske ordningene for elektronisk oversendelse 

av opplysninger, dokumenter eller vedtak til berørte personer, 

under henvisning til artikkel 95 nr. 1 første ledd i forordning 

(EF) nr. 987/2009 om overgangsperioden, der det heter at hver 

medlemsstat kan ha en overgangsperiode for elektronisk 

utveksling av opplysninger, og at disse overgangsperiodene 

ikke skal overstige 24 måneder fra det tidspunkt 

gjennomføringsforordningen trer i kraft, 

under henvisning til artikkel 95 nr. 1 andre ledd i forordning 

(EF) nr. 987/2009, der det er fastsatt at Den administrative 

kommisjon kan avtale en passende forlengelse av disse 

periodene dersom innføringen av nødvendig fellesskaps-

infrastruktur (elektronisk utveksling av trygdeopplysninger – 

EESSI) blir vesentlig forsinket i forhold til gjennomførings-

forordningens ikrafttredelse, 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT C 12 av 14.1.2012, s. 6, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 165/2012 av 28. 

september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), 

se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 70 av 

13.12.2012, s. 20. 

(1) EUT L 166 av 30.4.2004, s. 1. 

(2) EUT L 284 av 30.10.2009, s. 1. 

i samsvar med vilkårene fastsatt i artikkel 71 nr. 2 andre ledd i 

forordning (EF) nr. 883/2004 og  

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 95 i forordning (EF) nr. 987/2009 

tillates det en overgangsperiode på 24 måneder fra det 

tidspunkt forordningen trer i kraft, slik at  

medlemsstatene skal kunne gjennomføre og integrere 

den nødvendige nasjonale infrastrukturen for 

elektroniske utveksling av opplysninger. 

2) I henhold til artikkel 95 i forordning (EF) nr. 987/2009 

får Den administrative kommisjon myndighet til å 

forlenge overgangsperioden for medlemsstatene dersom 

innføringen av fellesskapsinfrastrukturen blir vesentlig 

forsinket. 

3) Den administrative kommisjon har gjort en samlet 

vurdering av prosjektets status, både på EU-plan og 

nasjonalt plan, på grunnlag av analyser fra Europa-

kommisjonen og EESSI-prosjektstyringskomiteen. 

4) Ifølge denne vurderingen er det nødvendig med en 

forlengelse av overgangsperioden for å sikre en effektiv 

innføring av EESSI-systemet, idet det tas hensyn til 

framdriften i forberedelsene både på EU-plan og  

nasjonalt plan, samtidig som det anses at det er i alle 

parters interesse at denne forlengelsen tidsbegrenses. 

5) I betraktning av prosjektets tekniske kompleksitet og de 

ulike mulige gjennomføringsløsningene, alle med ulik 

tidshorisont, mener Den administrative kommisjon at 

overgangsperioden bør forlenges med 24 måneder ut 

over den perioden som er fastsatt i artikkel 95 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 987/2009.  

2017/EØS/26/32 
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6) Den administrative kommisjon oppfordrer likevel 

medlemsstatene til å starte den elektroniske  

utvekslingen av opplysninger så snart som mulig, uten 

unødig opphold, for i størst mulig grad å begrense den 

perioden der opplysninger utveksles både på papir og 

elektronisk, i samsvar med de mellomliggende  

milepæler som Den administrative kommisjon skal 

fastsette på grunnlag av et forslag fra EESSI-

prosjektstyringskomiteen. 

7) Den administrative kommisjon oppfordrer EESSI-

prosjektstyringskomiteen til å utarbeide hensiktsmessige 

overvåkingsverktøy, foreslå mellomliggende milepæler 

og overvåke nøye framdriften i gjennomføringen av 

EESSI i hver enkelt medlemsstat i løpet av den 

forlengede perioden. 

8) I samsvar med artikkel 95 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 987/2009 kan Den administrative kommisjon  

revurdere denne beslutningen på grunnlag av EESSI-

prosjektstyringskomiteens overordnede planlegging og 

analyser. 

9) Beslutning nr. E1 av 12. juni 2009 om utveksling av 

opplysninger nevnt i artikkel 4 i europaparlaments og 

rådsforordning (EF) nr. 987/2009(1) får fortsatt 

tilsvarende anvendelse i den forlengede perioden  

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

1.  De overgangsperiodene som er nevnt i artikkel 95 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 987/2009 for full elektronisk utveksling av 

opplysninger mellom medlemsstatene, forlenges med 24 

måneder fram til 30. april 2014. 

2.  Denne beslutning skal kunngjøres i Den europeiske 

unions tidende. Denne beslutning får anvendelse fra den første 

dag i måneden etter at den er kunngjort i Den europeiske unions 

tidende. 

 Elżbieta ROŻEK 

 Leder for Den administrative kommisjon 

  

(1) EUT C 106 av 24.4.2010, s. 9. 

 __________  
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BESLUTNING nr. U4 

av 13. desember 2011 

om framgangsmåtene for refusjon i henhold til artikkel 65 nr. 6 og 7 i forordning (EF) nr. 883/2004 

og artikkel 70 i forordning (EF) nr. 987/2009 

(2012/C 57/04)(*) 

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR KOORDINERING AV 

TRYGDEORDNINGER HAR — 

under henvisning til artikkel 72 bokstav a) i europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om 

koordinering av trygdeordninger, der det er fastsatt at Den 

administrative kommisjon har ansvaret for å behandle alle 

administrative spørsmål eller fortolkningsspørsmål som oppstår 

som en følge av bestemmelsene i forordning (EF) nr. 883/2004 

og forordning (EF) nr. 987/2009, 

under henvisning til artikkel 65 nr. 6 og 7 i forordning (EF) nr. 

883/2004, 

under henvisning til artikkel 70 i forordning (EF) nr. 987/2009, 

i samsvar med vilkårene fastsatt i artikkel 71 nr. 2 annet ledd i 

forordning (EF) nr. 883/2004 og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved artikkel 65 i forordning (EF) nr. 883/2004 innføres 

det en refusjonsordning med det formål å skape en mer 

rettferdig finansiell fordeling mellom medlemsstatene 

når det gjelder arbeidsløse som er bosatt i en annen 

medlemsstat enn den kompetente stat. Refusjonen skal 

kompensere for den finansielle tilleggsbyrden for 

bostedsstaten som gir ytelser ved arbeidsløshet i 

henhold til artikkel 65 nr. 5 bokstav a) i forordning (EF) 

nr. 883/2004 uten å ha mottatt noe bidrag fra 

vedkommende da han/hun sist utførte arbeid i en annen 

medlemsstat. 

2) Ytelser ved arbeidsløshet som gis i henhold til 

artikkel 65 nr. 5 bokstav a) i forordning (EF) 

nr. 883/2004 av bostedsstaten innenfor det angitte 

tidsrommet, skal refunderes av den stat hvis lovgivning 

den arbeidsløse person sist var undergitt, uavhengig av 

vilkårene for rett til ytelser ved arbeidsløshet som er 

fastsatt i sistnevnte stats lovgivning. 

3) I henhold til artikkel 65 nr. 6 fjerde punktum i 

forordning (EF) nr. 883/2004 kan tidsrommet for 

eksport av ytelser etter nr. 5 bokstav b) i samme artikkel 

trekkes fra tidsrommet for refusjon, mens andre tidsrom 

der vedkommende har mottatt ytelser ved arbeidsløshet 

fra den staten der han/hun sist utførte arbeid (særlig etter 

artikkel 65 nr. 1 eller etter artikkel 65 nr. 2 siste 

punktum i forordning (EF) nr. 883/2004), ikke skal 

trekkes fra. 

4) God praksis som er fastsatt i fellesskap, vil bidra til et 

raskt og effektivt refusjonsoppgjør mellom 

institusjonene. 

5) Institusjonene trenger åpenhet og veiledning for å sikre 

en enhetlig og konsekvent anvendelse av EU-

bestemmelsene om framgangsmåter for refusjon i 

henhold til artikkel 65 nr. 6 og 7 i forordning (EF) 

nr. 883/2004 og artikkel 70 i forordning (EF) 

nr. 987/2009 — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

I. ALLMENNE PRINSIPPER FOR FRAMGANGSMÅTEN FOR 

REFUSJON 

1.  Når en berørt person er gitt ytelser ved arbeidsløshet i 

henhold til artikkel 65 nr. 5 bokstav a) i forordning (EF) 

nr. 883/2004 (heretter kalt «grunnforordningen») av sin 

bostedsstat, er det i refusjonsbestemmelsene i nr. 6 og 7 i 

nevnte artikkel fastsatt at den finansielle byrden skal deles 

mellom bostedsstaten (heretter kalt «kreditorstaten») og den 

medlemsstat hvis lovgivning den arbeidsløse personen sist var 

undergitt (heretter kalt «debitorstaten»). 

2.  Et krav om refusjon kan ikke avvises med den 

begrunnelsen at den berørte personen ikke ville hatt rett til 

ytelser ved arbeidsløshet i henhold til den nasjonale 

lovgivningen i debitorstaten. 

3.  Kreditorstaten kan kreve refusjon bare dersom den 

berørte personen har tilbakelagt tid med lønnet arbeid eller 

selvstendig virksomhet i debitorstaten før han/hun ble 

arbeidsløs, og forutsatt at denne tiden gir rett til ytelser ved 

arbeidsløshet i sistnevnte stat. 

2017/EØS/26/33 

 ___________________  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT C 57 av 25.2.2012, s. 4, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 166/2012 av  

28. september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI 

(Trygd), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 70 

av 13.12.2012, s. 20. 
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II. FASTSETTELSE AV TIDSROMMET FOR REFUSJON 

1.  Tidsrommet på tre eller fem måneder som det kan kreves 

refusjon for, som nevnt i artikkel 65 nr. 6 og 7 i 

grunnforordningen (heretter kalt «tidsrommet for refusjon»), 

begynner den første dagen ytelser ved arbeidsløshet faktisk skal 

utbetales. Tidsrommet for refusjon opphører når tidsfristen i 

artikkel 65 nr. 6 og 7 i grunnforordningen (tre eller fem 

måneder) utløper, uavhengig av en eventuell reduksjon, 

midlertidig stans eller bortfall av retten til eller utbetalingen av 

ytelsen innenfor nevnte tidsrom i henhold til kreditorstatens 

lovgivning. 

2.  Et nytt krav om refusjon kan bare framsettes når den 

berørte personen oppfyller kravene for ny rett til ytelse i 

henhold til kreditorstatens lovgivning i samsvar med artikkel 65 

nr. 5 bokstav a) i grunnforordningen, dersom denne retten ikke 

er en videreføring av en tidligere avgjørelse om tilståelse av 

ytelser ved arbeidsløshet. 

3.  Uten hensyn til artikkel 65 nr. 6 fjerde punktum i 

grunnforordningen skal ingen andre tidsrom der det er mottatt 

ytelser ved arbeidsløshet i henhold til debitorstatens lovgivning, 

trekkes fra tidsrommet for refusjon. 

III. FORLENGELSE AV TIDSROMMET FOR REFUSJON I 

HENHOLD TIL ARTIKKEL 65 NR. 7 I 

GRUNNFORORDNINGEN 

1.  I henhold til artikkel 65 nr. 7 i grunnforordningen skal 

tidsrommet for refusjon forlenges til fem måneder forutsatt at 

den berørte personen har tilbakelagt minst 12 måneder med 

lønnet arbeid eller selvstendig virksomhet som ville gitt rett til 

ytelser ved arbeidsløshet, i løpet av de foregående 24 måneder 

før dagen da ytelser ved arbeidsløshet faktisk skal utbetales. 

2.  Forlengelse av tidsrommet for refusjon i henhold til 

artikkel 65 nr. 7 i grunnforordningen kan ikke avslås med den 

begrunnelsen at den berørte personen ikke ville hatt rett til 

ytelser ved arbeidsløshet i henhold til den nasjonale 

lovgivningen i debitorstaten. 

IV. FASTSETTELSE AV HØYESTE BELØP FOR REFUSJON I 

HENHOLD TIL ARTIKKEL 70 I FORORDNING (EF) 

NR. 987/2009 (HERETTER KALT 

«GJENNOMFØRINGSFORORDNINGEN») 

1.  Det høyeste beløpet som kan refunderes mellom 

medlemsstatene oppført i vedlegg 5 til gjennomførings-

forordningen og nevnt i artikkel 70 siste punktum i nevnte 

forordning, skal meldes til Den administrative kommisjon innen 

seks måneder etter utløpet av det aktuelle kalenderåret. 

Underretningen skal gis av hver medlemsstat som er oppført i 

vedlegg 5, og skal inneholde det høyeste gyldige beløpet for det 

aktuelle kalenderåret og en beskrivelse av den metoden som er 

brukt til å beregne beløpet. 

V. DIVERSE BESTEMMELSER 

1.  Når et krav om refusjon er meddelt debitorstaten, vil 

enhver senere endring av beløpet for ytelser ved arbeidsløshet 

som kan refunderes, og som har tilbakevirkende kraft i samsvar 

med lovgivningen i kreditorstaten, ikke ha noen innvirkning på 

kreditorstatens krav. 

2.  Det «samlede beløp» av ytelsene som gis av institusjonen 

på bostedet (artikkel 65 nr. 6 andre punktum i 

grunnforordningen), omfatter kreditorstatens samlede utgifter 

til ytelser ved arbeidsløshet før eventuelle fradrag (bruttobeløp). 

VI. SLUTTBESTEMMELSER 

1.  Refusjonsbestemmelsene i artikkel 65 nr. 6 og 7 i 

grunnforordningen gjelder bare ytelser som er tilstått på 

grunnlag av artikkel 65 nr. 5 bokstav a) i grunnforordningen. 

2.  Ved anvendelsen av framgangsmåtene for refusjon skal 

det veiledende prinsipp være godt samarbeid mellom 

institusjonene, pragmatisme og fleksibilitet. 

3.  Denne beslutning skal kunngjøres i Den europeiske 

unions tidende. 

4.  Denne beslutning får anvendelse fra den første dag i den 

andre måned etter at den er kunngjort, på alle krav om refusjon 

som ikke er gjort opp før den datoen. 

 Leder for Den administrative kommisjon 

 Elżbieta ROŻEK 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2010/73/EU 

av 24. november 2010 

om endring av direktiv 2003/71/EF om det prospekt som skal offentliggjøres når verdipapirer legges 

ut til offentlig tegning eller opptas til notering, og om endring av direktiv 2004/109/EF om 

harmonisering av innsynskrav med hensyn til opplysninger om utstedere av verdipapirer som er 

opptatt til notering på et regulert marked(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 50 og 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

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

etter den ordinære regelverksprosessen(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) På sitt møte 8. og 9. mars 2007 vedtok Det europeiske 

råd at den administrative byrden for selskaper bør 

reduseres med 25 % innen 2012 for å styrke 

konkurranseevnen til selskaper i Unionen. 

2) Kommisjonen har påpekt at noen av forpliktelsene som 

er fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/71/EF(4), kan medføre for tunge byrder for 

selskaper. 

3) Disse forpliktelsene bør gjennomgås for å redusere til et 

nødvendig minstenivå den byrden som pålegges 

selskaper i Unionen, uten at det går ut over 

investorvernet og verdipapirmarkedenes virkemåte i 

Unionen. 

4) I henhold til direktiv 2003/71/EF skal Kommisjonen 

foreta en vurdering av anvendelsen av nevnte direktiv 

fem år etter datoen for dets ikrafttredelse og eventuelt 

legge fram forslag til endringer. Vurderingen har vist at 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 327 av 11.12.2010,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 167/2012 av  

28. september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX 

(Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 70 av 13.12.2012, s. 22. 

(1) Uttalelse avgitt 18. februar 2010 (ennå ikke offentliggjort i EUT). 

(2) EUT C 19 av 26.1.2010, s. 1. 

(3) Europaparlamentets holdning av 17. juni 2010 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 11. oktober 2010. 

(4) EUT L 345 av 31.12.2003, s. 64. 

visse deler av direktiv 2003/71/EF bør endres for å 

forenkle og forbedre anvendelsen av direktivet, øke dets 

effektivitet og forbedre Unionens internasjonale 

konkurranseevne og på den måten bidra til å redusere 

den administrative byrden. 

5) Som følge av konklusjonene i rapporten fra 

høynivågruppen for finanstilsyn i EU («de Larosière-

rapporten») framla Kommisjonen 23. september 2009 

konkrete forslag til regelverk for å opprette et europeisk 

finanstilsynssystem som består av et nett av nasjonale 

finanstilsyn som samarbeider med nye europeiske 

tilsynsmyndigheter. En av disse nye myndighetene, Den 

europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske 

verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), erstatter 

Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn. 

6) Beregningsmåten for den øvre beløpsgrensen for tilbud i 

direktiv 2003/71/EF bør presiseres av hensyn til 

rettssikkerheten og effektiviteten. Samlet vederlag for 

visse tilbud nevnt i direktivet bør beregnes på 

unionsplan. 

7) I forbindelse med private plasseringer av verdipapirer 

bør verdipapirforetak og kredittinstitusjoner ha rett til å 

behandle som profesjonelle investorer de personer eller 

enheter som beskrives i avsnitt I nr. 1-4 i vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EC 

av 21. april 2004 om markeder for finansielle 

instrumenter(5), samt andre personer eller enheter som 

behandles som profesjonelle kunder eller er anerkjent 

som kvalifiserte motparter i samsvar med direktiv 

2004/39/EF. Verdipapirforetak som har tillatelse til 

fortsatt å anse eksisterende profesjonelle kunder som 

sådanne i samsvar med artikkel 71 nr. 6 i direktiv 

2004/39/EF, bør ha rett til å behandle disse kundene 

som profesjonelle investorer i henhold til dette direktiv. 

En slik harmonisering av de relevante bestemmelser i 

direktiv 2003/71/EF og 2004/39/EF vil sannsynligvis 

gjøre det mindre innviklet og kostbart for 

verdipapirforetak å foreta private plasseringer, ettersom 

foretakene på grunnlag av sine egne lister over 

profesjonelle kunder og kvalifiserte motparter vil kunne 

definere de personer eller enheter som er målgruppe for 

deres plasseringer. Utstederen bør kunne anvende listen 

over profesjonelle kunder og kvalifiserte motparter som 

  

(5) EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1. 

2017/EØS/26/34 
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er utarbeidet i samsvar med vedlegg II til direktiv 

2004/39/EF. Definisjonen av profesjonelle investorer i 

direktiv 2003/71/EF bør derfor utvides til å omfatte 

disse personene og enhetene, og separate 

registerordninger bør ikke lenger opprettholdes. 

8) Å sikre at unionsretten anvendes riktig og fullstendig, er 

en viktig forutsetning for å oppnå integrerte, 

formålstjenlige og velfungerende finansmarkeder. Det 

forventes at opprettelsen av Den europeiske 

tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet) vil bidra til at dette målet nås 

gjennom utarbeiding av et felles regelsett og ved å 

fremme en mer samordnet tilnærming når det gjelder 

kontroll og godkjenning av prospekter. Kommisjonen 

bør foreta en gjennomgåelse av artikkel 2 nr. 1 

bokstav m) ii) i direktiv 2003/71/EC når det gjelder 

begrensningen knyttet til fastsettelse av hjemstat ved 

utstedelse av ikke-aksjerelaterte verdipapirer med 

pålydende verdi under 1 000 euro. Etter gjennomgåelsen 

bør Kommisjonen vurdere om bestemmelsen skal 

beholdes eller oppheves. 

9) Terskelverdien på 50 000 euro i artikkel 3 nr. 2 

bokstav c) og d) i direktiv 2003/71/EF gjenspeiler ikke 

lenger skillet mellom småinvestorer og profesjonelle 

investorer når det gjelder investeringskapasitet, ettersom 

det har vist seg at selv småinvestorer nylig har foretatt 

investeringer på over 50 000 euro i én enkelt 

transaksjon. Av den grunn er det hensiktsmessig å øke 

nevnte terskelverdi og i overensstemmelse med dette 

endre andre bestemmelser der denne terskelverdien er 

nevnt. Tilsvarende justeringer bør foretas i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF(1). Etter 

at disse justeringene er foretatt og idet det tas hensyn til 

obligasjonenes gjenstående løpetid, bør det utarbeides 

en overgangsbestemmelse i forbindelse med artikkel 8 

nr. 1 bokstav b), artikkel 18 nr. 3 og artikkel 20 nr. 6 i 

direktiv 2004/109/EF for obligasjoner med en 

pålydende verdi per enhet på minst 50 000 euro som 

allerede var opptatt til notering på et regulert marked i 

Unionen før dette direktiv trer i kraft. 

10) Et gyldig prospekt som er utarbeidet av utstederen eller 

personen som har ansvar for å utarbeide prospektet, og 

som er tilgjengelig for offentligheten på tidspunktet for 

den endelige plasseringen av verdipapirene gjennom 

finansformidlere eller ved et påfølgende videresalg av 

verdipapirene, skal inneholde tilstrekkelige 

opplysninger til at investorene kan treffe velfunderte 

investeringsbeslutninger. Finansformidlere som 

plasserer eller senere videreselger verdipapirene, bør 

derfor kunne anvende det opprinnelige prospektet som 

  

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

er offentliggjort av utstederen eller personen som har 

ansvar for å utarbeide prospektet, så lenge det er gyldig 

og inneholder de nødvendige tillegg i samsvar med 

artikkel 9 og 16 i direktiv 2003/71/EF, og forutsatt at 

utstederen eller personen som har ansvar for å utarbeide 

prospektet, samtykker i at dette prospektet anvendes. 

Utstederen eller personen som har ansvar for å utarbeide 

prospektet, bør kunne stille vilkår i forbindelse med 

samtykket. Samtykket og eventuelle vilkår knyttet til det 

bør gis i form av en skriftlig avtale mellom de berørte 

parter som gjør det mulig for relevante parter å vurdere 

om videresalget eller den endelige plasseringen av 

verdipapirer er i samsvar med avtalen. Dersom det er 

gitt samtykke til å anvende prospektet, bør utstederen 

eller personen som har ansvar for å utarbeide prospektet, 

være ansvarlig for opplysningene som gis i det, og, 

dersom dette gjelder et grunnprospekt, for å skaffe til 

veie og registrere de endelige vilkår, og det bør ikke 

kreves noe nytt prospekt. Dersom utstederen eller 

personen som har ansvar for å utarbeide det 

opprinnelige prospektet, ikke samtykker i at det 

anvendes, bør det kreves at finansformidleren 

offentliggjør et nytt prospekt. I så fall bør 

finansformidleren være ansvarlig for opplysningene i 

prospektet, herunder alle opplysninger som er innført 

gjennom henvisninger, og, dersom dette gjelder et 

grunnprospekt, de endelige vilkår. 

11) For å muliggjøre en effektiv anvendelse av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF av 

28. januar 2003 om innsidehandel og 

markedsmanipulering (markedsmisbruk)(2), direktiv 

2003/71/EF og direktiv 2004/109/EF og for å klarlegge 

underliggende problemer med differensiering og 

overlapping bør Kommisjonen framlegge en definisjon 

av henholdsvis «primærmarked», «sekundærmarked» og 

«tilbud til offentligheten». 

12) Ansvarsordningene i medlemsstatene er svært ulike på 

grunn av nasjonal myndighet innenfor sivilrettslig 

lovgivning. For å gjøre det mulig å identifisere og 

overvåke ordningene i medlemsstatene bør 

Kommisjonen utarbeide en sammenligningstabell som 

viser medlemsstatenes ordninger. 

13) I henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav d) i direktiv 

2003/71/EF skal plikten til å offentliggjøre et prospekt 

ikke gjelde aksjer som tilbys, tildeles eller skal tildeles 

vederlagsfritt til eksisterende aksjeeiere. I henhold til 

artikkel 3 nr. 2 bokstav e) i nevnte direktiv skal et tilbud 

med et samlet vederlag på under 100 000 euro helt 

unntas fra kravet om å offentliggjøre et prospekt. 

Unntaket i artikkel 4 nr. 1 bokstav d) er derfor 

overflødig, ettersom et tilbud som er vederlagsfritt, 

omfattes av virkeområdet for artikkel 3 nr. 2 bokstav e).  

  

(2) EUT L 96 av 12.4.2003, s. 16. 
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14) De nåværende unntakene for verdipapirer som tilbys, 

tildeles eller skal tildeles til nåværende eller tidligere 

ansatte eller medlemmer av ledelsen, er for restriktive til 

at de er nyttige for et betydelig antall arbeidsgivere i 

Unionen som har aksjeordninger for medarbeidere. I 

Unionen er medarbeidernes medbestemmelse særlig 

viktig for små og mellomstore bedrifter (SMB-er), der 

hver enkelt ansatt kan spille en betydelig rolle for 

selskapets framgang. Det bør derfor ikke kreves at det 

framlegges et prospekt for tilbud i forbindelse med en 

aksjeordning for medarbeidere i et selskap i Unionen. 

Dersom verdipapirene ikke er opptatt til notering, er 

utstederen ikke underlagt en tilfredsstillende, løpende 

opplysningsplikt og regler for markedsmisbruk. 

Arbeidsgivere eller deres tilknyttede foretak bør derfor 

oppdatere dokumentet nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav e) 

i direktiv 2003/71/EF dersom det er nødvendig for en 

tilfredsstillende vurdering av verdipapirene. Unntaket 

bør utvides til også å omfatte tilbud til offentligheten og 

søknader om opptak til notering fra selskaper registrert 

utenfor Unionen, når deres verdipapirer er opptatt til 

notering enten på et regulert marked eller på et marked i 

en tredjestat. For at unntaket skal få anvendelse i det 

siste tilfellet, må Kommisjonen ha truffet en positiv 

beslutning om likeverdighet for de rettslige og 

tilsynsmessige rammene i tredjestatens tilsvarende 

markedslovgivning. Dette bør gi arbeidstakere i 

Unionen tilgang til løpende opplysninger om selskapet. 

15) Sammendraget av prospektet bør være en viktig 

informasjonskilde for småinvestorer. Det bør inngå som 

en selvstendig del av prospektet og være kort, enkelt, 

klart og lett forståelig for målgruppen av investorer. Det 

bør inneholde de nøkkelopplysninger investorer trenger 

for å kunne avgjøre hvilke tilbud av verdipapirer og 

opptak til notering som skal vurderes nærmere. Disse 

nøkkelopplysningene bør formidle de vesentligste 

egenskaper ved og risikoer knyttet til utstederen, 

eventuelle garantister og verdipapirene som tilbys eller 

opptas til notering på et regulert marked. Det bør også 

inneholde tilbudets allmenne vilkår, herunder anslåtte 

utgifter som utsteder eller tilbyder pålegger investor, og 

angi de samlede anslåtte utgiftene, ettersom disse kan 

være betydelige. Det bør videre opplyse investoren om 

eventuelle rettigheter knyttet til verdipapirene og om 

risikoene knyttet til en investering i det berørte 

verdipapiret. Sammendragets format bør fastsettes på en 

måte som gjør det mulig å sammenligne sammendrag 

for lignende produkter, gjennom å sikre at likeverdige 

opplysninger alltid finnes på samme sted i 

sammendraget. 

16) Medlemsstatene skal sikre at erstatningsansvar ikke skal 

påhvile en person utelukkende på grunnlag av 

sammendraget, herunder eventuelle oversettelser av det, 

med mindre det er villedende, unøyaktig eller i 

uoverensstemmelse med de relevante delene av 

prospektet. Sammendraget bør inneholde en klar 

advarsel om dette. 

17) Det er hensiktsmessig å presisere at de endelige vilkår i 

et grunnprospekt utelukkende bør inneholde 

opplysninger om verdipapirdokumentet som er særlige 

for utstedelsen, og som kun kan fastslås i forbindelse 

med den enkelte utstedelsen. Slike opplysninger kan for 

eksempel omfatte ISIN (International Securities 

Identification Number), pris ved utstedelse, utløpsdato, 

eventuelle kuponger, utøvelsestidspunkt, utøvelseskurs, 

innløsningskurs og andre vilkår som ikke var kjent da 

prospektet ble utarbeidet. Andre nye opplysninger som 

kan påvirke vurderingen av utstederen og verdipapirene, 

bør som regel inngå i et tillegg til prospektet. For å 

oppfylle plikten til å gi nøkkelopplysninger også i 

forbindelse med grunnprospekter bør utstedere 

kombinere sammendraget med relevante deler av de 

endelige vilkår på en måte som er lett tilgjengelig for 

investorer. I slike tilfeller bør det ikke kreves særskilt 

godkjenning. 

18) For å effektivisere utstedelser med fortrinnsrett av 

egenkapitalinstrumenter og ta tilstrekkelig hensyn til 

utstedernes størrelse uten at det påvirker investorvernet, 

bør det innføres en ordning med forholdsmessig 

opplysningsplikt for aksjer som tilbys til eksisterende 

aksjeeiere som enten kan tegne disse aksjene eller selge 

tegningsretten for aksjene, for tilbud fra SMB-er og 

utstedere med lav markedsverdi (det vil si små selskaper 

som har aksjer som er opptatt til notering på et regulert 

marked) og for tilbud av ikke-aksjerelaterte verdipapirer 

nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav j) i direktiv 2003/71/EF 

som utstedes av kredittinstitusjoner. Dersom slike 

kredittinstitusjoner utsteder verdipapirer under grensen 

fastsatt i nevnte artikkel, men velger å slutte seg til 

regelverket i dette direktiv og dermed utarbeider et 

prospekt, bør de ha rett til å være omfattet av den 

relevante ordningen med forholdsmessig 

opplysningsplikt. Ordningen med forholdsmessig 

opplysningsplikt for utstedelser med fortrinnsrett bør 

gjelde når aksjene som tilbys, er av samme klasse som 

de av utstederens aksjer som er opptatt til notering enten 

på et regulert marked eller i en multilateral 

handelsfasilitet som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 15 i 

direktiv 2004/39/EF, så lenge fasiliteten er underlagt en 

tilfredsstillende, løpende opplysningsplikt og regler for 

markedsmisbruk. Den europeiske tilsynsmyndighet 

(Den europeiske verdipapir- og markedstilsyns-

myndighet) bør utstede retningslinjer om disse vilkårene 

for å sikre ensartet tilnærming fra vedkommende 

myndigheter. 

19) Medlemsstatene offentliggjør omfattende opplysninger 

om sin finansielle stilling, og disse er vanligvis 

tilgjengelige for offentligheten. Dersom en medlemsstat 
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er garantist for et tilbud av verdipapirer, bør utstederen 

ikke være pålagt å gi opplysninger i prospektet om den 

medlemsstat som opptrer som garantist. 

20) For å øke rettssikkerheten bør et prospekt være gyldig 

fra det tidspunkt det godkjennes, ettersom dette 

tidspunktet lett kan kontrolleres av vedkommende 

myndighet. For å øke fleksibiliteten bør dessuten 

utstederne kunne oppdatere registreringsdokumentet i 

samsvar med framgangsmåten for tillegg til prospekter. 

21) Ikrafttredelsen av direktiv 2004/109/EF har ført til at 

utstederens plikt i henhold til direktiv 2003/71/EF til 

hvert år å framlegge et dokument som inneholder eller 

viser til alle opplysninger som er offentliggjort i løpet av 

de seneste tolv månedene før prospektet utstedes, er blitt 

en dobbel plikt, og den bør derfor utgå. Et 

registreringsdokument bør følgelig oppdateres ved hjelp 

av et tillegg eller et verdipapirdokument i stedet for å bli 

oppdatert i samsvar med artikkel 10 i 

direktiv 2003/71/EF. 

22) Internett sikrer enkel tilgang til opplysninger. For å sikre 

bedre tilgang for investorer bør prospektet alltid 

offentliggjøres i elektronisk form på det relevante 

nettsted. Når en annen person enn utstederen har ansvar 

for å utarbeide prospektet, bør det være tilstrekkelig at 

denne personen offentliggjør prospektet på sitt nettsted. 

23) For å øke rettssikkerheten bør det avklares når kravet 

om å offentliggjøre et tillegg til prospektet og retten til 

tilbakekalling opphører. Disse bestemmelsene bør 

vurderes særskilt. Plikten til å tilføye et tillegg til et 

prospekt bør opphøre ved tilbudsperiodens endelige 

utløp eller på det tidspunkt handelen med verdipapirene 

på et regulert marked begynner, alt etter hva som 

inntreffer sist. Retten til å tilbakekalle en godkjenning 

bør på den annen side få anvendelse bare når prospektet 

gjelder innbydelse til offentlig tegning av verdipapirer 

og den nye omstendigheten, feilen eller unøyaktigheten 

oppstod før tilbudets endelige avslutning og før 

verdipapirene overdras. Retten til tilbakekalling er 

dermed knyttet til tidspunktet for den nye 

omstendigheten, feilen eller unøyaktigheten som ligger 

til grunn for et tillegg, og forutsetter at den utløsende 

hendelsen inntraff mens tilbudet var åpent og før 

verdipapirene overdras. 

24) I forbindelse med tillegg til prospekter vil en 

harmonisering på unionsplan av tidsrammen for 

investorers utøvelse av retten til å tilbakekalle sine 

tidligere godkjenninger skape sikkerhet for utstedere 

som tilbyr verdipapirer på tvers av landegrensene. For å 

gi utstedere fra medlemsstater med tradisjon for en 

lengre tidsramme en viss fleksibilitet bør utstederen 

eller tilbyderen på frivillig basis kunne utvide 

tidsrammen for utøvelse av denne retten. For å øke 

rettssikkerheten bør det i tillegget til prospektet angis 

når retten til tilbakekalling opphører. 

25) Den myndighet som har ansvar for å godkjenne 

prospektet, bør også underrette utstederen eller personen 

som har ansvar for å utarbeide prospektet, om 

godkjenningsbeviset for prospektet som oversendes 

myndighetene i vertsstaten i samsvar med direktiv 

2003/71/EF, slik at utstederen eller personen som har 

ansvar for å utarbeide prospektet, kan være sikker på om 

og når en underretning faktisk er sendt. 

26) De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre dette 

direktiv, bør vedtas i form av gjennomføringsrettsakter i 

samsvar med artikkel 291 i traktaten om Den europeiske 

unions virkemåte (TEUV). Det er særlig viktig at 

Europaparlamentet mottar utkast til tiltak og til 

gjennomføringsrettsakter samt alle andre relevante 

opplysninger før Kommisjonen treffer beslutning om 

likeverdighet for prospekter utarbeidet i en bestemt 

tredjestat. 

27) For å overholde prinsippene fastsatt i betraktning 41 i 

direktiv 2003/71/EF og ta hensyn til den tekniske 

utvikling på finansmarkedene og for å spesifisere 

kravene fastsatt i direktiv 2003/71/EF bør Kommisjonen 

ha myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar 

med artikkel 290 i TEUV. Delegerte rettsakter kan 

særlig være nødvendige for å oppdatere de 

terskelverdier og definisjoner for utstedere med lav 

markedsverdi og SMB-er som er fastsatt i dette direktiv 

og i direktiv 2003/71/EF, og for å angi det nærmere 

innholdet i og den spesifikke formen på sammendraget, 

i samsvar med resultatet av debatten som ble igangsatt 

med Kommisjonens melding om pakkeprodukter for 

private investorer av 30. april 2009, slik at 

sammendragets innhold og form i størst mulig 

utstrekning tilpasses til dette resultatet, for dermed å 

unngå overlappende dokumenter og mulig forvirring 

blant investorene og for å redusere kostnadene. 

28) Europaparlamentet og Rådet bør kunne gjøre innsigelse 

mot en delegert rettsakt innen en frist på tre måneder fra 

den dag underretningen ble gitt. På Europaparlamentets 

eller Rådets initiativ bør denne fristen kunne forlenges 

med tre måneder når det gjelder viktige 

problemområder. Europaparlamentet og Rådet bør også 

ha mulighet til å underrette de øvrige institusjonene om 

at de ikke har til hensikt å gjøre innsigelse. En slik tidlig 

godkjenning av delegerte rettsakter er særlig 

hensiktsmessig når frister skal overholdes, for eksempel 

når den grunnleggende rettsakten inneholder tidsplaner 

som Kommisjonen skal overholde når den vedtar 

delegerte rettsakter.  
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29) I erklæring 39 til artikkel 290 i TEUV, som er vedlegg 

til sluttakten fra regjeringskonferansen som vedtok 

Lisboa-traktaten, som ble undertegnet 13. desember 

2007, tok konferansen til etterretning at Kommisjonen i 

samsvar med sin faste praksis har til hensikt å fortsette å 

rådspørre sakkyndige som utpekes av medlemsstatene, 

når den utarbeider utkast til delegerte rettsakter på 

området finansielle tjenester. 

30) Ettersom målet for dette direktiv, som er å redusere den 

administrative byrden i forbindelse med 

offentliggjøringen av et prospekt ved innbydelse til 

offentlig tegning av verdipapirer og opptak til notering 

på regulerte markeder i Unionen, ikke kan nås i 

tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn 

av omfanget og virkningene bedre kan nås på 

unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med 

nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om 

Den europeiske union. I samsvar med 

forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel 

går dette direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig 

for å nå dette mål. 

31) Direktiv 2003/71/EF og 2004/109/EF bør derfor 

endres — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Endringer av direktiv 2003/71/EF 

I direktiv 2003/71/EF gjøres følgende endringer: 

1.  I artikkel 1 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 2 gjøres følgende endringer: 

i) Bokstav h) skal lyde: 

«h) verdipapirer som inngår i et tilbud der det 

samlede vederlaget i Unionen er mindre enn 

5 000 000 euro, som skal beregnes over et 

tidsrom på tolv måneder,». 

ii) Bokstav j) skal lyde: 

«j)  ikke-aksjerelaterte verdipapirer som utstedes 

fortløpende eller gjentatte ganger av 

kredittinstitusjoner, der det samlede vederlaget 

i Unionen er mindre enn 75 000 000 euro, som 

skal beregnes over et tidsrom på tolv måneder, 

forutsatt at disse verdipapirene 

i) ikke er etterstilte, konvertible eller 

ombyttelige, 

ii) ikke gir rett til å tegne eller erverve andre 

typer verdipapirer og ikke er knyttet til et 

derivat,». 

b) Nytt nummer skal lyde: 

«4.  For å ta hensyn til den tekniske utvikling på  

finansmarkedene, herunder inflasjon, skal 

Kommisjonen gjennom delegerte rettsakter i samsvar 

med artikkel 24a og på vilkårene fastsatt i artikkel 24b 

og 24c treffe tiltak for endring av grensene nevnt i 

denne artikkel nr. 2 bokstav h) og j).» 

2.  I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 gjøres følgende endringer: 

i) Bokstav e) skal lyde: 

«e) «profesjonelle investorer» personer eller 

enheter som er beskrevet i avsnitt I nr. 1-4 i 

vedlegg II til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 om 

markeder for finansielle instrumenter(*), og 

personer eller enheter som på anmodning 

behandles som profesjonelle kunder i samsvar 

med vedlegg II til direktiv 2004/39/EF, eller 

som anerkjennes som kvalifiserte motparter i 

samsvar med artikkel 24 i direktiv 

2004/39/EF, med mindre de har anmodet om å 

bli behandlet som ikke-profesjonelle kunder. 

Verdipapirforetak og kredittinstitusjoner skal 

på anmodning meddele sin klassifisering til 

utstederen, med forbehold for relevant 

lovgivning om vern av opplysninger. 

Verdipapirforetak som har tillatelse til fortsatt 

å anse eksisterende profesjonelle kunder som 

sådanne i samsvar med artikkel 71 nr. 6 i 

direktiv 2004/39/EF, bør ha rett til å behandle 

disse kundene som profesjonelle investorer i 

henhold til dette direktiv, 

  

(*) EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1.» 

ii) Nye bokstaver skal lyde: 

«s) «nøkkelopplysninger» viktige og 

hensiktsmessig strukturerte opplysninger som 

skal gis til investorer slik at de kan forstå arten 

av og risikoene knyttet til utstedere, garantister 

og verdipapirene som tilbys dem eller opptas 

til notering på et regulert marked, og, med 

forbehold for artikkel 5 nr. 2 bokstav b), 

avgjøre hvilke tilbud av verdipapirer de  

skal vurdere nærmere. I lys av tilbudet  

og de berørte verdipapirene skal 

nøkkelopplysningene omfatte følgende: 

i) en kort beskrivelse av risikoene knyttet til 

og vesentlige egenskaper ved utstederen 

og eventuelle garantister, herunder 

eiendeler, forpliktelser og finansiell 

stilling, 

ii) en kort beskrivelse av risikoene knyttet til 

og vesentlige egenskaper ved 

investeringen i det relevante verdipapiret, 

herunder eventuelle rettigheter knyttet til 

verdipapirene, 

iii) allmenne vilkår for tilbudet, herunder 

anslåtte kostnader som pålegges investor 

av utsteder eller tilbyder,  
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iv) nærmere opplysninger om opptaket til 

notering, 

v) formål med tilbudet og anvendelse av 

provenyet, 

t) «selskap med lav markedsverdi» et selskap 

notert på et regulert marked og med en 

gjennomsnittlig markedsverdi på under 

100 000 000 euro beregnet på grunnlag av 

sluttkursen for de tre foregående 

kalenderårene.» 

b) Nr. 2 og 3 utgår. 

c)  Nr. 4 skal lyde: 

«4. For å ta hensyn til den tekniske utvikling på 

finansmarkedene og spesifisere kravene fastsatt i denne 

artikkel skal Kommisjonen gjennom delegerte rettsakter 

i samsvar med artikkel 24a og med forbehold for 

vilkårene i artikkel 24b og 24c vedta definisjonene 

nevnt i nr. 1, herunder justering av tallene brukt i 

definisjonen av SMB-er og terskelverdiene for lav 

markedsverdi, idet det tas hensyn til situasjonen i ulike 

nasjonale markeder, herunder klassifiseringen som 

anvendes av operatører på regulerte markeder, 

Unionens regelverk og anbefalinger samt den 

økonomiske utvikling.» 

3.  I artikkel 3 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 2 gjøres følgende endringer: 

i) Første ledd skal lyde: 

«2.  Plikten til å offentliggjøre et prospekt skal 

ikke gjelde følgende typer tilbud: 

a)  et tilbud av verdipapirer som rettes bare til 

profesjonelle investorer, og/eller 

b) et tilbud av verdipapirer som rettes til færre enn 

150 fysiske eller juridiske personer som ikke er 

profesjonelle investorer, per medlemsstat, 

og/eller 

c)  et tilbud av verdipapirer som rettes til investorer 

som erverver verdipapirer for et samlet 

vederlag på minst 100 000 euro per investor for 

hvert enkelt tilbud, og/eller 

d)  et tilbud av verdipapirer med pålydende verdi 

per enhet på minst 100 000 euro, og/eller 

e)  et tilbud av verdipapirer med et samlet vederlag 

i Unionen på mindre enn 100 000 euro, som 

skal beregnes over et tidsrom på tolv måneder.» 

ii) Nytt ledd skal lyde: 

 «Medlemsstatene skal ikke kreve et annet prospekt 

ved et påfølgende videresalg av verdipapirer eller 

endelig plassering av verdipapirer gjennom 

finansformidlere så lenge et gyldig prospekt er 

tilgjengelig i samsvar med artikkel 9 og utstederen 

eller personen som har ansvar for å utarbeide 

prospektet, i en skriftlig avtale samtykker i at 

prospektet anvendes.» 

b) Nytt nummer skal lyde: 

«4.  For å ta hensyn til den tekniske utvikling på 

finansmarkedene, herunder inflasjon, skal 

Kommisjonen gjennom delegerte rettsakter i samsvar 

med artikkel 24a og på vilkårene fastsatt i artikkel 24b 

og 24c treffe tiltak for terskelverdiene nevnt i nr. 2 

bokstav c)-e) i denne artikkel.» 

4.  I artikkel 4 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 gjøres følgende endringer: 

i) Bokstav c)-e) skal lyde: 

«c)  verdipapirer som tilbys, tildeles eller skal 

tildeles i forbindelse med en fusjon eller 

deling, forutsatt at et dokument er tilgjengelig 

med opplysninger som av vedkommende 

myndighet anses som likeverdige med 

opplysningene i prospektet, idet det tas hensyn 

til kravene i Unionens regelverk, 

d)  utbytte utbetalt til eksisterende aksjeeiere i 

form av aksjer av samme klasse som de aksjer 

slikt utbytte utbetales for, forutsatt at et 

dokument er tilgjengelig med opplysninger om 

aksjenes antall og type samt formålet med og 

nærmere opplysninger om tilbudet, 

e)  verdipapirer som tilbys, tildeles eller skal 

tildeles til nåværende eller tidligere ansatte 

eller medlemmer av ledelsen av deres 

arbeidsgiver eller av et tilknyttet foretak, 

forutsatt at selskapet har sitt hovedkontor eller 

forretningskontor i Unionen, og at et 

dokument gjøres tilgjengelig med 

opplysninger om verdipapirenes antall og type 

samt formålet med og nærmere opplysninger 

om tilbudet.» 

ii) Følgende ledd tilføyes: 

 «Bokstav e) skal også gjelde for et selskap opprettet 

utenfor Unionen når dets verdipapirer er opptatt til 

notering enten på et regulert marked eller på et 

marked i en tredjestat. I det siste tilfellet skal 

unntaket gjelde forutsatt at tilstrekkelige 

opplysninger, herunder dokumentet nevnt i 

bokstav e), er tilgjengelig i det minste på ett av de 

språk som er vanlig i internasjonale finanskretser, 

og forutsatt at Kommisjonen har vedtatt en 

beslutning om likeverdighet for det berørte marked 

i tredjestaten.  
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 På anmodning fra vedkommende myndighet i en 

medlemsstat skal Kommisjonen vedta beslutninger 

om likeverdighet i samsvar med framgangsmåten 

nevnt i artikkel 24 nr. 2, med angivelse av om den 

rettslige og tilsynsmessige rammen i en tredjestat 

sikrer at et regulert marked som er godkjent i denne 

tredjestaten, oppfyller rettslig bindende krav som 

med hensyn til anvendelsen av unntaket i 

bokstav e) er likeverdige med kravene som følger 

av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF 

av 28. januar 2003 om innsidehandel og 

markedsmanipulering (markedsmisbruk)(*), av 

avdeling III til direktiv 2004/39/EF og av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF 

av 15. desember 2004 om harmonisering av 

innsynskrav med hensyn til opplysninger om 

utstedere av verdipapirer som er opptatt til notering 

på et regulert marked(*), og som er omfattet av 

effektivt tilsyn og håndheving i denne tredjestaten. 

Vedkommende myndighet skal angi hvorfor den 

anser at den rettslige og tilsynsmessige rammen i 

den berørte tredjestat skal anses som likeverdig, og 

skal gi relevante opplysninger om dette. 

 En slik tredjestats rettslige og tilsynsmessige 

rammer kan anses som likeverdige dersom 

rammene oppfyller minst følgende vilkår: 

i) markedene er underlagt godkjenning og 

løpende, effektivt tilsyn og håndheving, 

ii) markedene har klare og gjennomsiktige regler 

for opptak av verdipapirer til notering, slik at 

handelen med disse verdipapirene kan skje på 

en rettferdig, ordnet og effektiv måte, og at de 

kan omsettes fritt, 

iii) utstedere av verdipapirer er underlagt 

regelmessige og løpende opplysningskrav som 

sikrer et høyt nivå for investorvern, og 

iv) gjennomsiktighet i markedet og markeds-

integritet sikres ved at markedsmisbruk i form 

av innsidehandel og markedsmanipulering 

hindres. 

Når det gjelder bokstav e) kan Kommisjonen, for å 

ta hensyn til utviklingen på finansmarkedene, 

gjennom delegerte rettsakter i samsvar med 

artikkel 24a og på vilkårene i artikkel 24b og 24c 

treffe tiltak for å spesifisere ovennevnte kriterier 

eller tilføye ytterligere kriterier som skal anvendes 

ved vurderingen av likeverdighet.» 

  

(*) EUT L 96 av 12.4.2003, s. 16. 

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

 

b) I nr. 2 skal bokstav d) lyde: 

«d) verdipapirer som tilbys, tildeles eller skal tildeles i 

forbindelse med en fusjon eller deling, forutsatt at 

et dokument er tilgjengelig med opplysninger som 

av vedkommende myndighet anses som likeverdige 

med opplysningene i prospektet, idet det tas hensyn 

til kravene i Unionens regelverk,». 

5.  I artikkel 5 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 2 gjøres følgende endringer: 

i) I første ledd skal innledningen lyde: 

«2.  Prospektet skal inneholde opplysninger om 

utstederen og om verdipapirene som skal legges ut 

til offentlig tegning eller opptas til notering på et 

regulert marked. Det skal også inneholde et 

sammendrag som på en kortfattet og ikke-teknisk 

måte gir nøkkelopplysninger på det språk 

prospektet opprinnelig ble utarbeidet. Formatet og 

innholdet i sammendraget av prospektet skal 

sammen med prospektet gi hensiktsmessige 

opplysninger om vesentlige elementer ved de 

berørte verdipapirene for å hjelpe investorer når de 

vurderer om de skal investere i disse verdipapirene. 

Sammendraget skal utarbeides i et felles format for 

å gjøre det lettere å sammenligne sammendrag for 

lignende verdipapirer, og innholdet i det bør 

formidle nøkkelopplysninger om de berørte 

verdipapirer for å hjelpe investorer når de vurderer 

om de skal investere i disse verdipapirene. 

Sammendraget skal også inneholde en advarsel om 

at». 

ii) Annet ledd skal lyde: 

 «Når prospektet gjelder opptak til notering på et 

regulert marked av ikke-aksjerelaterte verdipapirer 

med pålydende verdi på minst 100 000 euro, skal 

det ikke kreves sammendrag, med mindre en 

medlemsstat krever det i henhold til artikkel 19 

nr. 4.» 

b) Nr. 3 skal lyde: 

 «3.  Utstederen, tilbyderen eller personen som søker 

om opptak til notering på et regulert marked, kan 

utarbeide prospektet som ett eller flere særskilte 

dokumenter. I et prospekt som består av særskilte 

dokumenter, skal opplysningene som kreves, inndeles i 

et registreringsdokument, et verdipapirdokument og et 

sammendrag. Registreringsdokumentet skal inneholde 

opplysninger om utstederen. Verdipapirdokumentet 

skal inneholde opplysninger om verdipapirene som 

legges ut til offentlig tegning eller opptas til notering på 

et regulert marked.»  
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c)  I nr. 4 skal tredje ledd lyde: 

 «Dersom de endelige vilkår for tilbudet inngår verken i 

grunnprospektet eller i et tillegg, skal de endelige vilkår 

gjøres tilgjengelige for investorer, inngis til 

vedkommende myndighet i hjemstaten og formidles av 

utsteder til vedkommende myndighet i vertsstaten(e) 

snares mulig etter tilbudet til offentligheten og om 

mulig før startdatoen for tilbudet til offentligheten eller 

opptaket til notering. De endelige vilkår skal inneholde 

bare opplysninger knyttet til verdipapirdokumentet og 

skal ikke anvendes som tillegg til grunnprospektet. 

Artikkel 8 nr. 1 bokstav a) får anvendelse i slike 

tilfeller.» 

d)  Nr. 5 skal lyde: 

 «5. For å ta hensyn til den tekniske utvikling på 

finansmarkedene og spesifisere kravene fastsatt i denne 

artikkel skal Kommisjonen gjennom delegerte rettsakter 

i samsvar med artikkel 24a og på vilkårene i 

artikkel 24b og 24c treffe tiltak knyttet til 

a)  formatet for prospektet eller grunnprospektet, 

sammendraget, endelige vilkår og tillegg, og 

b) nærmere innhold i og særskilt form på 

nøkkelopplysningene som skal inngå i 

sammendraget. 

 Disse delegerte rettsaktene skal vedtas 

innen 1. juli 2012.» 

6.  I artikkel 6 nr. 2 skal annet ledd lyde: 

 «Medlemsstatene skal imidlertid sikre at erstatningsansvar 

ikke skal påhvile en person bare på grunnlag av 

sammendraget, herunder eventuelle oversettelser av det, 

med mindre det er villedende, unøyaktig eller i 

uoverensstemmelse med de andre delene av prospektet, 

eller dersom det ikke, lest sammen med de andre delene av 

prospektet, gir nøkkelopplysninger for å hjelpe investorer 

når de vurderer om de skal investere i disse verdipapirene. 

Sammendraget skal inneholde en klar advarsel om dette.» 

7.  I artikkel 7 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

 «1. Detaljerte delegerte rettsakter med hensyn til de 

særskilte opplysninger som skal inngå i et prospekt, og 

som skal hindre gjentakelse av opplysninger når 

prospektet består av særskilte dokumenter, skal vedtas 

av Kommisjonen i samsvar med artikkel 24a og på 

vilkårene i artikkel 24b og 24c.» 

b)  I nr. 2 gjøres følgende endringer: 

i) Bokstav b) skal lyde: 

«b) de ulike typer og egenskaper ved tilbud og 

opptak til notering på et regulert marked av 

ikke-aksjerelaterte verdipapirer. De 

opplysninger som kreves i et prospekt, skal fra 

den berørte investors synspunkt være 

hensiktsmessige for ikke-aksjerelaterte 

verdipapirer med pålydende verdi per enhet på 

minst 100 000 euro,». 

ii) Bokstav e) skal lyde: 

«e)  utsteders ulike former for virksomhet og 

størrelse, særlig kredittinstitusjoner som 

utsteder ikke-aksjerelaterte verdipapirer nevnt i 

artikkel 1 nr. 2 bokstav j), selskaper med lav 

markedsverdi og SMB-er. For slike selskaper 

skal opplysningene tilpasses deres størrelse 

samt eventuelt det at de har drevet virksomhet i 

kortere tid,». 

iii) Ny bokstav skal lyde: 

«g) en ordning med forholdsmessig 

opplysningsplikt skal gjelde for tilbud om 

aksjer fra selskaper hvis aksjer av samme 

klasse er opptatt til notering på et regulert 

marked eller i en multilateral handelsfasilitet 

som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 15 i 

direktiv 2004/39/EF, som er underlagt en 

tilfredsstillende, løpende opplysningsplikt og 

regler om markedsmisbruk, forutsatt at 

utsteder ikke har unnlatt å anvende de 

lovfestede fortrinnsrettene.» 

c)  Nr. 3 skal lyde: 

 «3.  De delegerte rettsaktene nevnt i nr. 1 skal bygge 

på de standarder for finansiell og ikke-finansiell 

informasjon som fastsettes av internasjonale 

organisasjoner for tilsynsmyndigheter på 

verdipapirområdet, særlig IOSCO, og på de veiledende 

vedlegg til dette direktiv.» 

8.  I artikkel 8 gjøres følgende endringer: 

a)  I innledningen til nr. 2 og i nr. 3 erstattes ordet 

«gjennomføringstiltak» med «delegerte rettsakter». 

b) Nytt nummer skal lyde: 

 «3a. Dersom en medlemsstat er garantist for 

verdipapirer, skal en utsteder, en tilbyder eller en 

person som søker om opptak til notering på et regulert 

marked, ved utarbeidingen av et prospekt i samsvar 

med artikkel 1 nr. 3 ha rett til å utelate opplysninger om 

en slik garantist.»  
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c)  Nr. 4 skal lyde: 

 «4.  For å ta hensyn til den tekniske utvikling på 

finansmarkedene og spesifisere kravene fastsatt i denne 

artikkel skal Kommisjonen gjennom delegerte rettsakter 

i samsvar med artikkel 24a og på vilkårene i 

artikkel 24b og 24c treffe tiltak knyttet til nr. 2.» 

9.  I artikkel 9 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

 «1.  Et prospekt skal være gyldig i tolv måneder fra 

godkjenningen når det gjelder innbydelser til offentlig 

tegning eller opptak til notering på et regulert marked, 

forutsatt at prospektet blir komplettert med eventuelle 

tillegg som kreves i henhold til artikkel 16.» 

b)   Nr. 4 skal lyde: 

 «4.  Et registreringsdokument som nevnt i artikkel 5 

nr. 3, som er inngitt og godkjent tidligere, skal være 

gyldig i et tidsrom på inntil tolv måneder. 

Registreringsdokumentet, oppdatert i samsvar med 

artikkel 12 nr. 2 eller artikkel 16, skal sammen med 

verdipapirdokumentet og sammendraget anses som et 

gyldig prospekt.» 

10.  Artikkel 10 utgår. 

11.  I artikkel 11 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

 «1. Medlemsstatene skal tillate at opplysninger 

innlemmes i prospektet ved henvisning til ett eller 

flere dokumenter som er offentliggjort tidligere eller 

samtidig, og som er godkjent av vedkommende 

myndighet i hjemstaten eller inngitt til den i samsvar 

med dette direktiv eller direktiv 2004/109/EF. Disse 

opplysningene skal være de senest tilgjengelige for 

utstederen. I sammendraget skal det ikke innlemmes 

opplysninger ved henvisning.» 

b) Nr. 3 skal lyde: 

 «3.  For å ta hensyn til den tekniske utvikling på 

finansmarkedene og spesifisere kravene fastsatt i 

denne artikkel skal Kommisjonen gjennom delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 24a og på vilkårene i 

artikkel 24b og 24c treffe tiltak knyttet til 

opplysningene som skal innlemmes ved henvisning.» 

12.  I artikkel 12 skal nr. 2 lyde: 

 «2.  I et slikt tilfelle skal verdipapirdokumentet inneholde 

opplysninger som vanligvis ville inngått i 

registreringsdokumentet dersom en vesentlig endring eller 

en hendelse som vil kunne påvirke investorers 

vurderinger, har inntruffet siden siste oppdatering av 

registreringsdokumentet, med mindre slike opplysninger 

gis i et tillegg i samsvar med artikkel 16. 

Verdipapirdokumentene og sammendragene skal 

godkjennes hver for seg.» 

13.  I artikkel 13 skal nr. 7 lyde: 

 «7.  For å ta hensyn til den tekniske utvikling på 

finansmarkedene og spesifisere kravene fastsatt i denne 

artikkel skal Kommisjonen gjennom delegerte rettsakter i 

samsvar med artikkel 24a og på vilkårene i artikkel 24b 

og 24c treffe tiltak for vilkårene for tilpasning av fristene.» 

14.  I artikkel 14 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 2 gjøres følgende endringer: 

i) Første ledd bokstav c) skal lyde: 

«c) i elektronisk form på utstederens nettsted 

eller, dersom det er relevant, på nettstedet til 

finansformidlere, herunder betalingsagenter, 

som plasserer eller selger verdipapirene, 

eller». 

ii) Annet ledd skal lyde: 

 «Medlemsstatene skal kreve at utstedere eller 

personer som har ansvar for å utarbeide et 

prospekt og som offentliggjør sitt prospekt i 

samsvar med bokstav a) eller b), også 

offentliggjør sitt prospekt elektronisk i samsvar 

med bokstav c).» 

b) Nr. 8 skal lyde: 

 «8.  For å ta hensyn til den tekniske utvikling på 

finansmarkedene og spesifisere kravene fastsatt i 

denne artikkel skal Kommisjonen gjennom delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 24a og på vilkårene i 

artikkel 24b og 24c treffe tiltak for nr. 1-4 i denne 

artikkel.» 

15.  I artikkel 15 skal nr. 7 lyde: 

 «7.  For å ta hensyn til den tekniske utvikling på 

finansmarkedene og spesifisere kravene fastsatt i denne 

artikkel skal Kommisjonen gjennom delegerte rettsakter i 

samsvar med artikkel 24a og på vilkårene i artikkel 24b og 

24c treffe tiltak for spredning av annonser som bekjentgjør 

planen om innbydelse til offentlig tegning av verdipapirer 

eller opptak til notering på et regulert marked, særlig før 

prospektet er gjort tilgjengelig for offentligheten eller før 

tegningsperioden er innledet, og tiltak i forbindelse med 

nr. 4 i denne artikkel.»  
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16.  Artikkel 16 skal lyde: 

 «Artikkel 16 

 Tillegg til prospektet 

 1.  Alle betydelige nye omstendigheter, vesentlige feil 

eller unøyaktigheter knyttet til opplysningene i prospektet 

som kan påvirke vurderingen av verdipapirene, og som 

oppstår eller fastslås mellom tidspunktet for godkjenning 

av prospektet og den endelige avslutning av tilbudet til 

offentligheten, eller eventuelt det tidspunkt da notering på 

et regulert marked begynner, alt etter hva som inntrer sist, 

skal nevnes i et tillegg til prospektet. Et slikt tillegg skal 

godkjennes på samme måte innen høyst sju virkedager og 

offentliggjøres i henhold til regler som minst tilsvarer de 

regler som ble anvendt da det opprinnelige prospektet ble 

offentliggjort. Sammendraget og eventuelle oversettelser 

av det skal også ved behov oppdateres for å ta hensyn til 

de nye opplysningene som inngår i tillegget. 

 2.  Når prospektet gjelder innbydelse til offentlig tegning 

av verdipapirer, skal investorer som allerede har 

samtykket i å kjøpe eller tegne verdipapirer før tillegget er 

offentliggjort, ha rett til å tilbakekalle sine godkjenninger 

innen to virkedager etter at tillegget er offentliggjort, 

forutsatt at den nye omstendigheten, feilen eller 

unøyaktigheten nevnt i nr. 1 oppstod før den endelige 

avslutning av tilbudet til offentligheten og før 

verdipapirene overdras. Nevnte tidsrom kan utvides av 

utstederen eller tilbyderen. Utløpsdatoen for retten til 

tilbakekalling skal angis i tillegget.» 

17.  I artikkel 18 skal nr. 1 lyde: 

 «1.  Vedkommende myndighet i hjemstaten skal på 

anmodning fra utstederen eller personen som har ansvar 

for å utarbeide prospektet, innen tre virkedager etter 

mottak av anmodningen, eller dersom anmodningen 

framsettes sammen med utkastet til prospekt, innen én 

virkedag etter at prospektet er godkjent, underrette 

vedkommende myndighet i vertsstaten med et 

godkjenningsbevis som viser at prospektet er utarbeidet i 

samsvar med dette direktiv, samt en kopi av nevnte 

prospekt. Denne underretningen skal, dersom det er 

relevant, være vedlagt en oversettelse av sammendraget 

som er utarbeidet på oppdrag fra utsteder eller personen 

som har ansvar for å utarbeide prospektet. Den samme 

framgangsmåte skal følges for eventuelle tillegg til 

prospektet. Utstederen eller personen som har ansvar for å 

utarbeide prospektet, skal også bli underrettet om 

godkjenningsbeviset samtidig med vedkommende 

myndighet i vertsstaten.» 

18.  I artikkel 19 skal nr. 4 lyde: 

 «4.  Når det i én eller flere medlemsstater søkes om 

opptak til notering på et regulert marked av ikke-

aksjerelaterte verdipapirer med pålydende verdi per enhet 

på minst 100 000 euro, skal prospektet utarbeides enten på 

et språk som godtas av vedkommende myndigheter i 

hjemstaten og vertsstaten, eller på et språk som vanligvis 

brukes i internasjonale finanskretser, etter valg foretatt av 

utsteder, tilbyder eller personen som søker om opptak, alt 

etter omstendighetene. Medlemsstatene kan velge å 

fastsette i sin nasjonale lovgivning at et sammendrag skal 

utarbeides på deres offisielle språk.» 

19.  I artikkel 20 nr. 3 skal første ledd lyde: 

 «3.  Kommisjonen skal gjennom delegerte rettsakter i 

samsvar med artikkel 24a og på vilkårene i artikkel 24b 

og 24c treffe tiltak for å fastsette allmenne 

likeverdighetskriterier på grunnlag av kravene fastsatt i 

artikkel 5 og 7.» 

20.  I artikkel 21 nr. 4 bokstav d) erstattes ordene «dets 

gjennomføringstiltak» med «de delegerte rettsakter som er 

nevnt der». 

21.  Nye artikler skal lyde: 

 «Artikkel 24a 

 Utøvelse av delegert myndighet 

 1.  Myndigheten til å vedta de delegerte rettsaktene nevnt 

i artikkel 1 nr. 4, artikkel 2 nr. 4, artikkel 3 nr. 4, artikkel 4 

nr. 1 femte ledd, artikkel 5 nr. 5, artikkel 7 nr. 1, artikkel 8 

nr. 4, artikkel 11 nr. 3, artikkel 13 nr. 7, artikkel 14 nr. 8, 

artikkel 15 nr. 7 og artikkel 20 nr. 3 første ledd skal gis 

Kommisjonen for en periode på fire år fra 31. desember 

2010. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den 

delegerte myndighet senest 6 måneder før utgangen av 

fireårsperioden. Den delegerte myndigheten skal forlenges 

automatisk med perioder av samme varighet med mindre 

Europaparlamentet eller Rådet tilbakekaller den i samsvar 

med artikkel 24b. 

 2.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, 

skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig 

om dette. 

 3.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis 

Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i 

artikkel 24b og 24c. 

 Artikkel 24b 

 Tilbakekalling av delegert myndighet 

 1.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 1 nr. 4, 

artikkel 2 nr. 4, artikkel 3 nr. 4, artikkel 4 nr. 1 femte ledd, 

artikkel 5 nr. 5, artikkel 7 nr. 1, artikkel 8 nr. 4, artikkel 11 

nr. 3, artikkel 13 nr. 7, artikkel 14 nr. 8, artikkel 15 nr. 7 

eller artikkel 20 nr. 3 første ledd kan når som helst 

tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. 

 2.  Institusjonen som har innledet en intern 

framgangsmåte for å beslutte om en delegert myndighet 

skal tilbakekalles, skal bestrebe seg på å underrette den 

andre institusjonen og Kommisjonen i rimelig tid før 

endelig beslutning treffes, med angivelse av hvilken 

delegert myndighet som kan bli tilbakekalt.  
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 3.  Beslutningen om tilbakekalling innebærer at den 

delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphører 

å gjelde. Den får anvendelse umiddelbart eller på et senere 

tidspunkt angitt i beslutningen. Den berører ikke 

gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i 

kraft. Den skal kunngjøres i Den europeiske unions 

tidende. 

 Artikkel 24c 

 Innsigelser mot delegerte rettsakter 

 1.  Europaparlamentet eller Rådet kan gjøre innsigelse 

mot en delegert rettsakt innen en frist på to måneder fra 

den dag underretningen ble gitt. 

 På Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges 

denne fristen med to måneder. 

 2.  Dersom verken Europaparlamentet eller Rådet har 

gjort innsigelse mot den delegerte rettsakten innen fristen 

nevnt i nr. 1, skal den kunngjøres i Den europeiske unions 

tidende og tre i kraft den dag som angis der. 

 Den delegerte rettsakten kan kunngjøres i Den europeiske 

unions tidende og tre i kraft før utløpet av nevnte frist 

dersom både Europaparlamentet og Rådet har underrettet 

Kommisjonen om at de ikke har til hensikt å gjøre 

innsigelse. 

 3.  Dersom Europaparlamentet eller Rådet gjør 

innsigelse mot den delegerte rettsakten innen fristen nevnt 

i nr. 1, trer den ikke i kraft. I samsvar med artikkel 296 i 

traktaten om Den europeiske unions virkemåte skal 

institusjonen som gjør innsigelse mot den delegerte 

rettsakten, grunngi dette.» 

22.  I avsnitt III og IV i vedlegg I, avsnitt II i vedlegg II og 

avsnitt II og III i vedlegg III erstattes ordene «viktige 

opplysninger» med ordene «vesentlige opplysninger». 

Artikkel 2 

Endringer av direktiv 2004/109/EF 

I direktiv 2004/109/EF gjøres følgende endringer: 

1.  I artikkel 2 nr. 1 bokstav i) skal punkt i) lyde: 

«i) for en utsteder av obligasjoner hvis pålydende verdi 

per enhet er under 1 000 euro, eller for en utsteder av 

aksjer, 

– dersom utstederen har forretningskontor i Unionen, 

den medlemsstat der vedkommende har sitt 

forretningskontor, 

– dersom utstederen har sitt forretningskontor i en 

tredjestat, den medlemsstat som er nevnt i artikkel 2 

nr. 1 bokstav m) iii) i direktiv 2003/71/EF. 

 

 Definisjonen av «hjemstat» får anvendelse på 

obligasjoner i andre valutaer enn euro, forutsatt at 

pålydende verdi per enhet i en slik valuta på 

utstedelsesdagen er under 1 000 euro, med mindre 

verdien er nesten lik 1 000 euro,». 

2.  I artikkel 8 gjøres følgende endringer: 

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

«b) en utsteder som bare utsteder obligasjoner som er 

opptatt til notering på et regulert marked, med en 

pålydende verdi per enhet på minst 100 000 euro, 

eller, for obligasjoner i en annen valuta enn euro, 

med en pålydende verdi per enhet som tilsvarer 

minst 100 000 euro på utstedelsesdagen.» 

b) Nytt nummer skal lyde: 

 «4.  Som unntak fra nr. 1 bokstav b) får artikkel 4, 5 

og 6 ikke anvendelse på utstedere som bare utsteder 

obligasjoner med en pålydende verdi per enhet på 

minst 50 000 euro eller, for obligasjoner i en annen 

valuta enn euro, med en pålydende verdi per enhet som 

tilsvarer minst 50 000 euro på utstedelsesdagen, og som 

allerede er opptatt til notering på et regulert marked i 

Unionen før 31. desember 2010, så lenge slike 

obligasjoner fortsatt er utestående.» 

3.  I artikkel 18 skal nr. 3 lyde: 

 «3.  Dersom bare innehavere av obligasjoner med en 

pålydende verdi per enhet på minst 100 000 euro eller, for 

obligasjoner i en annen valuta enn euro, med en pålydende 

verdi per enhet som tilsvarer minst 100 000 euro på 

utstedelsesdagen, inviteres til et møte, kan utstederen velge 

en hvilken som helst medlemsstat som møtested, forutsatt at 

alle de midler og opplysninger som er nødvendige for at 

slike innehavere skal kunne utøve sine rettigheter, er 

tilgjengelige i den aktuelle medlemsstaten. 

 Valget nevnt i første ledd får også anvendelse på innehavere 

av obligasjoner med en pålydende verdi per enhet på minst 

50 000 euro eller, for obligasjoner i en annen valuta enn 

euro, med en pålydende verdi per enhet som tilsvarer 

minst 50 000 euro på utstedelsesdagen, og som allerede er 

opptatt til notering på et regulert marked i Unionen 

før 31. desember 2010, så lenge slike obligasjoner fortsatt 

er utestående, forutsatt at alle de midler og opplysninger 

som er nødvendige for at slike innehavere skal kunne utøve 

sine rettigheter, er tilgjengelige i den medlemsstat utsteder 

velger.»  
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4.  I artikkel 20 skal nr. 6 lyde: 

 «6.  Som unntak fra nr. 1-4 skal det når verdipapirer med 

en pålydende verdi per enhet på minst 100 000 euro eller, 

for obligasjoner i en annen valuta enn euro, med en 

pålydende verdi som tilsvarer minst 100 000 euro på 

utstedelsesdagen, opptas til notering på et regulert marked i 

en eller flere medlemsstater, offentliggjøres obligatoriske 

opplysninger enten på et språk som er godtatt av 

vedkommende myndigheter i hjemstaten og vertsstaten, 

eller på et språk som vanligvis brukes i internasjonale 

finanskretser, avhengig av hva utstederen eller den person 

som uten utstederens samtykke har bedt om slikt opptak, 

velger. 

 Unntaket nevnt i første ledd får også anvendelse på 

obligasjoner med en pålydende verdi per enhet på 

minst 50 000 euro eller, for obligasjoner i en annen valuta 

enn euro, med en pålydende verdi per enhet som tilsvarer 

minst 50 000 euro på utstedelsesdagen, og som allerede er 

opptatt til notering på et regulert marked i en eller flere 

medlemsstater før 31. desember 2010, så lenge slike 

obligasjoner fortsatt er utestående.» 

Artikkel 3 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1.  Medlemsstatene skal innen 1. juli 2012 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. 

Artikkel 4 

Vurdering 

Kommisjonen skal innen 1. januar 2016 vurdere anvendelsen av 

direktiv 2003/71/EF som endret ved dette direktiv, særlig med 

hensyn til anvendelsen og virkningene av bestemmelsene om 

sammendraget med nøkkelopplysninger, herunder ansvar, 

virkningen av unntaket fastsatt i artikkel 4 nr. 1 bokstav e) på 

vernet av arbeidstakere og ordningen med forholdsmessig 

opplysningsplikt nevnt i artikkel 7 nr. 2 bokstav e) og g) samt 

offentliggjøringen av prospekter i elektronisk form i samsvar 

med artikkel 14, og den skal vurdere artikkel 2 nr. 1 bokstav m) 

ii) når det gjelder begrensningen knyttet til fastsettelse av 

hjemstat ved utstedelse av ikke-aksjerelaterte verdipapirer med 

pålydende verdi under 1 000 euro, for å avgjøre om denne 

bestemmelsen skal beholdes eller oppheves. Kommisjonen skal 

også vurdere behovet for å endre definisjonen av begrepet 

«tilbud til offentligheten» og behovet for å definere begrepene 

«primærmarked» og «sekundærmarked», og den skal i denne 

forbindelse skape fullstendig klarhet om forbindelsene mellom 

direktiv 2003/71/EF og direktiv 2003/6/EF og 2004/109/EF. 

Etter denne vurderingen skal Kommisjonen framlegge en 

rapport for Europaparlamentet og Rådet som ved behov 

ledsages av forslag til endringer av direktiv 2003/71/EF. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 6 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg, 24. november 2010. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 J. BUZEK O. CHASTEL 

 President Formann 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 583/2010 

av 1. juli 2010 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF med hensyn til 

nøkkelinformasjon og de vilkår som skal oppfylles når nøkkelinformasjonen eller prospektet 

framlegges i et annet varig medium enn papir eller på et nettsted(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover og 

forskrifter om foretak for kollektiv investering i omsettelige 

verdipapirer (UCITS)(1), særlig artikkel 75 nr. 4, artikkel 78 

nr. 7 og artikkel 81 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I direktiv 2009/65/EF angis de hovedprinsipper som bør 

følges ved utarbeiding og framlegging av 

nøkkelinformasjon, herunder krav til form og 

presentasjon, mål, hovedpunkter i opplysninger som 

skal gis, hvem som skal gi opplysninger til hvem, og de 

metoder som skal anvendes for framleggingen. 

Nærmere opplysninger om innhold og form skal 

utarbeides senere ved gjennomføringstiltak, som bør 

være tilstrekkelig spesifikke til å sikre at investorene 

mottar de opplysningene de trenger om særskilte 

fondsstrukturer. 

2)  En forordning er berettiget ettersom bare denne typen 

rettsakt kan sikre at hele innholdet i 

nøkkelinformasjonen harmoniseres. Videre vil et 

nøkkelinformasjonsdokument være mer effektivt 

dersom alle medlemsstater anvender samme krav. Alle 

berørte parter bør dra nytte av harmoniserte 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 176 av 10.7.2010, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 168/2012 av 28. 

september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX 

(Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 70 av 13.12.2012, s. 23. 

(1) EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32. 

bestemmelser om opplysningenes form og innhold, noe 

som sikrer konsekvente og sammenlignbare 

opplysninger om investeringsmuligheter for UCITS-er. 

3)  I noen tilfeller kan nøkkelinformasjonen framlegges mer 

effektivt ved at nøkkelinformasjonsdokumentet gjøres 

tilgjengelig for investorene på et nettsted, eller ved at 

nøkkelinformasjonsdokumentet vedlegges et annet 

dokument når dette gis til den potensielle investoren. I 

slike tilfeller skal imidlertid den sammenhengen som 

nøkkelinformasjonsdokumentet inngår i, ikke 

undergrave dokumentet eller gi inntrykk av at det er 

reklamemateriell, eller at ledsagende reklamemateriell 

er av like stor eller større betydning for den ikke-

profesjonelle investoren. 

4)  Det er nødvendig å sikre at innholdet i opplysningene er 

relevant, at opplysningene er logisk ordnet, og at språket 

er tilpasset ikke-profesjonelle investorer. Denne 

forordning bør derfor sikre at nøkkelinformasjons-

dokumentet vekker investorenes interesse, og at 

dokumentets form og presentasjon og språkets kvalitet 

og art gjør det lettere å foreta sammenligninger. Denne 

forordning har som formål å sikre at dokumentet har en 

konsekvent form, herunder en felles oppbygning med 

like overskrifter. 

5)  I denne forordning spesifiseres innholdet i 

opplysningene om UCITS-ers investeringsmål og 

investeringspolitikk, slik at investorer lett kan se hvor 

sannsynlig det er at et fond er egnet for deres behov. 

Opplysningene bør derfor angi om avkastning kan 

forventes i form av kapitaløkning, utbetaling av inntekt 

eller en kombinasjon av disse. Beskrivelsen av 

investeringspolitikken bør gi investoren opplysninger 

om UCITS-ets overordnede mål og hvordan disse 

2017/EØS/26/35 



27.4.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 26/249 

 

målene skal nås. Når det gjelder hvilke finansielle 

instrumenter det skal investeres i, er det ikke nødvendig 

å nevne alle instrumenter som kan forekomme, bare de 

som kan få vesentlig innvirkning på UCITS-ers 

resultater. 

6)  I denne forordning fastsettes nærmere regler for hvordan 

risiko- og avkastningsprofilen for investeringen skal 

presenteres, ved at det kreves bruk av en syntetisk 

indikator og et bestemt innhold i forklarende 

beskrivelser av selve indikatoren og av risikoer som 

ikke fanges opp av indikatoren, men som kan få 

vesentlig innvirkning på UCITS-ets risiko- og 

avkastningsprofil. Ved anvendelse av reglene for den 

syntetiske indikatoren bør det tas hensyn til den 

metoden for beregning av syntetisk indikator som er 

utarbeidet av vedkommende myndigheter innenfor 

rammen av Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn. 

Forvaltningsselskapet bør på grunnlag av en analyse av 

hvert enkelt fonds særtrekk i hvert enkelt tilfelle avgjøre 

hvilke særskilte risikoer som skal offentliggjøres, idet 

det tas hensyn til behovet for å unngå at dokumentet 

inneholder for mange opplysninger som ikke-

profesjonelle investorer vil ha vanskeligheter med å 

forstå. I tillegg bør den forklarende beskrivelsen av 

risiko- og avkastningsprofilen være av begrenset 

omfang med hensyn til plassen den opptar i 

nøkkelinformasjonsdokumentet. Det bør være mulig å 

angi krysshenvisninger til UCITS-ets prospekt, der alle 

opplysninger om risikoene offentliggjøres. 

7)  Det bør sikres at det er samsvar mellom beskrivelsen av 

risikoer i nøkkelinformasjonsdokumentet og 

forvaltningsselskapets interne prosesser knyttet til 

risikostyring, fastsatt i samsvar med kommisjonsdirektiv 

2010/43/EU av 1. juli 2010 om gjennomføring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF med 

hensyn til organisatoriske krav, interessekonflikter, 

forretningsførsel, risikostyring og innholdet i avtalen 

mellom en depotmottaker og et forvaltningsselskap(1). 

For å sikre samsvar bør for eksempel den faste 

risikostyringsfunksjonen, dersom det er relevant, ha 

mulighet for å gjennomgå og kommentere avsnittet om 

risiko- og avkastningsprofilen i nøkkelinformasjons-

dokumentet. 

8)  Denne forordning spesifiserer den felles utformingen av 

presentasjonen og beskrivelsen av gebyrer, herunder 

relevante advarsler, slik at investorene får tilstrekkelige 

opplysninger om hvilke gebyrer de skal betale, og 

gebyrenes andel av kapitalen som faktisk investeres i 

fondet. Ved anvendelse av disse reglene bør det tas 

hensyn til den metoden for beregning av gebyrer som er 

utarbeidet av vedkommende myndigheter innenfor 

rammen av Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn. 

  

(1) EUT L 176 av 10.07.2010, s. 42. 

9)  De nærmere regler for presentasjonen av opplysningene 

om tidligere resultater bygger på kravene til slike 

opplysninger i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2004/39/EF av 21. april 2004 om markeder for 

finansielle instrumenter, om endring av rådsdirektiv 

85/611/EØF og 93/6/EØF og europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2000/12/EF og om oppheving av 

rådsdirektiv 93/22/EØF(2). Denne forordning utfyller 

bestemmelsene i direktiv 2004/39/EF gjennom 

innføring av spesifikke krav som er nødvendige for å 

harmonisere opplysningene, slik at det blir lettere å 

sammenligne ulike nøkkelinformasjonsdokumenter. I 

denne forordning fastsettes særlig at bare netto årlig 

avkastning skal vises, i form av et søylediagram. Det 

bør fastsettes bestemmelser om visse sider ved 

presentasjonen av søylediagrammet, herunder de 

begrensede tilfeller der simulerte data kan anvendes. 

10)  Selv om krysshenvisning til opplysninger kan være 

nyttig for investoren, er det helt avgjørende at 

nøkkelinformasjonsdokumentet inneholder alle 

opplysninger som er nødvendige for at investoren skal 

kunne forstå de vesentlige aspektene ved UCITS-et. 

Dersom det anvendes krysshenvisninger til andre 

informasjonskilder enn prospektet og periodiske 

rapporter, bør det tydelig framgå at prospektet og de 

periodiske rapportene er de viktigste kildene til 

tilleggsopplysninger for investorer, og at 

krysshenvisningene ikke bør nedtone deres betydning. 

11)  Nøkkelinformasjonsdokumentet bør gjennomgås og 

endres etter behov og så ofte som nødvendig for å sikre 

at det fortsatt oppfyller kravene til nøkkelinformasjon 

fastsatt i artikkel 78 nr. 2 og artikkel 79 nr. 1 i direktiv 

2009/65/EF. Forvaltningsselskaper bør i samsvar med 

god praksis kontrollere nøkkelinformasjonsdokumentet 

før de treffer tiltak som kan forventes å resultere i at et 

betydelig antall nye investorer erverver andeler i fondet. 

12)  Det kan være nødvendig å tilpasse 

nøkkelinformasjonens form eller innhold i særskilte 

tilfeller. Denne forordning tilpasser derfor de 

alminnelige bestemmelser som gjelder for alle UCITS-

er, slik at det tas hensyn til den særskilte situasjonen for 

visse typer UCITS-er, det vil si foretak som har ulike 

investeringsavdelinger eller aksjeklasser, foretak med 

fond i fond-strukturer, foretak med 

mottakerfond/tilføringsfond-strukturer og foretak som er 

strukturerte, for eksempel kapitalbeskyttede eller andre 

sammenlignbare UCITS-er.  

  

(2) EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1. 
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13)  Når det gjelder UCITS-er som har ulike aksjeklasser, 

bør det ikke kreves at det framlegges et eget 

nøkkelinformasjonsdokumentet for hver aksjeklasse, 

forutsatt at dette ikke skader investorenes interesser. 

Opplysninger om to eller flere klasser kan kombineres i 

ett enkelt nøkkelinformasjonsdokument bare dersom det 

lar seg gjøre uten at dokumentet blir for komplisert eller 

for langt. Et alternativ er å velge ut en representativ 

klasse, men bare i tilfeller der klassene er tilstrekkelig 

like til at opplysningene om den representative klassen 

blir rettvisende, klare og ikke villedende med hensyn til 

den representerte klassen. Ved vurderingen av om 

opplysningene ved bruk av en representativ klasse er 

rettvisende, klare og ikke villedende, bør det tas hensyn 

til UCITS-ets særtrekk, forskjellene mellom de enkelte 

klassene og de valgmuligheter som den enkelte investor 

eller investorgruppe har. 

14)  I forbindelse med fond i fond bør det være en riktig 

balanse mellom opplysningene om UCITS-et som 

investoren investerer i, og opplysningene om UCITS-ets 

underliggende fond. Nøkkelinformasjonsdokumentet for 

et fond i fond bør derfor utarbeides med utgangspunkt i 

at investoren ikke ønsker eller trenger detaljerte 

opplysninger om de enkelte trekk ved alle de 

underliggende fondene, som uansett må forventes å 

variere over tid dersom UCITS-et forvaltes aktivt. For at 

nøkkelinformasjonsdokumentet skal kunne gi effektive 

opplysninger om fond i fonds mål og 

investeringspolitikk, risikofaktorer og gebyrstruktur, bør 

imidlertid de underliggende fondenes særtrekk framgå. 

15)   Når det gjelder mottakerfond/tilføringsfond-strukturer, 

bør beskrivelsen av tilføringsfondets risiko- og 

avkastningsprofil ikke skille seg vesentlig fra 

beskrivelsen i den tilsvarende delen i mottakerfondets 

nøkkelinformasjonsdokument, slik at tilføringsfondet 

kan kopiere opplysninger fra mottakerfondets 

nøkkelinformasjonsdokument når det er relevant. Disse 

opplysningene bør imidlertid utfylles med relevante 

forklaringer eller behørig tilpasses i tilfeller der 

ytterligere eiendeler som innehas av tilføringsfondet, 

kan endre risikoprofilen i forhold til mottakerfondet, 

idet det tas hensyn til innebygd risiko i de ytterligere 

eiendelene, for eksempel dersom det anvendes derivater. 

Tilføringsfondets investorer bør underrettes om de 

samlede kostnadene for investering i tilføringsfondet og 

mottakerfondet. 

16)  Når det gjelder strukturerte UCITS-er, for eksempel 

kapitalbeskyttede og andre sammenlignbare UCITS-er, 

kreves framlegging av framtidige resultatscenarioer i 

stedet for opplysninger om tidligere resultater. Med 

framtidige resultatscenarioer menes at fondets 

forventede avkastning skal beregnes ut fra positive, 

negative eller nøytrale hypoteser om 

markedsforholdene. Scenarioene bør velges slik at de 

gir et reelt bilde av alle mulige resultater av anvendelsen 

av formelen. 

17)  Når nøkkelinformasjonen og prospektet skal gjøres 

tilgjengelig gjennom et annet varig medium enn papir 

eller på et nettsted, er det nødvendig med ytterligere 

sikkerhetstiltak med hensyn til investorvern for å sikre 

at investorene mottar opplysninger i en form som er 

relevant for deres behov, og for å opprettholde de 

framlagte opplysningenes integritet, hindre endringer 

som gjør dem vanskeligere å forstå og mindre effektive, 

og unngå at opplysningene manipuleres eller endres av 

uautoriserte personer. Denne forordning inneholder en 

henvisning til bestemmelser om varige medier fastsatt i 

kommisjonsdirektiv 2006/73/EF av 10. august 2006 om 

gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2004/39/EF med hensyn til organisatoriske krav til og 

vilkår for drift av verdipapirforetak samt definisjon av 

begreper for nevnte direktivs formål(1) for å sikre 

likebehandling av investorer og like konkurransevilkår i 

finanssektoren. 

18)  For å gjøre det mulig for forvaltningsselskaper og 

investeringsselskaper å tilpasse seg de nye kravene i 

denne forordning på en effektiv og formålstjenlig måte, 

bør ikrafttredelsesdatoen for denne forordning være den 

samme som datoen for innarbeiding av direktiv 

2009/65/EF. 

19)  Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn, nedsatt ved 

kommisjonsbeslutning 2009/77/EF(2), er rådspurt med 

hensyn til teknisk rådgivning. 

20)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

FORMÅL OG ALMINNELIGE PRINSIPPER 

Artikkel 1 

Formål 

I denne forordning fastsettes nærmere regler for 

gjennomføringen av artikkel 75 nr. 2, artikkel 78 nr. 2-5 og 

artikkel 81 nr. 1 i direktiv 2009/65/EF. 

Artikkel 2 

Alminnelige prinsipper 

1.  Kravene fastsatt i denne forordning får anvendelse på alle 

forvaltningsselskaper med hensyn til de UCITS-er de forvalter. 

2.  Denne forordning får anvendelse på alle 

investeringsselskaper som ikke har utpekt et 

forvaltningsselskap som har tillatelse i henhold til direktiv 

2009/65/EF.  

  

(1) EUT L 241 av 2.9.2006, s. 26. 

(2) EUT L 25 av 29.1.2009, s. 18. 
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Artikkel 3 

Prinsipper for dokumentet med nøkkelinformasjon for 

investorer 

1.  I denne forordning gis en uttømmende beskrivelse av 

formen på og innholdet i dokumentet med nøkkelinformasjon 

for investorer (heretter kalt «nøkkelinformasjonsdokumentet»). 

Med mindre noe annet er fastsatt i denne forordning, skal ingen 

andre opplysninger eller erklæringer inngå. 

2.  Nøkkelinformasjonen skal være rettvisende, klar og ikke 

villedende. 

3.  Nøkkelinformasjonsdokumentet skal framlegges på en 

måte som sikrer at investorene kan skille det fra annet materiell. 

Det skal særlig ikke framlegges eller leveres på en måte som 

kan føre til at investorer anser det som mindre viktig enn andre 

opplysninger om UCITS-et og dets risikoer og fordeler. 

KAPITTEL II 

FORM PÅ OG PRESENTASJON AV NØKKELINFORMASJON 

AVSNITT 1 

Dokumentets tittel, opplysningenes rekkefølge og avsnittenes 

overskrifter 

Artikkel 4 

Dokumentets tittel og innhold 

1.  Opplysningene i nøkkelinformasjonsdokumentet skal 

presenteres i rekkefølgen fastsatt i nr. 2-13. 

2.  Tittelen «Nøkkelinformasjon» skal være godt synlig 

øverst på nøkkelinformasjonsdokumentets første side. 

3.  En forklaring skal følge rett under tittelen. Den skal lyde: 

«Dette dokumentet inneholder nøkkelinformasjon om dette 

fondet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Opplysningene 

kreves i henhold til lov for å gjøre det lettere å forstå fondets 

art og de risikoene som er knyttet til investering i det. Du bør 

lese det, slik at du kan ta en velbegrunnet beslutning om å 

investere eller ikke.» 

4.  Identifiseringen av UCITS-et, herunder aksjeklasse eller 

investeringsavdeling, skal angis tydelig. For 

investeringsavdelinger eller aksjeklasser skal UCITS-ets navn 

følge etter investeringsavdelingens eller aksjeklassens navn. 

Dersom UCITS-et, investeringsavdelingen eller aksjeklassen 

har et kodenummer, skal dette inngå som del av UCITS-ets 

identifisering. 

5.  Forvaltningsselskapets navn skal angis. 

6.  Dersom forvaltningsselskapet av rettslige, administrative 

eller markedsføringsmessige grunner inngår i et konsern, kan i 

tillegg konsernets navn angis. Foretakslogoer kan også inngå, 

forutsatt at de ikke hindrer investoren i å forstå de vesentlige 

aspektene ved investeringen eller reduserer investorens 

mulighet til å sammenligne investeringsprodukter. 

7.  I nøkkelinformasjonsdokumentet skal avsnittet som har 

overskriften «Mål og investeringspolitikk», omfatte 

opplysningene som er angitt i kapittel III avsnitt 1 i denne 

forordning. 

8.  I nøkkelinformasjonsdokumentet skal avsnittet som har 

overskriften «Risiko- og avkastningsprofil», omfatte 

opplysningene som er angitt i kapittel III avsnitt 2 i denne 

forordning. 

9.  I nøkkelinformasjonsdokumentet skal avsnittet som har 

overskriften «Gebyrer», omfatte opplysningene som er angitt i 

kapittel III avsnitt 3 i denne forordning. 

10.  I nøkkelinformasjonsdokumentet skal avsnittet som har 

overskriften «Tidligere resultater», omfatte opplysningene som 

er angitt i kapittel III avsnitt 4 i denne forordning. 

11.  I nøkkelinformasjonsdokumentet skal avsnittet som har 

overskriften «Praktiske opplysninger», omfatte opplysningene 

som er angitt i kapittel III avsnitt 5 i denne forordning. 

12.  Nærmere opplysninger om tillatelse skal gis i form av 

følgende tekst: 

«Dette fondet har tillatelse i [medlemsstatens navn] og er 

under tilsyn av [vedkommende myndighets navn].» 

Dersom UCITS-et forvaltes av et forvaltningsselskap som 

utøver rettigheter i henhold til artikkel 16 i direktiv 2009/65/EF, 

tilføyes følgende tekst: 

«[Forvaltningsselskapets navn] har tillatelse i [medlemsstatens 

navn] og er under tilsyn av [vedkommende myndighets navn].» 

13.  Opplysninger om offentliggjøring skal gis i form av 

følgende tekst: 

«Denne nøkkelinformasjonen er nøyaktig per [dato for 

offentliggjøring].» 

AVSNITT 2 

Språk, lengde og presentasjon 

Artikkel 5 

Presentasjon og språk 

1.  Et nøkkelinformasjonsdokument skal 

a)  presenteres og utformes slik at det er lett å lese, med 

tilstrekkelig store, lesbare bokstaver,  
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b)  være klart formulert og skrevet på et språk som gjør det 

lettere for investoren å forstå opplysningene som formidles, 

særlig 

i)  ved bruk av et tydelig, kortfattet og forståelig språk, 

ii)  ved at det ikke anvendes sjargong, 

iii)  ved at det anvendes dagligspråk i stedet for tekniske 

begreper, der dette er mulig,  

c)  rette oppmerksomheten mot den nøkkelinformasjonen 

investorer har behov for. 

2.  Dersom det brukes farger, skal de ikke gjøre det 

vanskeligere å forstå opplysningene i tilfeller der 

nøkkelinformasjonsdokumentet skrives ut eller kopieres i svart-

hvitt. 

3.  Dersom foretakslogoen til forvaltningsselskapet eller 

konsernet det tilhører, benyttes, skal den ikke avlede investoren 

eller tilsløre teksten. 

Artikkel 6 

Lengde 

Nøkkelinformasjonsdokumentet skal utgjøre høyst to A4-sider 

når det skrives ut. 

KAPITTEL III 

INNHOLDET I DE ENKELTE AVSNITT I 

NØKKELINFORMASJONSDOKUMENTET 

AVSNITT 1 

Mål og investeringspolitikk 

Artikkel 7 

Beskrivelsens innhold 

1.  Beskrivelsen i avsnittet «Mål og investeringspolitikk» i 

nøkkelinformasjonsdokumentet skal omfatte de vesentlige 

særtrekk ved UCITS-et som en investor bør underrettes om, 

selv om disse særtrekkene ikke er del av beskrivelsen av mål og 

investeringspolitikk i prospektet, herunder 

a)  de viktigste kategoriene av finansielle instrumenter som kan 

inngå i investeringen, 

b)  investorens mulighet til å anmode om innløsning av andeler 

i UCITS-er, med nærmere angivelse av hyppigheten for 

handelen med andeler, 

c)  om UCITS-et har et bestemte mål for ulike næringssektorer, 

geografiske sektorer eller andre markedssektorer eller for 

særskilte eiendelsklasser, 

d)  om UCITS-et gir mulighet for skjønnsmessige valg i 

forbindelse med investeringen som skal foretas, og om 

dette omfatter eller forutsetter en henvisning til en 

referanseverdi, og i så fall hvilken, 

e)  om utbytte utbetales eller gjeninvesteres. 

Med hensyn til bokstav d) skal det, dersom det vises til en 

referanseverdi, angis i hvilket omfang det er tillatt å avvike fra 

denne referanseverdien. Dersom UCITS-et har som mål at en 

indeks skal følges, skal dette angis. 

2.  Beskrivelsen nevnt i nr. 1 skal, dersom det er relevant, 

omfatte følgende opplysninger: 

a)  dersom UCITS-et investerer i obligasjoner, en angivelse av 

om de er utstedt av et foretak, en stat eller andre enheter, 

og, dersom det er relevant, eventuelle minstekrav til 

kredittvurdering, 

b)  dersom UCITS-et er et strukturert fond, en enkel 

beskrivelse av alle aspekter som er nødvendige for å få en 

riktig forståelse av avkastningen og de faktorer som 

forventes å påvirke resultatet, herunder, ved behov, 

henvisninger til nærmere opplysninger i prospektet om 

algoritmen og hvordan den virker, 

c)  dersom valget av eiendeler styres av særskilte kriterier, en 

beskrivelse av kriteriene, for eksempel «vekst», «verdi» 

eller «stort utbytte», 

d)  dersom det anvendes særskilte kapitalforvaltningsmetoder, 

for eksempel sikring, arbitrasje eller finansiell giring, en 

enkel beskrivelse av de faktorer som forventes å påvirke 

UCITS-ets resultat, 

e)  dersom porteføljens transaksjonskostnader kan forventes å 

påvirke avkastningen vesentlig som følge av UCITS-ets 

strategi, en erklæring om at dette er tilfelle, der det også 

framgår tydelig at porteføljens transaksjonskostnader 

dekkes gjennom fondets eiendeler i tillegg til gjennom 

gebyrene fastsatt i avsnitt 3 i dette kapittel, 

f)  dersom en minste anbefalte investeringsperiode for andeler i 

UCITS-et er angitt enten i prospektet eller i 

markedsføringsmateriell, eller dersom det er angitt at en 

minste investeringsperiode er en vesentlig faktor i 

investeringsstrategien, en tekst med følgende ordlyd: 

«Anbefaling: Dette fondet kan være uegnet for investorer som 

planlegger å trekke pengene sine ut i løpet av [tidsrom].» 

3.  I opplysningene som er angitt i nr. 1 og 2, skal det skilles 

mellom brede kategorier av investeringer i henhold til nr. 1 

bokstav a) og c) og nr. 2 bokstav a) og den metoden 

forvaltningsselskapene anvender for disse investeringene i 

henhold til nr. 1 bokstav d) og nr. 2 bokstav b)-d).  
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4.  Avsnittet «Mål og investeringspolitikk» i 

nøkkelinformasjonsdokumentet kan inneholde andre 

opplysninger enn dem som er angitt i nr. 2, herunder en 

beskrivelse av UCITS-ets investeringsstrategi, dersom disse 

opplysningene er nødvendige for å gi en relevant beskrivelse av 

UCITS-ets mål og investeringspolitikk. 

AVSNITT 2 

Risiko- og avkastningsprofil 

Artikkel 8 

Beskrivelse av mulige risikoer og avkastninger, herunder 

bruk av en indikator 

1.  Avsnittet «Risiko- og avkastningsprofil» i 

nøkkelinformasjonsdokumentet skal inneholde en syntetisk 

indikator og i tillegg 

a)  en forklarende beskrivelse av indikatoren og dens viktigste 

begrensninger, 

b)  en forklarende beskrivelse av risikoer som er av avgjørende 

betydning for UCITS-et, men som den syntetiske 

indikatoren ikke fanger opp i tilstrekkelig grad. 

2.  Den syntetiske indikatoren nevnt i nr. 1 skal vises som en 

rekke av kategorier på en numerisk skala, der UCITS-et er 

tilknyttet en av kategoriene. Presentasjonen av den syntetiske 

indikatoren skal oppfylle kravene fastsatt i vedlegg I. 

3.  Beregningen av den syntetiske indikatoren nevnt i nr. 1 og 

eventuelle senere endringer av den skal dokumenteres i 

tilstrekkelig grad. 

Forvaltningsselskaper skal oppbevare disse beregningene i 

minst fem år. For strukturerte fond skal denne perioden 

forlenges til fem år etter forfall. 

4.  Den forklarende beskrivelsen nevnt i nr. 1 bokstav a) skal 

omfatte følgende opplysninger: 

a)  en erklæring om at historiske data, som for eksempel brukes 

ved beregning av den syntetiske indikatoren, ikke 

nødvendigvis gir et pålitelig bilde av UCITS-ets framtidige 

risikoprofil, 

b)  en erklæring om at den angitte risiko- og 

avkastningskategorien ikke nødvendigvis forblir uendret, 

og at kategoriseringen av UCITS-et kan endre seg med 

tiden, 

c)  en erklæring om at den laveste kategorien ikke innebærer 

en risikofri investering, 

d)  en kort forklaring på hvorfor UCITS-et tilhører en bestemt 

kategori, 

e)  nærmere opplysninger om UCITS-ets eventuelle 

kapitalgaranti eller kapitalbeskyttelse med hensyn til art, 

tidsrammer og omfang, herunder mulige virkninger av at 

andeler innløses utenfor garanti- eller beskyttelsesperioden. 

5.  Den forklarende beskrivelsen nevnt i nr. 1 bokstav b) skal, 

dersom risikoene er betydelige, omfatte følgende 

risikokategorier: 

a)  kredittrisiko, dersom en vesentlig del av investeringen 

omfatter obligasjoner, 

b)  likviditetsrisiko, dersom en vesentlig del av investeringen 

omfatter finansielle instrumenter som i seg selv er 

tilstrekkelig likvide, men som under visse omstendigheter 

likevel kan ha relativt lav likviditet og dermed påvirke 

UCITS-ets samlede likviditetsrisiko, 

c)  motpartsrisiko, dersom et fond er omfattet av en garanti fra 

tredjemann, eller dersom fondets investeringsengasjement i 

vesentlig grad er oppnådd gjennom en eller flere avtaler 

med en motpart, 

d)  operasjonelle risikoer og risikoer knyttet til oppbevaring av 

eiendeler, 

e)  virkningen på UCITS-ets risikoprofil av finansielle metoder 

som nevnt i artikkel 50 nr. 1 bokstav g) i direktiv 

2009/65/EF, for eksempel derivatkontrakter, dersom disse 

metodene anvendes for å skape, øke eller redusere 

engasjementet mot underliggende eiendeler. 

Artikkel 9 

Prinsipper for identifisering, beskrivelse og presentasjon av 

risikoer 

Identifiseringen og beskrivelsen av risikoer nevnt i artikkel 8 

nr. 1 bokstav b) skal være i samsvar med den interne prosessen 

for identifisering, måling og overvåking av risiko som UCITS-

ets forvaltningsselskap har innført i samsvar med direktiv 

2010/43/EU. Dersom forvaltningsselskapet forvalter flere enn 

ett UCITS, skal risikoene identifiseres og beskrives på en 

enhetlig måte. 

AVSNITT 3 

Gebyrer 

Artikkel 10 

Presentasjon av gebyrer 

1.  Avsnittet «Gebyrer» i nøkkelinformasjonsdokumentet 

skal presentere gebyrene i form av en tabell som fastsatt i 

vedlegg II. 

2.  Tabellen nevnt i nr. 1 skal fylles ut i samsvar med 

følgende krav: 

a)  tegnings- og innløsningsgebyrene skal begge være den 

høyeste prosentsats som kan belastes investorens tilsagn om 

kapitalinnskudd i UCITS-et,  
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b)  ett enkelt tall skal vise gebyrene som belastes UCITS-et i 

løpet av et år, angitt som de «løpende gebyrer», som 

tilsvarer alle årlige gebyrer og andre betalinger som tas ut 

fra UCITS-ets eiendeler i løpet av den angitte perioden, og 

som er basert på tallene fra foregående år, 

c)  tabellen skal angi og beskrive alle gebyrer som belastes 

UCITS-et under visse særlige omstendigheter, 

beregningsgrunnlaget for gebyret og når gebyret får 

anvendelse. 

Artikkel 11 

Beskrivelse av gebyrer og en erklæring om gebyrenes 

betydning 

1.  Avsnittet «Gebyrer» skal inneholde en forklarende 

beskrivelse av hvert av gebyrene som angis i tabellen, herunder 

følgende opplysninger: 

a)  med hensyn til tegnings- og innløsningsgebyrer: 

i)  det skal klart framgå at de angitte gebyrene alltid er de 

høyeste mulige, og at investoren i noen tilfeller kan 

betale mindre, 

ii)  en erklæring om at investoren kan få opplyst de 

faktiske tegnings- og innløsningsgebyrene ved 

henvendelse til sin økonomiske rådgiver eller 

distributør, 

b)  når det gjelder «løpende gebyrer», skal det være en 

erklæring om at beløpet for løpende gebyrer er basert på 

utgiftene i foregående år, året som ble avsluttet [måned/år], 

og at beløpet derfor kan variere fra år til år. 

2.  Avsnittet «Gebyrer» skal inneholde en erklæring om 

gebyrenes betydning, der det tydelig framgår at gebyrene som 

investorene betaler, brukes til å betale kostnader knyttet til 

driften av UCITS-et, herunder kostnadene for markedsføring og 

distribusjon av UCITS-ets andeler, og at disse gebyrene 

reduserer investeringens mulige vekst. 

Artikkel 12 

Ytterligere krav 

1.  Alle deler av gebyrstrukturen skal presenteres så klart som 

mulig for at investorene skal kunne vurdere den samlede 

virkningen av gebyrene. 

2.  Dersom porteføljens transaksjonskostnader kan forventes 

å påvirke avkastningen vesentlig som følge av UCITS-ets 

strategi, skal dette angis i avsnittet «Mål og 

investeringspolitikk», som beskrevet i artikkel 7 nr. 2 

bokstav e). 

3.  Resultatavhengige gebyrer skal angis i samsvar med 

artikkel 10 nr. 2 bokstav c). Det resultatavhengige gebyret som 

ble belastet UCITS-et i det seneste regnskapsår, skal angis i 

prosent. 

Artikkel 13 

Særlige tilfeller 

1.  Dersom et nytt UCITS ikke klarer å oppfylle kravene i 

artikkel 10 nr. 2 bokstav b) og artikkel 11 nr. 1 bokstav b), skal 

de løpende gebyrene anslås på grunnlag av forventede samlede 

gebyrer. 

2.  Nummer 1 får ikke anvendelse i følgende tilfeller: 

a)  for fond som krever et fast samlet gebyr, der dette beløpet 

skal angis i stedet, 

b)  for fond som fastsetter et tak for beløpet eller et høyeste 

beløp som kan kreves, der dette beløpet skal angis i stedet, 

forutsatt at forvaltningsselskapet forplikter seg til å 

respektere det offentliggjorte beløpet og til selv å dekke 

eventuelle kostnader som innebærer en overskridelse. 

Artikkel 14 

Krysshenvisning 

Avsnittet «Gebyrer» skal, dersom det er relevant, inneholde en 

krysshenvisning til de deler av UCITS-ets prospekt som gir 

nærmere opplysninger om gebyrer, herunder opplysninger om 

resultatavhengige gebyrer og hvordan de beregnes. 

AVSNITT 4 

Tidligere resultater 

Artikkel 15 

Presentasjon av tidligere resultater 

1.  Opplysningene om UCITS-ets tidligere resultater skal 

presenteres i et søylediagram som omfatter UCITS-ets 

resultater de seneste ti år. 

Søylediagrammet nevnt i første ledd skal være av en størrelse 

som gjør det lett å lese, men skal under ingen omstendighet 

oppta mer enn en halv side i nøkkelinformasjonsdokumentet. 

2.  UCITS-er som har drevet virksomhet i mindre enn fem 

hele kalenderår, skal i presentasjonen angi resultatene fra bare 

de fem seneste år. 

3.  År som det ikke finnes tilgjengelige data for, skal vises 

som tomme felter, kun med datoen angitt. 

4.  For UCITS-er som ennå ikke har opplysninger om 

resultater for et helt kalenderår, skal det i en erklæring angis at 

det ikke foreligger tilstrekkelige opplysninger til å gi 

investorene et nyttig bilde av tidligere resultater.  
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5.  Søylediagrammet skal utfylles med tydelige merknader 

som 

a)  advarer om at det har begrenset verdi som indikasjon på 

framtidige resultater, 

b)  kort angir hvilke gebyrer og avgifter som inngår i eller er 

utelatt fra beregningen av tidligere resultater, 

c)  angir i hvilket år fondet ble opprettet, 

d)  angir i hvilken valuta de tidligere resultatene er beregnet. 

Kravet fastsatt i bokstav b) får ikke anvendelse på UCITS-er 

som ikke har tegnings- eller innløsningsgebyrer. 

6.  Et nøkkelinformasjonsdokumentet skal ikke inneholde 

opplysninger om tidligere resultater fra deler av inneværende 

kalenderår. 

Artikkel 16 

Metode for beregning av tidligere resultater 

Tidligere resultater skal beregnes på grunnlag av UCITS-ets 

netto andelsverdi, og de skal beregnes ut fra antakelsen om at 

fondets eventuelle inntekter som kan fordeles fritt, er 

gjeninvestert. 

Artikkel 17 

Virkning og håndtering av vesentlige endringer 

1.  Selv om det har vært vesentlige endringer i UCITS-ets 

mål og investeringspolitikk i perioden som søylediagrammet 

nevnt i artikkel 15 omfatter, skal UCITS-ets resultater før de 

vesentlige endringens fortsatt vises. 

2.  Perioden før de vesentlige endringene nevnt i nr. 1 skal 

angis i søylediagrammet og merkes med en klar advarsel om at 

resultatene ble oppnådd under omstendigheter som ikke lenger 

foreligger. 

Artikkel 18 

Anvendelse av en referanseverdi ved siden av tidligere 

resultater 

1.  Dersom det vises til en referanseverdi i avsnittet «Mål og 

investeringspolitikk» i nøkkelinformasjonsdokumentet, skal en 

søyle som viser resultatet for den referanseverdien, inngå i 

diagrammet ved siden av hver søyle som viser UCITS-ets 

tidligere resultater. 

2.  For UCITS-er som ikke har opplysninger om tidligere 

resultater for de fem eller ti årene som kreves, skal 

referanseverdien ikke vises for de årene da UCITS-et ikke 

eksisterte. 

Artikkel 19 

Anvendelse av «simulerte» data for tidligere resultater 

1.  Simulerte resultater for perioden før opplysninger var 

tilgjengelige, skal tillates bare i følgende tilfeller, forutsatt at de 

anvendes på en rettvisende, klar og ikke villedende måte: 

a)  et eksisterende UCITS eller en eksisterende 

investeringsavdeling kan simulere resultatene for en ny 

aksjeklasse ved hjelp av resultatene for en annen klasse, 

forutsatt at de to klassene ikke skiller seg vesentlig fra 

hverandre med hensyn til andelen i UCITS-ets eiendeler, 

b)  et tilføringsfond kan simulere sine resultater ved hjelp av 

mottakerfondets resultater, forutsatt at ett av følgende vilkår 

er oppfylt: 

i)  tilføringsfondets strategi og mål tillater ikke andre 

eiendeler enn andeler i mottakerfondet og ytterligere 

likvide midler, 

ii)  tilføringsfondets egenskaper skiller seg ikke vesentlig 

fra mottakerfondets. 

2.  I alle tilfeller der resultatene er simulert i samsvar med 

nr. 1, skal det i søylediagrammet tydelig framgå at resultatene 

er simulerte. 

3.  Et UCITS som endrer sin rettslige status, men som fortsatt 

er etablert i samme medlemsstat, skal beholde opplysningene 

om tidligere resultater bare dersom vedkommende myndighet i 

medlemsstaten anser det rimelig å anta at endringen av status 

ikke vil påvirke UCITS-ets resultater. 

4.  Ved fusjoner i henhold til artikkel 2 nr. 1 bokstav p)  

i) og iii) i direktiv 2009/65/EF skal bare det overtakende  

UCITS-ets tidligere resultater beholdes i 

nøkkelinformasjonsdokumentet. 

AVSNITT 5 

Praktiske opplysninger og krysshenvisninger 

Artikkel 20 

Innholdet i avsnittet «Praktiske opplysninger» 

1.  Avsnittet «Praktiske opplysninger» i 

nøkkelinformasjonsdokumentet skal inneholde følgende 

opplysninger som er relevante for investorer i alle 

medlemsstater der UCITS-et markedsføres: 

a)  depotmottakerens navn, 

b)  angivelse av hvor og hvordan det kan innhentes ytterligere 

opplysninger om UCITS-et, kopier av prospektet og seneste 

årsrapport samt eventuell påfølgende halvårsrapport, med 

opplysninger om hvilke språk disse dokumentene er 

tilgjengelige på, og at de kan fås kostnadsfritt,  
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c)  angivelse av hvor og hvordan det er mulig å få andre 

praktiske opplysninger, herunder om de seneste prisene på 

andeler, 

d)  en erklæring om at skattelovgivningen i UCITS-ets 

hjemstat kan påvirke investorens personlige skattemessige 

situasjon, 

e)  følgende erklæring: 

«[Investeringsselskapets eller forvaltningsselskapets navn] kan 

holdes ansvarlig bare dersom opplysninger i dette dokumentet 

er villedende, unøyaktige eller ikke i samsvar med de relevante 

delene i UCITS-ets prospekt.» 

2.  Dersom nøkkelinformasjonsdokumentet utarbeides for et 

UCITS' investeringsavdeling, skal avsnittet «Praktiske 

opplysninger» omfatte opplysningene angitt i artikkel 25 nr. 2, 

herunder opplysninger om investorens rett til å bytte mellom 

avdelinger. 

3.  Avsnittet «Praktiske opplysninger» i nøkkelinformasjons-

dokumentet skal, dersom det er relevant, inneholde de 

opplysninger som kreves om tilgjengelige aksjeklasser i 

henhold til artikkel 26. 

Artikkel 21 

Anvendelse av krysshenvisninger til andre 

informasjonskilder 

1.  Krysshenvisninger til andre informasjonskilder, herunder 

prospektet og årsrapporter eller halvårsberetninger, kan inngå i 

nøkkelinformasjonsdokumentet, forutsatt at alle opplysninger 

som er avgjørende for at investorene skal forstå de viktigste 

aspektene ved investeringen, inngår i selve 

nøkkelinformasjonsdokumentet. 

Krysshenvisninger til UCITS-ets eller forvaltningsselskapets 

nettsted skal være tillatt, herunder til en del av et slikt nettsted 

som inneholder prospektet og de periodiske rapportene. 

2.  Krysshenvisninger nevnt i nr. 1 skal føre investoren til det 

særskilte avsnittet i den relevante informasjonskilden. Det kan 

brukes flere ulike krysshenvisninger i nøkkelinformasjons-

dokumentet, men det skal være så få som mulig av dem. 

AVSNITT 6 

Gjennomgåelse og endring av nøkkelinformasjonsdokumentet 

Artikkel 22 

Gjennomgåelse av nøkkelinformasjon 

1.  Et forvaltningsselskap eller investeringsselskap skal sikre 

at en gjennomgåelse av nøkkelinformasjonen foretas minst hver 

tolvte måned. 

2.  En gjennomgåelse skal foretas før en eventuell foreslått 

endring av investeringsselskapets prospekt, fondsregler eller 

stiftelsesdokument, dersom disse endringene ikke har vært 

gjenstand for en gjennomgåelse som omhandlet i nr. 1. 

3.  En gjennomgåelse skal foretas før eller etter eventuelle 

endringer som anses som vesentlige for opplysningene i 

nøkkelinformasjonsdokumentet. 

Artikkel 23 

Offentliggjøring av den reviderte utgaven 

1.  Når en gjennomgåelse omhandlet i artikkel 22 viser at 

nøkkelinformasjonsdokumentet må endres, skal den reviderte 

utgaven umiddelbart gjøres tilgjengelig. 

2.  Dersom en endring i nøkkelinformasjonsdokumentet var 

det forventede resultatet av en beslutning tatt av 

forvaltningsselskapet, herunder endringer i 

investeringsselskapets prospekt, fondsregler eller 

stiftelsesdokument, skal den reviderte utgaven av 

nøkkelinformasjonsdokumentet gjøres tilgjengelig før disse 

endringene trer i kraft. 

3.  Et nøkkelinformasjonsdokument med en behørig revidert 

presentasjon av UCITS-ets tidligere resultater skal gjøres 

tilgjengelig senest 35 virkedager etter 31. desember hvert år. 

Artikkel 24 

Vesentlige endringer av gebyrstrukturen 

1.  Opplysningene om gebyrer skal gjenspeile alle endringer 

av gebyrstrukturen som fører til en økning av det høyeste 

tillatte beløpet for engangsgebyrer som investoren skal betale 

direkte. 

2.  Dersom de «løpende gebyrer» beregnet i samsvar med 

artikkel 10 nr. 2 bokstav b) ikke lenger er pålitelige, skal 

forvaltningsselskapet i stedet anslå et beløp for «løpende 

gebyrer» som det på rimelig grunnlag anser som en indikasjon 

på det beløpet UCITS-et kan forventes å skulle betale i 

framtiden. 

Endringen av grunnlaget meddeles i form av følgende 

erklæring: 

«Beløpet for løpende gebyrer som angis her, er et estimat. 

[Forklar kort hvorfor det anvendes et estimat i stedet for et 

beløp beregnet i ettertid.] Nærmere opplysninger om de 

nøyaktige gebyrene vil bli gitt i UCITS-ets årsrapport for hvert 

regnskapsår.»  
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KAPITTEL IV 

UCITS-ER MED SÆRLIGE STRUKTURER 

AVSNITT 1 

Investeringsavdelinger 

Artikkel 25 

Investeringsavdelinger 

1.  Dersom et UCITS består av to eller flere 

investeringsavdelinger, skal det utarbeides et eget 

nøkkelinformasjonsdokument for hver avdeling. 

2.  Hvert nøkkelinformasjonsdokument omhandlet i nr. 1 skal 

i avsnittet «Praktiske opplysninger» inneholde følgende 

opplysninger: 

a)  at nøkkelinformasjonsdokumentet beskriver en avdeling i et 

UCITS, og, dersom det er tilfelle, at prospektet og 

periodiske rapporter utarbeides for hele det UCITS-et som 

er angitt i begynnelsen av nøkkelinformasjonsdokumentet, 

b)  om hver avdelings eiendeler og forpliktelser er atskilt ved 

lov, og hvordan dette kan påvirke investoren, 

c)  om investoren har rett til å bytte sin investering i andeler i 

én avdeling med andeler i en annen avdeling, og, dersom 

det er tilfelle, hvor opplysninger om utøvelsen av denne 

retten kan innhentes. 

3.  Dersom forvaltningsselskapet fastsetter et gebyr som 

investoren skal betale for å bytte sin investering i samsvar med 

nr. 2 bokstav c), og dette gebyret skiller seg fra standardgebyret 

for kjøp og salg av andeler, skal dette gebyret angis for seg i 

avsnittet «Gebyrer» i nøkkelinformasjonsdokumentet. 

AVSNITT 2 

Aksjeklasser 

Artikkel 26 

Nøkkelinformasjonsdokument for aksjeklasser 

1.  Dersom et UCITS består av flere enn én klasse av andeler 

eller aksjer, skal det utarbeides et nøkkelinformasjonsdokument 

for hver klasse av andeler eller aksjer. 

2.  Nøkkelinformasjon som er relevant for to eller flere 

klasser i det samme UCITS-et, kan samles i ett enkelt 

nøkkelinformasjonsdokument, forutsatt at dette dokumentet 

oppfyller alle kravene fastsatt i kapittel II avsnitt 2, herunder 

kravet om lengde. 

3.  Forvaltningsselskapet kan velge én klasse som skal 

representere en eller flere andre klasser i UCITS-et, forutsatt at 

valget er rettvisende, klart og ikke villedende for mulige 

investorer i de andre klassene. I slike tilfeller skal avsnittet 

«Risiko- og avkastningsprofil» i 

nøkkelinformasjonsdokumentet inneholde en beskrivelse av 

vesentlige risikoer knyttet til de andre klassene som 

representeres. Et nøkkelinformasjonsdokument som er basert på 

den representative klassen, kan gis til investorer i de andre 

klassene. 

4.  Uensartede klasser skal ikke samles i en sammensatt 

representativ klasse som omhandlet i nr. 3. 

5.  Forvaltningsselskapet skal føre et register over hvilke 

klasser som representeres av den representative klassen 

omhandlet i nr. 3, og angi begrunnelsen for dette valget. 

Artikkel 27 

Avsnittet om praktiske opplysninger 

Avsnittet «Praktiske opplysninger» i nøkkelinformasjons-

dokumentet skal, dersom det er relevant, utfylles med en 

angivelse av hvilken klasse som er valgt ut som representativ, 

der det benyttes den betegnelsen som brukes for klassen i 

UCITS-ets prospekt. 

I dette avsnittet skal det også angis hvor investorer kan innhente 

opplysninger om UCITS-ets øvrige klasser som markedsføres i 

deres medlemsstat. 

AVSNITT 3 

Fond i fond 

Artikkel 28 

Avsnittet om mål og investeringspolitikk 

Dersom UCITS-et investerer en vesentlig del av sine eiendeler i 

andre UCITS-er eller andre foretak for kollektiv investering 

som omhandlet i artikkel 50 nr. 1 bokstav e) i direktiv 

2009/65/EF, skal beskrivelsen av dette UCITS-ets mål og 

investeringspolitikk i nøkkelinformasjonsdokumentet omfatte 

en kort forklaring på hvordan andre foretak for kollektiv 

investering løpende velges ut. 

Artikkel 29 

Risiko- og avkastningsprofil 

I den forklarende beskrivelsen av risikofaktorer nevnt i 

artikkel 8 nr. 1 bokstav b) skal det tas hensyn til de risikoer som 

er knyttet til hvert underliggende foretak for kollektiv 

investering, dersom det er sannsynlig at de er vesentlige for 

UCITS-et som helhet.  
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Artikkel 30 

Avsnittet om gebyrer 

I beskrivelsen av gebyrer skal det tas hensyn til eventuelle 

gebyrer som påløper for UCITS-et når det investerer i de 

underliggende foretakene for kollektiv investering. Særlig skal 

eventuelle tegnings- og innløsningsgebyrer og løpende gebyrer 

som kreves av de underliggende foretakene for kollektiv 

investering, gjenspeiles i UCITS-ets beregning av sine egne 

løpende gebyrer. 

AVSNITT 4 

Tilføringsfond 

Artikkel 31 

Avsnittet om mål og investeringspolitikk 

1.  Nøkkelinformasjonsdokumentet for et tilføringsfond, som 

definert i artikkel 58 i direktiv 2009/65/EF, skal i beskrivelsen 

av mål og investeringspolitikk ha opplysninger om hvilken 

andel av tilføringsfondets eiendeler som er investert i 

mottakerfondet. 

2.  Det skal også være en beskrivelse av mottakerfondets mål 

og investeringspolitikk, etter behov utfylt med enten 

i)  en opplysning om at tilføringsfondets 

investeringsavkastning vil bli svært lik mottakerfondets, 

eller 

ii)  en beskrivelse av hvordan og hvorfor tilføringsfondets og 

mottakerfondets investeringsavkastning er forskjellige. 

Artikkel 32 

Avsnittet om risiko- og avkastningsprofil 

1.  Dersom tilføringsfondets risiko- og avkastningsprofil 

skiller seg vesentlig fra mottakerfondets, skal denne 

kjensgjerning og årsaken til forskjellen forklares i avsnittet 

«Risiko- og avkastningsprofil» i nøkkelinformasjons-

dokumentet. 

2.  En eventuell likviditetsrisiko og forholdet mellom 

mottakerfondets og tilføringsfondets ordninger for kjøp og 

innløsning skal forklares i avsnittet «Risiko- og 

avkastningsprofil» i nøkkelinformasjonsdokumentet. 

Artikkel 33 

Avsnittet om gebyrer 

Avsnittet «Gebyrer» i nøkkelinformasjonsdokumentet skal 

omfatte både kostnadene knyttet til det å investere i 

tilføringsfondet samt eventuelle kostnader og utgifter som 

mottakerfondet kan pålegge tilføringsfondet. 

Videre skal tilføringsfondets og mottakerfondets kostnader 

samles i tilføringsfondets tall for løpende gebyrer. 

Artikkel 34 

Avsnittet om praktiske opplysninger 

1.  Avsnittet «Praktiske opplysninger» i 

nøkkelinformasjonsdokumentet for et tilføringsfond skal 

inneholde nærmere opplysninger om tilføringsfondet. 

2.  Opplysningene nevnt i nr. 1 skal omfatte følgende: 

a)  en erklæring om at mottakerfondets prospekt, 

nøkkelinformasjonsdokument samt periodiske rapporter og 

regnskaper er tilgjengelige for investorer i tilføringsfondet 

på anmodning, med angivelse av hvordan de kan innhentes, 

og på hvilke språk de foreligger, 

b)  om dokumentene angitt i bokstav a) kun er tilgjengelige i 

papirutgave eller også gjennom andre varige medier, og om 

det påløper et gebyr for dokumenter som ikke skal utleveres 

kostnadsfritt i henhold til artikkel 63 nr. 5 i direktiv 

2009/65/EF, 

c)  en opplysning om at dersom mottakerfondet er etablert i en 

annen medlemsstat enn tilføringsfondet, kan dette påvirke 

den skattemessige behandlingen av tilføringsfondet. 

Artikkel 35 

Tidligere resultater 

1.  Presentasjonen av tidligere resultater i tilføringsfondets 

nøkkelinformasjonsdokument skal omfatte bare 

tilføringsfondet, og den skal ikke gjengi mottakerfondets 

tidligere resultater. 

2.  Nr. 1 får ikke anvendelse 

a)  dersom tilføringsfondet angir mottakerfondets tidligere 

resultater som en referanseverdi, eller 

b)  dersom tilføringsfondet ble opprettet som et tilføringsfond 

på et senere tidspunkt enn mottakerfondet, dersom 

vilkårene i artikkel 19 er oppfylt, og dersom et simulert 

resultat angis for årene før tilføringsfondet ble opprettet, på 

grunnlag av mottakerfondets tidligere resultater, eller 

c)  dersom tilføringsfondet har tidligere resultater fra tiden før 

virksomheten som tilføringsfond ble innledet, og dets egne 

resultater er angitt i søylediagrammet for de relevante år, 

der den vesentlige endringen er merket i samsvar med 

artikkel 17 nr. 2.  
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AVSNITT 5 

Strukturerte UCITS-er 

Artikkel 36 

Resultatscenarioer 

1.  Nøkkelinformasjonsdokumentet for strukturerte UCITS-er 

skal ikke inneholde avsnittet «Tidligere resultater». 

I dette avsnitt menes med «strukturerte UCITS-er» UCITS-er 

som på visse forhåndsfastsatte tidspunkter utbetaler til 

investorer algoritmebaserte avkastninger som er knyttet til 

resultatet, prisendringer eller andre vilkår, og som gjelder for 

finansielle eiendeler, indekser eller referanseporteføljer, eller 

UCITS-er med lignende egenskaper. 

2.  For strukturerte UCITS-er skal avsnittet «Mål og 

investeringspolitikk» i nøkkelinformasjonsdokumentet 

inneholde en beskrivelse av hvordan formelen fungerer eller 

avkastningen beregnes. 

3.  Beskrivelsene nevnt i nr. 2 skal ledsages av en illustrasjon 

som viser minst tre mulige resultatscenarioer for UCITS-et. Det 

skal velges egnede scenarioer som viser under hvilke 

omstendigheter formelen kan gi investoren lav, middels eller 

høy avkastning, herunder eventuell negativ avkastning. 

4.  Scenarioene nevnt i nr. 3 skal gjøre det mulig for 

investoren fullt ut å forstå alle virkningene av 

beregningssystemet som er innebygd i formelen. 

De skal presenteres på en måte som er rettvisende, klar og ikke 

villedende, og som det kan forventes at en vanlig ikke-

profesjonell investor forstår. De skal særlig ikke overdrive 

betydningen av UCITS-ets sluttresultat. 

5.  Scenarioene nevnt i nr. 3 skal være basert på rimelige og 

forsiktige antakelser om framtidige markedsvilkår og 

prisendringer. 

Dersom formelen innebærer at investoren kan bli utsatt for 

betydelige tap, for eksempel i forbindelse med en kapitalgaranti 

som gjelder bare under visse omstendigheter, skal disse tapene 

illustreres på egnet måte, selv om sannsynligheten er liten for at 

slike markedsvilkår oppstår. 

6.  Scenarioene nevnt i nr. 3 skal ledsages av en erklæring om 

at de er eksempler som er tatt med for å illustrere formelen, og 

at de ikke utgjør framtidsprognoser. Det skal framgå tydelig at 

de viste scenarioene kanskje ikke har samme sannsynlighet. 

Artikkel 37 

Lengde 

Nøkkelinformasjonsdokumentet for strukturerte UCITS-er skal 

utgjøre høyst tre A4-sider når det skrives ut. 

KAPITTEL V 

VARIG MEDIUM 

Artikkel 38 

Vilkår som gjelder når et nøkkelinformasjonsdokument 

eller prospekt gjøres tilgjengelig gjennom et annet varig 

medium enn papir eller på et nettsted 

1.  Dersom nøkkelinformasjonsdokumentet eller prospektet 

med henblikk på direktiv 2009/65/EF skal gjøres tilgjengelig 

for investorer gjennom et annet varig medium enn papir, skal 

følgende vilkår oppfylles: 

a)  framlegging av nøkkelinformasjonsdokumentet eller 

prospektet gjennom et slikt varig medium er hensiktsmessig 

i den sammenhengen som virksomheten mellom 

forvaltningsselskapet og investoren er eller vil bli utført i, 

og 

b)  personen som skal motta nøkkelinformasjonsdokumentet 

eller prospektet, og som får valget mellom opplysninger på 

papir eller gjennom et annet varig medium, velger særskilt 

at opplysningene skal leveres gjennom det andre mediet. 

2.  Dersom nøkkelinformasjonsdokumentet eller prospektet 

skal gjøres tilgjengelig på et nettsted, og disse opplysningene 

ikke er rettet til investoren personlig, skal også følgende vilkår 

oppfylles: 

a)  framlegging av slike opplysninger gjennom vedkommende 

medium er hensiktsmessig i den sammenhengen som 

virksomheten mellom forvaltningsselskapet og investoren 

er eller vil bli utført i, 

b)  investoren må gi særskilt samtykke til at disse 

opplysningene gis i denne formen, 

c)  investoren må underrettes elektronisk om adressen til 

nettstedet og hvor på nettstedet opplysningene finnes, 

d)  opplysningene må være oppdaterte,  
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e)  opplysningene må være kontinuerlig tilgjengelige på 

vedkommende nettsted i en tilstrekkelig lang periode til at 

kunden med rimelighet kan gjøre seg kjent med dem. 

3.  Ved anvendelse av denne artikkel skal opplysninger som 

gis ved hjelp av elektroniske medier, behandles som 

hensiktsmessige i den sammenhengen som virksomheten 

mellom forvaltningsselskapet og investoren er eller vil bli utført 

i, dersom det kan påvises at investoren har regelmessig tilgang 

til Internett. Dersom investoren framlegger en e-postadresse for 

å utføre denne virksomheten, skal dette anses som slikt bevis. 

KAPITTEL VI 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 39 

Ikrafttredelse 

1.  Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2.  Denne forordning får anvendelse fra 1. juli 2011. 

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

Utferdiget i Brussel, 1. juli 2010. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

KRAV TIL PRESENTASJONEN AV DEN SYNTETISKE INDIKATOREN 

1.  Den syntetiske indikatoren skal plassere fondet på en skala fra 1 til 7 på grunnlag av historisk volatilitet. 

2.  Skalaen skal vises som en rekke av kategorier som betegnes med heltall i stigende rekkefølge fra 1 til 7 fra venstre 

til høyre, og som tilsvarer risiko- og avkastningsnivåer, fra det laveste til det høyeste nivået. 

3.  Det skal tydelig framgå av skalaen at en lavere risiko kan innebære lavere avkastning, og at en høyere risiko kan 

innebære høyere avkastning. 

4.  Det skal angis tydelig hvilken kategori UCITS-et tilhører. 

5.  Det skal ikke anvendes farger for å skille mellom opplysningene på skalaen. 

 ______  

VEDLEGG II 

PRESENTASJON AV GEBYRER 

Gebyrene skal presenteres i en tabell som er utformet på følgende måte: 

Engangsgebyrer som belastes før eller etter investeringen 

Tegningsgebyr 

Innløsningsgebyr 

[] % 

[] % 

Dette er den høyeste prosentsats som kan tas fra pengene dine [før de investeres] [før utbyttet av investeringen 

utbetales] 

Gebyrer som belastes fondet i løpet av et år 

Løpende gebyrer [] % 

Gebyrer som belastes fondet under visse særlige omstendigheter 

Resultatavhengig gebyr [] % per år av eventuell avkastning som fondet oppnår 

over referanseverdien for disse gebyrene, [angi 

referanseverdiens navn] 

– Alle gebyrer angis i prosent. 

– Når det gjelder det resultatavhengige gebyret, skal beløpet som ble belastet i fondets seneste regnskapsår, angis i 

prosent. 

 ______  
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VEDLEGG III 

PRESENTASJON AV OPPLYSNINGENE OM TIDLIGERE RESULTATER 

Søylediagrammet som viser tidligere resultater, skal oppfylle følgende kriterier: 

1.  skalaen på søylediagrammets Y-akse skal være lineær, ikke logaritmisk, 

2.  skalaen skal tilpasses de viste søylenes størrelse, og den skal ikke komprimere dem slik at det blir vanskeligere å 

skille ut svingninger i avkastning, 

3.  X-aksen skal starte ved nullresultater (0 %), 

4.  hver søyle skal forsynes med en angivelse av den oppnådde avkastningen i prosent, 

5.  tallene for tidligere resultater skal avrundes til én desimal. 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 584/2010 

av 1. juli 2010 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF med hensyn til formen på og 

innholdet i standardmodellen for melding og bekreftelsen om UCITS-et, anvendelse av elektronisk 

kommunikasjon mellom vedkommende myndigheter i forbindelse med melding og framgangsmåter for 

stedlig tilsyn og granskinger samt utveksling av opplysninger mellom vedkommende myndigheter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover og 

forskrifter om foretak for kollektiv investering i omsettelige 

verdipapirer (UCITS)(1), særlig artikkel 95 nr. 2 bokstav a)-c), 

artikkel 101 nr. 9 og artikkel 105, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 2009/65/EF tillegges Kommisjonen 

gjennomføringsmyndighet til å spesifisere og 

harmonisere visse sider ved den nye framgangsmåten 

for melding om markedsføring av andeler i UCITS-er i 

en vertsstat. Harmoniseringen bør gi vedkommende 

myndigheter nødvendig visshet om hvordan de nye 

kravene vil fungere, og bidra til å sikre at den nye 

framgangsmåten fungerer problemfritt. 

2) For å gjøre framgangsmåten for melding lettere er det 

nødvendig å angi formen på og innholdet i den 

standardmodellen for melding som skal anvendes av 

UCITS-er, samt formen på og innholdet i den 

bekreftelsen vedkommende myndigheter i 

medlemsstatene skal anvende for å bekrefte at UCITS-et 

oppfyller vilkårene i direktiv 2009/65/EF. 

Medlemsstatene skal kunne oversende både meldingen 

og bekreftelsen elektronisk. 

3) Ettersom direktiv 2009/65/EF har som formål å sikre at 

UCITS-er kan markedsføre sine andeler i andre 

medlemsstater, forutsatt at de omfattes av en 

framgangsmåte for melding som bygger på forbedret 

kommunikasjon mellom vedkommende myndigheter i 

medlemsstatene, er det nødvendig å fastsette en 

nærmere framgangsmåte for elektronisk overføring av 

meldingsdokumenter mellom vedkommende 

myndigheter. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 176 av 10.7.2010,  

s. 16, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 168/2012 av 

28. september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX 

(Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 70 av 13.12.2012, s. 23. 

(1) EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32. 

4) I henhold til direktiv 2009/65/EF skal vedkommende 

myndigheter i UCITS-ets hjemstat kontrollere at 

meldingsdokumentet er fullstendig før de oversender 

hele dokumentet til vedkommende myndigheter i den 

medlemsstat der UCITS-et har til hensikt å markedsføre 

sine andeler. Direktivet gir også UCITS-er adgangsrett 

til en vertsstats marked umiddelbart etter at det 

fullstendige meldingsdokumentet er oversendt av 

vedkommende myndigheter i UCITS-ets hjemstat til 

vedkommende myndigheter i en medlemsstat der 

UCITS-et har til hensikt å markedsføre sine andeler. Av 

hensyn til rettssikkerheten er det nødvendig å fastsette 

når overføringen av det fullstendige 

meldingsdokumentet anses å ha funnet sted. Videre skal 

framgangsmåten for anvendelse av elektronisk 

kommunikasjon kreve at vedkommende myndigheter i 

UCITS-ets hjemstat kontrollerer at overføringen av den 

fullstendige dokumentasjonen har funnet sted, før de 

underretter et UCITS om overføringen i henhold til 

artikkel 93 nr. 3 i direktiv 2009/65/EF. Det er også 

nødvendig å fastsette framgangsmåter for å håndtere 

tekniske problemer som oppstår i forbindelse med 

overføringen av meldingsdokumentet mellom 

vedkommende myndigheter i UCITS-ets hjemstat og 

vertsstat. 

5) For å forenkle overføringen av meldingsdokumentet og 

ta hensyn til tekniske nyvinninger og muligheten for å 

utvikle mer avanserte systemer for elektronisk 

kommunikasjon kan vedkommende myndigheter inngå 

samarbeidsavtaler for å forbedre den elektroniske 

overføringen av meldingsdokumentet, særlig når det 

gjelder systemsikkerhet og bruk av krypteringssystemer. 

Vedkommende myndigheter bør også samordne 

ordninger for elektronisk kommunikasjon i Komiteen av 

europeiske verdipapirtilsyn. 

6) I henhold til direktiv 2009/65/EF skal medlemsstatene 

treffe de nødvendige administrative og organisatoriske 

tiltak for å gjøre samarbeidet lettere. Forbedret 

samarbeid mellom vedkommende myndigheter er 

nødvendig for å sikre at UCITS-er og 

forvaltningsselskaper som forvalter UCITS-er, opptrer i 

samsvar med direktiv 2009/65/EF, og for å sikre et godt 

investorvern og at det indre marked fungerer på en 

tilfredsstillende måte.  

2017/EØS/26/36 
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7) I henhold til direktiv 2009/65/EF kan vedkommende 

myndigheter i en medlemsstat anmode om samarbeid 

med vedkommende myndigheter i en annen 

medlemsstat om tilsynsvirksomhet, stedlig tilsyn eller 

gransking på sistnevntes territorium. Dersom et UCITS 

forvaltes av et forvaltningsselskap som er etablert i en 

annen medlemsstat, er det særlig viktig å opprette 

ordninger for samarbeid mellom vedkommende 

myndigheter samt utarbeide nærmere framgangsmåter 

som skal anvendes når vedkommende myndighet har 

behov for å foreta en gransking eller et stedlig tilsyn av 

en enhet eller person som oppholder seg i en annen 

medlemsstat. 

8) En vedkommende myndighet bør ha rett til å anmode 

om et samarbeid med andre vedkommende myndigheter 

når det gjelder saker som faller innenfor dens 

tilsynsområde. Den anmodede myndighet bør yte 

bistand selv om atferden som granskes, ikke anses som 

en overtredelse i dennes jurisdiksjon. Den anmodede 

myndighet kan nekte å bistå i tilfellene oppført i 

artikkel 101 nr. 6 i direktiv 2009/65/EF. 

9) I henhold til direktiv 2009/65/EF skal vedkommende 

myndigheter i medlemsstatene umiddelbart utveksle de 

opplysninger som er nødvendige for at de skal kunne 

oppfylle sine plikter. Det er derfor hensiktsmessig å 

fastsette nærmere regler for rutinemessig utveksling av 

opplysninger samt utveksling av opplysninger uten 

foregående anmodning. 

10) For å sikre at forpliktelsene fastsatt i direktiv 

2009/65/EF og i denne forordning får anvendelse fra 

samme dato, får denne forordning anvendelse fra 

samme dato som de nasjonale bestemmelser om 

innarbeiding av direktiv 2009/65/EF. 

11) Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn, nedsatt ved 

kommisjonsbeslutning 2009/77/EF(1), er rådspurt med 

hensyn til teknisk rådgivning. 

12) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

FRAMGANGSMÅTE FOR MELDING 

Artikkel 1 

Meldingens form og innhold 

Et foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer 

(UCITS) skal utforme meldingen omhandlet i artikkel 93 nr. 1 i 

direktiv 2009/65/EF i samsvar med modellen vist i vedlegg I til 

denne forordning. 

  

(1) EUT L 25 av 29.1.2009, s. 18. 

Artikkel 2 

Form på og innhold i bekreftelsen om UCITS-et 

Vedkommende myndigheter i UCITS-ets hjemstat skal utforme 

bekreftelsen på at UCITS-et oppfyller vilkårene i direktiv 

2009/65/EF, som omhandlet i artikkel 93 nr. 3 i nevnte direktiv, 

i samsvar med modellen vist i vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Angitt e-postadresse 

1.  Vedkommende myndigheter skal angi en e-postadresse 

for oversending av dokumentasjonen omhandlet i artikkel 93 

nr. 3 i direktiv 2009/65/EF og for utveksling av opplysninger 

knyttet til framgangsmåten for melding fastsatt i nevnte 

artikkel. 

2.  Vedkommende myndigheter skal underrette 

vedkommende myndigheter i andre medlemsstater om den 

angitte e-postadressen og påse at de umiddelbart underrettes om 

eventuelle endringer av adressen. 

3.  Vedkommende myndigheter i UCITS-ets hjemstat skal 

overføre alle dokumenter omhandlet i artikkel 93 nr. 3 annet 

ledd i direktiv 2009/65/EF til kun den e-postadressen som er 

angitt av vedkommende myndigheter i den medlemsstat der 

UCITS-et har til hensikt å markedsføre sine andeler. 

4.  Vedkommende myndigheter skal fastsette en 

framgangsmåte for å sikre at e-postadressen de har angitt for 

mottak av meldinger, kontrolleres hver virkedag. 

Artikkel 4 

Overføring av meldingsdokumentet 

1.  Vedkommende myndigheter i UCITS-ets hjemstat skal 

overføre per e-post den fullstendige dokumentasjonen 

omhandlet i artikkel 93 nr. 3 første og annet ledd i direktiv 

2009/65/EF til vedkommende myndigheter i en medlemsstat 

der UCITS-et har til hensikt å markedsføre sine andeler. 

Eventuelle vedlegg til meldingen vist i vedlegg I skal oppføres i 

e-posten og oversendes i et vanlig brukt format som kan vises 

og skrives ut. 

2.  Overføringen av den fullstendige dokumentasjonen i 

henhold til artikkel 93 nr. 3 annet ledd i direktiv 2009/65/EF 

skal anses ikke å ha funnet sted bare i følgende tilfeller: 

a) et dokument som skal overføres, mangler, er ufullstendig 

eller har et annet format enn det som er angitt i nr. 1, 

b) vedkommende myndigheter i UCITS-ets hjemstat bruker 

ikke den e-postadressen som er angitt av vedkommende 

myndigheter i den medlemsstat der UCITS-et har til hensikt 

å markedsføre sine andeler, i henhold til artikkel 3 nr. 1,  
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c) vedkommende myndigheter i UCITS-ets hjemstat har ikke 

oversendt den fullstendige dokumentasjonen på grunn av 

teknisk svikt i deres elektroniske system. 

3.  Vedkommende myndigheter i UCITS-ets hjemstat skal 

sikre at overføringen av den fullstendige dokumentasjonen i 

henhold til artikkel 93 nr. 3 i direktiv 2009/65/EF har funnet 

sted, før de underretter UCITS-et om overføringen. 

4.  Dersom vedkommende myndigheter i UCITS-ets hjemstat 

underrettes om eller blir oppmerksom på at overføringen av den 

fullstendige dokumentasjonen ikke har funnet sted, skal de 

umiddelbart treffe tiltak for å overføre den fullstendige 

dokumentasjonen. 

5. Vedkommende myndigheter kan avtale å erstatte 

overføringen av den fullstendige dokumentasjonen i henhold til 

artikkel 93 nr. 3 annet ledd i direktiv 2009/65/EF med en mer 

avansert metode for elektronisk kommunikasjon enn e-post, 

eller å fastsette ytterligere framgangsmåter for å gjøre 

overføringen av e-post sikrere. 

Eventuelle alternative metoder eller forbedrede framgangsmåter 

skal være i samsvar med fristene for melding fastsatt i 

kapittel XI i direktiv 2009/65/EF, og de skal ikke gjøre det 

vanskeligere for UCITS-er å få markedsadgang i en annen 

medlemsstat enn hjemstaten. 

Artikkel 5 

Mottakelse av meldingsdokumentet 

1.  Når vedkommende myndigheter i en medlemsstat der et 

UCITS har til hensikt å markedsføre sine andeler, mottar 

dokumentene som skal overføres til dem i henhold til 

artikkel 93 nr. 3 i direktiv 2009/65/EF, skal de snarest mulig og 

senest fem virkedager etter datoen for mottakelse av 

dokumentene meddele vedkommende myndigheter i UCITS-ets 

hjemstat om 

a) alle vedlegg som er oppført i samsvar med artikkel 4 nr. 1 i 

denne forordning, er mottatt, og 

b) de overførte dokumentene kan vises eller skrives ut. 

Meddelelsen kan sendes per e-post til vedkommende 

myndigheter i UCITS-ets hjemstat ved bruk av adressen som er 

angitt i henhold til artikkel 3 nr. 1, med mindre de berørte 

myndigheter har avtalt å anvende en mer avansert metode for å 

bekrefte mottakelsen. 

2.  Dersom vedkommende myndigheter i UCITS-ets hjemstat 

innen fristene angitt i nr. 1 ikke har mottatt bekreftelse fra 

vedkommende myndigheter i en medlemsstat der UCITS-et har 

til hensikt å markedsføre sine andeler, skal de kontakte 

vedkommende myndigheter i medlemsstaten der UCITS-et har 

til hensikt å markedsføre sine andeler, og kontrollere om 

overføringen av den fullstendige dokumentasjonen har funnet 

sted. 

KAPITTEL II 

TILSYNSSAMARBEID 

AVSNITT 1 

Framgangsmåte for stedlig tilsyn og granskinger 

Artikkel 6 

Anmodning om bistand ved stedlig tilsyn og granskinger 

1.  En vedkommende myndighet som har til hensikt å foreta 

stedlig tilsyn eller gransking på en annen medlemsstats 

territorium (heretter kalt «den anmodende myndighet»), skal 

oversende en skriftlig anmodning til vedkommende myndighet 

i den andre medlemsstaten (heretter kalt «den anmodede 

myndighet»). Anmodningen skal inneholde følgende 

opplysninger: 

a) grunnene til anmodningen, herunder de lovbestemmelser 

innenfor den anmodende myndighets jurisdiksjon som 

ligger til grunn for anmodningen, 

b) omfanget av det stedlige tilsynet eller granskingen, 

c) de tiltak som den anmodende myndighet allerede har 

truffet, 

d) eventuelle tiltak som den anmodede myndighet skal treffe, 

e) foreslått metode for det stedlige tilsynet eller granskingen 

og den anmodende myndighets begrunnelse for dette valget. 

2.  Anmodningen skal oversendes i tilstrekkelig god tid før 

det stedlige tilsynet eller granskingen. 

3.  Dersom en anmodning om bistand ved et stedlig tilsyn 

eller en gransking haster, kan den oversendes per e-post og 

deretter bekreftes skriftlig. 

4.  Den anmodede myndighet skal uten unødig opphold 

bekrefte at den har mottatt anmodningen. 

5.  Den anmodende myndighet skal gjøre tilgjengelig alle 

opplysninger som den anmodede myndighet har anmodet om, 

slik at den anmodede myndighet skal kunne yte den nødvendige 

bistand. 

6.  Den anmodede myndighet skal uten unødig opphold 

oversende alle opplysninger og dokumenter som den har tilgang 

til og som er relevante eller nyttige for den anmodende 

myndighet, i lys av grunnene til og omfanget av det stedlige 

tilsynet eller granskingen. 

7.  Den anmodede og den anmodende myndighet skal 

revurdere behovet for stedlig tilsyn og granskinger i lys av 

dokumentene og opplysningene som oversendes i henhold til 

nr. 5 eller 6.  
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8.  Den anmodede myndighet skal bestemme om det stedlige 

tilsynet eller granskingen skal foretas av den selv, av den 

anmodende myndighet eller av revisorer eller andre 

sakkyndige. 

9.  Den anmodede og den anmodende myndighet skal inngå 

avtale om fordelingen av kostnadene knyttet til det stedlige 

tilsynet eller granskingen. 

Artikkel 7 

Stedlig tilsyn og gransking foretatt av den anmodede 

myndighet 

1.  Dersom den anmodede myndighet har besluttet at den selv 

skal foreta det stedlige tilsynet eller granskingen, skal den gjøre 

det i samsvar med framgangsmåten fastsatt i lovgivningen til 

den medlemsstat på hvis territorium tilsynet eller granskingen 

skal foretas. 

2.  Dersom den anmodende myndighet har anmodet om at 

dens egne tjenestemenn skal bistå den anmodede myndighets 

tjenestemenn som foretar tilsynet eller granskingen i samsvar 

med artikkel 101 nr. 5 i direktiv 2009/65/EF, skal den 

anmodende og den anmodede myndighet inngå avtale om de 

praktiske ordningene for slik deltakelse. 

Artikkel 8 

Stedlig tilsyn og gransking foretatt av den anmodende 

myndighet 

1.  Dersom den anmodede myndighet har besluttet å la den 

anmodende myndighet foreta det stedlige tilsynet eller 

granskingen, skal tilsynet eller granskingen foretas i samsvar 

med framgangsmåten fastsatt i lovgivningen til den 

medlemsstat på hvis territorium tilsynet eller granskingen skal 

foretas. 

2.  Dersom den anmodede myndighet har besluttet å la den 

anmodende myndighet foreta det stedlige tilsynet eller 

granskingen, skal den yte den nødvendige bistand for å gjøre 

det lettere å foreta tilsynet eller granskingen. 

3.  Dersom den anmodende myndighet oppdager vesentlige 

opplysninger som er relevante for utførelsen av den anmodede 

myndighets oppgaver under det stedlige tilsynet eller 

granskingen, skal den uten unødig opphold oversende disse 

opplysningene til den anmodede myndighet. 

Artikkel 9 

Stedlig tilsyn og gransking foretatt av revisorer eller 

sakkyndige 

1.  Dersom den anmodede myndighet har besluttet å la 

revisorer eller sakkyndige foreta det stedlige tilsynet eller 

granskingen, skal tilsynet eller granskingen foretas i samsvar 

med framgangsmåten fastsatt i lovgivningen til den 

medlemsstat på hvis territorium tilsynet eller granskingen skal 

foretas. 

2.  Dersom den anmodede myndighet har besluttet å la 

revisorer eller sakkyndige foreta det stedlige tilsynet eller 

granskingen, skal den yte den nødvendige bistand for å gjøre 

det lettere for revisorene eller de sakkyndige å foreta tilsynet 

eller granskingen. 

3.  Dersom den anmodende myndighet foreslår å oppnevne 

revisorer eller sakkyndige, skal den oversende alle relevante 

opplysninger om revisorenes eller de sakkyndiges identitet og 

faglige kvalifikasjoner til den anmodede myndighet. 

Den anmodede myndighet skal umiddelbart meddele den 

anmodende myndighet om den godkjenner den foreslåtte 

oppnevningen. 

Dersom den anmodede myndighet ikke godkjenner den 

foreslåtte oppnevningen, eller dersom den anmodende 

myndighet ikke foreslår hvilke revisorer eller sakkyndige som 

skal oppnevnes, skal den anmodede myndighet ha rett til å 

foreslå revisorer eller sakkyndige. 

4.  Dersom den anmodede og den anmodende myndighet 

ikke blir enige om utnevningen av revisorer eller sakkyndige, 

skal den anmodede myndighet bestemme om den selv eller den 

anmodende myndighet skal foreta det stedlige tilsynet eller 

granskingen. 

5.  Med mindre den anmodede og den anmodende myndighet 

avtaler noe annet, skal den myndighet som har foreslått de 

utnevnte revisorene eller sakkyndige, dekke de relevante 

kostnadene. 

6.  Dersom revisorene eller de sakkyndige under det stedlige 

tilsynet eller granskingen oppdager vesentlige opplysninger 

som er relevante for den anmodede myndighets utførelse av 

sine oppgaver, skal de umiddelbart oversende disse 

opplysningene til den anmodede myndighet. 

Artikkel 10 

Anmodninger om bistand ved intervjuer med personer som 

oppholder seg i en annen medlemsstat 

1.  Dersom den anmodende myndighet anser det nødvendig å 

gjennomføre intervjuer med personer som oppholder seg på en 

annen medlemsstats territorium, skal den oversende en skriftlig 

anmodning til vedkommende myndighet i denne andre 

medlemsstaten.  
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2.  Anmodningen skal inneholde følgende opplysninger: 

a) grunnene til anmodningen, herunder de lovbestemmelser 

innenfor den anmodende myndighets jurisdiksjon som 

ligger til grunn for anmodningen, 

b) intervjuenes omfang, 

c) de tiltak som den anmodende myndighet allerede har 

truffet, 

d) eventuelle tiltak som den anmodede myndighet skal treffe, 

e) den metode som foreslås anvendt ved intervjuene, og den 

anmodende myndighets begrunnelse for dette valget. 

3.  Anmodningen skal oversendes i tilstrekkelig god tid før 

intervjuene. 

4.  Dersom det haster med en anmodning om bistand til 

gjennomføring av intervjuer med personer som oppholder seg 

på en annen medlemsstats territorium, kan den oversendes per 

e-post og deretter bekreftes skriftlig. 

5.  Den anmodede myndighet skal uten unødig opphold 

bekrefte at den har mottatt anmodningen. 

6.  Den anmodende myndighet skal gjøre tilgjengelig alle 

opplysninger som den anmodede myndighet har anmodet om, 

slik at den anmodede myndighet skal kunne yte den nødvendige 

bistand. 

7.  Den anmodede myndighet skal uten unødig opphold 

oversende alle opplysninger og dokumenter som den har tilgang 

til og som er relevante eller nyttige for den anmodende 

myndighet, i lys av grunnene til og omfanget av intervjuene. 

8.  Den anmodede og den anmodende myndighet skal 

revurdere behovet for å gjennomføre intervjuene i lys av 

dokumentene og opplysningene som oversendes i henhold til 

nr. 6 eller 7. 

9.  Den anmodede myndighet skal bestemme om den selv 

eller den anmodende myndighet skal gjennomføre intervjuene. 

10.  Den anmodede og den anmodende myndighet skal inngå 

avtale om fordelingen av kostnadene knyttet til intervjuene. 

11.  Den anmodende myndighet kan delta i intervjuene det 

anmodes om i henhold til nr. 1. Den anmodende myndighet kan 

før og under intervjuene framlegge spørsmål som skal stilles. 

Artikkel 11 

Særlige bestemmelser om stedlig tilsyn og granskinger 

1.  Vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets 

hjemstat og vedkommende myndigheter i UCITS-ets hjemstat 

skal underrette hverandre om eventuelle stedlige tilsyn og 

granskinger som skal foretas med hensyn til det 

forvaltningsselskapet eller UCITS-et som er underlagt deres 

respektive tilsyn. Etter en slik underretning kan den 

underrettede vedkommende myndighet uten unødig opphold 

anmode den underrettende vedkommende myndighet om å ta 

med de spørsmål som hører inn under den underrettede 

myndighets tilsynsområde, i det stedlige tilsynet eller 

granskingen. 

2.  Vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets 

hjemstat kan anmode om bistand fra vedkommende myndighet 

i UCITS-ets hjemstat i forbindelse med stedlig tilsyn og 

gransking av et UCITS' depotmottaker, dersom det er 

nødvendig for utførelsen av tilsynsoppgavene med hensyn til 

forvaltningsselskapet. 

3.  Vedkommende myndigheter i UCITS-ets hjemstat og 

vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets hjemstat 

skal inngå avtale om framgangsmåtene for deling av resultatene 

av de stedlige tilsyn og granskinger som er foretatt med hensyn 

til forvaltningsselskapet og UCITS-et som er underlagt deres 

tilsyn. 

4.  Dersom det er nødvendig, skal vedkommende 

myndigheter i UCITS-ets hjemstat og vedkommende 

myndigheter i forvaltningsselskapets hjemstat inngå avtale om 

ytterligere tiltak som må treffes med hensyn til det stedlige 

tilsynet eller granskingen. 

AVSNITT 2 

Utveksling av opplysninger 

Artikkel 12 

Rutinemessig utveksling av opplysninger 

1.  Vedkommende myndigheter i UCITS-ets hjemstat skal 

umiddelbart underrette vedkommende myndigheter i UCITS-ets 

vertsstat og, dersom UCITS-et forvaltes av et 

forvaltningsselskap som er etablert i en annen medlemsstat enn 

UCITS-ets hjemstat, vedkommende myndigheter i 

forvaltningsselskapets hjemstat om 

a) en eventuell beslutning om å trekke tilbake et UCITS' 

tillatelse,  
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b) en eventuell beslutning om at et UCITS skal utsette 

utstedelse, gjenkjøp eller innløsning av sine andeler, 

c) eventuelle andre alvorlige tiltak som vedtas overfor et 

UCITS. 

2.  Dersom et UCITS forvaltes av et forvaltningsselskap som 

er etablert i en annen medlemsstat enn UCITS-ets hjemstat, skal 

vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets hjemstat 

umiddelbart underrette vedkommende myndigheter i UCITS-ets 

hjemstat om at forvaltningsselskapets evne til å utføre sine 

oppgaver riktig med hensyn til UCITS-et det forvalter, kan 

være vesentlig svekket, eller at forvaltningsselskapet ikke 

oppfyller kravene i kapittel III i direktiv 2009/65/EF. 

3.  Dersom et UCITS forvaltes av et forvaltningsselskap som 

er etablert i en annen medlemsstat enn UCITS-ets hjemstat, skal 

vedkommende myndigheter i UCITS-ets hjemstat og 

forvaltningsselskapets hjemstat tilrettelegge for utveksling av 

opplysninger som kreves for at de skal kunne utføre sine 

oppgaver i henhold til direktiv 2009/65/EF, herunder 

opprettelse av en egnet informasjonsstrøm. Den omfatter 

utveksling av opplysninger som er nødvendige i forbindelse 

med 

a) framgangsmåtene for å gi et forvaltningsselskap tillatelse 

slik at det kan utøve virksomhet på en annen medlemsstats 

territorium i henhold til artikkel 17 og 18 i direktiv 

2009/65/EF, 

b) framgangsmåtene for å gi et forvaltningsselskap tillatelse 

slik at det kan forvalte et UCITS som har tillatelse i en 

annen medlemsstat enn forvaltningsselskapets hjemstat, i 

henhold til artikkel 20 i direktiv 2009/65/EF, 

c) det løpende tilsynet med forvaltningsselskaper og  

UCITS-er. 

Artikkel 13 

Utveksling av opplysninger uten anmodning 

Vedkommende myndigheter skal oversende alle relevante 

opplysninger som kan være av vesentlig interesse med hensyn 

til utførelsen av oppgaver i henhold til direktiv 2009/65/EF, til 

andre vedkommende myndigheter uten foregående anmodning 

og uten unødig opphold. 

KAPITTEL III 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 14 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. juli 2011. 

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

Utferdiget i Brussel, 1. juli 2010. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

MELDING 

(Artikkel 1 i kommisjonsforordning (EU) nr. 584/2010 av 1. juli 2010 om gjennomføring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF med hensyn til formen på og innholdet i standardmodellen 

for melding og bekreftelsen om UCITS-et, anvendelse av elektronisk kommunikasjon mellom vedkommende 

myndigheter i forbindelse med melding og framgangsmåter for stedlig tilsyn og granskinger samt utveksling 

av opplysninger mellom vedkommende myndigheter (EUT L 176 av 10.7.2010, s. 16)) 

MELDING OM PLANLAGT MARKEDSFØRING AV ET UCITS' ANDELER 

I  ________________________________  

 (vertsstaten) 

DEL A 

UCITS-ets navn:  _______________________________________________________________________  

UCITS-ets hjemstat:  ____________________________________________________________________  

UCITS-ets juridiske form (sett kryss i én rute): 

□ investeringsfond 

□ verdipapirfond 

□ investeringsselskap 

Har UCITS-et avdelinger? Ja/nei 

Navn på UCITS-et 

og/eller avdelingen(e) 

som skal markedsføres 

i vertsstaten 

Navn på aksjeklasse(r) 

som skal markedsføres 

i vertsstaten(1) 

Varighet(2) Kodenumre(3) 

    

    

    

    

    

    

    

    

(1)  Dersom UCITS-et har til hensikt å markedsføre bare visse aksjeklasser, skal det angi bare disse klassene 

(2)  Dersom det er relevant 

(3)  Dersom det er relevant (f.eks. ISIN) 
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Navn på forvaltningsselskapet / det selvforvaltede investeringsselskapet: 

 _____________________________________________________________________________________  

Forvaltningsselskapets hjemstat:  __________________________________________________________  

Adresse og forretningskontor/hjemsted, dersom dette ikke er det samme som adressen: 

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

Forvaltningsselskapets nettsted:  __________________________________________________________  

Opplysninger om forvaltningsselskapets kontaktperson: 

Navn/stilling:  ____________________________________________________________________  

Telefonnummer:  _________________________________________________________________  

E-postadresse:  __________________________________________________________________  

Telefaksnummer:  ________________________________________________________________  

Selskapets virksomhetsperiode, dersom det er relevant:  ________________________________________  

Omfanget av forvaltningsselskapets virksomhet i UCITS-ets vertsstat: 

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

Ytterligere opplysninger om UCITS-et (ved behov): 

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

Vedlegg: 

(1) Den seneste utgaven av fondsreglene eller stiftelsesdokumentet, ved behov oversatt i samsvar med 

artikkel 94 nr. 1 bokstav c) i direktiv 2009/65/EF. 

 _____________________________________________________________________________________  

(dokumentets tittel eller navnet på det elektroniske vedlegget) 

(2) Den seneste utgaven av prospektet, ved behov oversatt i samsvar med artikkel 94 nr. 1 bokstav c) i 

direktiv 2009/65/EF. 

 _____________________________________________________________________________________  

(dokumentets tittel eller navnet på det elektroniske vedlegget) 

(3) Den seneste utgaven av nøkkelinformasjonen, ved behov oversatt i samsvar med artikkel 94 nr. 1 

bokstav b) i direktiv 2009/65/EF. 

 _____________________________________________________________________________________  

(dokumentets tittel eller navnet på det elektroniske vedlegget) 
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(4) Den seneste utgaven av årsrapporten og eventuelle påfølgende halvårsrapporter, ved behov oversatt i 

samsvar med artikkel 94 nr. 1 bokstav c) i direktiv 2009/65/EF. 

 _____________________________________________________________________________________  

(dokumentets tittel eller navnet på det elektroniske vedlegget) 

Merknad: 

Seneste utgave av dokumentene som er angitt ovenfor, skal vedlegges denne meldingen slik at de kan 

videresendes av vedkommende myndigheter i UCITS-ets hjemstat, også selv om nevnte myndighet har 

mottatt kopier tidligere. Meldingen kan vise til eventuelle dokumenter som tidligere er oversendt til 

vedkommende myndigheter i UCITS-ets hjemstat, dersom de fortsatt er gyldige. 

Angi hvor de seneste elektroniske kopiene av vedleggene kan innhentes i framtiden: 

 _____________________________________________________________________________________  

DEL B 

Følgende opplysninger gis i samsvar med nasjonale lover og forskrifter i UCITS-ets vertsstat i forbindelse 

med markedsføring av UCITS-ets andeler i nevnte medlemsstat. 

UCITS-er skal vise til nettstedet til vedkommende myndigheter i hver medlemsstat, der de opplysninger som 

skal angis i dette avsnitt, beskrives nærmere. En liste over relevante nettsteder er tilgjengelig på 

www.cesr.eu 

1. Tiltak for markedsføring av UCITS-ets andeler 

Andeler i UCITS-et / UCITS-ets avdelinger vil bli markedsført av 

□ forvaltningsselskapet som forvalter UCITS-et 

□ et annet forvaltningsselskap som har tillatelse i henhold til direktiv 2009/65/EF 

□ kredittinstitusjoner 

□ verdipapirforetak eller rådgivere med tillatelse 

□ andre organer 

1) _____________________________________  

2) _____________________________________  

3) _____________________________________  

2. Tiltak for å sikre ordninger for andelseiere i samsvar med artikkel 92 i direktiv 2009/65/EF 

Opplysninger om betalingsagent (dersom det er relevant): 

Navn:  _______________________________________________________________________________  

Juridisk form:  _________________________________________________________________________  

Forretningskontor:  _____________________________________________________________________  

Postadresse (dersom dette er en annen adresse):  ____________________________________________  

Nærmere opplysninger om en eventuell annen person som investorer kan innhente opplysninger og 

dokumenter hos: 

Navn:  _______________________________________________________________________________  

Adresse:  _____________________________________________________________________________  

Opplysninger om hvordan utstedelses-, salgs-, gjenkjøps- eller innløsningsprisen på UCITS-ets andeler skal 

offentliggjøres: 

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________    
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3. Andre opplysninger som kreves av vedkommende myndigheter i vertsstaten i samsvar med artikkel 91 

nr. 3 i direktiv 2009/65/EF 

Her inngår (dersom UCITS-ets vertsstat krever det) 

□  angivelse av tilleggsopplysninger som skal gis til andelseiere eller deres agenter, 

□  nærmere opplysninger om et UCITS' anvendelse av unntak fra regler eller krav som får anvendelse i 

UCITS-ets vertsstat i forbindelse med markedsføringstiltak for UCITS-et, en bestemt aksjeklasse 

eller eventuelle investorkategorier. 

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

Dersom det kreves av UCITS-ets vertsstat, dokumentasjon av beløp som vedkommende myndigheter i 

vertsstaten har til gode: 

 _____________________________________________________________________________________  

DEL C 

UCITS-ets bekreftelse 

Vi bekrefter med dette at dokumentet som er vedlagt denne meldingen, inneholder alle relevante 

opplysninger fastsatt i direktiv 2009/65/EF. Teksten i hvert dokument tilsvarer den som tidligere er oversendt 

til vedkommende myndigheter i hjemstaten, eller den er en oversettelse som er en nøyaktig gjengivelse. 

(Meldingen skal underskrives av en underskriftsberettiget for UCITS-et eller av en tredjemann som har 

skriftlig fullmakt til å opptre på det underrettende UCITS-ets vegne, på en måte som vedkommende 

myndigheter i UCITS-ets hjemstat godkjenner for sertifisering av dokumenter. Den underskriftsberettigede 

skal angi fullt navn og stilling og påse at bekreftelsen dateres.) 

 ______  
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VEDLEGG II 

BEKREFTELSE OM UCITS-ET 

(Artikkel 2 i kommisjonsforordning (EU) nr. 584/2010 av 1. juli 2010 om gjennomføring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF med hensyn til formen på og innholdet i standardmodellen 

for melding og bekreftelsen om UCITS-et, anvendelse av elektronisk kommunikasjon mellom vedkommende 

myndigheter i forbindelse med melding og framgangsmåter for stedlig tilsyn og granskinger samt utveksling 

av opplysninger mellom vedkommende myndigheter (EUT L 176 av 10.7.2010, s. 16)) 

__________________________________________________ er vedkommende myndighet i 

(navn på vedkommende myndighet i UCITS-ets hjemstat) 

 _________________________________________________  

(UCITS-ets hjemstat) 

Adresse:  _____________________________________________________________________________  

Telefonnummer:  _______________________________________________________________________  

E-postadresse:  ________________________________________________________________________  

Telefaksnummer:  ______________________________________________________________________  

som utfører de oppgaver fastsatt i artikkel 97 nr. 1 i direktiv 2009/65/EF. 

Med hensyn til artikkel 93 nr. 3 i direktiv 2009/65/EF bekrefter 

_________________________________________________________________ at 

(navn på vedkommende myndighet, den samme som ovenfor) 

 _____________________________________________________________________________________  

(navn på UCITS-et, dvs. navnet på investeringsfondet, verdipapirfondet eller investeringsselskapet) 

er etablert i (navn på dets hjemstat) 

 _____________________________________________________________________________________  

ble opprettet (dato for godkjenning av UCITS-ets fondsregler eller stiftelsesdokument) 

 _____________________________________________________________________________________  

har registreringsnummer (dersom det er relevant, UCITS-ets registreringsnummer i hjemstaten) 

 _____________________________________________________________________________________  

er registrert hos (dersom det er relevant, navn på den myndighet som har ansvar for registeret) 

 _____________________________________________________________________________________  

har hjemsted i 

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

(bare for investeringsselskaper, adressen til UCITS-ets hovedkontor) 
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er (sett kryss i bare én rute) 

enten □ et investeringsfond/verdipapirfond 

Liste over alle avdelinger som er godkjent i hjemstaten, dersom det er relevant 

Løpenr. Navn 

1  

2  

3  

…  

forvaltet av forvaltningsselskapet 

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

(forvaltningsselskapets navn og adresse) 

eller □ et investeringsselskap 

Liste over alle avdelinger som er godkjent i hjemstaten, dersom det er relevant 

Løpenr. Navn 

1  

2  

3  

…  

som (sett kryss i bare én rute) 

enten □ har utpekt et forvaltningsselskap 

 _____________________________________________________________________________________  

(det utpekte forvaltningsselskapets navn og adresse) 

eller □ er selvforvaltet 

og oppfyller vilkårene fastsatt i direktiv 2009/65/EF. 

(Bekreftelsen skal underskrives og dateres av en representant for vedkommende myndighet i UCITS-ets 

hjemstat på en måte som vedkommende myndighet godkjenner for sertifisering. Den underskriftsberettigede 

skal angi fullt navn og stilling.) 

 ____________  



27.4.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 26/275 

 

KOMMISJONSDIREKTIV 2010/43/EU 

av 1. juli 2010 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF med hensyn til 

organisatoriske krav, interessekonflikter, forretningsførsel, risikostyring og innholdet i avtalen 

mellom en depotmottaker og et forvaltningsselskap(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover og 

forskrifter om foretak for kollektiv investering i omsettelige 

verdipapirer (UCITS)(1), særlig artikkel 12 nr. 3, artikkel 14 

nr. 2, artikkel 23 nr. 6, artikkel 33 nr. 6 og artikkel 51 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Reglene og terminologien for organisatoriske krav, 

interessekonflikter og forretningsførsel bør i størst 

mulig omfang tilpasses standardene som ble innført på 

området finansielle tjenester ved europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 om markeder 

for finansielle instrumenter, om endring av rådsdirektiv 

85/611/EØF og 93/6/EØF og europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2000/12/EF og om oppheving av 

rådsdirektiv 93/22/EEC(2) og kommisjonsdirektiv 

2006/73/EF av 10. august 2006 om gjennomføring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF med 

hensyn til organisatoriske krav til og vilkår for drift av 

UCITS-er samt definisjon av begreper for nevnte 

direktivs formål(3). En slik tilpasning vil, samtidig som 

den tar hensyn til særtrekkene ved kollektiv 

porteføljeforvaltning, gjøre det mulig å oppnå 

likeverdige standarder ikke bare innenfor de ulike 

sektorer for finansielle tjenester, men også innenfor 

kapitalforvaltning mer generelt, der flere medlemsstater 

allerede har utvidet visse krav i direktiv 2006/73/EF til å 

omfatte forvaltningsselskap for UCITS-fond. 

2) Det er hensiktsmessig å vedta disse reglene i form av et 

direktiv, slik at gjennomføringsbestemmelsene kan 

tilpasses særtrekkene ved markedet og rettssystemet i 

hver enkelt medlemsstat. Et direktiv gir også størst 

mulighet for å oppnå samsvar med ordningen innført 

ved direktiv 2006/73/EF. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 176 av 10.7.2010,  

s. 42, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 168/2012 av 

28. september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX 

(Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 70 av 13.12.2012, s. 23. 

(1) EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32. 

(2) EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1. 

(3) EUT L 241 av 2.9.2006, s. 26. 

3) Selv om prinsippene fastsatt i dette direktiv er relevante 

for alle forvaltningsselskaper, er de tilstrekkelig 

fleksible til å sikre at anvendelsen av dem, og 

vedkommende myndigheters tilsyn med anvendelsen av 

dem, står i et rimelig forhold til og tar hensyn til arten, 

omfanget og kompleksiteten av et forvaltningsselskaps 

virksomhet, det mangfoldet av foretak som omfattes av 

direktiv 2009/65/EF, og de store forskjellene mellom de 

ulike UCITS-ene som kan forvaltes av et 

forvaltningsselskap. 

4) Med mindre annet følger av nasjonal lovgivning, bør 

forvaltningsselskaper kunne overlate til tredjemann å 

utføre noen av deres oppgaver. Gjennomføringsreglene 

bør leses i tråd med dette. Forvaltningsselskapet bør 

særlig vise behørig aktsomhet når det, idet det tar 

hensyn til arten av de funksjoner som skal utføres av 

tredjemann, avgjør om foretaket som utfører disse 

oppgavene, kan anses å være kvalifisert og i stand til å 

utføre vedkommende funksjoner. Tredjemann bør derfor 

oppfylle alle krav knyttet til organisering og 

interessekonflikter i forbindelse med oppgaven som skal 

utføres. Det innebærer også at forvaltningsselskapet bør 

kontrollere at tredjemann har truffet alle egnede tiltak 

for å oppfylle nevnte krav, og at det bør kontrollere at 

tredjemann virkelig oppfyller disse kravene. Når den 

som oppgavene utkontrakteres til, har ansvar for å 

anvende reglene for de utkontrakterte oppgavene, bør 

tilsvarende krav knyttet til organisering og 

interessekonflikter få anvendelse på overvåkningen av 

de utkontrakterte oppgavene. Forvaltningsselskapet bør 

i forbindelse med framgangsmåten for behørig 

aktsomhet kunne ta hensyn til at tredjemann som 

oppgaver utkontrakteres til, ofte er omfattet av direktiv 

2004/39/EF. 

5) For å unngå at det anvendes forskjellige standarder for 

forvaltningsselskaper og investeringsselskaper som ikke 

har utpekt et forvaltningsselskap, bør slike 

investeringsselskaper omfattes av de samme 

atferdsregler og bestemmelser om interessekonflikter og 

risikostyring som forvaltningsselskaper. Dette direktivs 

regler for administrative framgangsmåter og 

internkontrollordninger bør derfor, i samsvar med god 

praksis, få anvendelse både på forvaltningsselskaper og 

investeringsselskaper som ikke har utpekt et 

forvaltningsselskap, idet det tas hensyn til 

forholdsmessighetsprinsippet.  

2017/EØS/26/37 
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6) I henhold til direktiv 2009/65/EF skal 

forvaltningsselskaper ha gode administrative 

framgangsmåter. For å oppfylle dette kravet bør 

forvaltningsselskaper opprette en godt dokumentert 

organisasjonsstruktur med klart fordelte ansvarsområder 

som sikrer god utveksling av opplysninger mellom alle 

berørte parter. Forvaltningsselskaper bør også opprette 

systemer som ivaretar opplysningers sikkerhet og sikrer 

kontinuitet i virksomheten, og som gjør det mulig for 

dem å overlate sine forpliktelser i tilfeller der deres 

oppgaver utføres av tredjemann. 

7) Forvaltningsselskaper bør også ha de nødvendige 

ressurser til særlig å ansette personale med de 

nødvendige ferdigheter, de nødvendige kunnskaper og 

den nødvendige erfaring til å utføre sine oppgaver. 

8) Når det gjelder sikre framgangsmåter for 

databehandling og forpliktelsen til å dokumentere alle 

transaksjoner som involverer UCITS-et, bør 

forvaltningsselskapet ha innført ordninger som gjør det 

mulig å registrere enhver transaksjon som foretas på 

UCITS-ets vegne, i rett tid og på riktig måte. 

9) Regnskapsføring er en av de viktigste oppgavene for 

UCITS-ers administrasjon. Det er derfor av avgjørende 

betydning at regnskapspraksis beskrives nærmere i 

gjennomføringsbestemmelsene. Dette direktiv bør 

derfor opprettholde prinsippet om at alle eiendeler og 

forpliktelser i et UCITS eller dets 

investeringsavdelinger kan identifiseres direkte, og at 

det bør føres atskilte regnskaper. Dersom det i tillegg 

finnes forskjellige aksjeklasser på grunnlag av for 

eksempel størrelsen på forvaltningsgebyrer, bør det 

være mulig å utlede netto andelsverdi i de forskjellige 

klassene direkte fra regnskapet. 

10) En klar fordeling av ansvarsområder mellom den 

øverste ledelsen og tilsynsfunksjonen er avgjørende for 

gjennomføringen av de egnede internkontrollordningene 

som kreves i henhold til direktiv 2009/65/EF. Dette 

medfører at den øverste ledelsen bør ha ansvar for 

gjennomføringen av den allmenne investerings-

politikken omhandlet i kommisjonsforordning (EU) 

nr. 583/2010 av 1. juli 2010 om gjennomføring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF med 

hensyn til nøkkelinformasjon og de vilkår som skal 

oppfylles når nøkkelinformasjon eller prospektet 

framlegges i et annet varig medium enn papir eller på et 

nettsted(1). Den øverste ledelsen bør også beholde 

ansvaret for investeringsstrategiene, som er de allmenne 

retningslinjer for UCITS-ets strategiske fordeling av 

eiendeler, og investeringsmetodene, som er nødvendige 

for å gjennomføre investeringspolitikken på en egnet og 

effektiv måte. En klar ansvarsfordeling bør også sikre at 

det finnes egnede kontroller, slik at UCITS-ets eiendeler 

investeres i samsvar med fondsreglene eller 

stiftelsesdokumentet og de gjeldende lovbestemmelser, 

  

(1) EUT L 176 av 10.07.2010, s. 1. 

og at risikogrensene for det enkelte UCITS overholdes. 

Ansvarsfordelingen bør være i samsvar med den øverste 

ledelsens og tilsynsfunksjonens rolle og ansvarsområder 

i henhold til gjeldende nasjonal lovgivning og regelverk 

for foretaksstyring. Den øverste ledelsen kan omfatte 

flere av eller alle styremedlemmene. 

11) For å sikre at et forvaltningsselskap har en egnet 

kontrollordning, kreves en fast etterlevelsesfunksjon og 

en internrevisjonsfunksjon. Etterlevelsesfunksjonen bør 

utformes slik at den oppdager enhver risiko for at 

forvaltningsselskapet ikke oppfyller sine forpliktelser i 

henhold til direktiv 2009/65/EF. Revisjonsfunksjonen 

bør ha som formål å kontrollere og evaluere de ulike 

framgangsmåter for kontroll og administrative ordninger 

som forvaltningsselskapet har innført. 

12) Det er nødvendig å gi forvaltningsselskaper et visst 

spillerom når de utformer sin risikostyring. Selv i 

tilfeller der det ikke er hensiktsmessig eller rimelig å ha 

en egen risikostyringsfunksjon, bør likevel 

forvaltningsselskapet kunne godtgjøre at særlige tiltak 

for å forebygge interessekonflikter er truffet for å 

muliggjøre en uavhengig utførelse av 

risikostyringsoppgaver. 

13) I henhold til direktiv 2009/65/EF skal 

forvaltningsselskaper innføre regler for personlige 

transaksjoner. I henhold til direktiv 2006/73/EF bør 

forvaltningsselskaper hindre at deres ansatte som er 

gjenstand for interessekonflikter eller har 

innsideinformasjon i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2003/6/EF av 28. januar 2003 om 

innsidehandel og markedsmanipulering (markedsmis-

bruk)(2), gjennomfører personlige transaksjoner som 

innebærer misbruk av opplysninger de har fått i 

forbindelse med sin yrkesvirksomhet. 

14) I henhold til direktiv 2009/65/EF skal forvaltnings-

selskaper sikre at enhver porteføljetransaksjon som 

berører UCITS-et, kan rekonstrueres med hensyn til 

opprinnelse, deltakende parter og art samt tid og sted for 

gjennomførelse. Det er derfor nødvendig å fastsette krav 

om registrering av porteføljetransaksjoner og tegnings- 

og innløsningsordrer. 

15) I henhold til direktiv 2009/65/EF skal 

forvaltningsselskaper for UCITS-er innføre egnede 

ordninger for å sikre rettferdig behandling av UCITS-er 

når interessekonflikter ikke kan unngås. 

Forvaltningsselskaper bør derfor i slike tilfeller sikre at 

den øverste ledelsen eller et annet vedkommende internt 

organ i forvaltningsselskapet umiddelbart underrettes, 

slik at disse kan treffe de beslutninger som er 

nødvendige for å sikre rettferdig behandling av UCITS-

ene og deres andelseiere.  

  

(2) EUT L 96 av 12.4.2003, s. 16. 



27.4.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 26/277 

 

16) Det bør kreves at forvaltningsselskaper vedtar, anvender 

og opprettholder en effektiv og egnet strategi for 

utøvelsen av stemmeretter knyttet til de finansielle 

instrumentene som innehas av de forvaltede UCITS-ene, 

for å sikre at stemmerettene utøves utelukkende til 

fordel for UCITS-ene. Opplysninger om strategien og 

anvendelsen av den bør være kostnadsfritt tilgjengelig 

for investorene, herunder på et nettsted. En eventuell 

beslutning om ikke å utøve stemmeretter kan under 

visse omstendigheter anses å være utelukkende til fordel 

for UCITS-et, alt avhengig av dets investeringsstrategi. 

Et investeringsselskap bør imidlertid ikke utelukkes fra 

selv å stemme eller gi forvaltningsselskapet særskilte 

stemmeinstrukser. 

17) Plikten til å underrette den øverste ledelsen eller et annet 

vedkommende internt organ i forvaltningsselskapet slik 

at disse skal kunne treffe de nødvendige beslutninger, 

bør ikke begrense forvaltningsselskapenes og UCITS-

enes plikt til å redegjøre, for eksempel i de periodiske 

rapportene, om situasjoner der de organisatoriske eller 

administrative ordningene for å håndtere 

interessekonflikter ikke er tilstrekkelige til med rimelig 

sikkerhet å forhindre risikoen for skade. Redegjørelsen 

bør forklare og begrunne forvaltningsselskapets 

beslutning, også når det besluttes ikke å treffe tiltak, idet 

det tas hensyn til interne retningslinjer og 

framgangsmåter som er vedtatt for å identifisere, 

forhindre og håndtere interessekonflikter. 

18) I henhold til direktiv 2009/65/EF skal 

forvaltningsselskaper opptre på den måte som best 

tjener de forvaltede UCITS-ene og markedets integritet. 

Visse former for atferd, for eksempel utnyttelse av 

forskjellen i tidssoner i ulike markeder og sen handel, 

kan skade andelseierne og undergrave markedets 

virkemåte. Forvaltningsselskaper bør derfor innføre 

egnede framgangsmåter for å forhindre forsømmelser. 

Forvaltningsselskaper bør videre innføre egnede 

framgangsmåter for å beskytte mot urimelige gebyrer og 

virksomheter som overdreven handel, idet det tas 

hensyn til UCITS-ets investeringsmål og -politikk. 

19) Også når forvaltningsselskaper utfører ordrer om å 

handle på de forvaltede UCITS-enes vegne direkte eller 

ved å sende ordrene til tredjemann, bør de opptre på den 

måte som best tjener UCITS-ets interesse. Når 

forvaltningsselskaper utfører ordrer på UCITS-ets 

vegne, bør de treffe alle rimelige tiltak for vedvarende å 

oppnå best mulig resultat for UCITS-et, idet det tas 

hensyn til pris, kostnader, hurtighet, sannsynlighet for 

utførelse og oppgjør, ordrens størrelse og art eller andre 

hensyn som er relevante for utførelsen av ordren. 

20) For å sikre at forvaltningsselskaper opptrer med 

nødvendig kompetanse, omhu og aktsomhet på den 

måte som best tjener de forvaltede UCITS-enes 

interesse i henhold til direktiv 2009/65/EF, er det 

nødvendig å fastsette regler for behandling av ordrer. 

21) Visse avgifter, provisjoner eller ikke-monetære ytelser 

som kan betales til eller av et forvaltningsselskap, bør 

ikke tillates, ettersom de kan påvirke oppfyllelsen av 

kravene fastsatt i direktiv 2009/65/EF om at 

forvaltningsselskapet skal opptre ærlig, rettferdig og 

profesjonelt i UCITS-ets interesse. Det er derfor 

nødvendig å fastsette klare regler som angir når betaling 

av avgifter, provisjoner og ikke-monetære ytelser ikke 

anses som et brudd på disse prinsippene. 

22) Forvaltningsselskapets virksomhet på tvers av 

landegrensene skaper nye utfordringer i forholdet 

mellom forvaltningsselskapet og UCITS-ets 

depotmottaker. For å gi den nødvendige rettssikkerhet 

bør hovedpunktene i avtalen mellom UCITS-ets 

depotmottaker og forvaltningsselskapet, dersom 

forvaltningsselskapet er etablert i en annen medlemsstat 

enn UCITS-ets hjemstat, angis i dette direktiv. For å 

sikre at avtalen tjener sitt formål, er det nødvendig å 

fastsette lovkonfliktregler som avviker fra artikkel 3 

og 4 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 593/2008 av 17. juni 2008 om hvilken lovgivning 

som får anvendelse på avtaleforpliktelser (Roma I)(1), 

slik at den lovgivningen som får anvendelse på avtalen, 

er lovgivningen i UCITS-ets hjemstat. 

23) Direktiv 2009/65/EF inneholder et krav om å angi 

kriteriene for vurdering av om et forvaltningsselskaps 

risikostyringsprosess er egnet. Kriteriene omhandler 

utarbeidingen av egnede og dokumenterte retningslinjer 

for risikostyring som skal anvendes av 

forvaltningsselskaper. Retningslinjene bør gjøre det 

mulig for forvaltningsselskaper å vurdere risikoene ved 

posisjonene som erverves i porteføljene de forvalter, og 

de enkelte risikoenes bidrag til porteføljens samlede 

risikoprofil. Retningslinjene for risikostyringen bør 

utarbeides slik at de er egnet og står i et rimelig forhold 

til arten, omfanget og kompleksiteten av 

forvaltningsselskapets virksomhet og av de forvaltede 

UCITS-enes virksomhet. 

24) Forvaltningsselskapers regelmessige vurdering, kontroll 

og gjennomgåelse av retningslinjene for risikostyring er 

også et kriterium for å vurdere om 

risikostyringsprosessen er egnet. Dette kriteriet omfatter 

også en gjennomgåelse av om tiltak som er truffet for å 

bøte på eventuelle mangler ved gjennomføringen av 

risikostyringsprosessen, er effektive.  

  

(1) EUT L 177 av 4.7.2008, s. 6. 
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25) Som en vesentlig del av kriteriene for vurdering av om 

risikostyringsprosesser er egnede, bør 

forvaltningsselskaper vedta forholdsmessige og 

effektive risikoberegningsmetoder for til enhver tid å 

kunne beregne hvilke risikoer de forvaltede UCITS-ene 

er eller kan bli utsatt for. Disse kravene bygger på felles 

praksis som vedkommende myndigheter i 

medlemsstatene har avtalt. De omfatter både 

kvantitative tiltak, for kvantifiserbare risikoer, og 

kvalitative metoder. Elektroniske databehandlings-

systemer og verktøyer som anvendes ved beregning av 

kvantitative tiltak, bør integreres med hverandre eller 

med kundekontakt- og regnskapsprogrammer. 

Risikoberegningsmetodene bør gjøre det mulig å foreta 

en egnet risikoberegning i perioder med økt 

markedsuro, og de bør ved behov gjennomgås i 

andelseiernes interesse. De bør også gjøre det mulig å 

foreta en egnet vurdering av konsentrasjonen av og 

samspillet mellom relevante risikoer på porteføljenivå. 

26) Målet for et velfungerende risikostyringssystem er at 

investeringsgrensene fastsatt i direktiv 2009/65/EF, for 

eksempel grenser for samlet engasjement og 

eksponering for motpartsrisiko, overholdes av 

forvaltningsselskaper. Det bør derfor fastsettes kriterier 

for hvordan samlet engasjement og motpartsrisiko skal 

beregnes. 

27) Med hensyn til fastsettelsen av disse kriteriene er det 

nødvendig at dette direktiv forklarer hvordan samlet 

engasjement kan beregnes, herunder ved anvendelse av 

forpliktelsesmetoden, «value at risk»-metoden eller 

avanserte risikoberegningsmetoder. Direktivet bør også 

fastsette hovedpunktene i den metoden som 

forvaltningsselskapet bør anvende for å beregne 

motpartsrisiko. Ved anvendelse av disse reglene bør det 

tas hensyn til vilkårene for bruk av metodene, herunder 

de prinsipper som skal anvendes ved slike avtaler om 

sikkerhetsstillelse for å redusere UCITS-ets eksponering 

for motpartsrisiko, samt bruk av sikrings- og 

avregningsordninger som er utarbeidet av 

vedkommende myndigheter innenfor rammene av 

Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn. 

28) I henhold til direktiv 2009/65/EF skal 

forvaltningsselskaper anvende en framgangsmåte for å 

foreta en nøyaktig og uavhengig vurdering av OTC-

derivaters verdi. I dette direktiv fastsettes derfor 

nærmere regler for nevnte framgangsmåte i samsvar 

med kommisjonsdirektiv 2007/16/EF av 19. mars 2007 

om gjennomføring av rådsdirektiv 85/611/EØF om 

samordning av lover og forskrifter om visse foretak for 

kollektiv investering i verdipapirer (UCITS) med 

hensyn til forklaring av visse definisjoner(1). I samsvar 

med god praksis bør forvaltningsselskaper anvende 

disse kravene på instrumenter som utsetter UCITS-er for 

verdsettingsrisiko tilsvarende den for OTC-derivater, for 

eksempel risiko knyttet til illikvide produkter og/eller 

  

(1) EUT L 79 av 20.3.2007, s. 11. 

avkastningsstrukturens kompleksitet. Forvaltnings-

selskaper bør derfor innføre ordninger og 

framgangsmåter som oppfyller kravene fastsatt i 

artikkel 44, for å vurdere mindre likvide eller 

kompliserte omsettelige verdipapirer og 

pengemarkedsinstrumenter som krever anvendelse av 

modellbaserte verdsettingsmetoder. 

29) Ved direktiv 2009/65/EF pålegges et 

forvaltningsselskap å gi de berørte vedkommende 

myndigheter opplysninger om de typer 

derivatinstrumenter som et UCITS har investert i, de 

underliggende risikoer, de gjeldende kvantitative 

grenser og de metoder som velges for å vurdere 

risikoene knyttet til slike transaksjoner. Innholdet og 

framgangsmåten som forvaltningsselskapet skal følge 

når det oppfyller denne forpliktelsen, skal angis 

nærmere. 

30) Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn, nedsatt ved 

kommisjonsbeslutning 2009/77/EF(2), er rådspurt med 

hensyn til teknisk rådgivning. 

31) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 

uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

KAPITTEL I 

FORMÅL, VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER 

Artikkel 1 

Formål 

I dette direktiv fastsettes gjennomføringsbestemmelser for 

direktiv 2009/65/EF som gjelder 

1.  beskrivelse av framgangsmåter og ordninger nevnt i 

artikkel 12 nr. 1 annet ledd bokstav a) og krav til 

oppbygning og organisering med sikte på å redusere 

interessekonfliktene nevnt i artikkel 12 nr. 1 annet ledd 

bokstav b), 

2.  utarbeidelse av kriterier for korrekt og rettferdig opptreden 

med nødvendig kompetanse, omhu og aktsomhet, slik at 

UCITS-ets interesse ivaretas så godt som mulig, og kriterier 

for å fastslå typer av interessekonflikter, fastsette de 

prinsipper som kreves for å sikre at ressursene benyttes 

effektivt, og fastslå de tiltak som bør treffes for å 

identifisere, forhindre, forvalte eller avsløre 

interessekonflikter nevnt i artikkel 14 nr. 1 og 2, 

3. de opplysninger som skal inngå i avtalene mellom 

depotmottakeren og forvaltningsselskapet nevnt i 

artikkel 23 nr. 5 og artikkel 33 nr. 5, og  

  

(2) EUT L 25 av 29.1.2009, s. 18. 
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4.  risikostyringsprosessen nevnt i artikkel 51 nr. 1, særlig 

kriterier for vurdering av egnetheten av 

risikostyringsprosessen som forvaltningsselskapet 

anvender, og retningslinjene for risikostyring samt de 

ordninger, prosesser og metoder for risikoberegning og 

risikostyring som er knyttet til slike kriterier. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1.  Dette direktiv får anvendelse på forvaltningsselskaper 

som forvalter foretak for kollektiv investering i omsettelige 

verdipapirer (UCITS) nevnt i artikkel 6 nr. 2 i direktiv 

2009/65/EF. 

Kapittel V i dette direktiv får også anvendelse på 

depotmottakere som utøver virksomhet i samsvar med 

bestemmelsene i kapittel IV og i kapittel V avsnitt 3 i direktiv 

2009/65/EF. 

2.  Bestemmelsene i dette kapittel, kapittel II artikkel 12 og 

kapittel III, IV og VI får anvendelse mutatis mutandis på 

investeringsselskaper som ikke har utpekt et 

forvaltningsselskap med tillatelse i henhold til direktiv 

2009/65/EF. 

I slike tilfeller skal «forvaltningsselskap» forstås som 

«investeringsselskap». 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I dette direktiv får definisjonene fastsatt i direktiv 2009/65/EF 

anvendelse, og i tillegg menes med: 

1. «kunde» en fysisk eller juridisk person eller ethvert annet 

foretak, herunder et UCITS, som et forvaltningsselskap 

utøver kollektiv porteføljeforvaltning for eller yter 

tjenester til i henhold til artikkel 6 nr. 3 i direktiv 

2009/65/EF, 

2. «andelseier» en fysisk eller juridisk person som eier en 

eller flere andeler i et UCITS, 

3. «berørt person» når det gjelder et forvaltningsselskap, 

enten 

a) et styremedlem, en partner eller tilsvarende, eller en 

leder for forvaltningsselskapet, 

b) en ansatt i forvaltningsselskapet og enhver annen fysisk 

person som stiller sine tjenester til rådighet for 

forvaltningsselskapet og er under dets kontroll, og som 

er involvert i forvaltningsselskapets kollektive 

porteføljeforvaltning, 

c) en fysisk person som innenfor rammen av en 

utkontrakteringsavtale til tredjemann er direkte 

involvert i ytingen av tjenester til forvaltningsselskapet 

i forbindelse med forvaltningsselskapets kollektive 

porteføljeforvaltning, 

4. «øverste ledelse» den eller de personer som faktisk leder 

forvaltningsselskapets virksomhet i samsvar med 

artikkel 7 nr. 1 bokstav b) i direktiv 2009/65/EF, 

5. «styre» forvaltningsselskapets styre, 

6. «tilsynsfunksjon» de berørte personer eller det eller de 

berørte organer som har ansvar for tilsyn med den øverste 

ledelsen og for vurdering og regelmessig kontroll av 

egnetheten og effektiviteten av risikostyringsprosessen og 

av de retningslinjer, ordninger og framgangsmåter som er 

innført for å oppfylle forpliktelsene i direktiv 2009/65/EF, 

7. «motpartsrisiko» UCITS-ets risiko for tap som følge av at 

motparten i en transaksjon kanskje misligholder sine 

forpliktelser før endelig oppgjør av transaksjonens 

kontantstrøm, 

8. «likviditetsrisiko» risikoen for at en posisjon i UCITS-ets 

portefølje ikke kan selges, realiseres eller avsluttes til en 

begrenset kostnad i løpet av tilstrekkelig kort tid, og for at 

UCITS-et derfor ikke alltid klarer å oppfylle kravene i 

artikkel 84 nr. 1 i direktiv 2009/65/EF, 

9. «markedsrisiko» UCITS-ets risiko for tap som følge av 

svingninger i markedsverdien på posisjoner i UCITS-ets 

portefølje på grunn av endringer i markedsvariabler, for 

eksempel renter, valutakurser, aksjekurser og råvarepriser 

eller en utsteders kredittverdighet, 

10. «operasjonell risiko» UCITS-ets risiko for tap som følge 

av utilstrekkelige interne prosesser og mangler knyttet til 

forvaltningsselskapets personale og systemer eller som 

følge av eksterne hendelser, herunder rettslig og 

dokumentasjonsrelatert risiko samt risiko som følge av 

handels-, oppgjørs- og vurderingsprosedyrer som 

anvendes på UCITS-ets vegne. 

Begrepet «styre» som defineres første ledd nummer 5, skal ikke 

omfatte kontrollorganet dersom forvaltningsselskapet har en 

dobbeltstruktur som består av et styre og et kontrollorgan.  
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KAPITTEL II 

ADMINISTRATIVE FRAMGANGSMÅTER OG 

KONTROLLORDNINGER 

(Artikkel 12 nr. 1 bokstav a) og artikkel 14 nr. 1 bokstav c) i 

direktiv 2009/65/EF) 

AVSNITT 1 

Alminnelige prinsipper 

Artikkel 4 

Generelle krav til framgangsmåter og organisasjon 

1.  Medlemsstatene skal kreve at forvaltningsselskaper 

overholder følgende krav: 

a) de skal innføre, gjennomføre og opprettholde 

framgangsmåter for beslutningstaking samt en 

organisasjonsstruktur som klart og på en dokumentert måte 

fastslår rapporteringslinjer og fordeler funksjoner og 

ansvarsområder, 

b) de skal sikre at berørte personer er oppmerksomme på de 

framgangsmåter som må følges for at de skal ivareta sine 

ansvarsområder på en tilfredsstillende måte, 

c) de skal innføre, gjennomføre og opprettholde egnede 

internkontrollordninger utformet for å sikre samsvar med 

beslutninger og framgangsmåter på alle nivåer i 

forvaltningsselskapet, 

d) de skal innføre, gjennomføre og opprettholde en effektiv 

internrapportering og formidling av opplysninger på alle 

relevante nivåer i forvaltningsselskapet og en effektiv 

utveksling av opplysninger med en eventuell berørt 

tredjemann, 

e) de skal opprettholde egnet og ordnet dokumentasjon av sin 

virksomhet og interne organisasjon. 

Medlemsstatene skal sikre at forvaltningsselskaper tar hensyn 

til arten, omfanget og kompleksiteten av selskapets virksomhet 

samt arten og omfanget av de tjenester og oppgaver som utføres 

i forbindelse med denne virksomheten. 

2.  Medlemsstatene skal kreve at forvaltningsselskaper 

innfører, gjennomfører og opprettholder systemer og 

framgangsmåter som er tilstrekkelige for å ivareta 

opplysningers sikkerhet, integritet og fortrolighet, idet det tas 

hensyn til arten av vedkommende opplysninger. 

3.  Medlemsstatene skal kreve at forvaltningsselskaper 

innfører, gjennomfører og opprettholder hensiktsmessige 

retningslinjer for virksomhetskontinuitet, for å sikre, i tilfelle av 

avbrudd i selskapets systemer og framgangsmåter, at viktige 

data og funksjoner beholdes, og at tjenester og oppgaver 

opprettholdes, eller der dette ikke er mulig, en rettidig 

gjenoppretting av slike data og funksjoner og en rettidig 

gjenopptakelse av selskapets tjenester og oppgaver. 

4.  Medlemsstatene skal kreve at forvaltningsselskaper 

innfører, gjennomfører og opprettholder regnskapsprinsipper 

og -rutiner som setter dem i stand til, etter anmodning fra 

vedkommende myndighet, rettidig å gi denne myndigheten 

finansielle rapporter som gir et sant og korrekt bilde av 

selskapenes finansielle stilling og er i samsvar med alle 

gjeldende regnskapsstandarder og -regler. 

5.  Medlemsstatene skal kreve at forvaltningsselskaper fører 

tilsyn med og regelmessig evaluerer sine systemers egnethet og 

effektivitet, sine internkontrollordninger og andre ordninger 

fastsatt i samsvar med nr. 1-4, og at de treffer egnede tiltak for å 

rette opp eventuelle mangler. 

Artikkel 5 

Ressurser 

1.  Medlemsstatene skal kreve at forvaltningsselskaper 

ansetter personale med de ferdigheter, den kunnskap og den 

ekspertise som er nødvendig for å ivareta de ansvarsområdene 

de er tillagt. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at forvaltningsselskaper har de 

ressurser og den sakkunnskap som er nødvendig for effektivt å 

kunne overvåke den virksomhet tredjemann utøver på grunnlag 

av en avtale med forvaltningsselskapet, særlig med hensyn til 

styring av de risikoer som er knyttet til avtalen. 

3.  Medlemsstatene skal kreve at forvaltningsselskaper, når 

berørte personer utøver flere funksjoner, sikrer at dette ikke 

hindrer og sannsynligvis ikke vil hindre disse berørte personene 

i å utøve enkelte særlige funksjoner på en sunn, ærlig og 

profesjonell måte. 

4.  Medlemsstatene skal sikre at forvaltningsselskaper for 

formålene fastsatt i nr. 1-3 tar hensyn til arten, omfanget og 

kompleksiteten av selskapets virksomhet samt arten og 

omfanget av de tjenester og oppgaver som utføres i forbindelse 

med denne virksomheten. 

AVSNITT 2 

Administrative framgangsmåter og regnskapspraksis 

Artikkel 6 

Klagebehandling 

1.  Medlemsstatene skal kreve at forvaltningsselskaper 

innfører, gjennomfører og opprettholder effektive og 

gjennomsiktige framgangsmåter for rimelig og rask behandling 

av klager fra investorer.  
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2.  Medlemsstatene skal kreve at forvaltningsselskaper sikrer 

at alle klager og de tiltak som treffes for å løse dem, registreres. 

3.  Investorer skal kunne inngi klage kostnadsfritt. 

Opplysningene om framgangsmåter nevnt i nr. 1 skal gjøres 

kostnadsfritt tilgjengelig for investorer. 

Artikkel 7 

Elektronisk databehandling 

1.  Medlemsstatene skal kreve at forvaltningsselskaper treffer 

egnede tiltak for å innføre hensiktsmessige elektroniske 

systemer slik at alle ordrer om porteføljetransaksjoner og ordrer 

om tegning eller innløsning kan registreres i rett tid og på riktig 

måte og kravene i artikkel 14 og 15 oppfylles. 

2.  Medlemsstatene skal kreve at forvaltningsselskaper sikrer 

et høyt sikkerhetsnivå i forbindelse med elektronisk 

databehandling, og at de etter behov sikrer de registrerte 

opplysningenes integritet og fortrolighet. 

Artikkel 8 

Regnskapspraksis 

1.  Medlemsstatene skal kreve at forvaltningsselskaper sikrer 

at det anvendes regnskapsprinsipper og -praksis nevnt i 

artikkel 4 nr. 4 for å beskytte andelseierne. 

UCITS-ers regnskaper skal føres på en slik måte at alle UCITS-

ets eiendeler og forpliktelser til enhver tid kan identifiseres 

direkte. 

Dersom et UCITS har flere investeringsavdelinger, skal det 

føres atskilte regnskaper for dem. 

2.  Medlemsstatene skal kreve at forvaltningsselskaper 

innfører, gjennomfører og opprettholder regnskapsprinsipper 

og -praksis som er i samsvar med regnskapsreglene i UCITS-ets 

hjemstat, for å sikre at beregningen av netto andelsverdi for 

hvert UCITS blir riktig på grunnlag av regnskapsføringen, og at 

tegnings- og innløsningsordrer kan utføres på riktig måte til 

denne netto andelsverdien. 

3.  Medlemsstatene skal kreve at forvaltningsselskaper 

innfører egnede framgangsmåter for å sikre korrekt og nøyaktig 

verdsetting av UCITS-ets eiendeler og forpliktelser i samsvar 

med de gjeldende regler nevnt i artikkel 85 i direktiv 

2009/65/EF. 

AVSNITT 3 

Internkontrollordninger 

Artikkel 9 

Kontroll foretatt av den øverste ledelsen og 

tilsynsfunksjonen 

1.  Medlemsstatene skal kreve at forvaltningsselskaper, når 

de fordeler funksjoner internt, sørger for at den øverste ledelsen 

og, dersom det er relevant, tilsynsfunksjonen har ansvar for å 

sikre at forvaltningsselskapet oppfyller sine forpliktelser i 

henhold til direktiv 2009/65/EF. 

2.  Forvaltningsselskapet skal påse at den øverste ledelsen 

a) har ansvar for gjennomføringen av den allmenne 

investeringspolitikken for hvert forvaltet UCITS, som i 

relevante tilfeller er definert i investeringsselskapets 

prospekt, fondsregler eller stiftelsesdokument, 

b) overvåker godkjenningen av investeringsstrategier for hvert 

forvaltet UCITS, 

c) har ansvar for å sikre at forvaltningsselskapet har en fast og 

effektiv etterlevelsesfunksjon, som nevnt i artikkel 10, også 

dersom denne funksjonen utøves av tredjemann, 

d) sikrer og regelmessig kontrollerer at den allmenne 

investeringspolitikken, investeringsstrategiene og 

risikogrensene for hvert forvaltet UCITS gjennomføres 

korrekt og effektivt og etterleves, også dersom 

risikostyringsfunksjonen utøves av tredjemann, 

e) godkjenner og regelmessig kontrollerer at de interne 

framgangsmåtene for investeringsbeslutninger for hvert 

forvaltet UCITS er hensiktsmessige, for å sikre at disse 

beslutningene er i samsvar med de godkjente 

investeringsstrategiene, 

f) godkjenner og regelmessig kontrollerer retningslinjene for 

risikostyring og ordningene, prosessene og metodene som 

anvendes for å gjennomføre retningslinjene nevnt i 

artikkel 38, herunder risikobegrensningssystemet for hvert 

forvaltet UCITS. 

3.  Forvaltningsselskapet skal også sikre at den øverste 

ledelsen og, dersom det er relevant, tilsynsfunksjonen skal 

a) vurdere og regelmessig kontrollere om retningslinjene, 

ordningene og framgangsmåtene som innføres for å 

oppfylle forpliktelsene i direktiv 2009/65/EF, er effektive, 

b) treffe egnede tiltak for å rette opp eventuelle mangler.  
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4.  Medlemsstatene skal kreve at forvaltningsselskaper sikrer 

at den øverste ledelsen regelmessig og minst hvert år mottar 

skriftlige rapporter om saker som gjelder etterlevelse, 

internrevisjon og risikostyring, med særlig angivelse av om 

hensiktsmessige korrigerende tiltak er truffet i tilfelle av 

eventuelle mangler. 

5.  Medlemsstatene skal kreve at forvaltningsselskaper sikrer 

at den øverste ledelsen regelmessig mottar rapporter om 

gjennomføringen av investeringsstrategier og de interne 

framgangsmåtene for investeringsbeslutninger nevnt i nr. 2 

bokstav b)-e). 

6.  Medlemsstatene skal kreve at forvaltningsselskaper sikrer 

at en eventuell tilsynsfunksjon regelmessig mottar skriftlige 

rapporter om sakene nevnt i nr. 4. 

Artikkel 10 

Fast etterlevelsesfunksjon 

1.  Medlemsstatene skal sikre at forvaltningsselskaper 

innfører, gjennomfører og opprettholder egnede retningslinjer 

og framgangsmåter for å oppdage enhver mulig risiko for at 

foretaket ikke skal kunne oppfylle sine forpliktelser i henhold 

til direktiv 2009/65/EF, samt enhver tilknyttet risiko, og 

innfører hensiktsmessige tiltak og framgangsmåter for å gjøre 

slik risiko så liten som mulig og sette vedkommende 

myndigheter i stand til å utøve sin myndighet effektivt i 

henhold til nevnte direktiv. 

Medlemsstatene skal sikre at forvaltningsselskaper tar hensyn 

til arten, omfanget og kompleksiteten av selskapets virksomhet 

samt arten og omfanget av de tjenester og oppgaver som utføres 

i forbindelse med denne virksomheten. 

2.  Medlemsstatene skal kreve at forvaltningsselskaper 

innfører og opprettholder en fast og effektiv 

etterlevelsesfunksjon som opptrer uavhengig og har følgende 

ansvarsområder: 

a) å overvåke og regelmessig vurdere om de tiltak, 

retningslinjer og framgangsmåter som er fastsatt i samsvar 

med nr. 1, og de handlinger som er foretatt for å rette opp 

eventuelle mangler med hensyn til forvaltningsselskapets 

overholdelse av sine forpliktelser, er egnede og effektive, 

b) å gi råd til og bistå berørte personer med ansvar for å utføre 

tjenester og oppgaver med sikte på å overholde foretakets 

forpliktelser i henhold til direktiv 2009/65/EF. 

3.  For at etterlevelsesfunksjonen nevnt i nr. 2 skal kunne 

ivareta sitt ansvar på en korrekt og uavhengig måte, skal 

forvaltningsselskaper sikre at følgende vilkår er oppfylt: 

a) etterlevelsesfunksjonen må ha nødvendig myndighet, 

nødvendige ressurser, nødvendige sakkunnskaper og 

nødvendig tilgang til alle relevante opplysninger, 

b) en leder for etterlevelsesfunksjonen må utnevnes og ha 

ansvar for etterlevelsesfunksjonen og for alle rapporter som 

regelmessig og minst hvert år oversendes den øverste 

ledelsen om saker som gjelder etterlevelse, med særlig 

angivelse av om hensiktsmessige korrigerende tiltak er 

truffet i tilfelle av eventuelle mangler, 

c) berørte personer involvert i etterlevelsesfunksjonen må ikke 

være involvert i utførelsen av de tjenester eller oppgaver de 

fører tilsyn med, 

d) metoden for å fastsette godtgjøringen til berørte personer 

som er involvert i etterlevelsesfunksjonen, må ikke påvirke 

eller sannsynligvis påvirke deres objektivitet. 

Det skal imidlertid ikke kreves at et forvaltningsselskap 

overholder første ledd bokstav c) eller d) dersom det kan 

godtgjøre at kravet, med hensyn til arten, omfanget og 

kompleksiteten av selskapets virksomhet samt arten og 

omfanget av dets tjenester og oppgaver, ikke er forholdsmessig, 

og at dets etterlevelsesfunksjon fortsatt er effektiv. 

Artikkel 11 

Fast internrevisjonsfunksjon 

1.  Medlemsstatene skal kreve at forvaltningsselskaper, 

dersom det er hensiktsmessig og står i forhold til arten, 

omfanget og kompleksiteten av selskapets virksomhet samt 

arten og omfanget av den kollektive porteføljeforvaltningen 

som utøves i forbindelse med denne virksomheten, innfører og 

opprettholder en internrevisjonsfunksjon som er atskilt fra og 

uavhengig av forvaltningsselskapets øvrige funksjoner og 

oppgaver. 

2.  Internrevisjonsfunksjonen nevnt i nr. 1 skal ha følgende 

ansvarsområder: 

a) å innføre, gjennomføre og opprettholde en revisjonsplan for 

å evaluere egnetheten og effektiviteten av forvaltnings-

selskapets systemer, internkontrollordninger og andre 

ordninger, 

b) å gi anbefalinger på grunnlag av resultatet av arbeidet utført 

i samsvar med bokstav a), 

c) å kontrollere at anbefalingene nevnt i bokstav b) følges, 

d) å framlegge rapporter i forbindelse med internrevisjons-

saker i samsvar med artikkel 9 nr. 4. 

Artikkel 12 

Fast risikostyringsfunksjon 

1.  Medlemsstatene skal kreve at forvaltningsselskaper 

innfører og opprettholder en fast risikostyringsfunksjon.  
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2.  Den faste risikostyringsfunksjonen nevnt i nr. 1 skal være 

hierarkisk og funksjonelt uavhengig av de operative enhetene. 

Medlemsstatene kan imidlertid frita forvaltningsselskaper fra 

denne forpliktelsen dersom det er hensiktsmessig og rimelig ut 

fra arten, omfanget og kompleksiteten av selskapets virksomhet 

og av de forvaltede UCITS-enes virksomhet. 

Et forvaltningsselskap skal kunne godtgjøre at det er truffet 

egnede tiltak for å forebygge interessekonflikter som muliggjør 

en uavhengig utførelse av risikostyringsoppgaver, og at 

selskapets risikostyringsprosess oppfyller kravene i artikkel 51 i 

direktiv 2009/65/EF. 

3.  Den faste risikostyringsfunksjonen skal 

a) gjennomføre retningslinjer og framgangsmåter for 

risikostyring, 

b) sikre samsvar med UCITS-ets risikobegrensningssystem, 

herunder lovfestede grenser for samlet engasjement og 

motpartsrisiko i samsvar med artikkel 41-43, 

c) gi råd til styret med hensyn til identifisering av 

risikoprofilen for hvert forvaltet UCITS, 

d) regelmessig framlegge rapporter for styret og, der en slik 

finnes, tilsynsfunksjonen om 

i) samsvaret mellom nåværende risikonivåer for hvert 

forvaltet UCITS og den risikoprofilen som er avtalt for 

vedkommende UCITS, 

ii) hvert forvaltet UCITS' overholdelse av de relevante 

risikobegrensningssystemene, 

iii) risikostyringsprosessens egnethet og effektivitet, med 

særlig angivelse av om hensiktsmessige korrigerende 

tiltak er truffet i tilfelle av eventuelle mangler, 

e) regelmessig framlegge rapporter for den øverste ledelsen 

om det nåværende risikonivået for hvert forvaltet UCITS og 

eventuelle faktiske eller forventede overskridelser av 

grensene, for å sikre at det umiddelbart kan treffes egnede 

tiltak, 

f) kontrollere og fremme, der det er relevant, ordningene og 

framgangsmåtene for verdsetting av OTC-derivater nevnt i 

artikkel 44. 

4.  Den faste risikostyringsfunksjonen skal ha den 

nødvendige myndighet og tilgang til alle relevante opplysninger 

som kreves for å utføre oppgavene omhandlet i nr. 3. 

Artikkel 13 

Personlige transaksjoner 

1.  Dersom en berørt person er involvert i virksomhet som vil 

kunne føre til en interessekonflikt, eller har tilgang til 

innsideinformasjon i henhold til artikkel 1 nr. 1 i direktiv 

2003/6/EF eller til annen fortrolig informasjon om UCITS-er 

eller om transaksjoner med eller for UCITS-er som følge av 

aktiviteter utført av den berørte person på 

forvaltningsselskapets vegne, skal medlemsstatene kreve at 

forvaltningsselskaper innfører, gjennomfører og opprettholder 

hensiktsmessige ordninger for å hindre at den berørte person 

utfører følgende aktiviteter: 

a) gjennomfører en personlig transaksjon som minst oppfyller 

ett av følgende kriterier: 

i) den berørte person har forbud mot å inngå i den 

personlige transaksjonen i henhold til direktiv 

2003/6/EF, 

ii) transaksjonen innebærer misbruk eller utilbørlig bruk 

av fortrolige opplysninger, 

iii) transaksjonen er eller vil sannsynligvis komme i 

konflikt med forvaltningsselskapets forpliktelser i 

henhold til direktiv 2009/65/EF eller direktiv 

2004/39/EF, 

b) råder eller hjelper en annen person, utenfor rammen av sitt 

ansettelsesforhold eller kontrakten om tjenester, til å 

gjennomføre en transaksjon i finansielle instrumenter som, 

dersom dette var en personlig transaksjon for den berørte 

person, ville vært omfattet av bokstav a) i dette nummer 

eller av artikkel 25 nr. 2 bokstav a) eller b) i direktiv 

2006/73, eller på annen måte ville utgjort misbruk av 

opplysninger om ordrer som ennå ikke er utført, 

c) meddeler, utenfor rammen av sitt ansettelsesforhold eller 

kontrakten om tjenester, og uten at dette berører artikkel 3 

bokstav a) i direktiv 2003/6/EF, opplysninger eller 

uttalelser til andre dersom den berørte person vet, eller med 

rimelighet burde vite, at denne andre personen som et 

resultat av meddelelsen kommer til å eller sannsynligvis vil 

foreta seg følgende: 

i) gjennomføre en transaksjon i finansielle instrumenter 

som, dersom dette var en personlig transaksjon for den 

berørte person, ville vært omfattet av bokstav a) i dette 

nummer eller av artikkel 25 nr. 2 bokstav a) eller b) i 

direktiv 2006/73/EF, eller på annen måte ville utgjort 

misbruk av opplysninger om ordrer som ennå ikke er 

utført, 

ii) råde eller hjelpe en annen person til å gjennomføre en 

slik transaksjon. 

2.  Ordningene som kreves i henhold til nr. 1, skal særlig 

utformes for å sikre at 

a) enhver berørt person som omfattes av nr. 1, er oppmerksom 

på restriksjonene for personlige transaksjoner og på de 

tiltak som er fastsatt av forvaltningsselskapet i forbindelse 

med personlige transaksjoner og offentliggjøring av disse, i 

samsvar med nr. 1,  
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b) forvaltningsselskapet blir informert omgående om 

eventuelle personlige transaksjoner som en berørt person 

gjennomfører, enten ved en melding om denne 

transaksjonen eller på andre måter som gjør at 

forvaltningsselskapet kan identifisere slike transaksjoner, 

c) den personlige transaksjonen som forvaltningsselskapet er 

gitt melding om eller som det identifiserer, herunder enhver 

godkjenning eller ethvert forbud i forbindelse med en slik 

transaksjon, registreres. 

Med hensyn til første ledd bokstav b) skal 

forvaltningsselskapet, når visse oppgaver utføres av 

tredjemann, sikre at enheten som utfører oppgaven, registrerer 

personlige transaksjoner som enhver berørt person deltar i, og 

på anmodning umiddelbart framlegger opplysningene for 

forvaltningsselskapet. 

3.  Nummer 1 og 2 får ikke anvendelse på følgende typer av 

personlige transaksjoner: 

a) personlige transaksjoner gjennomført i henhold til en 

skjønnsmessig porteføljeforvaltningstjeneste der det i 

forbindelse med transaksjonen ikke har vært noen 

forutgående kontakt mellom porteføljeforvalteren og den 

berørte person eller en annen person for hvis regning 

transaksjonen gjennomføres, 

b) personlige transaksjoner i UCITS-er eller med andeler i 

foretak for kollektiv investering som er underlagt tilsyn i 

henhold til lovgivningen i en medlemsstat, som krever et 

tilsvarende nivå av risikospredning for foretakets eiendeler, 

der den berørte person og enhver annen person for hvis 

regning transaksjonene gjennomføres, ikke deltar i ledelsen 

av foretaket. 

4.  Ved anvendelse av nr. 1-3 i denne artikkel menes med 

«personlig transaksjon» det samme som i artikkel 11 i direktiv 

2006/73/EF. 

Artikkel 14 

Registrering av porteføljetransaksjoner 

1.  Medlemsstatene skal kreve at forvaltningsselskaper sikrer 

at det umiddelbart registreres opplysninger for hver 

porteføljetransaksjon knyttet til UCITS-er, slik at ordren og den 

gjennomførte transaksjonen kan rekonstrueres i detalj. 

2.  Registreringen nevnt i nr. 1 skal omfatte 

a) navnet eller annen betegnelse på UCITS-et og personen 

som opptrer på UCITS-ets vegne, 

b) de nødvendige opplysninger for å identifisere det berørte 

instrumentet, 

c) mengde, 

d) type ordre eller transaksjon, 

e) pris,

 

f) for ordrer, dato og nøyaktig tidspunkt for oversendelsen av 

ordren og navn eller annen betegnelse på personen ordren 

ble oversendt til, eller for transaksjoner, dato og nøyaktig 

tidspunkt for beslutningen om å handle og gjennomføringen 

av transaksjonen, 

g) navn på personen som oversender ordren eller 

gjennomfører transaksjonen, 

h) eventuelle grunner til at ordren trekkes tilbake, 

i) for gjennomførte transaksjoner, motpart og handelsplass. 

I første ledd bokstav i) menes med «handelsplass» et regulert 

marked som nevnt i artikkel 4 nr. 1 punkt 14 i direktiv 

2004/39/EF, en multilateral handelsfasilitet som nevnt i 

artikkel 4 nr. 1 punkt 15 i nevnte direktiv, et foretak som 

systematisk trer inn i kundens ordre, som nevnt i artikkel 4 nr. 1 

punkt 7 i nevnte direktiv, eller en prisstiller eller annen 

likviditetstilbyder eller en enhet som i en tredjestat utøver en 

tilsvarende funksjon som noen av disse. 

Artikkel 15 

Registrering av tegnings- og innløsningsordrer 

1.  Medlemsstatene skal kreve at forvaltningsselskaper treffer 

alle rimelige tiltak for å sikre at mottatte tegnings- og 

innløsningsordrer i forbindelse med UCITS-er umiddelbart 

samles og registreres når de mottas. 

2.  Registreringen skal omfatte opplysninger om 

a) det berørte UCITS-et, 

b) personen som gir eller oversender ordren, 

c) personen som mottar ordren, 

d) dato og tidspunkt for ordren, 

e) betalingsvilkår og betalingsmidler, 

f) type ordre, 

g) dato for gjennomføring av ordren, 

h) antall tegnede eller innløste andeler, 

i) tegnings- eller innløsningspris for hver andel, 

j) andelenes samlede tegnings- eller innløsningsverdi, 

k) ordrens bruttoverdi, herunder tegningsgebyrer, eller 

nettobeløpet etter fradrag av innløsningsgebyrer.  



27.4.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 26/285 

 

Artikkel 16 

Registreringskrav 

1.  Medlemsstatene skal kreve at forvaltningsselskaper sikrer 

at registreringene nevnt i artikkel 14 og 15 oppbevares i 

minst 5 år. 

Vedkommende myndigheter kan imidlertid i ekstraordinære 

tilfeller kreve at forvaltningsselskaper oppbevarer noen eller 

alle slike registreringer i lengre perioder avhengig av arten av 

instrumentet eller porteføljetransaksjonen, dersom dette er 

nødvendig for at myndigheten skal kunne utøve sine 

tilsynsfunksjoner i henhold til direktiv 2009/65/EF. 

2.  Når et forvaltningsselskaps tillatelse har opphørt, kan 

medlemsstater eller vedkommende myndigheter kreve at 

forvaltningsselskapet oppbevarer registreringer nevnt i nr. 1 til 

femårsperioden har utløpt. 

Når forvaltningsselskapet overfører sitt ansvar i forbindelse 

med UCITS-et til et annet forvaltningsselskap, kan 

medlemsstatene eller vedkommende myndigheter kreve at det 

treffes tiltak for å sikre at det berørte selskapet får tilgang til 

registreringene for de seneste fem årene. 

3.  Registreringene skal oppbevares på et medium som gjør 

det mulig å lagre opplysningene slik at de er tilgjengelige for 

vedkommende myndighet i framtiden, i en slik form og på en 

slik måte at følgende vilkår er oppfylt: 

a) vedkommende myndighet må raskt kunne få tilgang til dem 

og kunne rekonstruere alle viktige trinn i behandlingen av 

hver enkelt porteføljetransaksjon, 

b) det må være mulig på en enkel måte å slå fast om det er 

foretatt eventuelle rettelser eller andre endringer, og å få 

tilgang til innholdet i registreringene før slike rettelser eller 

endringer er foretatt, 

c) det må ikke være mulig å manipulere eller endre 

registreringene på andre måter. 

KAPITTEL III 

INTERESSEKONFLIKTER 

(Artikkel 12 nr. 1 bokstav b), artikkel 14 nr. 1 bokstav d) og 

artikkel 14 nr. 2 bokstav c) i direktiv 2009/65/EF) 

Artikkel 17 

Kriterier for identifisering av interessekonflikter 

1.  Medlemsstatene skal sikre at forvaltningsselskaper, for å 

identifisere de typene av interessekonflikter som kan oppstå ved 

utførelse av tjenester og oppgaver, og hvis forekomst vil kunne 

skade et verdipapirforetaks interesser, gjennom minstekriterier 

tar i betraktning muligheten for at forvaltningsselskapet eller en 

berørt person, eller en person med en direkte eller indirekte 

kontrollerende tilknytning til forvaltningsselskapet, befinner 

seg i noen av følgende situasjoner, enten som resultat av 

utøvelse av kollektiv porteføljeforvaltning eller av andre 

årsaker: 

a) forvaltningsselskapet eller vedkommende person vil 

sannsynligvis få en finansiell gevinst eller unngå et 

finansielt tap på UCITS-ets bekostning, 

b) forvaltningsselskapet eller vedkommende person har en 

interesse i utfallet av en tjeneste eller en oppgave som 

utføres for UCITS-et eller en annen kunde, eller av en 

transaksjon som utføres på kundens eller UCITS-ets vegne, 

som er vesensforskjellig fra UCITS-ets interesse i det 

samme utfallet, 

c) forvaltningsselskapet eller vedkommende person har et 

finansielt eller annet insentiv til å begunstige en annen 

kundes eller kundegruppes interesser framfor interessene til 

UCITS-et, 

d) forvaltningsselskapet eller vedkommende person utøver den 

samme virksomheten for UCITS-et som for en eller flere 

andre kunder som ikke er UCITS-er, 

e) forvaltningsselskapet eller vedkommende person mottar 

eller kommer til å motta, i samband med kollektiv 

porteføljeforvaltning som utøves for UCITS-et, et 

incitament fra en annen person enn UCITS-et i form av 

penger, varer eller tjenester ut over standardprovisjonen 

eller godtgjørelsen for vedkommende tjeneste. 

2.  Medlemsstatene skal kreve at forvaltningsselskaper, når 

de identifiserer typer av interessekonflikter, tar hensyn til 

a) forvaltningsselskapets interesser, herunder slike som følger 

av at selskapet tilhører et konsern, eller som følger av 

utførte tjenester og oppgaver, kundenes interesser og 

forvaltningsselskapets forpliktelser overfor UCITS-et, 

b) interessene til to eller flere forvaltede UCITS-er. 

Artikkel 18 

Retningslinjer for interessekonflikter 

1.  Medlemsstatene skal kreve at forvaltningsselskaper 

innfører, gjennomfører og opprettholder effektive retningslinjer 

for interessekonflikter. Retningslinjene skal foreligge i skriftlig 

form og være tilpasset forvaltningsselskapets størrelse og 

organisering samt virksomhetens art, omfang og kompleksitet. 

Dersom forvaltningsselskapet er del av et konsern, skal 

retningslinjene også ta i betraktning alle omstendigheter som 

selskapet er eller bør være oppmerksom på, og som kan føre til 

at det oppstår en interessekonflikt som følge av strukturen og 

forretningsvirksomheten til andre medlemmer i konsernet.  
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2.  De retningslinjer for interessekonflikter som innføres i 

samsvar med nr. 1, skal  

a) med hensyn til den kollektive porteføljeforvaltningen som 

utøves av eller på forvaltningsselskapets vegne, angi hvilke 

omstendigheter som utgjør eller kan gi opphav til en 

interessekonflikt som medfører en vesentlig risiko for at 

UCITS-ets eller en eller flere andre kunders interesser 

skades, 

b) angi hvilke framgangsmåter som skal følges og hvilke tiltak 

som skal treffes for å håndtere slike konflikter. 

Artikkel 19 

Uavhengighet ved konflikthåndtering 

1.  Medlemsstatene skal sikre at de framgangsmåter og tiltak 

som er fastsatt i artikkel 18 nr. 2 bokstav b), er slik utformet at 

de sikrer at berørte personer som deltar i ulik 

forretningsvirksomhet som innebærer en interessekonflikt, 

utfører denne virksomheten med en grad av uavhengighet som 

er hensiktsmessig med hensyn til størrelsen på og virksomheten 

til forvaltningsselskapet og det konsernet som foretaket tilhører, 

og med hensyn til størrelsen på risikoen for at kundenes 

interesser skades. 

2.  Framgangsmåtene som skal følges og tiltakene som skal 

treffes i samsvar med artikkel 18 nr. 2 bokstav b), skal omfatte 

følgende dersom det er nødvendig og hensiktsmessig for at 

forvaltningsselskapet skal kunne sikre den påkrevde grad av 

uavhengighet: 

a) effektive framgangsmåter for å forhindre eller kontrollere 

utveksling av opplysninger mellom berørte personer 

engasjert i kollektiv porteføljeforvaltning som innebærer en 

risiko for interessekonflikt, og der utvekslingen av nevnte 

opplysninger kan skade interessene til en eller flere kunder, 

b) separat tilsyn med berørte personer hvis hovedfunksjoner 

innebærer å utøve kollektiv porteføljeforvaltning på vegne 

av eller yte tjenester til kunder eller investorer hvis 

interesser kan komme i konflikt, eller som på annen måte 

representerer ulike interesser som kan komme i konflikt, 

herunder forvaltningsselskapets egne interesser, 

c) avskaffing av enhver direkte forbindelse mellom 

godtgjøring av berørte personer som i hovedsak deltar i én 

virksomhet, og godtgjøring av eller inntekter generert av 

andre berørte personer som i hovedsak deltar i en annen 

virksomhet, når en interessekonflikt kan komme til å oppstå 

i tilknytning til disse virksomhetene, 

d) tiltak for å hindre eller begrense enhver persons utøvelse av 

utilbørlig innflytelse over den måten en berørt person 

utøver kollektiv porteføljeforvaltning på, 

e) tiltak for å hindre eller kontrollere at en berørt person 

samtidig eller umiddelbart deretter deltar i separat kollektiv 

porteføljeforvaltning der slik deltaking vil kunne undergrave en 

korrekt håndtering av interessekonflikter. 

Dersom vedtakelse eller praktisering av et/en eller flere av disse 

tiltakene og framgangsmåtene ikke sikrer den nødvendige grad 

av uavhengighet, skal medlemsstatene kreve at 

forvaltningsselskaper vedtar alternative eller ytterligere tiltak 

og framgangsmåter som er nødvendige og hensiktsmessige for 

å oppnå dette. 

Artikkel 20 

Håndtering av virksomhet som fører til skadelige 

interessekonflikter 

1.  Medlemsstatene skal kreve at forvaltningsselskaper 

registrerer og regelmessig oppdaterer opplysninger over de 

typer kollektiv porteføljeforvaltning som utøves av eller på 

vegne av det forvaltningsselskap der en interessekonflikt som 

medfører en vesentlig risiko for å skade interessene til et eller 

flere UCITS-er, har oppstått eller, når det gjelder en løpende 

kollektiv porteføljeforvaltning, kan oppstå. 

2.  Dersom de organisatoriske eller administrative ordningene 

som forvaltningsselskapet har innført for å håndtere 

interessekonflikter, ikke er tilstrekkelige til med rimelig 

sikkerhet å hindre at interessene til UCITS-er eller dets 

andelseiere skades, skal medlemsstatene kreve at den øverste 

ledelsen eller et annet behørig internt organ i 

forvaltningsselskapet umiddelbart underrettes, slik at disse kan 

treffe en nødvendig beslutning for å sikre at 

forvaltningsselskapet opptrer i UCITS-ets og dets andelseieres 

interesse. 

3.  Forvaltningsselskapet skal rapportere til investorene om 

situasjonene nevnt i nr. 2 gjennom et egnet varig medium og 

begrunne sin beslutning. 

Artikkel 21 

Strategier for utøvelse av stemmeretter 

1.  Medlemsstatene skal kreve at forvaltningsselskaper 

utarbeider egnede og effektive strategier for å bestemme når og 

hvordan stemmeretter knyttet til instrumenter i de forvaltede 

porteføljene skal utøves, utelukkende til fordel for det berørte 

UCITS-et. 

2.  Strategien nevnt i nr. 1 skal omfatte tiltak og 

framgangsmåter for 

a) å føre tilsyn med relevante foretakshendelser, 

b) å sikre at utøvelsen av stemmeretter er i samsvar med det 

berørte UCITS-ets investeringsmål og ‑ politikk, 

c) å forebygge eller håndtere interessekonflikter som følger av 

utøvelsen av stemmeretter.  
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3.  En sammenfattende beskrivelse av strategiene nevnt i 

nr. 1 skal gjøres tilgjengelig for investorer. 

Nærmere opplysninger om tiltak som treffes på grunnlag av 

disse strategiene, skal kostnadsfritt gjøres tilgjengelige for 

andelseierne på deres anmodning. 

KAPITTEL IV 

ATFERDSREGLER 

(Artikkel 14 nr. 1 bokstav a) og b) og artikkel 14 nr. 2 

bokstav a) og b) i direktiv 2009/65/EF) 

AVSNITT 1 

Alminnelige prinsipper 

Artikkel 22 

Plikt til å opptre i UCITS-ets og dets andelseieres interesse 

1.  Medlemsstatene skal kreve at forvaltningsselskaper sikrer 

at forvaltede UCITS-ers andelseiere behandles rettferdig. 

Forvaltningsselskaper skal avstå fra å sette interessen til en 

gruppe andelseiere over interessen til en annen gruppe 

andelseiere. 

2.  Medlemsstatene skal kreve at forvaltningsselskaper 

anvender egnede retningslinjer og framgangsmåter for å 

forhindre forsømmelser som med rimelighet kan forventes å 

påvirke markedets stabilitet og integritet. 

3.  Med forbehold for bestemmelser i nasjonal lovgivning 

skal medlemsstatene kreve at forvaltningsselskaper sikrer at 

rettferdige, korrekte og gjennomsiktige prissettingsmodeller og 

verdsettingssystemer anvendes for de forvaltede UCITS-ene, 

for å overholde plikten til å opptre i andelseiernes interesse. 

Forvaltningsselskaper skal kunne godtgjøre at UCITS-enes 

porteføljer er korrekt verdsatt. 

4.  Medlemsstatene skal kreve at forvaltningsselskaper 

opptrer på en slik måte at UCITS-er og deres andelseiere ikke 

påføres unødige kostnader. 

Artikkel 23 

Krav om behørig aktsomhet 

1.  Medlemsstatene skal kreve at forvaltningsselskaper sikrer 

at de viser stor aktsomhet ved valg av og løpende tilsyn med 

investeringer, i UCITS-enes og markedsintegritetens interesse. 

2.  Medlemsstatene skal kreve at forvaltningsselskaper sikrer 

at de har tilstrekkelig kunnskap om og forståelse av de 

eiendelene UCITS-ene har investert i. 

3.  Medlemsstatene skal kreve at forvaltningsselskaper 

utarbeider skriftlige retningslinjer og framgangsmåter for å vise 

behørig aktsomhet, og at de innfører effektive ordninger for å 

sikre at investeringsbeslutninger på UCITS-enes vegne foretas i 

samsvar med UCITS-enes mål, investeringsstrategi og 

risikogrenser. 

4.  Medlemsstatene skal kreve at forvaltningsselskaper, når 

de innfører sine retningslinjer for risikostyring og etter at de, 

dersom det er relevant, har tatt hensyn til den planlagte 

investeringens art, utarbeider prognoser for og foretar analyser 

av investeringens bidrag til UCITS-ets portefølje-

sammensetning, likviditet og risiko- og avkastningsprofil før de 

foretar investeringen. Analysene må utelukkende foretas på 

grunnlag av pålitelige og oppdaterte opplysninger både om 

kvantitet og kvalitet. 

Forvaltningsselskaper skal utvise behørig sakkunnskap, omhu 

og aktsomhet når de inngår, administrerer eller sier opp avtaler 

med tredjemann i forbindelse med risikostyringsoppgaver. Før 

de inngår slike avtaler, skal forvaltningsselskaper treffe de 

nødvendige tiltak for å kontrollere at tredjemann har 

tilstrekkelig evne og kapasitet til å utføre 

risikostyringsoppgavene på en pålitelig, profesjonell og effektiv 

måte. Forvaltningsselskapet skal innføre metoder for løpende 

vurdering av hvordan tredjemann utfører sine oppgaver. 

AVSNITT 2 

Behandling av tegnings- og innløsningsordrer 

Artikkel 24 

Rapporteringskrav i forbindelse med utførelse av tegnings- 

og innløsningsordrer 

1.  Medlemsstatene skal sikre at når forvaltningsselskaper har 

utført en tegnings- eller innløsningsordre fra en andelseier, må 

de ved hjelp av et varig medium underrette andelseieren om at 

ordren er utført så snart det er mulig og senest første virkedag 

etter at ordren er utført, eller dersom bekreftelsen mottas av 

forvaltningsselskapet fra en tredjemann, senest første virkedag 

etter at bekreftelsen er mottatt fra tredjemann. 

Første ledd får imidlertid ikke anvendelse dersom 

underretningen inneholder de samme opplysningene som en 

bekreftelse som omgående skal sendes til andelseieren av en 

annen person. 

2.  Underretningen nevnt i nr. 1 skal, dersom det er relevant, 

inneholde følgende opplysninger: 

a) identifisering av forvaltningsselskapet, 

b) navnet på eller annen beskrivelse av andelseieren, 

c) dato og tidspunkt for mottakelse av ordren samt 

betalingsmåte, 

d) dato for utførelse, 

e) identifisering av UCITS-et,  
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f) ordrens art (tegning eller innløsning), 

g) antall berørte andeler, 

h) andelens verdi ved tegning eller innløsning, 

i) datoen for referanseverdien, 

j) ordrens bruttoverdi, herunder tegningsgebyrer, eller 

nettobeløpet etter fradrag av innløsningsgebyrer, 

k) summen av de provisjoner og utgifter som faktureres, og en 

spesifisering av postene dersom investor anmoder om dette. 

3.  Når ordrer regelmessig utføres på en andelseiers vegne, 

skal forvaltningsselskaper enten treffe tiltakene angitt i nr. 1 

eller minst hver sjette måned framlegge for andelseieren 

opplysningene angitt i nr. 2 som gjelder disse transaksjonene. 

4.  Forvaltningsselskaper skal på anmodning gi andelseieren 

opplysninger om ordrestatus. 

AVSNITT 3 

Beste utførelse 

Artikkel 25 

Iverksetting av beslutninger om å handle på det forvaltede 

UCITS-ets vegne 

1.  Medlemsstatene skal kreve at forvaltningsselskaper 

opptrer i de forvaltede UCITS-enes interesse når de iverksetter 

beslutninger om å handle på de forvaltede UCITS-enes vegne 

ved forvaltningen av deres porteføljer. 

2.  Ved anvendelse av nr. 1 skal medlemsstatene sikre at 

forvaltningsselskaper treffer alle rimelige tiltak for å oppnå best 

mulig resultat for UCITS-ene, idet det tas hensyn til pris, 

kostnader, hurtighet, sannsynlighet for utførelse og oppgjør, 

ordrens størrelse og art eller andre hensyn som er relevante for 

utførelsen av ordren. Disse faktorenes relative betydning skal 

fastsettes ut fra følgende kriterier: 

a) UCITS-ets mål, investeringspolitikk og spesifikke risiko, 

som angis i prospektet eller eventuelt i UCITS-ets 

fondsregler eller vedtekter, 

b) ordrens særtrekk, 

c) særtrekkene ved finansielle instrumenter som er gjenstand 

for vedkommende ordre, 

d) særtrekkene ved de handelsplasser ordren kan rettes til. 

3.  Medlemsstatene skal kreve at forvaltningsselskaper 

innfører og gjennomfører effektive ordninger for å oppfylle 

kravet i nr. 2. Særlig skal forvaltningsselskaper innføre og 

gjennomføre retningslinjer som gjør at de kan oppnå best mulig 

resultat for UCITS-ers ordrer i samsvar med nr. 2. 

Forvaltningsselskaper skal innhente forhåndsgodkjenning av 

retningslinjene for ordreutførelse fra investeringsselskapet. 

Forvaltningsselskapet skal gjøre tilgjengelig for andelseierne 

egnede opplysninger om retningslinjene som er fastsatt i 

samsvar med denne artikkel, og om eventuelle vesentlige 

endringer i retningslinjene. 

4.  Forvaltningsselskaper skal regelmessig kontrollere 

hvordan deres ordninger og retningslinjer for ordreutførelse 

fungerer, med sikte på å identifisere og, dersom det er relevant, 

rette opp eventuelle mangler. 

I tillegg skal forvaltningsselskaper årlig gjennomgå 

retningslinjene for ordreutførelse. En slik gjennomgåelse skal 

også foretas når det skjer en vesentlig endring som påvirker 

forvaltningsselskapets evne til fortsatt å kunne oppnå best 

mulig resultat for de forvaltede UCITS-ene. 

5.  Forvaltningsselskaper skal kunne godtgjøre at de har 

utført ordrer på UCITS-ets vegne i samsvar med 

forvaltningsselskapets retningslinjer for ordreutførelse. 

Artikkel 26 

Plassering av ordrer hos andre enheter for å handle på 

UCITS-ers vegne 

1.  Medlemsstatene skal kreve at forvaltningsselskaper 

opptrer i de forvaltede UCITS-enes interesse når de som ledd i 

forvaltningen av disse UCITS-enes porteføljer plasserer ordrer 

hos andre enheter for å handle på UCITS-enes vegne. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at forvaltningsselskaper treffer 

alle rimelige tiltak for å oppnå best mulig resultat for UCITS-

ene, idet det tas hensyn til pris, kostnader, hurtighet, 

sannsynlighet for utførelse og oppgjør, ordrens størrelse og art 

eller andre hensyn som er relevante for utførelsen av ordren. 

Disse faktorenes relative betydning skal fastsettes under 

henvisning til artikkel 25 nr. 2. 

Forvaltningsselskaper skal derfor innføre og gjennomføre 

retningslinjer som gjør det mulig for dem å oppfylle kravet 

nevnt i første ledd. Retningslinjene skal for hver klasse 

instrumenter angi hvilke enheter ordrene kan plasseres hos. 

Forvaltningsselskaper skal inngå i ordninger for utførelse bare 

dersom ordningene oppfyller kravene fastsatt i denne artikkel. 

Forvaltningsselskapene skal gjøre tilgjengelig for andelseierne 

egnede opplysninger om retningslinjene som er fastsatt i 

samsvar med dette ledd, og om eventuelle vesentlige endringer 

i retningslinjene.  
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3.  Forvaltningsselskaper skal regelmessig kontrollere 

hvordan de retningslinjer som er fastsatt i samsvar med nr. 2, 

fungerer, særlig kvaliteten på utførelsen til de enheter som er 

identifisert i disse retningslinjene, og, dersom det er relevant, 

rette opp eventuelle mangler. 

I tillegg skal forvaltningsselskaper årlig gjennomgå 

retningslinjene. En slik gjennomgåelse skal også foretas når det 

skjer en vesentlig endring som påvirker forvaltningsselskapets 

evne til fortsatt å kunne oppnå best mulig resultat for de 

forvaltede UCITS-ene. 

4.  Forvaltningsselskaper skal kunne godtgjøre at de har 

plassert ordrer på UCITS-ets vegne i samsvar med 

retningslinjene fastsatt i samsvar med nr. 2. 

AVSNITT 4 

Ordrebehandling 

Artikkel 27 

Alminnelige prinsipper 

1.  Medlemsstatene skal kreve at forvaltningsselskaper 

innfører og gjennomfører framgangsmåter og ordninger som 

gjør det mulig å utføre porteføljetransaksjoner på UCITS-ers 

vegne på en hurtig, effektiv og redelig måte. 

Framgangsmåtene og ordningene som gjennomføres av 

forvaltningsselskaper, skal oppfylle følgende vilkår: 

a) de skal sikre at ordrer som utføres på UCITS-ers vegne, blir 

raskt og nøyaktig registrert og fordelt, 

b) de skal i rekkefølge og omgående utføre UCITS-ers ellers 

sammenlignbare ordrer, med mindre ordrens særtrekk eller 

rådende markedsforhold gjør at dette ikke er praktisk mulig, 

eller dersom UCITS-ets interesser krever noe annet. 

Finansielle instrumenter eller pengebeløp som mottas som 

oppgjør for utførte ordrer, skal raskt og korrekt overføres til det 

berørte UCITS-ets konto. 

2.  Et forvaltningsselskap skal ikke misbruke opplysninger 

om ikke utførte ordrer fra UCITS-er, og skal treffe alle rimelige 

tiltak for å hindre at noen av selskapets berørte personer 

misbruker slike opplysninger. 

Artikkel 28 

Sammenslåing og fordeling av handelsordrer 

1.  Medlemsstatene skal ikke tillate at forvaltningsselskaper 

slår sammen en ordre fra et UCITS med en ordre fra et annet 

UCITS eller en annen kunde eller med en ordre for egen 

regning, med mindre følgende vilkår er oppfylt: 

a) det må være usannsynlig at sammenslåingen av ordrer 

generelt vil være til ulempe for et UCITS eller en kunde 

hvis ordrer blir sammenslått, 

b) det må fastsettes og gjennomføres retningslinjer for 

ordrefordeling som i tilstrekkelig presise vendinger angir 

hvordan en rimelig fordeling av sammenslåtte ordrer skal 

skje, herunder hvordan ordrenes volum og pris avgjør 

fordelingen og behandlingen av delvise utførelser. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at når et forvaltningsselskap 

slår sammen en ordre fra et UCITS med en eller flere ordrer fra 

andre UCITS-er eller kunder, og den sammenslåtte ordren blir 

delvis utført, skal forvaltningsselskapet fordele de tilknyttede 

handlene i samsvar med sine retningslinjer for ordrefordeling. 

3.  Medlemsstatene skal sikre at forvaltningsselskaper som 

har slått sammen transaksjoner for egen regning med en eller 

flere ordrer fra UCITS-er eller andre kunder, ikke fordeler de 

tilknyttede handlene på en måte som er til skade for UCITS-et 

eller den andre kunden. 

4.  Medlemsstatene skal sikre at dersom et 

forvaltningsselskap slår sammen en ordre fra et UCITS eller en 

annen kunde med en transaksjon for egen regning, og den 

sammenslåtte ordren blir delvis utført, skal det ved fordelingen 

av de tilknyttede handlene prioritere UCITS-et eller den andre 

kunden framfor seg selv. 

Dersom forvaltningsselskapet likevel kan godtgjøre, ut fra 

rimelige grunner, for UCITS-et eller den andre kunden at det 

ikke kunne ha utført ordren på slike fordelaktige vilkår uten 

sammenslåingen, eller i det hele tatt, kan det fordele 

transaksjonen for egen regning forholdsmessig i samsvar med 

retningslinjene nevnt i nr. 1 bokstav b). 

AVSNITT 5 

Tilskyndelser 

Artikkel 29 

Ivaretakelse av UCITS-ers interesse 

1.  Medlemsstatene skal sikre at forvaltningsselskaper anses 

for ikke å opptre ærlig, rettferdig og profesjonelt i UCITS-ets 

interesse dersom de, med hensyn til investeringsforvaltning og 

administrasjon for forvaltningsforetak, betaler eller blir betalt 

andre gebyrer eller provisjoner eller gir eller mottar andre ikke-

monetære ytelser enn følgende: 

a) et gebyr, en provisjon eller en ikke-monetær ytelse betalt 

eller gitt til eller av UCITS-et eller en person på vegne av 

UCITS-et,  
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b) et gebyr, en provisjon eller en ikke-monetær ytelse betalt 

eller gitt til eller av tredjemann eller en person som opptrer 

på vegne av tredjemann, der følgende vilkår er oppfylt: 

i) UCITS-et skal ha blitt klart opplyst om gebyrets, 

provisjonens eller ytelsens forekomst, art og beløp, eller 

dersom beløpet ikke kan fastsettes, om metoden for å 

beregne dette beløpet, på en fyllestgjørende, nøyaktig 

og forståelig måte før den berørte tjenesten ytes, 

ii) betalingen av gebyret eller provisjonen eller leveringen 

av den ikke-monetære ytelsen må være slik utformet at 

dette bedrer kvaliteten på den berørte tjenesten og ikke 

fører til manglende overholdelse av 

forvaltningsselskapets plikt til å opptre i UCITS-ets 

interesse, 

c) gebyrer i egentlig forstand som muliggjør eller er 

nødvendige for ytingen av den berørte tjenesten, herunder 

deponeringsavgifter, oppgjørs- og vekslegebyr, lovpålagte 

avgifter eller rettsgebyrer, og som etter sin art ikke kan 

være årsak til konflikter med foretakets plikt til å opptre 

ærlig, rettferdig og profesjonelt i UCITS-ets interesse. 

2.  Medlemsstatene skal tillate at et forvaltningsselskap, med 

hensyn til nr. 1 bokstav b) i), gir sammenfattede opplysninger 

om de viktigste vilkårene for ordninger knyttet til gebyret, 

provisjonen eller den ikke-monetære ytelsen, forutsatt at 

forvaltningsselskapet påtar seg å gi nærmere opplysninger etter 

anmodning fra andelseieren, og forutsatt at det faktisk gjør 

dette. 

KAPITTEL V 

OPPLYSNINGER I STANDARDAVTALEN MELLOM EN 

DEPOTMOTTAKER OG ET FORVALTNINGSSELSKAP 

(Artikkel 23 nr. 5 og artikkel 33 nr. 5 i direktiv 2009/65/EF) 

Artikkel 30 

Elementer som gjelder framgangsmåtene som skal følges av 

avtalepartene 

Medlemsstatene skal kreve at depotmottakeren og 

forvaltningsselskapet, som i dette kapittel kalles 

«avtalepartene», i den skriftlige avtalen nevnt i enten 

artikkel 23 nr. 5 eller artikkel 33 nr. 5 i direktiv 2009/65/EF 

minst gir følgende opplysninger om tjenestene som ytes og 

framgangsmåtene som skal følges av avtalepartene: 

a) en beskrivelse av de framgangsmåter, herunder dem knyttet 

til oppbevaring, som skal innføres for de av UCITS-ets 

ulike typer eiendeler som overlates til depotmottakeren, 

b) en beskrivelse av de framgangsmåter som skal følges når 

forvaltningsselskapet planlegger en endring av UCITS-ets 

fondsregler eller prospekt, med angivelse av når 

depotmottakeren bør underrettes, og i hvilke tilfeller det 

kreves forhåndstillatelse fra depotmottakeren før endringen 

kan foretas, 

c) en beskrivelse av de midler og framgangsmåter som 

depotmottakeren skal anvende for å oversende til 

forvaltningsselskapet alle relevante opplysninger som det 

trenger for å utføre sine oppgaver, herunder en beskrivelse 

av de midler og framgangsmåter som er knyttet til 

utøvelsen av eventuelle rettigheter som følger med 

finansielle instrumenter, og de midler og framgangsmåter 

som anvendes for at forvaltningsselskapet og UCITS-et skal 

få rettidig tilgang til nøyaktige opplysninger om UCITS-ets 

regnskaper, 

d) en beskrivelse av de midler og framgangsmåter som vil gi 

depotmottakeren tilgang til alle relevante opplysninger den 

trenger for å utføre sine oppgaver, 

e) en beskrivelse av de framgangsmåter som gir 

depotmottakeren mulighet til å undersøke 

forvaltningsselskapets opptreden og vurdere kvaliteten på 

opplysningene som oversendes, herunder gjennom besøk på 

stedet, 

f) en beskrivelse av de framgangsmåter som gir 

forvaltningsselskapet mulighet til å vurdere 

depotmottakerens resultater i forhold til depotmottakerens 

avtaleforpliktelser. 

Artikkel 31 

Elementer som gjelder utveksling av opplysninger, krav om 

fortrolighet og hvitvasking av penger 

1.  Medlemsstatene skal kreve at parter til avtalen nevnt i 

enten artikkel 23 nr. 5 eller artikkel 33 nr. 5 i direktiv 

2009/65/EF i avtalen tar med minst følgende elementer som 

gjelder utveksling av opplysninger, krav om fortrolighet og 

hvitvasking av penger: 

a) en liste over alle opplysningene som skal utveksles mellom 

UCITS-et, dets forvaltningsselskap og depotmottakeren i 

forbindelse med tegning, innløsning, utstedelse, 

mortifikasjon og gjenkjøp av UCITS-ets andeler, 

b) de krav som stilles til avtalepartene om fortrolighet, 

c) opplysninger om avtalepartenes oppgaver og 

ansvarsområder når det gjelder forpliktelsene knyttet til 

forebygging av hvitvasking av penger og finansiering av 

terrorisme, dersom det er relevant. 

2.  Kravene nevnt i nr. 1 bokstav b) skal utformes slik at de 

ikke hindrer verken vedkommende myndigheter i 

forvaltningsselskapets hjemstat eller vedkommende myndighet 

i UCITS-ets hjemstat i å få tilgang til relevante dokumenter og 

opplysninger.  
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Artikkel 32 

Elementer som gjelder utpeking av tredjemann 

Dersom depotmottakeren eller forvaltningsselskapet planlegger 

å utpeke en tredjemann til å utføre deres respektive oppgaver, 

skal medlemsstatene kreve at begge parter til avtalen nevnt i 

enten artikkel 23 nr. 5 eller artikkel 33 nr. 5 i direktiv 

2009/65/EF i avtalen tar med minst følgende opplysninger: 

a) et tilsagn fra begge avtaleparter om regelmessig å gi 

nærmere opplysninger om en eventuell tredjemann som 

utpekes av depotmottakeren eller forvaltningsselskapet for å 

utføre deres respektive oppgaver, 

b) et tilsagn om at den ene part på anmodning fra den andre vil 

gi opplysninger om hvilke kriterier som er anvendt ved valg 

av tredjemann, og hvilke tiltak som er truffet for å føre 

tilsyn med virksomheten som utøves av den valgte 

tredjemann, 

c) en erklæring om at en depotmottakers ansvar, som 

omhandlet i artikkel 24 eller 34 i direktiv 2009/65/EF, ikke 

skal berøres av at den overlater til tredjemann alle eller 

deler av de eiendelene den har til oppbevaring. 

Artikkel 33 

Elementer som gjelder mulige endringer og oppsigelse av 

avtalen 

Medlemsstatene skal kreve at partene til avtalen nevnt i enten 

artikkel 23 nr. 5 eller artikkel 33 nr. 5 i direktiv 2009/65/EF i 

avtalen tar med minst følgende opplysninger om endringer og 

oppsigelse av avtalen: 

a) avtalens gyldighetstid, 

b) vilkårene for endring eller oppsigelse av avtalen, 

c) de vilkår som er nødvendige for å lette overføringen til en 

annen depotmottaker, og, i tilfelle av en slik overføring, den 

framgangsmåte depotmottakeren skal følge for å sende alle 

relevante opplysninger til den andre depotmottakeren. 

Artikkel 34 

Gjeldende lovgivning 

Medlemsstatene skal kreve at partene til avtalen nevnt i enten 

artikkel 23 nr. 5 eller artikkel 33 nr. 5 i direktiv 2009/65/EF 

angir at lovgivningen i UCITS-ets hjemstat får anvendelse på 

avtalen. 

Artikkel 35 

Elektronisk overføring av opplysninger 

I tilfeller der partene til avtalen nevnt i enten artikkel 23 nr. 5 

eller artikkel 33 nr. 5 i direktiv 2009/65/EF blir enige om å 

anvende elektronisk overføring for noen av eller alle 

opplysningene som de utveksler, skal medlemsstatene kreve at 

avtalen omfatter bestemmelser om registrering av slike 

opplysninger. 

Artikkel 36 

Avtalens omfang 

Medlemsstatene skal tillate at avtalen nevnt i enten artikkel 23 

nr. 5 eller artikkel 33 nr. 5 i direktiv 2009/65/EF omfatter flere 

enn ett UCITS som forvaltes av forvaltningsselskapet. I slike 

tilfeller skal avtalen inneholde en liste over UCITS-ene som 

omfattes. 

Artikkel 37 

Tjenestenivåavtale 

Medlemsstatene skal tillate at parter til avtalen gir nærmere 

opplysninger om de midler og framgangsmåter som er nevnt i 

artikkel 30 bokstav c) og d), enten i avtalen nevnt i artikkel 23 

nr. 5 eller artikkel 33 nr. 5 i direktiv 2009/65/EF eller i en egen 

skriftlig avtale. 

KAPITTEL VI 

RISIKOSTYRING 

(Artikkel 51 nr. 1 i direktiv 2009/65/EF) 

AVSNITT 1 

Retningslinjer for risikostyring og risikoberegning 

Artikkel 38 

Retningslinjer for risikostyring 

1.  Medlemsstatene skal kreve at forvaltningsselskaper 

innfører, gjennomfører og opprettholder egnede og 

dokumenterte retningslinjer for risikostyring som identifiserer 

de risikoer som de forvaltede UCITS-ene er eller kan bli utsatt 

for. 

Retningslinjene for risikostyring skal omfatte de 

framgangsmåter som er nødvendige for å gjøre det mulig for 

forvaltningsselskapet å vurdere, for hvert UCITS det forvalter, 

eksponeringen for markeds-, likviditets- og motpartsrisiko samt 

eksponering for alle andre risikoer, herunder operasjonell 

risiko, som kan være av avgjørende betydning for det enkelte 

forvaltede UCITS-et. 

Medlemsstatene skal kreve at forvaltningsselskaper i 

retningslinjene for risikostyring behandler minst følgende 

elementer: 

a) de metoder, verktøyer og ordninger som gjør det mulig for 

dem å oppfylle kravene fastsatt i artikkel 40 og 41,  
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b) ansvarsfordelingen i forvaltningsselskapet med hensyn til 

risikostyring. 

2.  Medlemsstatene skal kreve at forvaltningsselskaper sikrer 

at retningslinjene for risikostyring nevnt i nr. 1 angir vilkårene 

for, innholdet i og hyppigheten av rapportene som 

risikostyringsfunksjonen i henhold til artikkel 12 skal framlegge 

for styret og den øverste ledelsen og, dersom det er relevant, 

tilsynsfunksjonen. 

3.  Ved anvendelse av nr. 1 og 2 skal medlemsstatene sikre at 

forvaltningsselskaper tar hensyn til arten, omfanget og 

kompleksiteten av selskapets virksomhet og av de forvaltede 

UCITS-enes virksomhet. 

Artikkel 39 

Vurdering av, tilsyn med og gjennomgåelse av 

retningslinjene for risikostyring 

1.  Medlemsstatene skal kreve at forvaltningsselskaper 

vurderer, fører tilsyn med og regelmessig kontrollerer 

a) om retningslinjene for risikostyring og de ordninger, 

prosesser og metoder som er nevnt i artikkel 40 og 41, er 

egnede og effektive, 

b) i hvilken utstrekning forvaltningsselskapet opptrer i 

samsvar med retningslinjene for risikostyring og de 

ordninger, prosesser og metoder som er nevnt i artikkel 40 

og 41, 

c) om de tiltak som er truffet for å rette opp eventuelle 

mangler i gjennomføringen av risikostyringsprosessen, er 

egnede og effektive. 

2.  Medlemsstatene skal kreve at forvaltningsselskaper 

underretter vedkommende myndigheter i hjemstaten om 

eventuelle vesentlige endringer i risikostyringsprosessen. 

3.  Medlemsstatene skal sikre at kravene fastsatt i 

nr. 1 gjennomgås av vedkommende myndigheter i 

forvaltningsselskapets hjemstat løpende og når det gis tillatelse. 

AVSNITT 2 

Risikostyringsprosesser, eksponering for motpartsrisiko og 

utstederkonsentrasjon 

Artikkel 40 

Risikoberegning og risikostyring 

1.  Medlemsstatene skal kreve at forvaltningsselskaper 

innfører egnede og effektive ordninger, prosesser og metoder 

for 

a) til enhver tid å beregne og styre de risikoer som de 

forvaltede UCITS-ene er eller kan bli utsatt for, 

b) å sikre at grensene for samlet engasjement og 

motpartsrisiko etterleves, i samsvar med artikkel 41 og 43. 

Ordningene, prosessene og metodene skal stå i forhold til arten, 

omfanget og kompleksiteten av forvaltningsselskapets 

virksomhet og av de forvaltede UCITS-enes virksomhet og 

være i samsvar med UCITS-ets risikoprofil. 

2.  Ved anvendelse av nr. 1 skal medlemsstatene kreve at 

forvaltningsselskaper treffer følgende tiltak for hvert UCITS de 

forvalter: 

a) innfører de ordninger, prosesser og metoder for 

risikoberegning som er nødvendige for å sikre at risikoen 

knyttet til ervervede posisjoner og deres bidrag til den 

samlede risikoprofilen beregnes nøyaktig på grunnlag av 

forsvarlige og pålitelige opplysninger, og at ordningene, 

prosessene og metodene for risikoberegning blir 

dokumentert på en egnet måte, 

b) foretar, dersom det er relevant, regelmessige etterkontroller 

for å vurdere gyldigheten av ordningene for 

risikoberegning, som omfatter modellbaserte prognoser og 

estimater, 

c) foretar, dersom det er relevant, regelmessige stresstester og 

scenarioanalyser for å styre risikoer som skyldes mulige 

endringer i markedsvilkårene som vil kunne skade UCITS-

et, 

d) innfører, gjennomfører og opprettholder et dokumentert 

system med interne grenser i forbindelse med tiltakene som 

treffes for å styre og kontrollere de relevante risikoer for 

hvert UCITS, idet det tas hensyn til alle risikoer som kan 

være av avgjørende betydning for UCITS-et i henhold til 

artikkel 38, og sikres at de er forenlige med UCITS-ets 

risikoprofil, 

e) sikrer at det nåværende risikonivået for hvert UCITS er i 

samsvar med risikobegrensningssystemet omhandlet i 

bokstav d), 

f) innfører, gjennomfører og opprettholder egnede 

framgangsmåter som ved faktiske eller forventede 

overtredelser av UCITS-enes risikobegrensningssystem 

fører til korrigerende tiltak som ivaretar andelseiernes 

interesse. 

3.  Medlemsstatene skal påse at forvaltningsselskapene 

anvender en egnet prosess for likviditetsrisikostyring som sikrer 

at hvert UCITS de forvalter, til enhver tid opptrer i samsvar 

med artikkel 84 nr. 1 i direktiv 2009/65/EF. 

Dersom det er relevant, skal forvaltningsselskaper foreta 

stresstester som gjør det mulig å vurdere UCITS-ets 

likviditetsrisiko under ekstraordinære omstendigheter. 

4.  Medlemsstatene skal kreve at forvaltningsselskaper sikrer 

at likviditetsprofilen for hvert forvaltet UCITS' investeringer er 

forenlig med den innløsningspolitikken fastsatt i fondsreglene, 

stiftelsesdokumentet eller prospektet.  
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Artikkel 41 

Beregning av samlet engasjement 

1.  Medlemsstatene skal kreve at forvaltningsselskaper 

beregner et forvaltet UCITS' samlede engasjement i henhold til 

artikkel 51 nr. 3 i direktiv 2009/65/EF på en av følgende måter: 

a) det økte engasjementet og gjeldsgraden som det forvaltede 

UCITS-et frambringer gjennom bruk av finansielle 

derivater, herunder innebygde derivater i henhold til 

artikkel 51 nr. 3 fjerde ledd i direktiv 2009/65/EF, som ikke 

kan overskride samlet nettoverdi av UCITS-ets eiendeler, 

b) markedsrisikoen for UCITS-ets portefølje. 

2.  Medlemsstatene skal kreve at forvaltningsselskaper 

beregner UCITS-ets samlede engasjement minst én gang om 

dagen. 

3.  Medlemsstatene kan tillate at forvaltningsselskaper 

beregner samlet engasjement ved å anvende 

forpliktelsesmetoden, «value at risk»-metoden eller andre 

avanserte risikoberegningsmetoder dersom det er 

hensiktsmessig. I denne bestemmelse menes med «value at 

risk» et mål for det høyeste forventede tap ved et gitt 

konfidensnivå i løpet av et bestemt tidsrom. 

Medlemsstatene skal kreve at forvaltningsselskaper sikrer at 

metodene som velges for å beregne samlet engasjement, er 

egnede med hensyn til foretakets investeringsstrategi, typen og 

kompleksiteten av finansderivatene som anvendes, og hvor stor 

del av UCITS-ets portefølje som omfatter finansderivater. 

4.  Når et UCITS i samsvar med artikkel 51 nr. 2 i direktiv 

2009/65/EF anvender metoder og hjelpemidler, herunder 

gjenkjøpsavtaler eller utlånstransaksjoner i verdipapirer, for å 

frambringe ytterligere gjeldsgrad eller eksponering for 

markedsrisiko, skal medlemsstatene kreve at 

forvaltningsselskapene tar hensyn til disse transaksjonene ved 

beregning av samlet engasjement. 

Artikkel 42 

Forpliktelsesmetoden 

1.  Når forpliktelsesmetoden anvendes for å beregne samlet 

engasjement, skal medlemsstatene kreve at 

forvaltningsselskaper anvender denne metoden på alle 

posisjoner i finansielle derivater, herunder innebygde derivater i 

henhold til artikkel 51 nr. 3 fjerde ledd i direktiv 2009/65/EF, 

uansett om metoden anvendes som ledd i UCITS-ets allmenne 

investeringspolitikk, for å redusere risikoen eller for å oppnå en 

effektiv porteføljeforvaltning i henhold til artikkel 51 nr. 2 i 

nevnte direktiv. 

2.  Når forpliktelsesmetoden anvendes for å beregne samlet 

engasjement, skal medlemsstatene kreve at 

forvaltningsselskaper konverterer alle posisjoner i finansielle 

derivater til markedsverdien av en tilsvarende posisjon i den 

underliggende eiendelen for derivatet (standard 

forpliktelsesmetode). 

Medlemsstatene kan tillate at forvaltningsselskaper anvender 

andre beregningsmetoder som tilsvarer standard 

forpliktelsesmetode. 

3.  Medlemsstatene kan tillate at et forvaltningsselskap tar 

hensyn til avregnings- og sikringsordninger når det beregner 

samlet engasjement, forutsatt at disse ordningene ikke 

tilsidesetter umiddelbar og vesentlig risiko og medfører en 

tydelig begrensning av risikoeksponeringen. 

4.  Når anvendelsen av finansielle derivater ikke øker 

UCITS-ets engasjement, er det ikke nødvendig å ta det 

underliggende engasjementet med i forpliktelsesberegningen. 

5.  Når forpliktelsesmetoden anvendes, er det ikke nødvendig 

å ta med midlertidige innlånsavtaler som er inngått på UCITS-

ets vegne i samsvar med artikkel 83 i direktiv 2009/65/EF, i 

beregningen av samlet engasjement. 

Artikkel 43 

Motpartsrisiko og utstederkonsentrasjon 

1.  Medlemsstatene skal kreve at forvaltningsselskaper sikrer 

at motpartsrisiko som følger av et OTC-derivat, omfattes av 

grensene fastsatt i artikkel 52 i direktiv 2009/65/EF. 

2.  Når UCITS-ets eksponering for en motpart beregnes i 

samsvar med grensene nevnt i artikkel 52 nr. 1 i direktiv 

2009/65/EF, skal forvaltningsselskapene anvende den positive 

løpende markedsverdien i OTC-derivatkontrakten med den 

motparten. 

Forvaltningsselskaper kan motregne et UCITS' 

derivatposisjoner med samme motpart, forutsatt at de kan 

rettslig håndheve avregningsavtaler med motparten på vegne av 

UCITS-et. Avregning er bare tillatt for OTC-derivater med en 

og samme motpart og ikke i forbindelse med noen andre 

eksponeringer som UCITS-et kan ha med den samme 

motparten. 

3.  Medlemsstatene kan tillate at forvaltningsselskapene, mot 

sikkerhetsstillelse, reduserer UCITS-ets eksponering for en 

motpart i forbindelse med OTC-derivattransaksjoner. Mottatt 

sikkerhetsstillelse skal være tilstrekkelig likvid til at den kan 

selges omgående til en pris som ligger nær verdsettingen før 

salget. 

4.  Medlemsstatene skal kreve at forvaltningsselskaper tar 

hensyn til sikkerhetsstillelse ved beregning av eksponering for 

motpartsrisiko i henhold til artikkel 52 nr. 1 i direktiv 

2009/65/EF når forvaltningsselskapet overfører 

sikkerhetsstillelse til OTC-motparten på UCITS-ets vegne. 

Overført sikkerhetsstillelse kan tas i betraktning på 

nettogrunnlag bare dersom forvaltningsselskapet har mulighet 

til rettslig å håndheve avregningsavtaler med denne motparten 

på UCITS-ets vegne.  
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5.  Medlemsstatene skal kreve at forvaltningsselskapene 

beregner grenser for utstederkonsentrasjon i henhold til 

artikkel 52 i direktiv 2009/65/EF på grunnlag av den 

underliggende eksponeringen som er frambrakt gjennom 

anvendelsen av finansielle derivater i samsvar med 

forpliktelsesmetoden. 

6.  Når det gjelder eksponering som følge av OTC-

derivattransaksjoner i henhold til artikkel 52 nr. 2 i direktiv 

2009/65/EF, skal medlemsstatene kreve at 

forvaltningsselskaper i beregningen tar med eventuell 

eksponering for motpartsrisiko i forbindelse med OTC-

derivater. 

AVSNITT 3 

Framgangsmåter for verdsetting av OTC-derivater 

Artikkel 44 

Framgangsmåter for vurdering av verdien på OTC-

derivater 

1.  Medlemsstatene skal kreve at forvaltningsselskaper 

kontrollerer at UCITS-ets engasjement i OTC-derivater tildeles 

virkelige verdier som ikke bygger bare på motpartenes 

markedsnoteringer for OTC-transaksjonene, og som oppfyller 

kriteriene fastsatt i artikkel 8 nr. 4 i direktiv 2007/16/EF. 

2.  Ved anvendelse av nr. 1 skal forvaltningsselskaper 

innføre, gjennomføre og opprettholde ordninger og 

framgangsmåter som sikrer en egnet, gjennomsiktig og rimelig 

verdsetting av UCITS-enes engasjement i OTC-derivater. 

Medlemsstatene skal kreve at forvaltningsselskaper sikrer at det 

foretas en egnet, nøyaktig og uavhengig vurdering av OTC-

derivaters virkelige verdi. 

Ordningene og framgangsmåtene for verdsetting skal være 

egnede og stå i forhold til arten og kompleksiteten av de berørte 

OTC-derivatene. 

Forvaltningsselskaper skal oppfylle kravene i artikkel 5 nr. 2 og 

i artikkel 23 nr. 4 annet ledd når ordninger og framgangsmåter 

for verdsetting av OTC-derivater innebærer at tredjemann 

utfører visse oppgaver. 

3.  Ved anvendelse av nr. 1 og 2 skal 

risikostyringsfunksjonen tillegges særskilte plikter og 

ansvarsområder. 

4.  Ordningene og framgangsmåtene for verdsetting som er 

nevnt i nr. 2, skal i tilstrekkelig grad dokumenteres. 

AVSNITT 4 

Overføring av opplysninger om derivatinstrumenter 

Artikkel 45 

Rapporter om derivatinstrumenter 

1.  Medlemsstatene skal kreve at forvaltningsselskaper minst 

én gang i året framlegger for vedkommende myndigheter i 

hjemstaten rapporter med opplysninger som gir et pålitelig 

bilde av de typer derivatinstrumenter som anvendes for hvert 

forvaltet UCITS, de underliggende risikoer, de kvantitative 

grenser og de metoder som velges for å vurdere risikoene 

knyttet til derivattransaksjonene. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter 

i forvaltningsselskapets hjemstat kontrollerer om opplysningene 

nevnt i nr. 1 foreligger regelmessig og er fullstendige, og at de 

har mulighet til å gripe inn dersom det er hensiktsmessig. 

KAPITTEL VII 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 46 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1.  Medlemsstatene skal innen 30. juni 2011 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. 

Artikkel 47 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 48 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 1. juli 2010. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 
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KOMMISJONSDIREKTIV 2010/44/EU 

av 1. juli 2010 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF med hensyn til visse 

bestemmelser om fondsfusjoner, mottakerfond/tilføringsfond-strukturer (fond i ett fond) og 

framgangsmåte for melding(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover og 

forskrifter om foretak for kollektiv investering i omsettelige 

verdipapirer (UCITS)(1), særlig artikkel 43 nr. 5, artikkel 60 

nr. 6 bokstav a) og c), artikkel 61 nr. 3, artikkel 62 

nr. 4, artikkel 64 nr. 4 bokstav a) og artikkel 95 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Opplysningene som ved en fusjon skal gis til 

andelseiere i henhold til artikkel 43 nr. 1 i direktiv 

2009/65/EF, skal gjenspeile de ulike behovene til 

andelseierne i det overdragende og i det overtakende 

UCITS-et og hjelpe dem med å forstå situasjonen. 

2)  Det bør ikke kreves at det overdragende UCITS-et og 

det overtakende UCITS-et angir andre opplysninger i 

opplysningsdokumentet enn dem som er nevnt i 

artikkel 43 nr. 3 i direktiv 2009/65/EF og i artikkel 3-5 i 

dette direktiv. Det overdragende UCITS-et og det 

overtakende UCITS-et kan imidlertid tilføye andre 

relevante opplysninger i forbindelse med den planlagte 

fusjonen. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 176 av 10.7.2010,  

s. 28, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 168/2012 av 

28. september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX 

(Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 70 av 13.12.2012, s. 23. 

(1) EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32. 

3)  Selv om opplysningsdokumentet nevnt i artikkel 43 

nr. 1 i direktiv 2009/65/EF suppleres med et 

sammendrag, skal UCITS-et ikke fritas fra kravet om å 

unngå lange eller tekniske forklaringer i resten av 

opplysningsdokumentet. 

4)  I opplysningene som i henhold til artikkel 43 nr. 1 i 

direktiv 2009/65/EF skal gis til andelseierne i det 

overtakende UCITS-et, bør det antas at disse 

andelseierne allerede er noenlunde kjent med det 

overtakende UCITS-ets særtrekk, egne rettigheter 

overfor foretaket og foretakets driftsmåte. 

Opplysningene bør derfor dreie seg om hvordan 

fusjonen skal gjennomføres, og hvordan den kan 

påvirke det overtakende UCITS-et. 

5)  Opplysningene nevnt i artikkel 43 og 64 i direktiv 

2009/65/EF bør gis til andelseierne på en harmonisert 

måte. Disse opplysningene har som formål å gjøre det 

mulig for andelseierne å foreta en velfundert vurdering 

av om de fortsatt ønsker å investere eller om de vil be 

om innløsning, i tilfeller der et UCITS enten deltar i en 

fusjon, omdannes til et tilføringsfond eller bytter 

mottakerfond. Andelseierne bør kjenne til at UCITS-et 

gjennomgår en slik stor endring, og de bør ha mulighet 

til å lese opplysningene. Opplysningene bør derfor stiles 

til andelseierne personlig, enten på papir eller gjennom 

et annet varig medium, for eksempel e-post. Ved hjelp 

av elektroniske medier kan UCITS-et gi opplysningene 

på en kostnadseffektiv måte. I dette direktiv bør det ikke 

kreves at UCITS-er underretter sine andelseiere direkte, 

idet det tas behørig hensyn til de særlige omstendigheter 

i visse medlemsstater der UCITS-er eller deres 

forvaltningsselskaper, av juridiske eller praktiske 

grunner, ikke kan kontakte andelseierne direkte. 

UCITS-er bør også kunne gi opplysninger ved å sende 

dem til depotmottakeren eller til mellommenn, forutsatt 

at det sikres at alle andelseiere mottar opplysningene i 

tide. Dette direktiv bør bare harmonisere måten 

opplysningene som er nevnt i artikkel 43 og 64 i 

direktiv 2009/65/EF, gis til andelseierne på. 

2017/EØS/26/38 
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Medlemsstatene kan gjennom nasjonale regler fastsette 

bestemmelser for oversending av andre typer 

opplysninger til andelseiere. 

6)  I avtalen mellom mottakerfondet og tilføringsfondet bør 

det tas hensyn til de særskilte behovene til et 

tilføringsfond som investerer minst 85 % av sine 

eiendeler i mottakerfondet, samtidig som det skal 

oppfylle alle krav som stilles til et UCITS. Avtalen bør 

derfor sikre at mottakerfondet gir tilføringsfondet alle 

nødvendige opplysninger tidsnok til at tilføringsfondet 

kan oppfylle sine forpliktelser. Den bør også fastsette 

begge parters rettigheter og plikter. 

7)  Medlemsstatene bør ikke kreve at avtalen mellom 

mottakerfond og tilføringsfond nevnt i artikkel 60 nr. 1 

første ledd omfatter andre elementer enn dem som er 

omhandlet i kapittel VIII i direktiv 2009/65/EF og 

artikkel 8-14 i dette direktiv. Avtalen kan imidlertid 

omfatte andre elementer dersom mottakerfondet og 

tilføringsfondet fastsetter det. 

8)  Dersom handelsordningene mellom mottakerfondet og 

tilføringsfondet ikke skiller seg fra dem som anvendes 

på alle andre andelseiere i mottakerfondet, og dersom 

disse ordningene er fastsatt i mottakerfondets prospekt, 

er det ikke nødvendig at avtalen mellom mottakerfondet 

og tilføringsfondet gjentar standardhandelsordningene, 

og den kan i stedet inneholde krysshenvisninger til 

relevante deler i mottakerfondets prospekt for å hjelpe 

bransjen med å senke kostnadene og redusere den 

administrative byrden. 

9)  Avtalen mellom mottakerfondet og tilføringsfondet bør 

omfatte egnede framgangsmåter for behandling av 

spørsmål og klager fra andelseiere, slik at 

korrespondanse som ved en feil er sendt til 

mottakerfondet i stedet for tilføringsfondet eller 

omvendt, blir håndtert. 

10)  For å redusere transaksjonskostnadene og unngå 

negative skattemessige konsekvenser kan 

mottakerfondet og tilføringsfondet velge å inngå en 

avtale om overføring av eiendeler i naturalier, med 

mindre dette er forbudt ved nasjonal lovgivning eller 

uforenlig med mottakerfondets eller tilføringsfondets 

fondsregler eller stiftelsesdokument. Muligheten for å 

overføre eiendeler i naturalier til mottakerfondet bør 

særlig hjelpe de tilføringsfondene som allerede har 

utøvd virksomhet som et UCITS, herunder som et 

tilføringsfond for et annet mottakerfond, med å unngå 

transaksjonskostnader som skyldes salg av eiendeler 

som både tilføringsfondet og mottakerfondet har 

investert i. Tilføringsfondet bør også, dersom det ønsker 

det, kunne motta eiendeler i naturalier fra 

mottakerfondet, ettersom dette kan bidra til å redusere 

transaksjonskostnadene og unngå negative 

skattemessige konsekvenser. Overføringen av eiendeler 

i naturalier til tilføringsfondet bør ikke begrenses til 

tilfeller der mottakerfondet avvikles, fusjonerer eller 

deles, men bør også være mulig under andre 

omstendigheter. 

11)  For å bevare den nødvendige smidighet og samtidig ta 

hensyn til investorenes interesser bør et tilføringsfond 

som har mottatt eiendeler gjennom en overføring av 

eiendeler i naturalier, kunne enten overføre noen av eller 

alle disse eiendelene til mottakerfondet, dersom 

mottakerfondet godkjenner det, eller realisere eiendeler i 

kontanter for å investere dem i mottakerfondet. 

12)  På grunn av særtrekkene ved 

mottakerfond/tilføringsfond-strukturer er det nødvendig 

at avtalen mellom mottakerfondet og tilføringsfondet 

omfatter lovkonfliktregler som avviker fra artikkel 3 

og 4 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 593/2008 av 17. juni 2008 om hvilken lovgivning 

som får anvendelse på avtaleforpliktelser (Roma I)(1), 

slik at den lovgivningen som får anvendelse på avtalen, 

er enten lovgivningen i den medlemsstat der 

tilføringsfondet er etablert, eller den der mottakerfondet 

er etablert. Partene bør kunne vurdere fordelene og 

ulempene ved valget og ta hensyn til om mottakerfondet 

har flere tilføringsfond, og om disse tilføringsfondene er 

etablert i en eller flere medlemsstater. 

13)  Ved en avvikling, fusjon eller deling av mottakerfondet 

som i henhold til direktiv 2009/65/EF gir andelseiere i 

tilføringsfondet rett til å anmode om innløsning, bør 

mottakerfondet ikke undergrave denne rettigheten ved å 

midlertidig utsette gjenkjøpet eller innløsningen, med 

mindre særskilte omstendigheter gjør dette nødvendig 

for å beskytte andelseiernes interesser, eller dersom 

vedkommende myndigheter krever det. 

14)  Ettersom en fusjon eller deling av mottakerfondet kan 

tre i kraft i løpet av 60 dager, kan tilføringsfondets frist 

på 30 dager for å søke om og innhente godkjenning av 

sine nye investeringsplaner og for å gi andelseierne i 

tilføringsfondet rett til å anmode om gjenkjøp eller 

innløsning under særskilte omstendigheter være for kort 

til at tilføringsfondet med sikkerhet kan vite hvor mange 

av dets andelseiere som vil anmode om innløsning. 

Under slike omstendigheter bør tilføringsfondet i 

prinsippet være forpliktet til å anmode om innløsning av 

alle sine andeler i mottakerfondet. For å unngå 

unødvendige transaksjonskostnader bør tilføringsfondet 

imidlertid kunne anvende andre midler for å sikre at dets 

andelseiere kan benytte retten til å anmode om 

  

(1) EUT L 177 av 4.7.2008, s. 6. 
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innløsning, samtidig som det får mulighet til å redusere 

transaksjonskostnadene eller unngå andre negative 

konsekvenser. Tilføringsfondet bør særlig søke om 

godkjenning så tidlig som mulig. Videre bør 

tilføringsfondet ikke være forpliktet til å anmode om 

innløsning dersom for eksempel dets egne andelseiere 

velger ikke å benytte denne muligheten. Dersom 

tilføringsfondet anmoder om innløsning fra 

mottakerfondet, bør det vurdere hvorvidt en innløsning i 

naturalier vil kunne redusere transaksjonskostnadene og 

bidra til at andre negative konsekvenser unngås. 

15)  Avtalen om utveksling av opplysninger mellom 

mottakerfondets og tilføringsfondets depotmottakere bør 

gjøre det mulig for tilføringsfondets depotmottaker å 

motta alle relevante opplysninger som den trenger for å 

utføre sine oppgaver. På grunn av denne avtalens 

særtrekk bør den inneholde de samme lovkonfliktregler 

som avtalen mellom mottakerfondet og tilføringsfondet, 

som et unntak fra artikkel 3 og 4 i Roma I-forordningen. 

Avtalen om utveksling av opplysninger bør imidlertid 

ikke inneholde krav om at tilføringsfondets 

depotmottaker eller mottakerfondets depotmottaker skal 

utføre oppgaver som er forbudt eller ikke fastsatt i 

nasjonal lovgivning i hjemstaten. 

16)  Rapporteringen av uregelmessigheter som 

mottakerfondets depotmottaker oppdager i forbindelse 

med utførelsen av sine oppgaver som depotmottaker i 

henhold til hjemstatens nasjonale lovgivning, har som 

formål å beskytte tilføringsfondet. Det bør derfor ikke 

kreves rapportering når uregelmessighetene ikke har 

negativ innvirkning på tilføringsfondet. Dersom 

uregelmessigheter knyttet til mottakerfondet har negativ 

innvirkning på tilføringsfondet, bør sistnevnte også 

underrettes om hvorvidt og eventuelt hvordan 

uregelmessighetene er rettet opp. Mottakerfondets 

depotmottaker bør derfor underrette tilføringsfondets 

depotmottaker om hvordan mottakerfondet har rettet 

opp eller akter å rette opp uregelmessigheten. Dersom 

tilføringsfondets depotmottaker ikke er overbevist om at 

løsningen ivaretar interessene til andelseierne i 

tilføringsfondet, bør den umiddelbart formidle sitt syn 

til tilføringsfondet. 

17)  Avtalen om utveksling av opplysninger mellom 

mottakerfondets og tilføringsfondets revisorer bør gjøre 

det mulig for tilføringsfondets revisor å motta alle 

relevante opplysninger som den trenger for å utføre sine 

oppgaver. På grunn av denne avtalens særtrekk bør den 

inneholde de samme lovkonfliktregler som avtalen 

mellom mottakerfondet og tilføringsfondet, som et 

unntak fra artikkel 3 og 4 i Roma I-forordningen. 

18)  Omfanget av opplysningene som skal gjøres 

tilgjengelige gjennom elektroniske medier i samsvar 

med artikkel 91 nr. 3 i direktiv 2009/65/EF, bør angis 

nærmere for å skape rettssikkerhet med hensyn til hvilke 

kategorier av opplysninger som skal omfattes. 

19)  For å etablere en felles tilnærming til hvordan 

dokumentene nevnt i artikkel 93 nr. 2 i direktiv 

2009/65/EF bør gjøres tilgjengelige gjennom 

elektroniske medier for vedkommende myndigheter i 

UCITS-ets vertsstat, er det nødvendig å kreve at hvert 

enkelt UCITS eller dets forvaltningsselskap angir et 

nettsted der slike dokumenter gjøres tilgjengelige i et 

vanlig brukt elektronisk format. Det er også nødvendig å 

fastsette en framgangsmåte for elektronisk melding om 

endringer av disse dokumentene til vedkommende 

myndigheter i UCITS-ets vertsstat, i samsvar med 

artikkel 93 nr. 7 i nevnte direktiv. 

20)  For å gjøre det mulig for UCITS-er og deres 

forvaltningsselskaper å tilpasse seg til de nye kravene til 

når og hvor opplysninger skal gis til andelseierne i 

tilfellene nevnt i artikkel 7 og 29, bør medlemsstatene få 

en lengre frist for å innarbeide disse kravene i sine  

nasjonale lovgivninger. Dette er særlig viktig i tilfeller 

der UCITS-et eller dets forvaltningsselskaper av 

juridiske eller praktiske grunner ikke kan underrette 

andelseierne direkte. UCITS-er med dematerialiserte 

ihendehaveraksjer bør kunne gjøre alle forberedelser 

som er nødvendige for å sikre at andelseierne mottar 

opplysninger i tilfellene angitt i artikkel 8 og 32. 

UCITS-er med fysiske ihendehaveraksjer bør kunne 

konvertere dem til registrerte aksjer eller 

dematerialiserte ihendehaveraksjer dersom de vil 

fusjonere, omdannes til et tilføringsfond eller bytte 

mottakerfond. 

21)  Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn, nedsatt ved 

kommisjonsbeslutning 2009/77/EF(1), er rådspurt med 

hensyn til teknisk rådgivning. 

22)  Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 

uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

I dette direktiv fastsettes nærmere regler for gjennomføringen 

av artikkel 43 nr. 5, artikkel 60 nr. 6 bokstav a) og c), 

artikkel 61 nr. 3, artikkel 62 nr. 4, artikkel 64 nr. 4 bokstav a) 

og artikkel 95 nr. 1 i direktiv 2009/65/EF.  

  

(1) EUT L 25 av 29.1.2009, s. 18. 
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Artikkel 2 

Definisjoner 

I dette direktiv menes med: 

1. «porteføljeomlegging» en betydelig endring av 

sammensetningen i et UCITS' portefølje, 

2. «syntetiske risiko- og avkastningsindikatorer» syntetiske 

indikatorer i henhold til artikkel 8 i kommisjonsforordning 

(EU) nr. 583/2010 av 1. juli 2010 om gjennomføring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF med hensyn 

til nøkkelinformasjon og de vilkår som skal oppfylles når 

nøkkelinformasjon eller prospektet framlegges i et annet 

varig medium enn papir eller på et nettsted(1). 

KAPITTEL II 

FUSJONER AV UCITS-ER 

AVSNITT 1 

Innholdet i fusjonsopplysningene 

Artikkel 3 

Alminnelige bestemmelser om innholdet i opplysningene 

som skal gis til andelseiere 

1.  Medlemsstatene skal kreve at opplysningene som skal 

framlegges for andelseierne i henhold til artikkel 43 nr. 1 i 

direktiv 2009/65/EF, skal være konsise og formulert på et 

ikke-teknisk språk som gir andelseierne mulighet til å foreta en 

velfundert bedømmelse av den planlagte fusjonens innvirkning 

på deres investering. 

Ved en planlagt fusjon over landegrensene skal både det 

overdragende og det overtakende UCITS-et i et klart språk 

forklare eventuelle vilkår eller framgangsmåter knyttet til det 

andre UCITS-et som skiller seg fra dem som vanligvis brukes i 

den andre medlemsstaten. 

2.  Opplysningene som skal gis til det overdragende UCITS-

ets andelseiere, skal oppfylle behovene til investorer som ikke 

har noen forhåndskunnskaper om det overtakende UCITS-ets 

særtrekk eller dets driftsmåte. Opplysningene skal gjøre dem 

oppmerksomme på nøkkelinformasjon om det overtakende 

UCITS-et og understreke at den bør leses. 

3.  Opplysningene som skal gis til andelseierne i det 

overtakende UCITS-et, skal dreie seg om hvordan fusjonen skal 

gjennomføres og dens mulige innvirkning på det overtakende 

UCITS-et. 

  

(1) EUT L 176 av 10.7.2010, s. 1. 

Artikkel 4 

Særlige bestemmelser om innholdet i opplysningene som 

skal gis til andelseiere 

1.  Medlemsstatene skal kreve at opplysningene som skal gis 

til andelseierne i det overdragende UCITS-et i samsvar med 

artikkel 43 nr. 3 bokstav b) i direktiv 2009/65/EF, også omfatter 

følgende: 

a) nærmere opplysninger om eventuelle forskjeller i 

rettighetene til andelseiere i det overdragende UCITS-et før 

og etter at den planlagte fusjonen trer i kraft, 

b) dersom nøkkelinformasjonen for det overdragende og det 

overtakende UCITS-et inneholder ulike kategorier av 

syntetiske risiko- og avkastningsindikatorer eller påpeker 

ulike vesentlige risikoer i den ledsagende beskrivelsen, en 

sammenligning av disse ulikhetene, 

c) en sammenligning av alle gebyrer, avgifter og utgifter for 

begge UCITS-er, på grunnlag av de beløp som er angitt i 

deres respektive nøkkelinformasjon, 

d) dersom det overdragende UCITS-et anvender en 

resultatavhengig avgift, en forklaring av hvordan den vil bli 

anvendt fram til det tidspunkt fusjonen trer i kraft, 

e) dersom det overtakende UCITS-et anvender en 

resultatavhengig avgift, hvordan den senere vil bli anvendt 

for å sikre rettferdig behandling av andelseiere som 

tidligere hadde eiendeler i det overdragende UCITS-et, 

f) i tilfeller der artikkel 46 i direktiv 2009/65/EF tillater at 

kostnader knyttet til forberedelsen og gjennomføringen av 

fusjonen pålegges enten det overdragende eller det 

overtakende UCITS-et eller noen av deres andelseiere, 

nærmere angivelse av hvordan disse kostnadene skal 

fordeles, 

g) en forklaring som angir om det overdragende UCITS-ets 

forvaltnings- eller investeringsselskap planlegger å foreta 

en porteføljeomlegging før fusjonen trer i kraft. 

2.  Medlemsstatene skal kreve at opplysningene som skal gis 

til andelseierne i det overtakende UCITS-et i samsvar med 

artikkel 43 nr. 3 bokstav b) i direktiv 2009/65/EF, også omfatter 

en forklaring som angir om det overtakende UCITS-ets 

forvaltnings- eller investeringsselskap forventer at fusjonen vil 

ha en vesentlig innvirkning på det overtakende UCITS-ets 

portefølje, og om det planlegger å foreta en 

porteføljeomlegging før eller etter at fusjonen trer i kraft. 

3.  Medlemsstatene skal kreve at opplysningene som skal gis 

i samsvar med artikkel 43 nr. 3 bokstav c) i direktiv 

2009/65/EF, også omfatter følgende: 

a) nærmere opplysninger om hvordan en eventuell påløpt 

inntekt i de respektive UCITS-ene skal behandles,  
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b) angivelse av hvordan rapporten fra den uavhengige 

revisoren eller depotmottakeren nevnt i artikkel 42 nr. 3 i 

direktiv 2009/65/EF kan innhentes. 

4.  Medlemsstatene skal kreve at dersom vilkårene for den 

planlagte fusjonen omfatter bestemmelser om et kontantbeløp i 

samsvar med artikkel 2 nr. 1 bokstav p) i) og bokstav p) ii) i 

direktiv 2009/65/EF, skal opplysningene som skal gis til 

andelseierne i det overdragende UCITS-et, inneholde nærmere 

opplysninger om det foreslåtte beløpet, herunder når og 

hvordan andelseiere i det overdragende UCITS-et vil motta 

kontantbeløpet. 

5.  Medlemsstatene skal kreve at opplysningene som skal gis 

i samsvar med artikkel 43 nr. 3 bokstav d), omfatter følgende: 

a) dersom det er relevant i henhold til nasjonal lovgivning for 

det berørte UCITS-et, framgangsmåten for å anmode 

andelseierne om å godkjenne fusjonsforslaget, og de tiltak 

som skal treffes for å underrette dem om resultatet, 

b) nærmere opplysninger om en eventuell planlagt utsettelse 

av handel med andeler for at fusjonen skal kunne 

gjennomføres på en effektiv måte, 

c) når fusjonen vil tre i kraft i samsvar med artikkel 47 nr. 1 i 

direktiv 2009/65/EF. 

6.  Medlemsstatene skal sikre at i tilfeller der 

fusjonsforslaget, i henhold til den nasjonale lovgivning for det 

berørte UCITS-et, må godkjennes av andelseierne, kan 

opplysningene omfatte en anbefaling fra det respektive 

forvaltningsselskapet eller investeringsselskapets styre. 

7.  Medlemsstatene skal kreve at opplysningene som skal gis 

til andelseierne i det overdragende UCITS-et, skal omfatte 

a) den perioden da andelseierne skal kunne fortsette å tegne og 

anmode om innløsning av andeler i det overdragende 

UCITS-et, 

b) det tidspunkt da de andelseierne som ikke benytter sine 

rettigheter som er gitt i henhold til artikkel 45 nr. 1 i 

direktiv 2009/65/EF innen den relevante fristen, skal kunne 

utøve sine rettigheter som andelseiere i det overtakende 

UCITS-et, 

c) en forklaring om at i tilfeller der fusjonsforslaget må 

godkjennes av andelseierne i det overdragende UCITS-et i 

henhold til nasjonal lovgivning, og forslaget blir godkjent 

med det nødvendige flertall, skal de andelseierne som 

stemmer mot forslaget eller avstår fra å stemme, og som 

ikke benytter sine rettigheter som er gitt i henhold til 

artikkel 45 nr. 1 i direktiv 2009/65/EF innen den relevante 

fristen, bli andelseiere i det overtakende UCITS-et. 

8.  Dersom det gis et sammendrag av hovedpunktene i 

fusjonsforslaget i begynnelsen av opplysningsdokumentet, må 

det inneholde krysshenvisninger til de delene av 

opplysningsdokumentet som inneholder ytterligere 

opplysninger. 

Artikkel 5 

Nøkkelinformasjon 

1.  Medlemsstatene skal sikre at en ajourført utgave av 

nøkkelinformasjonen om det overtakende UCITS-et gis til 

eksisterende andelseiere i det overdragende UCITS-et. 

2.  Nøkkelinformasjonen om det overtakende UCITS-et skal 

gis til eksisterende andelseiere i det overtakende UCITS-et 

dersom den er endret i forbindelse med den planlagte fusjonen. 

Artikkel 6 

Nye andelseiere 

Mellom det tidspunkt da opplysningsdokumentet nevnt i 

artikkel 43 nr. 1 i direktiv 2009/65/EF gis til andelseierne og 

det tidspunkt da fusjonen trer i kraft, skal 

opplysningsdokumentet og den ajourførte nøkkelinformasjonen 

om det overtakende UCITS-et gis til alle personer som kjøper 

eller tegner andeler i enten det overdragende eller det 

overtakende UCITS-et, eller som anmoder om kopier av 

fondsreglene eller stiftelsesdokumentet, prospektet eller 

nøkkelinformasjonen for et av UCITS-ene. 

AVSNITT 2 

Metode for framlegging av opplysningene 

Artikkel 7 

Metode for framlegging av opplysningene for andelseiere 

1.  Medlemsstatene skal sikre at det overdragende og det 

overtakende UCITS-et gir andelseiere opplysningene i henhold 

til artikkel 43 nr. 1 i direktiv 2009/65/EF på papir eller gjennom 

et annet varig medium. 

2.  Dersom opplysningene skal gis til alle eller noen 

andelseiere gjennom et annet varig medium enn papir, skal 

følgende vilkår være oppfylt: 

a) framleggingen av opplysningene skal være hensiktsmessig i 

den sammenheng som virksomheten mellom andelseieren 

og det overdragende eller det overtakende UCITS-et eller, 

dersom det er relevant, deres respektive 

forvaltningsselskaper utføres eller skal bli utført i, 

b) når andelseieren som opplysningene skal gis til, får valget 

mellom å motta opplysningene på papir eller gjennom et 

annet varig medium, velger vedkommende særskilt et annet 

varig medium enn papir.  
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3.  Ved anvendelse av nr. 1 og 2 skal opplysninger som gis 

ved hjelp av elektroniske medier, behandles som 

hensiktsmessige i den sammenheng som virksomheten mellom 

det overdragende og det overtakende UCITS-et eller deres 

respektive forvaltningsselskaper og andelseieren utføres eller 

skal bli utført i, dersom det kan påvises at andelseieren har 

regelmessig tilgang til Internett. Dersom andelseieren 

framlegger en e-postadresse for å utføre denne virksomheten, 

skal dette anses som slikt bevis. 

KAPITTEL III 

MOTTAKERFOND/TILFØRINGSFOND-STRUKTURER 

AVSNITT 1 

Avtale mellom tilføringsfond og mottakerfond og interne 

regler for forretningsvirksomhet 

UNDERAVSNITT 1 

Innholdet i avtalen mellom mottakerfond og 

tilføringsfond 

Artikkel 8 

Tilgang til opplysninger 

Medlemsstatene skal kreve at avtalen mellom mottakerfondet 

og tilføringsfondet som er nevnt i artikkel 60 nr. 1 første ledd i 

direktiv 2009/65/EF, omfatter følgende med hensyn til tilgang 

til opplysninger: 

a) hvordan og når mottakerfondet skal gi tilføringsfondet en 

kopi av sine fondsregler eller sitt stiftelsesdokument, sitt 

prospekt og sin nøkkelinformasjon eller eventuelle 

endringer av disse, 

b) hvordan og når mottakerfondet skal underrette 

tilføringsfondet om en utkontraktering av 

investeringsforvaltnings- og risikostyringsfunksjonene til 

tredjemann i samsvar med artikkel 13 i direktiv 

2009/65/EF, 

c) dersom det er relevant, hvordan og når mottakerfondet skal 

gi tilføringsfondet sine interne driftsdokumenter, for 

eksempel risikostyringsprosessen og rapportene om 

regeletterlevelse, 

d) hvilke nærmere opplysninger om mottakerfondets 

overtredelse av loven, fondsreglene eller 

stiftelsesdokumentet og avtalen mellom mottakerfondet og 

tilføringsfondet som mottakerfondet skal underrette 

tilføringsfondet om, og hvordan og når denne 

underretningen skal skje, 

e) dersom tilføringsfondet anvender finansielle derivater for 

sikringsformål, hvordan og når mottakerfondet skal gi 

tilføringsfondet opplysninger om sitt faktiske engasjement 

knyttet til finansielle derivater, slik at tilføringsfondet kan 

beregne sitt eget samlede engasjement i henhold til 

artikkel 58 nr. 2 annet ledd bokstav a) i direktiv 

2009/65/EF, 

f) en erklæring om at mottakerfondet skal underrette 

tilføringsfondet om eventuelle andre avtaler om utveksling 

av opplysninger som er inngått med tredjemann, og, dersom 

det er relevant, hvordan og når mottakerfondet skal gjøre 

disse avtalene om utveksling av opplysninger tilgjengelige 

for tilføringsfondet. 

Artikkel 9 

Tilføringsfondets investerings- og avhendingsgrunnlag 

Medlemsstatene skal kreve at avtalen mellom mottakerfondet 

og tilføringsfondet som er nevnt i artikkel 60 nr. 1 første ledd i 

direktiv 2009/65/EF, omfatter følgende med hensyn til 

tilføringsfondets investerings- og avhendingsgrunnlag: 

a) en erklæring om hvilke av mottakerfondets aksjeklasser 

tilføringsfondet kan investere i, 

b) de gebyrer og utgifter som skal dekkes av tilføringsfondet, 

og nærmere opplysninger om mottakerfondets eventuelle 

rabatter på eller refundering av gebyrer og utgifter, 

c) dersom det er relevant, vilkårene for en eventuell 

innledende eller senere overføring av eiendeler i naturalier 

fra tilføringsfondet til mottakerfondet. 

Artikkel 10 

Standardhandelsordninger 

Medlemsstatene skal kreve at avtalen mellom mottakerfondet 

og tilføringsfondet som er nevnt i artikkel 60 nr. 1 første ledd i 

direktiv 2009/65/EF, omfatter følgende med hensyn til 

standardhandelsordninger: 

a) samordning av hyppigheten av og tidspunkter for beregning 

av netto andelsverdi og offentliggjøring av andelspriser, 

b) samordning av mottakerfondets overføring av 

handelsordrer, herunder, dersom det er relevant, rollen til 

overføringsagenter eller en annen tredjemann, 

c) dersom det er relevant, eventuelle ordninger som er 

nødvendige for å ta hensyn til at ett av UCITS-ene eller 

begge er børsnotert eller omsettes på et sekundærmarked, 

d) dersom det er nødvendig, andre egnede tiltak for å sikre 

oppfyllelse av kravene i artikkel 60 nr. 2 i direktiv 

2009/65/EF, 

e) dersom tilføringsfondets og mottakerfondets andeler 

utstedes i forskjellige valutaer, grunnlaget for omregningen 

av handelsordrer,  
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f) avviklingsperioder og nærmere opplysninger om betaling i 

forbindelse med kjøp eller tegning og gjenkjøp eller 

innløsning av andeler i mottakerfondet, herunder, dersom 

det er avtalt mellom partene, vilkårene for at 

mottakerfondet kan avvikle anmodninger om innløsning 

gjennom en overføring av eiendeler i naturalier til 

tilføringsfondet, særlig i tilfellene nevnt i artikkel 60 nr. 4 

og 5 i direktiv 2009/65/EF, 

g) framgangsmåter for å sikre at spørsmål og klager fra 

andelseierne behandles på en passende måte, 

h) dersom mottakerfondets fondsregler eller 

stiftelsesdokument og prospekt gir det visse rettigheter eller 

fullmakter overfor andelseiere, og mottakerfondet velger å 

begrense eller avstå fra utøvelsen av alle eller noen slike 

rettigheter eller fullmakter overfor tilføringsfondet, en 

erklæring om vilkårene for dette. 

Artikkel 11 

Hendelser som påvirker handelsordninger 

Medlemsstatene skal kreve at avtalen mellom mottakerfondet 

og tilføringsfondet som er nevnt i artikkel 60 nr. 1 første ledd i 

direktiv 2009/65/EF, omfatter følgende med hensyn til 

hendelser som påvirker handelsordninger: 

a) hvordan og når et UCITS skal underrette om midlertidig 

utsettelse og gjenopptakelse av gjenkjøp, innløsning, kjøp 

eller tegning av UCITS-ets andeler, 

b) ordninger for å underrette om og løse prissettingsfeil i 

mottakerfondet. 

Artikkel 12 

Standardordninger for revisjonsberetningen 

Medlemsstatene skal kreve at avtalen mellom mottakerfondet 

og tilføringsfondet som er nevnt i artikkel 60 nr. 1 første ledd i 

direktiv 2009/65/EF, omfatter følgende med hensyn til 

standardordninger for revisjonsberetningen: 

a) dersom tilføringsfondet og mottakerfondet har samme 

regnskapsår, en samordning av utarbeidingen av deres 

periodiske rapporter, 

b) dersom tilføringsfondet og mottakerfondet har forskjellige 

regnskapsår, ordninger som gir tilføringsfondet alle 

opplysninger fra mottakerfondet som er nødvendige for at 

det skal kunne utarbeide de periodiske rapportene innen 

fristen, og som sikrer at mottakerfondets revisor kan 

utarbeide en særskilt beretning på tilføringsfondets 

avslutningsdato i samsvar med artikkel 62 nr. 2 første ledd i 

direktiv 2009/65/EF. 

Artikkel 13 

Endring av eksisterende ordninger 

Medlemsstatene skal kreve at avtalen mellom mottakerfondet 

og tilføringsfondet som er nevnt i artikkel 60 nr. 1 første ledd i 

direktiv 2009/65/EF, omfatter følgende med hensyn til endring 

av eksisterende ordninger: 

a) hvordan og når mottakerfondet skal underrette om foreslåtte 

og gjennomførte endringer av fondsregler eller 

stiftelsesdokument, prospekt og nøkkelinformasjon, dersom 

disse opplysningene avviker fra de standardordninger for 

underretning til andelseierne som er fastsatt i 

mottakerfondets fondsregler, stiftelsesdokument eller 

prospekt, 

b) hvordan og når mottakerfondet skal underrette om en 

planlagt eller foreslått avvikling, fusjon eller deling, 

c) hvordan og når tilføringsfondet eller mottakerfondet skal 

underrette om at det har opphørt eller kommer til å opphøre 

å oppfylle kravene for å anses som henholdsvis et 

tilføringsfond eller mottakerfond, 

d) hvordan og når tilføringsfondet eller mottakerfondet skal 

underrette om at det har til hensikt å erstatte sitt 

forvaltningsselskap, sin depotmottaker, sin revisor eller en 

tredjemann som har fått i oppdrag å utføre 

investeringsforvaltnings- eller risikostyringsfunksjoner, 

e) hvordan og når mottakerfondet skal underrette om andre 

endringer av eksisterende ordninger. 

Artikkel 14 

Lovvalg 

1.  Dersom tilføringsfondet og mottakerfondet er etablert i 

samme medlemsstat, skal medlemsstatene sikre at avtalen 

mellom mottakerfondet og tilføringsfondet som er nevnt i 

artikkel 60 nr. 1 første ledd i direktiv 2009/65/EF, fastsetter at 

lovgivningen i denne medlemsstaten skal anvendes på avtalen, 

og at begge parter godkjenner at domstolene i denne 

medlemsstaten har enekompetanse. 

2.  Dersom tilføringsfondet og mottakerfondet er etablert i 

forskjellige medlemsstater, skal medlemsstatene sikre at avtalen 

mellom mottakerfondet og tilføringsfondet som er nevnt i 

artikkel 60 nr. 1 første ledd i direktiv 2009/65/EF, fastsetter at 

gjeldende lovgivning skal være enten lovgivningen i den 

medlemsstat der tilføringsfondet er etablert, eller lovgivningen i 

den medlemsstat der mottakerfondet er etablert, og at begge 

parter godkjenner at domstolene i den medlemsstat hvis 

lovgivning de har fastsatt som gjeldende i avtalen, har 

enekompetanse.  
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UNDERAVSNITT 2 

Innholdet i interne regler for 

forretningsvirksomhet  

Artikkel 15 

Interessekonflikter 

Medlemsstatene skal sikre at forvaltningsselskapets interne 

regler for forretningsvirksomhet som er nevnt i artikkel 60 nr. 1 

tredje ledd i direktiv 2009/65/EF, skal omfatte egnede tiltak for 

å løse interessekonflikter som kan oppstå mellom 

tilføringsfondet og mottakerfondet, eller mellom 

tilføringsfondet og andre andelseiere i mottakerfondet, i den 

grad disse ikke løses tilfredsstillende gjennom de tiltak som 

forvaltningsselskapet anvender for å oppfylle kravene i 

artikkel 12 nr. 1 bokstav b) og artikkel 14 nr. 1 bokstav d) i 

direktiv 2009/65/EF og i kapittel III i kommisjonsdirektiv 

2010/43/EU av 1. juli 2010 om gjennomføring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF med hensyn til 

organisatoriske krav, interessekonflikter, forretningsførsel, 

risikostyring og innholdet i avtalen mellom en depotmottaker 

og et forvaltningsselskap(1). 

Artikkel 16 

Tilføringsfondets investerings- og avhendingsgrunnlag 

Medlemsstatene skal sikre at forvaltningsselskapets interne 

regler for forretningsvirksomhet som er nevnt i artikkel 60 nr. 1 

tredje ledd i direktiv 2009/65/EF, omfatter minst følgende med 

hensyn til tilføringsfondets investerings- og 

avhendingsgrunnlag: 

a) en erklæring om hvilke av mottakerfondets aksjeklasser 

tilføringsfondet kan investere i, 

b) de gebyrer og utgifter som skal dekkes av tilføringsfondet, 

og nærmere opplysninger om mottakerfondets eventuelle 

rabatter på eller refundering av gebyrer og utgifter, 

c) dersom det er relevant, vilkårene for en eventuell 

innledende eller senere overføring av eiendeler i naturalier 

fra tilføringsfondet til mottakerfondet. 

Artikkel 17 

Standardhandelsordninger 

Medlemsstatene skal sikre at forvaltningsselskapets interne 

regler for forretningsvirksomhet som er nevnt i artikkel 60 nr. 1 

tredje ledd i direktiv 2009/65/EF, omfatter minst følgende med 

hensyn til standardhandelsordninger: 

a) samordning av hyppigheten av og tidspunkter for beregning 

av netto andelsverdi og offentliggjøring av andelspriser, 

  

(1) EUT L 176 av 10.7.2010, s. 42. 

b) samordning av tilføringsfondets overføring av 

handelsordrer, herunder, dersom det er relevant, rollen til 

overføringsagenter eller en annen tredjemann, 

c) dersom det er relevant, eventuelle ordninger som er 

nødvendige for å ta hensyn til at ett av UCITS-ene eller 

begge er børsnotert eller omsettes på et sekundærmarked, 

d) egnede tiltak for å sikre oppfyllelse av kravene i artikkel 60 

nr. 2 i direktiv 2009/65/EF, 

e) dersom tilføringsfondet og mottakerfondet er angitt i 

forskjellige valutaer, grunnlaget for omregningen av 

handelsordrer, 

f) avviklingsperioder og nærmere opplysninger om betaling i 

forbindelse med kjøp og innløsning av andeler i 

mottakerfondet, herunder, dersom det er avtalt mellom 

partene, vilkårene for at mottakerfondet kan avvikle 

anmodninger om innløsning gjennom en overføring av 

eiendeler i naturalier til tilføringsfondet, særlig i tilfellene 

nevnt i artikkel 60 nr. 4 og 5 i direktiv 2009/65/EF, 

g) dersom mottakerfondets fondsregler eller 

stiftelsesdokument og prospekt gir det visse rettigheter eller 

fullmakter overfor andelseiere, og mottakerfondet velger å 

begrense eller avstå fra utøvelsen av alle eller noen slike 

rettigheter eller fullmakter overfor tilføringsfondet, en 

erklæring om vilkårene for dette. 

Artikkel 18 

Hendelser som påvirker handelsordninger 

Medlemsstatene skal sikre at forvaltningsselskapets interne 

regler for forretningsvirksomhet som er nevnt i artikkel 60 nr. 1 

tredje ledd i direktiv 2009/65/EF, omfatter minst følgende med 

hensyn til hendelser som påvirker handelsordninger: 

a) hvordan og når et UCITS skal underrette om midlertidig 

utsettelse og gjenopptakelse av gjenkjøp, innløsning eller 

tegning av UCITS-ets andeler, 

b) ordninger for å underrette om og løse prissettingsfeil i 

mottakerfondet. 

Artikkel 19 

Standardordninger for revisjonsberetningen 

Medlemsstatene skal sikre at forvaltningsselskapets interne 

regler for forretningsvirksomhet som er nevnt i artikkel 60 nr. 1 

tredje ledd i direktiv 2009/65/EF, omfatter minst følgende med 

hensyn til standardordninger for revisjonsberetningen: 

a) dersom tilføringsfondet og mottakerfondet har samme 

regnskapsår, en samordning av utarbeidingen av deres 

periodiske rapporter,  
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b) dersom tilføringsfondet og mottakerfondet har forskjellige 

regnskapsår, ordninger som gir tilføringsfondet alle 

opplysninger fra mottakerfondet som er nødvendige for at 

det skal kunne utarbeide de periodiske rapportene innen 

fristen, og som sikrer at mottakerfondets revisor kan 

utarbeide en særskilt beretning på tilføringsfondets 

avslutningsdato i samsvar med artikkel 62 nr. 2 første ledd i 

direktiv 2009/65/EF. 

AVSNITT 2 

Mottakerfondets avvikling, fusjon eller deling 

UNDERAVSNITT 1 

Framgangsmåter ved avvikling  

Artikkel 20 

Søknad om godkjenning 

1.  Medlemsstatene skal kreve at tilføringsfondet framlegger 

følgende for sine vedkommende myndigheter senest to måneder 

etter at mottakerfondet underrettet det om sin bindende 

beslutningen om avvikling: 

a) dersom tilføringsfondet har til hensikt å investere 

minst 85 % av sine eiendeler i andeler i et annet 

mottakerfond i samsvar med artikkel 60 nr. 4 bokstav a) i 

direktiv 2009/65/EF: 

i) tilføringsfondets søknad om godkjenning av den 

investeringen, 

ii) tilføringsfondets søknad om godkjenning av de 

foreslåtte endringene av sine fondsregler eller sitt 

stiftelsesdokument, 

iii) endringene av tilføringsfondets prospekt og 

nøkkelinformasjon i samsvar med henholdsvis 

artikkel 74 og artikkel 82 i direktiv 2009/65/EF, 

iv) de øvrige dokumentene som kreves i henhold til 

artikkel 59 nr. 3 i direktiv 2009/65/EF, 

b) dersom det er planlagt at tilføringsfondet i samsvar med 

artikkel 60 nr. 4 bokstav b) i direktiv 2009/65/EF skal 

konverteres til et UCITS som ikke er et tilføringsfond: 

i) tilføringsfondets søknad om godkjenning av de 

foreslåtte endringene av sine fondsregler eller sitt 

stiftelsesdokument, 

ii) endringene av tilføringsfondets prospekt og 

nøkkelinformasjon i samsvar med henholdsvis 

artikkel 74 og artikkel 82 i direktiv 2009/65/EF, 

c) dersom tilføringsfondet planlegger avvikling, en 

underretning om dette. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal tilføringsfondet, dersom 

mottakerfondet underrettet tilføringsfondet om sin bindende 

beslutning om avvikling mer enn fem måneder før det tidspunkt 

avviklingen skal starte, framlegge for sine vedkommende 

myndigheter sin søknad eller underretning i samsvar med nr. 1 

bokstav a), b) eller c) senest tre måneder før nevnte tidspunkt. 

3.  Tilføringsfondet skal uten unødig opphold underrette sine 

andelseiere om den planlagte avviklingen. 

Artikkel 21 

Godkjenning 

1.  Tilføringsfondet skal innen 15 virkedager etter at det har 

framlagt alle dokumenter som er nevnt i artikkel 20 nr. 1 

bokstav a) eller b), underrettes om vedkommende myndigheter 

har gitt de nødvendige godkjenningene. 

2.  Når tilføringsfondet mottar vedkommende myndighets 

godkjenning i henhold til nr. 1, skal det underrette 

mottakerfondet om dette. 

3.  Tilføringsfondet skal treffe alle nødvendige tiltak for å 

oppfylle kravene i artikkel 64 i direktiv 2009/65/EF snarest 

mulig etter at vedkommende myndigheter har gitt de 

nødvendige godkjenninger i henhold til artikkel 20 nr. 1 

bokstav a) i dette direktiv. 

4.  Dersom utbetalingen av avviklingsprovenyet fra 

mottakerfondet skal foretas før det tidspunkt tilføringsfondet 

skal begynne å investere enten i et annet mottakerfond i 

henhold til artikkel 20 nr. 1 bokstav a) eller i samsvar med sine 

nye investeringsmål og sin nye investeringspolitikk i henhold til 

artikkel 20 nr. 1 bokstav b), skal tilføringsfondets 

vedkommende myndigheter gi godkjenning på følgende vilkår: 

a) tilføringsfondet skal motta avviklingsprovenyet 

i) i kontanter eller 

ii) deler av eller hele provenyet som en overføring av 

eiendeler i naturalier dersom tilføringsfondet ønsker 

det, og dersom avtalen mellom tilføringsfondet og 

mottakerfondet eller de interne reglene for 

forretningsvirksomhet og den bindende beslutningen 

om avvikling gir mulighet for det, 

b) eventuelle kontanter som innehas eller mottas i samsvar 

med dette ledd, kan bare av hensyn til en effektiv 

likviditetsstyring gjeninvesteres før det tidspunkt da 

tilføringsfondet skal begynne å investere enten i et annet 

mottakerfond eller i samsvar med sine nye investeringsmål 

og sin nye investeringspolitikk. 

Når første ledd bokstav a) ii) får anvendelse, kan 

tilføringsfondet når som helst realisere en valgfri del av 

eiendelene som er overført i naturalier, i kontanter.  
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UNDERAVSNITT 2 

Framgangsmåter ved fusjon eller deling  

Artikkel 22 

Søknad om godkjenning 

1.  Medlemsstatene skal kreve at tilføringsfondet senest en 

måned etter at det mottok opplysningene om den planlagte 

fusjonen eller delingen i samsvar med artikkel 60 nr. 5 annet 

ledd i direktiv 2009/65/EF, framlegger følgende for sine 

vedkommende myndigheter: 

a) dersom tilføringsfondet har til hensikt å fortsette som 

tilføringsfond for det samme mottakerfondet: 

i) tilføringsfondets søknad om godkjenning av dette, 

ii) dersom det er relevant, tilføringsfondets søknad om 

godkjenning av de foreslåtte endringene av sine 

fondsregler eller sitt stiftelsesdokument, 

iii) dersom det er relevant, endringene av tilføringsfondets 

prospekt og nøkkelinformasjon i samsvar med 

henholdsvis artikkel 74 og artikkel 82 i direktiv 

2009/65/EF, 

b) dersom tilføringsfondet har til hensikt å bli et tilføringsfond 

for et annet mottakerfond som er et resultat av den planlagte 

fusjonen eller delingen av mottakerfondet, eller dersom 

tilføringsfondet har til hensikt å investere minst 85 % av 

sine eiendeler i andeler i et annet mottakerfond som ikke er 

et resultat av fusjonen eller delingen: 

i) tilføringsfondets søknad om godkjenning av 

investeringen, 

ii) tilføringsfondets søknad om godkjenning av de 

foreslåtte endringene av sine fondsregler eller sitt 

stiftelsesdokument, 

iii) endringene av tilføringsfondets prospekt og 

nøkkelinformasjon i samsvar med henholdsvis 

artikkel 74 og artikkel 82 i direktiv 2009/65/EF, 

iv) de øvrige dokumentene som kreves i henhold til 

artikkel 59 nr. 3 i direktiv 2009/65/EF, 

c) dersom det er planlagt at tilføringsfondet i samsvar med 

artikkel 60 nr. 4 bokstav b) i direktiv 2009/65/EF skal 

konverteres til et UCITS som ikke er et tilføringsfond: 

i) tilføringsfondets søknad om godkjenning av de 

foreslåtte endringene av sine fondsregler eller sitt 

stiftelsesdokument, 

ii) endringene av tilføringsfondets prospekt og 

nøkkelinformasjon i samsvar med henholdsvis 

artikkel 74 og artikkel 82 i direktiv 2009/65/EF, 

d) dersom tilføringsfondet planlegger avvikling, en 

underretning om dette. 

2.  Ved anvendelse av nr. 1 bokstav a) og b) skal følgende tas 

i betraktning: 

Uttrykket «fortsette som tilføringsfond for det samme 

mottakerfondet» viser til tilfeller der 

a) mottakerfondet er det overtakende UCITS-et i en planlagt 

fusjon, 

b) mottakerfondet skal fortsette uten vesentlige endringer som 

et av de UCITS-ene som er et resultat av en planlagt deling. 

Uttrykket «bli et tilføringsfond for et annet mottakerfond som 

er et resultat av den planlagte fusjonen eller delingen av 

mottakerfondet» viser til tilfeller der 

a) mottakerfondet er det overdragende UCITS-et, og der 

tilføringsfondet som følge av fusjonen blir andelseier i det 

overtakende UCITS-et, 

b) tilføringsfondet blir andelseier i et UCITS som er et 

resultat av en deling, og som er vesensforskjellig fra 

mottakerfondet. 

3.  Dersom mottakerfondet har gitt tilføringsfondet 

opplysningene som er nevnt i eller er i samsvar med artikkel 43 

i direktiv 2009/65/EF, mer enn fire måneder før det planlagte 

tidspunktet for gjennomføringen, skal tilføringsfondet som 

unntak fra nr. 1 framlegge for sine vedkommende myndigheter 

en søknad eller en underretning i samsvar med nr. 1 bokstav a), 

b), c) eller d) i denne artikkel minst tre måneder før det 

planlagte tidspunktet for gjennomføringen av fusjonen eller 

delingen av mottakerfondet. 

4.  Tilføringsfondet skal uten unødig opphold underrette sine 

andelseiere og mottakerfondet om den planlagte avviklingen. 

Artikkel 23 

Godkjenning 

1.  Tilføringsfondet skal innen 15 virkedager etter at det har 

framlagt alle dokumenter som er nevnt i artikkel 22 nr. 1 

bokstav a), b) eller c), underrettes om vedkommende 

myndigheter har gitt de nødvendige godkjenningene. 

2.  Når tilføringsfondet underrettes om at vedkommende 

myndigheter har gitt godkjenning i henhold til nr. 1, skal det 

underrette mottakerfondet om dette. 

3.  Etter at tilføringsfondet er blitt underrettet om at 

vedkommende myndigheter har gitt de nødvendige 

godkjenninger i henhold til artikkel 22 nr. 1 bokstav b) i dette 

direktiv, skal tilføringsfondet uten unødig opphold treffe de 

nødvendige tiltak for å oppfylle kravene i artikkel 64 i 

direktiv 2009/65/EF. 

4.  I tilfellene nevnt i artikkel 22 nr. 1 bokstav b) og c) i dette 

direktiv skal tilføringsfondet utøve retten til å kreve gjenkjøp 

eller innløsning av sine andeler i mottakerfondet i samsvar med 

artikkel 60 nr. 5 tredje ledd og artikkel 45 nr. 1 i direktiv 

2009/65/EF, dersom vedkommende myndigheter for 
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tilføringsfondet ikke har gitt de nødvendige godkjenningene 

som kreves i henhold til artikkel 22 nr. 1 i dette direktiv, innen 

siste virkedag før den siste dagen tilføringsfondet kan kreve 

gjenkjøp eller innløsning av sine andeler i mottakerfondet, før 

fusjonen eller delingen gjennomføres. 

Tilføringsfondet skal også utøve denne retten for å sikre at dets 

egne andelseieres rett til å kreve gjenkjøp eller innløsning av 

sine andeler i tilføringsfondet i henhold til artikkel 64 nr. 1 

bokstav d) i direktiv 2009/65/EF ikke påvirkes. 

Før tilføringsfondet utøver retten nevnt i første ledd, skal det 

vurdere tilgjengelige alternative løsninger som kan bidra til å 

unngå eller redusere transaksjonskostnader eller andre negative 

konsekvenser for dets egne andelseiere. 

5.  Dersom tilføringsfondet krever gjenkjøp eller innløsning 

av sine andeler i mottakerfondet, skal det motta  

a) gjenkjøps- eller innløsningsprovenyet i kontanter eller 

b) deler av eller hele gjenkjøps- eller innløsningsprovenyet 

som en overføring i naturalier dersom tilføringsfondet 

ønsker det, og dersom avtalen mellom tilføringsfondet og 

mottakerfondet gir mulighet for det. 

Når første ledd bokstav b) får anvendelse, kan tilføringsfondet 

når som helst realisere en valgfri del av de overførte eiendelene 

i kontanter. 

6.  Vedkommende myndigheter for tilføringsfondet skal gi 

godkjenning, forutsatt at eventuelle kontanter som innehas eller 

mottas i samsvar med nr. 5, bare av hensyn til en effektiv 

likviditetsstyring kan gjeninvesteres før det tidspunkt da 

tilføringsfondet skal begynne å investere enten i det nye 

mottakerfondet eller i samsvar med sine nye investeringsmål og 

sin nye investeringspolitikk. 

AVSNITT 3 

Depotmottakere og revisorer 

UNDERAVSNITT 1 

Depotmottakere  

Artikkel 24 

Innholdet i avtalen om utveksling av opplysninger mellom 

depotmottakere 

Avtalen om utveksling av opplysninger mellom 

mottakerfondets depotmottaker og tilføringsfondets 

depotmottaker som er nevnt i artikkel 61 nr. 1 i direktiv 

2009/65/EF, skal omfatte følgende: 

a) angivelse av hvilke dokumenter og kategorier av 

opplysninger som rutinemessig skal utveksles mellom de to 

depotmottakerne, og om depotmottakerne skal sende 

hverandre disse opplysningene eller dokumentene 

uoppfordret, eller om de skal gjøres tilgjengelige på 

anmodning, 

b) hvordan og når mottakerfondets depotmottaker skal 

overføre opplysningene til tilføringsfondets depotmottaker, 

herunder eventuelle gjeldende frister, 

c) samordning av de to depotmottakernes deltakelse, i den 

utstrekning det er hensiktsmessig i lys av deres respektive 

forpliktelser i henhold til nasjonal lovgivning, med hensyn 

til driftsmessige spørsmål, herunder: 

i) framgangsmåten for beregning av netto andelsverdi for 

hvert UCITS, herunder eventuelle tiltak for å beskytte 

mot utnyttelse av forskjellen i tidssoner i ulike 

markeder i samsvar med artikkel 60 nr. 2 i direktiv 

2009/65/EF, 

ii) behandlingen av ordrer fra tilføringsfondet om å kjøpe, 

tegne eller kreve gjenkjøp eller innløsning av andeler i 

mottakerfondet og avvikling av slike transaksjoner, 

herunder eventuelle ordninger for overføring av 

eiendeler i naturalier, 

d) samordning av framgangsmåter ved regnskapsårets 

avslutning, 

e) hvilke opplysninger mottakerfondets depotmottaker skal gi 

til tilføringsfondets depotmottaker om mottakerfondets 

overtredelser av loven og fondsreglene eller 

stiftelsesdokumentet, og hvordan og når de skal gis, 

f) framgangsmåten for håndtering av særskilte anmodninger 

om bistand fra den ene depotmottakeren til den andre, 

g) angivelse av særskilte uforutsette hendelser som en 

depotmottaker bør underrette den andre om på ad hoc-basis, 

og hvordan og når dette skal gjøres. 

Artikkel 25 

Lovvalg 

1.  Dersom tilføringsfondet og mottakerfondet har inngått en 

avtale i samsvar med artikkel 60 nr. 1 i direktiv 2009/65/EF, 

skal medlemsstatene sikre at avtalen mellom mottakerfondets 

depotmottaker og tilføringsfondets depotmottaker fastsetter at 

den medlemsstats lovgivning som får anvendelse på nevnte 

avtale i samsvar med artikkel 14 i dette direktiv, også får 

anvendelse på avtalen om utveksling av opplysninger mellom 

de to depotmottakerne, og at de to depotmottakerne godkjenner 

at domstolene i denne medlemsstaten har enekompetanse. 

2.  Dersom avtalen mellom tilføringsfondet og 

mottakerfondet har blitt erstattet av interne regler for 

forretningsvirksomhet i samsvar med artikkel 60 nr. 1 tredje 

ledd i direktiv 2009/65/EF, skal medlemsstatene sikre at avtalen 

mellom mottakerfondets depotmottaker og tilføringsfondets 

depotmottaker fastsetter at den lovgivning som får anvendelse 

på avtalen om utveksling av opplysninger mellom de to 

depotmottakerne, skal være enten lovgivningen i den 

medlemsstat der tilføringsfondet er etablert, eller, dersom det er 

snakk om forskjellige medlemsstater, lovgivningen i den 

medlemsstat der mottakerfondet er etablert, og at de to 

depotmottakerne godkjenner at domstolene i den medlemsstat 

hvis lovgivning får anvendelse på avtalen om utveksling av 

opplysninger, har enekompetanse.  
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Artikkel 26 

Underretning om uregelmessigheter fra mottakerfondets 

depotmottaker 

Uregelmessighetene nevnt i artikkel 61 nr. 2 i direktiv 

2009/65/EF som mottakerfondets depotmottaker får kjennskap 

til i forbindelse med utøvelsen av sin funksjon i henhold til 

nasjonal lovgivning, og som kan få negativ innvirkning på 

tilføringsfondet, skal omfatte, men er ikke begrenset til 

a) feil i beregningen av mottakerfondets netto andelsverdi, 

b) feil i transaksjoner eller avviklinger knyttet til 

tilføringsfondets kjøp, tegning eller krav om gjenkjøp eller 

innløsning av andeler i mottakerfondet, 

c) feil i betalingen eller kapitaliseringen av inntekter fra 

mottakerfondet, eller i beregningen av tilbakeholdt skatt i 

den forbindelse, 

d) overtredelser av mottakerfondets investeringsmål, 

investeringspolitikk eller investeringsstrategi, som 

beskrevet i fondsreglene eller stiftelsesdokumentet, 

prospektet eller nøkkelinformasjonen, 

e) overtredelser av investerings- og lånegrenser fastsatt i 

nasjonal lovgivning eller i fondsreglene, 

stiftelsesdokumentet, prospektet eller nøkkelinformasjonen. 

UNDERAVSNITT 2 

Revisorer 

Artikkel 27 

Utveksling av opplysninger mellom revisorer 

1.  Avtalen om utveksling av opplysninger mellom 

mottakerfondets revisor og tilføringsfondets revisor som er 

nevnt i artikkel 62 nr. 1 i direktiv 2009/65/EF, skal omfatte 

følgende: 

a) angivelse av hvilke dokumenter og kategorier av 

opplysninger som rutinemessig skal utveksles mellom de to 

revisorene, 

b) om revisorene skal sende hverandre dokumentene nevnt i 

bokstav a) uoppfordret, eller om de skal gjøres tilgjengelige 

på anmodning, 

c) hvordan og når mottakerfondets revisor skal overføre 

opplysningene til tilføringsfondets revisor, herunder 

eventuelle gjeldende frister, 

d) samordning av de to revisorenes deltakelse i de respektive 

UCITS-enes framgangsmåter ved regnskapsårets 

avslutning, 

e) angivelse av hvilke saker som skal behandles som 

uregelmessigheter avdekket i revisjonsberetningen fra 

mottakerfondets revisor etter artikkel 62 nr. 2 annet ledd i 

direktiv 2009/65/EF, 

f) hvordan og når særskilte anmodninger om bistand fra den 

ene revisoren til den andre skal håndteres, herunder 

anmodninger om ytterligere opplysninger om 

uregelmessigheter avdekket i revisjonsberetningen fra 

mottakerfondets revisor. 

2.  Avtalen nevnt i nr. 1 skal omfatte bestemmelser om 

utarbeidingen av revisjonsberetningene nevnt i artikkel 62 nr. 2 

og artikkel 73 i direktiv 2009/65/EF og angi hvordan og når 

revisjonsberetningen for mottakerfondet og dens utkast skal 

oversendes til tilføringsfondets revisor. 

3.  Dersom tilføringsfondet og mottakerfondet har 

forskjellige avslutningsdatoer for regnskapsåret, skal avtalen 

nevnt i nr. 1 omfatte en angivelse av hvordan og når 

mottakerfondets revisor skal utarbeide den særskilte 

beretningen som kreves i artikkel 62 nr. 2 første ledd i direktiv 

2009/65/EF, og oversende beretningen og dens utkast til 

tilføringsfondets revisor. 

Artikkel 28 

Lovvalg 

1.  Dersom tilføringsfondet og mottakerfondet har inngått en 

avtale i samsvar med artikkel 60 nr. 1 i direktiv 2009/65/EF, 

skal medlemsstaten sikre at avtalen mellom mottakerfondets 

revisor og tilføringsfondets revisor fastsetter at den 

medlemsstats lovgivning som får anvendelse på nevnte avtale i 

samsvar med artikkel 14 i dette direktiv, også får anvendelse på 

avtalen om utveksling av opplysninger mellom de to revisorene, 

og at de to revisorene godkjenner at domstolene i denne 

medlemsstaten har enekompetanse. 

2.  Dersom avtalen mellom tilføringsfondet og 

mottakerfondet har blitt erstattet av interne regler for 

forretningsvirksomhet i samsvar med artikkel 60 nr. 1 tredje 

ledd i direktiv 2009/65/EF, skal medlemsstatene sikre at avtalen 

mellom mottakerfondets revisor og tilføringsfondets revisor 

fastsetter at den lovgivning som får anvendelse på avtalen om 

utveksling av opplysninger mellom de to revisorene, skal være 

enten lovgivningen i den medlemsstat der tilføringsfondet er 

etablert, eller, dersom det er snakk om forskjellige 

medlemsstater, lovgivningen i den medlemsstat der 

mottakerfondet er etablert, og at de to revisorene godkjenner at 

domstolene i den medlemsstat hvis lovgivning får anvendelse 

på avtalen om utveksling av opplysninger, har enekompetanse.  
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AVSNITT 4 

Metode for framlegging av opplysninger til andelseiere 

Artikkel 29 

Metode for framlegging av opplysninger til andelseiere 

Medlemsstatene skal sikre at tilføringsfondet gir andelseierne 

opplysningene omhandlet i artikkel 64 nr. 1 i direktiv 

2009/65/EF på den måten som er fastsatt i artikkel 7 i dette 

direktiv. 

KAPITTEL IV 

FRAMGANGSMÅTE FOR MELDING 

Artikkel 30 

Omfanget av opplysningene som medlemsstatene skal gjøre 

tilgjengelige i samsvar med artikkel 91 nr. 3 i direktiv 

2009/65/EF 

1.  Medlemsstatene skal sikre at følgende kategorier av 

opplysninger om gjeldende lover og forskrifter gjøres 

tilgjengelige i samsvar med artikkel 91 nr. 3 i direktiv 

2009/65/EF: 

a) definisjonen av begrepet «markedsføring av andeler i 

UCITS-er» eller det tilsvarende juridiske begrepet som 

anvendes i nasjonal lovgivning eller i praksis, 

b) krav til markedsføringsmateriellets innhold, form og 

presentasjon, herunder alle obligatoriske advarsler og 

begrensninger som gjelder anvendelsen av visse ord eller 

uttrykk, 

c) med forbehold for kapittel IX i direktiv 2009/65/EF, 

nærmere angivelse av ytterligere opplysninger som skal gis 

til investorer, 

d) nærmere opplysninger om eventuelle unntak fra regler eller 

krav knyttet til markedsføringsordninger som får 

anvendelse i den berørte medlemsstat på visse UCITS-er, 

visse aksjeklasser i UCITS-er eller visse kategorier av 

investorer, 

e) krav som gjelder rapportering eller overføring av 

opplysninger til vedkommende myndigheter i den berørte 

medlemsstat, og framgangsmåten for framlegging av 

oppdaterte utgaver av dokumenter som kreves, 

f) krav som gjelder eventuelle avgifter eller andre beløp som 

skal betales til vedkommende myndigheter eller andre 

lovfestede organer i den berørte medlemsstat, enten når 

markedsføringen innledes eller periodisk deretter, 

g) krav som gjelder de ordninger som skal gjøres tilgjengelige 

for andelseierne i samsvar med artikkel 92 i direktiv 

2009/65/EF, 

h) vilkår for at et UCITS i en annen medlemsstat kan avbryte 

markedsføring av andeler i et UCITS i den berørte 

medlemsstat, 

i) nærmere angivelse av innholdet i de opplysninger som en 

medlemsstat krever skal inngå i del B i meldingen nevnt i 

artikkel 1 i kommisjonsforordning (EU) nr. 584/2010 

av 1. juli 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/65/EF med hensyn til formen på og 

innholdet i standardmodellen for melding og bekreftelsen 

om UCITS-et, anvendelse av elektronisk kommunikasjon 

mellom vedkommende myndigheter i forbindelse med 

melding og framgangsmåter for stedlig tilsyn og 

granskinger samt utveksling av opplysninger mellom 

vedkommende myndigheter(1), 

j) den e-postadressen som er angitt for anvendelse av 

artikkel 32. 

2.  Medlemsstatene skal gi opplysningene angitt i nr. 1 i form 

av en forklarende beskrivelse eller en kombinasjon av en 

forklarende beskrivelse og en rekke henvisninger eller lenker til 

kildedokumenter. 

Artikkel 31 

Tilgang til dokumenter for UCITS-ets vertsstat 

1.  Medlemsstatene skal kreve at UCITS-er sikrer at en 

elektronisk kopi av hvert dokument nevnt i artikkel 93 nr. 2 i 

direktiv 2009/65/EF gjøres tilgjengelig på UCITS-ets nettsted, 

på et nettsted som tilhører forvaltningsselskapet som forvalter 

UCITS-et, eller på et annet nettsted som UCITS-et angir i 

meldingen som framlegges i samsvar med artikkel 93 nr. 1 i 

direktiv 2009/65/EF, eller eventuelle oppdateringer av det. Alle 

dokumenter som gjøres tilgjengelige på et nettsted, skal 

foreligge i et vanlig brukt elektronisk format. 

2.  Medlemsstatene skal kreve at UCITS-er sikrer at UCITS-

ets vertsstat har tilgang til nettstedet nevnt i nr. 1. 

Artikkel 32 

Oppdatering av dokumenter 

1.  Vedkommende myndigheter skal angi en e-postadresse 

for mottak av meldinger om oppdateringer og endringer av 

dokumentene som er nevnt i artikkel 93 nr. 2 i direktiv 

2009/65/EF, i henhold til artikkel 93 nr. 7 i nevnte direktiv. 

2.  Medlemsstatene skal tillate at UCITS-er gir melding om 

eventuelle oppdateringer eller endringer av dokumentene som 

er nevnt i artikkel 93 nr. 2 i direktiv 2009/65/EF, i henhold til 

artikkel 93 nr. 7 i direktiv 2009/65/EF, per e-post som sendes til 

e-postadressen nevnt i nr. 1.  

  

(1) EUT L 176 av 10.7.2010, s. 16. 
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En e-post som melder om en slik oppdatering eller endring, kan 

enten inneholde en beskrivelse av oppdateringen eller 

endringen, eller inneholde en ny utgave av dokumentet som et 

vedlegg. 

3.  Medlemsstatene skal kreve at alle dokumenter som 

vedlegges e-posten nevnt i nr. 2, oversendes av UCITS-et i et 

vanlig brukt elektronisk format. 

Artikkel 33 

Utvikling av felles databehandlingssystemer 

1.  For å gi vedkommende myndigheter i UCITS-ets 

vertsstater lettere adgang til opplysningene eller dokumentene 

nevnt i artikkel 93 nr. 1-3 i direktiv 2009/65/EF, for 

anvendelsen av artikkel 93 nr. 7 i nevnte direktiv, kan 

vedkommende myndigheter i medlemsstatene samordne 

innføringen av avanserte systemer for elektronisk 

databehandling og sentral lagring som er felles for alle 

medlemsstater. 

2.  Samordningen mellom medlemsstatene nevnt i nr. 1 skal 

finne sted i Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn. 

KAPITTEL V 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 34 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1.  Medlemsstatene skal innen 30. juni 2011 sette i kraft de 

lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv. 

De skal imidlertid innen 31. desember 2013 sette i kraft de 

lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 

artikkel 7 og 29. 

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 bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 35 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 36 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 1. juli 2010. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD 

av 18. april 2011 

om endring av vedtak 2009/766/EF om harmonisering av frekvensbanda 900 MHz og 1 800 MHz 

for jordbaserte system som kan tilby felleseuropeiske elektroniske kommunikasjonstenester i 

Fellesskapet 

[meld under nummeret K(2011) 2633] 

(2011/251/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 

unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsvedtak 2002/676/EF 

av 7. mars 2002 om rammeregler for radiospektrumpolitikk i 

Det europeiske fellesskap (radiospektrumvedtaket)(1), særleg 

artikkel 4 nr. 3, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Kommisjonsvedtak 2009/766/EF(2) tek sikte på å 

harmonisere dei tekniske vilkåra for tilgang til og 

effektiv bruk av 900 MHz-bandet, i samsvar med 

rådsdirektiv 87/372/EØF av 25. juni 1987 om avsetting 

av frekvensbånd for samordnet innføring av et 

felleseuropeisk digitalt offentlig landmobilt 

kommunikasjonssystem i Fellesskapet(3), og av 1 800 

MHz-bandet for jordbaserte system som kan tilby 

elektroniske kommunikasjonstenester. 

2) Medlemsstatane har vurdert bruken av 900 MHz- og 

1 800 MHz-banda med sikte på at desse skal kunne 

nyttast effektivt og omfatte ytterlegare teknologi, og 

sikre den tekniske kompatibiliteten med GSM-systemet 

og UMTS-systemet slik det er definert i direktiv 

87/372/EØF, på ein høveleg måte. 

3) 15. juni 2009 gav Kommisjonen Den europeiske post- 

og telekonferansen (heretter kalla «CEPT») mandat i 

medhald av artikkel 4 nr. 2 i vedtak nr. 676/2002/EF til 

å definere dei tekniske vilkåra for å tillate bruk av LTE 

og eventuell annan teknologi i 900 MHz- og 1 800 

MHz-banda. 

4) Svaret frå CEPT på mandatet er å finne i rapport 40 og 

41 frå CEPT. Konklusjonen i desse rapportane er at 

systema LTE (Long Term Evolution) og WiMAX 

(Worldwide Interoperability for Microwave Access) kan 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 106 av 27.4.2011, s. 9, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 169/2012 av 28. 

september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI 

(Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og 

informasjonssamfunnstjenester), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 70 av 13.12.2012, s. 25. 

(1) TEF L 108 av 24.4.2002, s. 1. 

(2) TEU L 274 av 20.10.2009, s. 32. 

(3) TEF L 196 av 17.7.1987, s. 85. 

innførast i 900 MHz- og 1 800 MHz-banda dersom det 

vert nytta høvelege verdiar for avstanden mellom 

bandgrensene til dei aktuelle berebølgjekanalane. 

5) Når det gjeld sameksistens mellom UMTS-, LTE- og 

WiMAX-system og luftfartssystem over 960 MHz, 

inneheld rapport 41 og 42 frå CEPT opplysningar og 

tilrådingar om korleis interferens kan unngåast. 

6) Resultata av det arbeidet som er utført i medhald av 

mandatet til CEPT, bør nyttast i Unionen, og 

medlemsstatane bør påleggjast å gjennomføre dei så 

snart som mogleg, ettersom det er ein aukande 

etterspurnad i marknaden når det gjeld innføring av LTE 

og WiMAX i desse banda. I tillegg bør medlemsstatane 

sikre at UMTS, LTE og WiMAX gjev eit høveleg vern 

for eksisterande system i dei tilgrensande banda. 

7) Det europeiske standardiseringsinstituttet for 

telekommunikasjonar (ETSI) er i ferd med å avslutte 

arbeidet med dei harmoniserte standardane EN 301908-

21 og EN 301908-22, slik at det vert grunnlag for 

samsvar med artikkel 3 nr. 2 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 1999/5/EF av 9. mars 1999 om radioutstyr 

og teleterminalutstyr og gjensidig godkjenning av 

utstyrets samsvar(4). 

8) Vedlegget til vedtak 2009/766/EF bør difor endrast. 

9) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i 

samsvar med fråsegna frå Radiospektrumutvalet — 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

Vedlegget til vedtak 2009/766/EF vert bytt ut med teksta i 

vedlegget til denne avgjerda. 

  

(4) TEF L 91 av 7.4.1999, s. 10. 
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Artikkel 2 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel, 18. april 2011. 

 For Kommisjonen 

 Neelie KROES 

 Visepresident 

 _____  

VEDLEGG 

«VEDLEGG 

LISTE OVER JORDBASERTE SYSTEM SOM ER NEMNDE I ARTIKKEL 3 OG ARTIKKEL 4 NR. 2 

Dei tekniske parametrane nedanfor skal vere ein viktig del av dei vilkåra som er naudsynte for å sikre sameksistens 

dersom det ikkje finst to- eller fleirsidige avtaler mellom nærliggjande nett; dette skal likevel ikkje vere til hinder for å 

nytte mindre strenge tekniske parametrar dersom operatørane av slike nett vert samde om dette. 

System Tekniske parametrar Gjennomføringsfristar 

UMTS, i samsvar med UMTS-

standardane, offentleggjorde av 

ETSI, særleg EN 301908-1, 

EN 301908-2, EN 301908-3 og 

EN 301908-11 

1.  Berebølgjeavstand på minst 5 MHz mellom to 

nærliggjande UMTS-nett. 

2.  Berebølgjeavstand på minst 2,8 MHz mellom eit 

UMTS-nett og eit nærliggjande GSM-nett. 

9. mai 2010 

LTE, i samsvar med LTE-

standardane, offentleggjorde av 

ETSI, særleg EN 301908-1, 

EN 301908-13, EN 301908-14 

og EN 301908-11 

1.  Ein frekvensavstand på minst 200 kHz mellom LTE-

bandgrensa og bandgrensa til GSM-berebølgja mellom 

eit LTE-nett og eit nærliggjande GSM-nett. 

2.  Ingen frekvensavstand krevst mellom LTE-bandgrensa 

og bandgrensa til UMTS-berebølgja mellom eit LTE-

nett og eit nærliggjande UMTS-nett. 

3.  Ingen frekvensavstand krevst mellom LTE-

bandgrensene mellom to nærliggjande LTE-nett. 

31. desember 2011 

WiMAX, i samsvar med 

WiMAX-standardane, 

offentleggjorde av ETSI, 

særleg EN 301908-1, 

EN 301908-21 og  

EN 301908-22 

1.  Ein frekvensavstand på minst 200 kHz mellom 

WiMAX-bandgrensa og bandgrensa til GSM-

berebølgja mellom eit WiMAX-nett og eit 

nærliggjande GSM-nett. 

2.  Ingen frekvensavstand krevst mellom WiMAX-

bandgrensa og bandgrensa til UMTS-berebølgja 

mellom eit WiMAX-nett og eit nærliggjande UMTS-

nett. 

3.  Ingen frekvensavstand krevst mellom WiMAX-

bandgrensene mellom to nærliggjande WiMAX-nett. 

31. desember 2011» 
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KOMMISJONSBESLUTNING 

av 16. desember 2009 

om endring av beslutning 2002/622/EF om opprettelse av en gruppe for radiospektrumpolitikk 

(2009/978/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske union og 

traktaten om Den europeiske unions virkemåte og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I europaparlaments- og rådsvedtak nr. 676/2002/EF av 

7. mars 2002 om rammeregler for radiospektrumpolitikk 

i Det europeiske fellesskap (radiospektrumvedtaket)(1) 

ble det fastsatt rammeregler for Den europeiske unions 

radiospektrumpolitikk, for å sikre samordning av 

politikken og eventuelt harmonisere de vilkår for tilgang 

til og effektiv bruk av radiospektrum som er nødvendig 

for at det indre marked skal kunne opprettes og virke på 

områder av Den europeiske unions politikk som 

elektronisk kommunikasjon, transport og forskning og 

utvikling. I henhold til vedtaket kan Kommisjonen 

holde samråd for å ta hensyn til synspunktene til 

medlemsstater, Den europeiske unions institusjoner, 

næringslivet og alle berørte radiospektrumbrukere, både 

kommersielle og ikke-kommersielle, samt andre berørte 

parter, på utviklingen av teknologi, marked og regler 

som kan ha betydning for bruken av radiospektrum. I 

henhold til disse bestemmelsene traff Kommisjonen 26. 

juli 2002 beslutning 2002/622/EF om opprettelse av en 

gruppe for radiospektrumpolitikk(2) (heretter kalt 

«gruppen»). 

2) Ved revisjon av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2002/21/EF av 7. mars 2002 om felles rammeregler for 

elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester 

(rammedirektivet)(3) har det vist seg nødvendig å endre 

beslutning 2002/622/EF slik at gruppens oppgaver er 

tilpasset de nye rammereglene. 

3) Beslutning 2002/622/EF bør derfor endres — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 336 av 18.12.2009, s. 

50, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 170/2012 av 28. 

september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI 

(Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og 

informasjonssamfunnstjenester), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 70 av 13.12.2012, s. 26. 

(1) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 1. 

(2) EFT L 198 av 27.7.2002, s. 49. 

(3) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 33. 

TRUFFET DENNE BESLUTNIpNG: 

Artikkel 1 

I beslutning 2002/622/EF gjøres følgende endringer: 

1.  Artikkel 2 skal lyde: 

 «Artikkel 2 

 Oppgaver 

 Gruppen skal bistå Kommisjonen og gi den råd i 

radiospektrumpolitiske spørsmål, om samordning av 

politikken, i planleggingen av flerårige programmer for 

radiospektrumpolitikk og eventuelt om harmoniserte vilkår 

for tilgang til og effektiv bruk av radiospektrum, som er 

nødvendig for at det indre marked skal kunne opprettes og 

virke. 

 Gruppen skal videre bistå Kommisjonen med å legge fram 

forslag til felles politiske mål for Europaparlamentet og 

Rådet når det er nødvendig for å sikre en effektiv 

samordning av EUs interesser i internasjonale 

organisasjoner med ansvar for radiospektrumspørsmål.» 

2.  I artikkel 4 skal nytt annet ledd lyde: 

 «Dersom Europaparlamentet og/eller Rådet anmoder 

Europakommisjonen om en uttalelse eller rapport fra 

gruppen i saker som gjelder radiospektrumpolitikken 

innenfor elektronisk kommunikasjon, skal gruppen i 

samsvar med reglene i foregående ledd avgi en slik uttalelse 

eller rapport. Disse uttalelsene og rapportene skal sendes av 

Kommisjonen til den institusjon som anmoder om det. Når 

det er hensiktsmessig, kan uttalelsene og rapportene 

presenteres for Europaparlamentet og/eller Rådet i form av 

en muntlig redegjørelse gitt av gruppens leder eller et 

medlem utpekt av gruppen.» 
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Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

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

Utferdiget i Brussel, 16. desember 2009. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 580/2011 

av 8. juni 2011 

om endring av forordning (EF) nr. 460/2004 om opprettelse av Det europeiske byrå for nett- og 

informasjonssikkerhet med hensyn til byråets mandatperiode (*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Kommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale 

parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I 2004 vedtok Europaparlamentet og Rådet forordning 

(EF) nr. 460/2004(3) om opprettelse av Det europeiske 

byrå for nett- og informasjonssikkerhet (heretter kalt 

«Byrået»). 

2) I 2008 vedtok Europaparlamentet og Rådet forordning 

(EF) nr. 1007/2008(4) om endring av forordning (EF) 

nr. 460/2004 med hensyn til byråets mandatperiode. 

3) Fra november 2008 fant det sted en offentlig debatt om 

hvordan den europeiske innsatsen for økt nett- og 

informasjonssikkerhet generelt burde arte seg, noe som 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 165, 24.6.2011, s. 3, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 171/2012 av  

28. september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI 

(Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og 

informasjonssamfunnstjenester), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 70 av 13.12.2012, s. 27. 

(1) EUT C 54 av 19.2.2011, s. 35. 

(2) Europaparlamentets holdning av 24. mars 2011 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 27. mai 2011. 

(3) EUT L 77 av 13.3.2004, s. 1. 

(4) EUT L 293 av 31.10.2008, s. 1. 

omfattet en debatt om Byrået. I tråd med Kommisjonens 

strategi for bedre regelverksutforming, og som et bidrag 

til denne debatten, innledet Kommisjonen en offentlig 

høring om målene for en politikk for styrket nett- og 

informasjonssikkerhet på unionsplan. Denne høringen 

fant sted fra november 2008 til januar 2009. Debatten 

førte til at Rådet den 18. desember 2009 la fram en 

resolusjon om en samordnet europeisk strategi for nett- 

og informasjonssikkerhet(5). 

4) I lys av resultatene av den offentlige debatten 

planlegges det å erstatte forordning (EF) nr. 460/2004. 

5) En regelverksprosess for å reformere Byrået kan kreve 

omfattende tid til drøftinger, og ettersom Byråets 

mandatperiode utløper 13. mars 2012, er det nødvendig 

å vedta en forlengelse som både vil muliggjøre 

tilstrekkelige drøftinger i Europaparlamentet og Rådet, 

og sikre konsekvens og kontinuitet. 

6) Byråets mandatperiode bør derfor forlenges til 

13. september 2013 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Artikkel 27 i forordning (EF) nr. 460/2004 skal erstattes med 

følgende: 

«Artikkel 27 

Varighet 

Byrået skal opprettes 14. mars 2004 for et tidsrom på ni år 

og seks måneder.» 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

  

(5) EUT C 321 av 29.12.2009, s. 1. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Strasbourg, 8. juni 2011. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 J. BUZEK GYŐRI E. 

 President Formann 

 __________  



27.4.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 26/315 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 29. juli 2011 

om endring av vedtak 2005/50/EF om harmonisering av radiospekteret i 24 GHz-frekvensbåndet til 

tidsbegrenset bruk for kortdistanseradarutstyr for motorvogn i Fellesskapet 

[meddelt under nummer K(2011) 5444] 

(2011/485/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsvedtak 

676/2002/EF av 7. mars 2002 om rammeregler for 

radiospektrumpolitikk i Det europeiske fellesskap 

(radiospektrumvedtaket)(1), særlig artikkel 4 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonen gav 7. november 2008 Den europeiske 

post- og telekonferansen (CEPT) mandat til å utføre 

tekniske undersøkelser av kortdistanseradarsystemer for 

motorvogn til støtte for den grunnleggende 

gjennomgåelsen i henhold til artikkel 5 nr. 2 i 

kommisjonsvedtak 2005/50/EF(2), og til å utføre 

undersøkelser av radiokompatibilitet med hensyn til 

mulige alternative metoder for bruk av 24 GHz-

frekvensbåndet. 

2) CEPT-rapport 36 og 37, avgitt i samsvar med dette 

mandat, og den grunnleggende gjennomgåelsen utført i 

henhold til vedtak 2005/50/EF om utvikling av 

frekvensbåndene 24 GHz og 79 GHz, viser at 

referansedatoen, som er fastsatt til 30. juni 2013 i 

artikkel 2 nr. 5 i nevnte vedtak, fortsatt gjelder, og at det 

ikke er noen grunn til å framskynde denne datoen 

ettersom ingen av de andre brukerne av 24 GHz-

frekvensbåndet blir forstyrret. 

3) Utviklingen av kortdistanseradarteknologi for 

motorvogn i frekvensbåndet 79 GHz går framover. Det 

er imidlertid mye som tyder på at integrering av 

anvendelser fra denne teknologien ikke vil bli 

gjennomført av motorvognindustrien innen fristen som 

er fastsatt for kortdistanseteknologi i 24 GHz-

frekvensbåndet. Med tanke på den tiden som kreves til 

utvikling, integrering og utprøving, er det sannsynlig at 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 198, 30.7.2011, s. 71, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 172/2012 av 28. 

september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI 

(Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og 

informasjonssamfunnstjenester), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 70 av 13.12.2012, s. 28. 

(1) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 1. 

(2) EUT L 21 av 25.1.2005, s. 15. 

integrering av 79 GHz-radarutstyr i kjøretøyer for 

distribusjon på markedet i stor skala, tidligst vil være 

mulig fra 2018 eller muligens noen år før. 

4) Det vil også være behov for mer tid for å sikre 

overgangen fra 24 GHz-teknologi til 79 GHz-teknologi i 

de kjøretøytypene med 24 GHz-teknologi som er under 

produksjon når de nye kjøretøytypene utstyrt med 

79 GHz-teknologi kommer på markedet. 

5) Det er viktig å sikre kontinuitet i dagens og framtidens 

produksjon av kjøretøyer utstyrt med 24 GHz-radar, tatt 

i betraktning deres betydning for trafikksikkerheten og 

behovet for å fremme utviklingen av slike anvendelser i 

så mange av de eksisterende kjøretøyene som mulig. 

Det må derfor unngås at spektrum som kan brukes av 

radaren, ikke er tilgjengelig, og det må finnes en 

midlertidig løsning for å sikre overgangen mellom 

1. juli 2013 og 1. januar 2018. For å sikre en lengre 

overgangsperiode bør den forlenges med fire år fra 

1. januar 2018 for kortdistanseradarutstyr for motorvogn 

montert i kjøretøyer som er innvilget typegodkjenning 

før 1. januar 2018. 

6) Det internasjonale vernet som gjelder for 

radioastronomi, jordobservasjonssatellitter og passive 

romforskningstjenester i frekvensbåndet 23,60 GHz–

24 GHz, og det faktum at bruken av dette båndet til 

kortdistanseradarer i henhold til vedtak 2005/50/EF er et 

unntakstilfelle, gjør at en forlengelse av en slik 

avsetning ikke vil være et rimelig alternativ. Videre har 

frekvensbåndet 24 GHz–24,25 GHz blitt avsatt til 

industrielle, vitenskapelige og medisinske formål (ISM-

bånd). 

7) CEPTs kompatibilitetsundersøkelser, som også omfatter 

enkelte militære systemer, viser at frekvensbåndet 

24,25 GHz–27,50 GHz kan være en alternativ løsning 

som er teknisk gjennomførbar. Frekvensbåndet over 

26,50 GHz er utpekt av NATO som planlagt militært 

bånd for faste og mobile systemer. 

8) Terskelverdien på 7 % for markedsinntrengning som er 

pålagt ved vedtak 2005/50/EF, bør opprettholdes 

ettersom det ikke er noe som tyder på at denne grensen 

vil bli overskredet før overgangen til frekvensbåndet 

79 GHz, og for å understreke at frekvensbåndet 24 GHz 

bare er en overgangsløsning.  
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9) Kommisjonen bør, med bistand fra medlemsstatene, 

fortsette å overvåke anvendelsen av dette vedtak, særlig 

når det gjelder terskelverdien og fraværet av skadelig 

interferens for andre brukere av dette båndet eller av 

tilgrensende frekvensbånd, uansett om terskelverdien på 

7 % overskrides eller ikke. 

10) Vedtak 2005/50/EF bør derfor endres. 

11) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Radiospektrumkomiteen — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I vedtak 2005/50/EF gjøres følgende endringer: 

1.  Artikkel 2 nr. 5 skal lyde: 

«5. «referansedato» 30. juni 2013 for frekvenser mellom 

21,65 GHz og 24,25 GHz og 1. januar 2018 for 

frekvenser mellom 24,25 GHz og 26,65 GHz,» 

2.  I artikkel 3 gjøres følgende endringer: 

a)  I annet ledd endres «referansedatoen» til 

«referansedatoene». 

b)  I tredje ledd endres «denne datoen» på to steder til 

«disse datoene». 

c)  Etter tredje ledd skal nytt fjerde ledd lyde: 

 «Fristen 1. januar 2018 skal imidlertid forlenges med 

fire år for kortdistanseradarutstyr for motorvogn 

montert i kjøretøyer som det er inngitt søknad om 

typegodkjenning for i henhold til artikkel 6 nr. 6 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(*), og 

der søknaden er innvilget før 1. januar 2018. 

___________ 

 (*) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1.» 

3.  I artikkel 5 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 bokstav d) endres «referansedatoen» til 

«referansedatoene». 

b)  Nr. 2 og 3 oppheves. 

c)  Nr. 4 skal lyde: 

 «4.  Medlemsstatene skal bistå Kommisjonen med 

gjennomgåelsene nevnt i nr. 1 ved å sikre at de 

nødvendige opplysningene samles inn og sendes til 

Kommisjonen i god tid, særlig de opplysningene som er 

angitt i vedlegget.» 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 29. juli 2011. 

 For Kommisjonen 

 Neelie KROES 

 Visepresident 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING nr. 531/2012 

av 13. juni 2012 

om gjesting i offentlige mobilkommunikasjonsnett i Unionen 

(omarbeiding)(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale 

parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 717/2007 

av 27. juni 2007 om gjesting i offentlige 

mobilkommunikasjonsnett i Fellesskapet(3) er blitt 

betydelig endret(4). Ettersom det skal gjøres ytterligere 

endringer, bør forordningen av klarhetshensyn 

omarbeides. 

2) Målet om å redusere forskjellen mellom nasjonale 

takster og nettgjestingstakster, som inngår i 

Kommisjonens ramme for referansemåling 2011-2015, 

bekreftet av høynivågruppen i2010 i november 2009, og 

også i kommisjonsmeldingen om en digital dagsorden 

for Europa, bør være målet også for denne forordning. 

Det planlagte atskilte salget av nettgjestingstjenester og 

innenlandske tjenester bør øke konkurransen og dermed 

senke prisene for kundene samt skape et indre marked 

for nettgjestingstjenester i Unionen, uten noen vesentlig 

differensiering mellom nasjonale takster og 

nettgjestingstakster. Nettgjestingstjenester i Unionen 

kan stimulere utviklingen av et indre 

telekommunikasjonsmarked i Unionen. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 172, 30.6.2012, s. 10, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 173/2012 av  

28. september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI 

(Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og 

informasjonssamfunnstjenester), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 70 av 13.12.2012, s. 29. 

(1) EUT C 24 av 28.1.2012, s. 131. 

(2) Europaparlamentets holdning av 10. mai 2012 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 30. mai 2012. 

(3) EUT L 171 av 29.6.2007, s. 32. 

(4) Se vedlegg I. 

3) Det kan ikke sies å være et indre 

telekommunikasjonsmarked når det er betydelige 

forskjeller mellom innenlandske priser og 

nettgjestingspriser. Det overordnede mål bør derfor 

være å fjerne all forskjell mellom innenlandske priser og 

nettgjestingspriser for på den måten å skape et indre 

marked for mobilkommunikasjonstjenester. 

4) De høye prisene for tale-, SMS- og datanettgjesting som 

må betales av brukere av offentlige 

mobilkommunikasjonsnett, for eksempel studenter, 

forretningsreisende og turister, utgjør en hindring for at 

de bruker mobilenhetene sine på utenlandsreiser i 

Unionen og er et spørsmål som opptar forbrukere, 

nasjonale reguleringsmyndigheter og Unionens organer, 

ettersom de utgjør en betydelig hindring for det indre 

marked. De urimelig høye sluttbrukerprisene skyldes de 

høye engrosprisene som de utenlandske 

vertsnettilbyderne krever, og også i mange tilfeller at 

kundens egen nettilbyder tar en høy fortjeneste i 

sluttbrukerleddet. På grunn av manglende konkurranse 

gir nedsettelser av engrosprisene seg ofte ikke utslag i 

sluttbrukerprisene. Selv om noen tilbydere nylig har 

innført takstordninger som gir kundene gunstigere vilkår 

og noe lavere priser, er det mye som tyder på at 

forholdet mellom kostnader og priser er langt fra slik det 

bør være i et konkurransemarked. 

5) Høye priser på nettgjesting utgjør en hindring for 

Unions arbeid med å utvikle seg til en 

kunnskapsøkonomi og virkeliggjøringen av et indre 

marked med 500 millioner forbrukere. Mobildatatrafikk 

lettes ved at det tildeles tilstrekkelig radiospektrum slik 

at forbrukere og foretak kan bruke tale-, SMS- og 

datatjenester overalt i Unionen. Gjennom bestemmelser 

om at det skal tildeles tilstrekkelig og passende 

radiospektrum i rett tid til støtte for Unionens politiske 

mål og for å møte den økende etterspørselen etter 

trådløs datatrafikk på en best mulig måte, vil det 

flerårige programmet for radiospektrumpolitikk 

opprettet ved beslutning nr. 243/2012/EU(5) bane veien 

for en utvikling som vil gi Unionen mulighet til å bli 

verdensledende på bredbåndshastighet, mobilitet, 

dekning og kapasitet, noe som vil fremme framveksten 

av nye forretningsmodeller og ny teknologi og dermed 

bidra til å minske strukturproblemene når det gjelder 

nettgjestingstjenester i engrosleddet.  

  

(5) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 243/2012/EU av 14. mars 

2012 om opprettelse av et flerårig program for 

radiospektrumpolitikk (EUT L 81 av 21.3.2012, s. 7). 

2017/EØS/26/43 
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6) Den utstrakte bruken av mobilenheter som gjør det 

mulig å få tilgang til Internett, innebærer at 

datanettgjesting er av stor økonomisk betydning. Dette 

er et avgjørende kriterium for både brukere og tilbydere 

av programmer og innhold. For å stimulere utviklingen 

av dette markedet bør prisene for datatrafikk ikke hindre 

vekst. 

7) Kommisjonen fastslo i sin melding om den foreløpige 

rapporten om utviklingen av nettgjestingstjenester i Den 

europeiske union at teknologisk utvikling og/eller 

alternativene til nettgjestingstjenester, for eksempel 

Internett-telefoni (IP-telefoni) eller Wi-Fi, kan gjøre det 

indre marked for nettgjestingstjenester i Unionen mer 

konkurransedyktig. Mens disse alternativene, særlig IP-

telefonitjenester, brukes mer og mer på nasjonalt plan, 

har det ikke vært noen vesentlig utvikling i bruken av 

dem ved nettgjesting. 

8) I betraktning av den raske utviklingen av 

mobildatatrafikk og det økende antall kunder som 

bruker tale-, SMS- og datanettgjestingstjenester i 

utlandet, er det behov for å øke konkurransepresset, slik 

at det utvikles nye forretningsmodeller og ny teknologi. 

Regulering av priser for nettgjesting bør utformes på en 

måte som ikke motvirker konkurranse i retning av 

lavere prisnivåer. 

9) Opprettelsen av et europeisk sosialt, utdanningsmessig, 

kulturelt og etableringsvennlig område, basert på 

mobilitet for personer og digitale data, bør lette 

kommunikasjonen mellom mennesker med sikte på å 

skape et virkelig «borgernes Europa». 

10) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/19/EF av 7. 

mars 2002 om tilgang til og samtrafikk mellom 

elektroniske kommunikasjonsnett og tilhørende 

ressurser (tilgangsdirektivet)(1), europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2002/20/EF av 7. mars 2002 om tillatelse 

for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester 

(tillatelsesdirektivet)(2), europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2002/21/EF av 7. mars 2002 om felles 

rammeregler for elektroniske kommunikasjonsnett og  

-tjenester (rammedirektivet)(3), europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2002/22/EF av 7. mars 2002 om 

leveringspliktige tjenester og brukerrettigheter i 

forbindelse med elektroniske kommunikasjonsnett og  

-tjenester (direktivet om leveringspliktige tjenester)(4) 

og europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/58/EF av 12. 

juli 2002 om behandling av personopplysninger og 

personvern i sektoren for elektronisk kommunikasjon 

(direktivet om personvern og elektronisk 

kommunikasjon)(5) (heretter samlet kalt «rammereglene 

av 2002 for elektronisk kommunikasjon») tar sikte på å 

  

(1) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 7. 

(2) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 21. 

(3) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 33. 

(4) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 51. 

(5) EFT L 201 av 31.7.2002, s. 37. 

skape et indre marked for elektronisk kommunikasjon i 

Unionen og samtidig sikre et høyt nivå for 

forbrukervern gjennom økt konkurranse. 

11) Forordning (EF) nr. 717/2007 er ikke et enkeltstående 

tiltak, men utfyller og støtter bestemmelsene i 

rammereglene av 2002 for elektronisk kommunikasjon 

når det gjelder nettgjesting i Unionen. Rammereglene 

har ikke gitt de nasjonale reguleringsmyndighetene 

tilstrekkelige verktøyer til å treffe virkningsfulle og 

utslagsgivende tiltak med hensyn til prisen på 

nettgjestingstjenester i Unionen og sikrer derfor ikke at 

det indre marked for nettgjestingstjenester virker på en 

tilfredsstillende måte. Forordning (EF) nr. 717/2007 var 

et egnet middel til å rette opp denne situasjonen. 

12) Rammereglene av 2002 for elektronisk kommunikasjon 

bygger på prinsippet om at det bør innføres lovfestede 

forhåndsforpliktelser bare dersom det ikke er effektiv 

konkurranse, og det fastsettes at de nasjonale 

reguleringsmyndighetene regelmessig skal analysere 

markedet og vurdere forpliktelsene på nytt, noe som kan 

føre til at tilbydere med en sterk markedsstilling blir 

pålagt forhåndsforpliktelser. I denne framgangsmåten 

inngår det å definere relevante markeder i samsvar med 

kommisjonsrekommandasjonen(6) om relevante 

produkt- og tjenestemarkeder i sektoren for elektronisk 

kommunikasjon som kan bli underlagt 

forhåndsregulering i samsvar med direktiv 2002/21/EF 

(heretter kalt «rekommandasjonen»), å foreta en analyse 

av de definerte markedene i samsvar med 

Kommisjonens retningslinjer for markedsanalyse og en 

vurdering av sterk markedsstilling i henhold til 

Unionens rammeregler for elektroniske 

kommunikasjonsnett og -tjenester(7) samt å utpeke 

tilbydere med en sterk markedsstilling og pålegge disse 

tilbyderne forhåndsforpliktelser. 

13) I henhold til rekommandasjonen er det nasjonale 

engrosmarkedet for internasjonal gjesting i offentlige 

mobiltelefonnett et relevant marked som kan bli 

underlagt forhåndsregulering. Det arbeidet som de 

nasjonale reguleringsmyndighetene, både enkeltvis og 

innenfor Gruppen av europeiske regule-

ringsmyndigheter (ERG) og dens etterfølger Sammen-

slutningen av europeiske reguleringsmyndigheter for 

elektronisk kommunikasjon (BEREC), opprettet ved 

forordning (EF) nr. 1211/2009(8), har utført med å 

analysere de nasjonale engrosmarkedene for 

internasjonal nettgjesting, har imidlertid vist at det ennå 

ikke har vært mulig for noen nasjonal 

reguleringsmyndighet å gjøre noe med de høye 

engrosprisene for nettgjesting i Unionen, ettersom det er 

  

(6) EUT L 114 av 8.5.2003, s. 45. 

(7) EFT C 165 av 11.7.2002, s. 6. 

(8) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1211/2009 av 25. 

november 2009 om opprettelse av Sammenslutningen av 

europeiske reguleringsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon 

(BEREC) og Kontoret (EUT L 337 av 18.12.2009, s. 1). 
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vanskelig å avgjøre hvilke foretak som har en sterk 

markedsstilling, i lys av de særlige omstendighetene ved 

internasjonal nettgjesting, blant annet at den skjer på 

tvers av landegrensene. Etter at forordning (EF) 

nr. 717/2007 trådte i kraft, er nettgjestingsmarkedet ikke 

lenger omfattet av den reviderte rekommandasjonen(1). 

14) Dessuten har de nasjonale reguleringsmyndighetene 

med ansvar for å ivareta og fremme interessene til 

mobiltelefonkunder som vanligvis bor innenfor deres 

territorium, ikke mulighet til å kontrollere atferden til 

tilbyderne av besøkte nett, som befinner seg i andre 

medlemsstater, og som kundene er avhengige av når de 

bruker internasjonale nettgjestingstjenester. Denne 

hindringen kan også redusere virkningen av tiltak som 

medlemsstatene treffer på grunnlag av sin gjenværende 

myndighet til å vedta forbrukervernregler. 

15) Medlemsstatene er derfor under påtrykk for at de skal 

treffe tiltak for å løse problemet med prisene for 

internasjonal nettgjesting, men ordningen med at de 

nasjonale reguleringsmyndighetene kan gripe inn med 

forhåndsregulering i henhold til rammereglene av 2002 

for elektronisk kommunikasjon, har vist seg ikke å være 

tilstrekkelig til at disse myndighetene i forbrukernes 

interesse skal kunne gripe avgjørende inn på dette 

særlige området. 

16) I sin resolusjon om regelverk og markeder for 

elektronisk kommunikasjon i Europa(2) oppfordret 

Europaparlamentet Kommisjonen til å utvikle nye 

initiativer for å minske de høye kostnadene for 

mobiltelefontrafikk over landegrensene, mens Det 

europeiske råd på sitt møte 23. og 24. mars 2006 fastslo 

at en målrettet, effektiv og integrert politikk for 

informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) både 

på unionsplan og nasjonalt plan er avgjørende for å nå 

målene om økonomisk vekst og produktivitet, og 

understreket i den sammenheng at det er viktig for 

konkurranseevnen å senke prisene for nettgjesting. 

17) Rammereglene av 2002 for elektronisk kommunikasjon 

hadde som mål, på grunnlag av vurderinger på den  

tiden, å fjerne alle handelshindringer mellom 

medlemsstatene på det området som ble harmonisert 

gjennom reglene, blant annet tiltak som påvirker prisene 

for nettgjesting. Dette bør imidlertid ikke hindre at de 

harmoniserte reglene tilpasses i takt med andre 

vurderinger for å finne det mest effektive middelet til å 

styrke konkurransen i det indre marked for 

nettgjestingstjenester og oppnå et høyt nivå for 

forbrukervern. 

18) Denne forordning bør derfor gi mulighet til å fravike de 

reglene som ellers ville fått anvendelse i henhold til 

  

(1) Kommisjonsrekommandasjon av 17. desember 2007 om relevante 

produkt- og tjenestemarkeder i sektoren for elektronisk 

kommunikasjon som kan bli underlagt forhåndsregulering i 

samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF om 

felles rammeregler for elektroniske kommunikasjonsnett og  

-tjenester (EUT L 344 av 28.12.2007, s. 65). 

(2) EUT C 285 E av 22.11.2006, s. 143. 

rammereglene av 2002 for elektronisk kommunikasjon, 

særlig rammedirektivet, dvs. at prisene på tjenestetilbud 

bør fastsettes ved forretningsavtaler dersom det ikke 

finnes noen tilbyder med en sterk markedsstilling, for på 

den måten å åpne for innføring av utfyllende lovfestede 

forpliktelser som avspeiler de særlige kjennetegnene 

ved nettgjestingstjenester i Unionen. 

19) Engros- og sluttbrukermarkedet for nettgjesting har 

særlige kjennetegn som berettiger ekstraordinære tiltak 

som går lenger enn de ordningene som ellers ville ha 

vært tilgjengelige i henhold til rammereglene av 2002 

for elektronisk kommunikasjon. 

20) Det bør benyttes en felles harmonisert metode for å 

sikre at brukere av jordbaserte offentlige 

mobilkommunikasjonsnett, når de reiser i Unionen, ikke 

betaler for høye priser for nettgjestingstjenester i 

Unionen, for på den måten å øke konkurransen med 

hensyn til nettgjestingstjenester mellom 

nettgjestingstilbydere, oppnå et høyt nivå for 

forbrukervern og bevare oppmuntringen til nyskaping 

og valgmulighetene for forbrukerne. Med tanke på at de 

berørte tjenestene går på tvers av landegrensene, er det 

behov for denne felles metoden slik at tilbyderne kan 

drive sin virksomhet innenfor ett sammenhengende 

regelverk som bygger på objektive kriterier. 

21) Forordning (EF) nr. 717/2007 opphører å gjelde 30. juni 

2012. Før forordningen opphører å gjelde, har 

Kommisjonen foretatt en ny vurdering i samsvar med 

forordningens artikkel 11, der den ble pålagt å vurdere 

om forordningens mål er nådd og å gjennomgå 

utviklingen i engros- og sluttbrukerprisene for levering 

av tale-, SMS- og datakommunikasjonstjenester til 

nettgjestingskunder. I sin rapport til Europaparlamentet 

og Rådet av 6. juli 2011 om resultatet av vurderingen av 

virkemåten til forordning (EF) nr. 717/2007 konkluderte 

Kommisjonen med at anvendelsen av forordning (EF) 

nr. 717/2007 bør forlenges utover 30. juni 2012. 

22) Opplysningene om prisutviklingen for tale-, SMS- og 

datanettgjestingstjenester etter at forordning (EF) 

nr. 717/2007 trådte i kraft, herunder særlig de 

opplysningene som er samlet inn av de nasjonale 

reguleringsmyndighetene og innsendt hvert kvartal 

gjennom BEREC, gir ikke tilstrekkelig belegg for å anta 

at konkurransen i sluttbruker- og engrosleddet har 

utviklet seg i rimelig utstrekning og vil være bærekraftig 

etter juni 2012 uten reguleringstiltak. Opplysningene 

viser at prisene i sluttbruker- og engrosleddet fortsatt er 

mye høyere enn de innenlandske prisene og fortsatt 

ligger nær opptil de øvre grensene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 717/2007, og at det bare er begrenset 

konkurranse under disse øvre grensene. 

23) I og med at de reguleringstiltakene som i henhold til 

forordning (EF) nr. 717/2007 gjelder for 

nettgjestingstjenester i Unionen i sluttbruker- og 

engrosleddet, utløper 30. juni 2012, er det stor fare for at 

manglende konkurransepress i det indre marked  

for nettgjestingstjenester og nettgjestingstilbydernes 
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motivasjon for å øke sine inntekter fra nettgjesting mest 

mulig, vil føre til en situasjon der sluttbruker- og 

engrosprisene for nettgjesting i Unionen ikke står i et 

rimelig forhold til de underliggende kostnadene for 

levering av tjenesten, og dermed er i strid med målene 

for nevnte forordning. Markedet for mobilnettgjestings-

tjenester bør derfor fortsatt reguleres utover 30. juni 

2012 for å sikre at det indre marked virker på en 

tilfredsstillende måte ved at konkurransen gis mulighet 

til å utvikle seg, mens det samtidig sørges for at 

forbrukerne fortsatt kan være sikre på at de ikke betaler 

en pris som er for høy sammenlignet med 

konkurranseutsatte nasjonale priser. 

24) Det politiske målet fastsatt i artikkel 8 i rammedirektivet 

om sluttbrukernes mulighet til å få tilgang til og 

formidle opplysninger og benytte programmer og 

tjenester etter eget valg, bør fremmes av nasjonale 

reguleringsmyndigheter. 

25) For at det skal være mulig å utvikle et mer effektivt, 

integrert og konkurransedyktig marked for nettgjestings-

tjenester bør det ikke være begrensninger som hindrer 

foretak i effektivt å forhandle om tilgang i engrosleddet 

med sikte på å tilby nettgjestingstjenester. Hindringer 

for tilgang til slike nettgjestingstjenester i engrosleddet 

som følge av forskjeller i forhandlingsstyrke og i 

omfanget av foretakenes eierskap til infrastruktur, bør 

fjernes. Virtuelle mobilnettilbydere og videreforhandle-

re av mobilkommunikasjonstjenester uten egen nettin-

frastruktur tilbyr normalt nettgjestingstjenester basert på 

forretningsavtaler om nettgjesting i engrosleddet med 

sine vertsmobilnettilbydere i samme medlemsstat. Det 

kan imidlertid være at markedsmessige forhandlinger 

ikke vil gi virtuelle mobilnettilbydere og 

videreforhandlere tilstrekkelig fortjenestemargin til at de 

oppmuntres til konkurranse gjennom lavere priser. 

Dersom disse hindringene fjernes og forhandlings-

styrken balanseres mellom virtuelle mobilnettilbydere / 

videreforhandlere og mobilnettilbydere gjennom en 

forpliktelse til å gi tilgang samt pristak i engrosleddet, 

bør det lette utviklingen av alternative og nyskapende 

nettgjestingstjenester og -tilbud til kunder i hele 

Unionen. Bestemmelsene i rammereglene av 2002 for 

elektronisk kommunikasjon, særlig rammedirektivet og 

tilgangsdirektivet, gir ikke mulighet for å løse dette 

problemet ved å pålegge tilbydere med en sterk 

markedsstilling forpliktelser. 

26) Det bør derfor innføres regler som gjør det obligatorisk 

å imøtekomme rimelige anmodninger om tilgang i 

engrosleddet til offentlige mobilkommunikasjonsnett 

med sikte på å tilby nettgjestingstjenester. Slik tilgang 

bør være i samsvar med behovene til dem som søker om 

tilgang. Tilgang bør avslås bare på grunnlag av 

objektive kriterier som for eksempel teknisk 

gjennomførbarhet og behovet for å bevare nettets 

integritet. Dersom tilgang avslås, bør den skadelidende 

part kunne framlegge saken etter framgangsmåten for 

tvisteløsning fastsatt i denne forordning. For å sikre like 

konkurransevilkår bør tilgang i engrosleddet med sikte 

på å tilby nettgjestingstjenester gis i samsvar med de 

lovfestede forpliktelsene som er fastsatt i denne 

forordning for engrosleddet, og det bør tas hensyn til de 

forskjellige kostnadselementene som er forbundet med 

dette. En ensartet reguleringsmetode for tilgang i 

engrosleddet for tilbud av nettgjestingstjenester bør 

gjøre det mulig å unngå konkurransevridning mellom 

medlemsstatene. BEREC bør i samråd med 

Kommisjonen og i samarbeid med de berørte parter 

utstede retningslinjer for tilgang i engrosleddet med 

sikte på å tilby nettgjestingstjenester. 

27) En forpliktelse til å gi tilgang til nettgjestingstjenester i 

engrosleddet bør omfatte levering av direkte 

nettgjestingstjenester i engrosleddet og levering av 

nettgjestingstjenester på engrosvilkår som tredjemann 

kan videreselge. Forpliktelsen til å gi tilgang til 

nettgjestingstjenester i engrosleddet bør også omfatte 

mobilnettilbyderes forpliktelse til å gjøre det mulig for 

virtuelle mobilnettilbydere og videreforhandlere å kjøpe 

regulerte nettgjestingstjenester i engrosleddet fra foretak 

som tilbyr et felles tilgangspunkt og en standardisert 

plattform for nettgjestingsavtaler i hele Unionen. For å 

sikre at tilbyderne gir tilgang til alle ressurser som er 

nødvendige for direkte tilgang til nettgjestingstjenester i 

engrosleddet, og tilgang til videresalg av nettgjestings-

tjenester i engrosleddet for nettgjestingstilbydere innen 

et rimelig tidsrom, bør det offentliggjøres et 

standardtilbud som inneholder standardvilkårene for 

direkte tilgang til nettgjestingstjenester i engrosleddet 

og tilgang til videresalg av nettgjestingstjenester i 

engrosleddet. Offentliggjøringen av standardtilbudet bør 

ikke hindre markedsmessige forhandlinger mellom den 

som søker om og den som tilbyr tilgang, om prisnivået 

på den endelige engrosavtalen eller om ytterligere 

tilgangstjenester i engrosleddet utover dem som er 

nødvendige for direkte tilgang til nettgjestingstjenester i 

engrosleddet og tilgang til videresalg av 

nettgjestingstjenester i engrosleddet. 

28) En forpliktelse til å gi tilgang til nettgjestingstjenester i 

engrosleddet bør omfatte tilgang til alle deler som 

kreves for å tilby nettgjestingstjenester, for eksempel 

nettdeler og tilhørende ressurser, relevante 

programvaresystemer, herunder driftsstøttesystemer, 

informasjonssystemer eller databaser for innhenting av 

opplysninger før bestilling og for levering, bestilling, 

vedlikehold, reparasjonshenvendelser og fakturering, 

nummerkonvertering eller systemer med tilsvarende 

funksjonalitet, mobilnett og virtuelle nettjenester. 

29) Dersom de som søker om tilgang for videresalg av 

nettgjestingstjenester i engrosleddet, søker om tilgang til 

ressurser eller tjenester utover det som er nødvendig for 

å tilby nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet, kan 

mobilnettilbydere kreve rettferdige og rimelige priser 

for slike ressurser eller tjenester. Disse ytterligere 

ressursene eller tjenestene kan blant annet være 

verdiøkende tjenester, ytterligere programvare- og 

informasjonssystemer eller faktureringsordninger.  
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30) Mobilkommunikasjonstjenester selges i pakker som 

omfatter både innenlandske tjenester og 

nettgjestingstjenester, noe som begrenser kundenes 

valgmuligheter når det gjelder nettgjestingstjenester. 

Pakkene reduserer åpenheten når det gjelder 

nettgjestingstjenester, ettersom det er vanskelig å 

sammenligne de enkelte elementene i pakkene. Derfor 

er det ennå ikke åpenbar konkurranse mellom tilbyderne 

på grunnlag av nettgjestingsdelen i mobilpakken. 

Dersom det blir lettere å tilby nettgjesting som en 

selvstendig tjeneste, kan det løse strukturproblemer ved 

at kundene får økte kunnskaper om nettgjestingsprisene 

og en klar valgmulighet når det gjelder 

nettgjestingstjenester, noe som vil øke 

konkurransepresset på etterspørselssiden. Dette vil 

derfor bidra til at det indre marked for 

nettgjestingstjenester virker på en tilfredsstillende måte. 

31) Forbrukernes og foretakenes etterspørsel etter 

mobildatatjenester har økt vesentlig de seneste årene. 

Som følge av høye priser på datanettgjesting er bruken 

av disse tjenestene blitt svært begrenset for forbrukere 

og foretak som driver virksomhet på tvers av 

landegrensene i Unionen. Ettersom markedet er i sin 

spede begynnelse og forbrukernes etterspørsel etter 

datanettgjesting øker raskt, er det mulig at regulerte 

sluttbrukerpriser bare vil holde prisene omkring de 

foreslåtte høyeste takstene, slik erfaringen var i 

forbindelse med forordning (EF) nr. 717/2007, 

istedenfor å presse dem ytterligere ned, noe som derfor 

bekrefter behovet for ytterligere strukturtiltak. 

32) Kundene bør så raskt som mulig, avhengig av den 

tekniske løsningen, uten straffegebyr og kostnadsfritt, 

lett kunne bytte til en annen nettgjestingstilbyder eller 

mellom alternative nettgjestingstilbydere. Kundene bør 

på en klar, forståelig og lett tilgjengelig måte opplyses 

om denne muligheten. 

33) Forbrukerne bør på en forbrukervennlig måte ha rett til å 

velge å kjøpe nettgjestingstjenester atskilt fra sin 

innenlandske mobilpakke. Det er nå flere måter atskilt 

salg av regulerte nettgjestingstjenester i 

sluttbrukerleddet kan gjennomføres på teknisk, herunder 

dobbel internasjonal mobilabonnentidentitet (IMSI) (to 

atskilte IMSI-er på samme SIM-kort), felles IMSI 

(deling av en IMSI mellom den innenlandske tilbyderen 

og nettgjestingstilbyderen) og kombinasjoner av dobbel 

eller felles IMSI sammen med tekniske vilkår som ikke 

hindrer kundens tilgang til regulerte 

datanettgjestingstjenester som tilbys direkte i et besøkt 

nett på grunnlag av en avtale mellom tilbyderen av 

hjemmenettet og tilbyderen av det besøkte nettet. 

34) Høye priser på datanettgjesting skremmer kunder fra å 

bruke mobildatatjenester når de reiser i Unionen. 

Ettersom datanettgjestingstjenester blir mer og mer 

etterspurt og stadig viktigere, bør det ikke være noe til 

hinder for å bruke alternative datanettgjestingstjenester 

som tilbys direkte i et besøkt nett, midlertidig eller 

permanent, uavhengig av gjeldende nettgjestingsavtaler 

eller -kontrakter med innenlandske tilbydere, og uten at 

disse krever tilleggsgebyrer. Når det er nødvendig for å 

tilby datanettgjestingstjenester direkte i et besøkt nett, 

bør innenlandske tilbydere og tilbydere av 

datanettgjestingstjenester samarbeide for ikke å hindre 

kunder i å få tilgang til og bruke disse tjenestene, og for 

å sikre kontinuitet i andre nettgjestingstjenester. 

35) Ettersom det i denne forordning ikke bør fastsettes noen 

tekniske tiltak for atskilt salg av nettgjestingstjenester, 

men at forordningen snarere bør bane vei for at 

Kommisjonen skal utvikle den mest effektive og 

virksomme løsningen, herunder en kombinert løsning, 

på grunnlag av materiale fra BEREC, bør det fastsettes 

kriterier for de tekniske egenskapene som den tekniske 

løsningen for det atskilte salget av nettgjestingstjenester 

bør ha. Disse kriteriene bør blant annet innebære at det 

innføres en løsning på en samordnet og harmonisert 

måte i Unionen, og bør sikre at forbrukerne raskt og 

enkelt kan velge en annen tilbyder av 

nettgjestingstjenester uten å endre sitt nummer. 

Dessuten bør nettgjesting utenfor Unionen eller 

nettgjesting foretatt i Unionen av kunder fra tredjestater 

ikke hindres. 

36) Samarbeidet og samordningen mellom 

mobilnettilbydere bør økes slik at det blir teknisk mulig 

å sikre en samordnet og sunn teknisk utvikling innenfor 

atskilt salg av nettgjestingstjenester, og slik at tilgang til 

datanettgjestingstjenester som tilbys direkte i et besøkt 

nett, ikke hindres. Det bør derfor utarbeides 

grunnleggende prinsipper og metoder for å muliggjøre 

en rask tilpasning til endrede forhold og teknologiske 

framskritt. BEREC bør i samarbeid med de berørte 

parter bistå Kommisjonen i utviklingen av tekniske 

elementer for å muliggjøre atskilt salg av 

nettgjestingstjenester og for ikke å hindre tilgang til 

datanettgjestingstjenester som tilbys direkte i et besøkt 

nett. Om nødvendig bør Kommisjonen gi et europeisk 

standardiseringsorgan i oppdrag å endre de relevante 

standardene som er nødvendige for en harmonisert 

gjennomføring av det atskilte salget av regulerte 

nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet. 

37) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av 

bestemmelsene i denne forordning bør Kommisjonen 

gis gjennomføringsmyndighet når det gjelder nærmere 

regler for innenlandske tilbyderes opplysningsplikt og 

den tekniske løsningen for atskilt salg av 

nettgjestingstjenester. Denne myndighet bør utøves i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av 
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allmenne regler og prinsipper for medlemsstatenes 

kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin 

gjennomføringsmyndighet(1). 

38) BEREC bør, idet det tas hensyn til denne forordning og 

de gjennomføringsrettsakter som er vedtatt i henhold til 

den, gis mulighet til på eget initiativ å fastsette særlige 

tekniske retningslinjer for atskilt salg av regulerte 

nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet eller for andre 

spørsmål som omfattes av denne forordning. 

39) For at det atskilte salget av regulerte 

nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet skal få full 

virkning i praksis, må det kombineres med forpliktelsen 

til å gi tilgang med hensyn til nettgjestingstjenester i 

engrosleddet, som vil lette nyetablering for nye og 

eksisterende markedsdeltakere, herunder tilbydere av 

nettgjestingstjenester over landegrensene. Med denne 

løsningen unngås konkurransevridning mellom 

medlemsstatene, ettersom den sikrer en ensartet 

reguleringsmetode og dermed bidrar til utviklingen av 

det indre marked. Gjennomføring av atskilt salg av 

regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet vil 

imidlertid kreve at tilbyderne får et rimelig tidsrom til å 

tilpasse seg teknisk, og derfor vil strukturtiltakene først 

etter en viss tid føre til et virkelig indre marked med 

tilstrekkelig konkurranse. Av den grunn bør de høyeste 

engrosprisene for tale-, SMS- og datanett-

gjestingstjenester samt pristak for disse tjenestene i 

sluttbrukerleddet beholdes midlertidig på et passende 

nivå, for å sikre at de eksisterende fordelene for 

forbrukerne bevares i en overgangsperiode mens slike 

strukturtiltak gjennomføres. 

40) Når det gjelder videreføring av den midlertidige 

prisreguleringen, bør det pålegges lovfestede 

forpliktelser både i sluttbruker- og engrosleddet for å 

verne nettgjestingskundenes interesser, ettersom 

erfaring har vist at nedsettelser av engrosprisene for 

nettgjestingstjenester i Unionen ikke alltid avspeiles i 

lavere priser for sluttbrukerne på grunn av mangel på 

tiltak som skal oppmuntre til dette. På den annen side er 

det en fare for at tiltak for å sette ned sluttbrukerprisene 

uten å påvirke kostnadene i engrosleddet forbundet med 

levering av disse tjenestene, kan forstyrre virkemåten til 

det indre marked for nettgjestingstjenester og ikke vil 

medføre økt konkurranse. 

41) Inntil strukturtiltakene har ført til tilstrekkelig 

konkurranse i det indre marked for 

nettgjestingstjenester, som vil føre til nedsettelse av 

engrosprisene og i neste omgang gagne forbrukerne, vil 

den mest effektive og forholdsmessige metoden for å 

  

(1) EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13. 

regulere prisene for å foreta og motta nettgjestingsanrop 

innenfor Unionen, være på unionsplan å fastsette en 

høyeste gjennomsnittlig minuttpris i engrosleddet og 

begrense sluttbrukerprisene gjennom den eurotakst som 

ble innført ved forordning (EF) nr. 717/2007, som ble 

utvidet ved den SMS-eurotakst som ble fastsatt i 

forordning (EF) nr. 544/2009(2), og som bør utvides 

med den data-eurotakst som fastsettes i denne 

forordning. Den gjennomsnittlige engrosprisen bør i et 

bestemt tidsrom gjelde mellom to tilbydere i Unionen, 

uansett hvem de er. 

42) Den midlertidige tale-eurotaksten, SMS-eurotaksten og 

data-eurotaksten bør fastsettes på et sikkerhetsnivå som 

garanterer at de nåværende fordelene for forbrukerne 

ikke bare beholdes, men til og med øker i 

overgangsperioden mens strukturtiltakene 

gjennomføres, men som samtidig sikrer 

nettgjestingstilbyderne en tilstrekkelig fortjenestemargin 

og oppmuntrer til konkurransedyktige nett-

gjestingstilbud til lavere takster. I den aktuelle perioden 

bør nettgjestingstilbyderne aktivt opplyse sine kunder 

om eurotakstene og tilby dem til alle sine 

nettgjestingskunder kostnadsfritt og på en klar og åpen 

måte. 

43) Den midlertidige tale-, SMS- og data-eurotaksten som 

skal tilbys nettgjestingskunder, bør derfor avspeile en 

rimelig fortjenestemargin i forhold til engroskostnadene 

ved å tilby nettgjestingstjenesten, samtidig som 

tilbyderne står fritt til å konkurrere ved å variere sine 

tilbud og tilpasse sin prisstruktur til markedsvilkårene 

og forbrukernes ønsker. Slike pristak bør fastsettes på 

nivåer som ikke fører til vridning av 

konkurransefordelene ved strukturtiltakene, og kan 

oppheves så snart strukturtiltakene har begynt å gi 

konkrete resultater til fordel for kundene. Denne 

reguleringsmetoden bør ikke anvendes på den del av 

taksten som gjelder tilbud av verdiøkende tjenester, men 

bare på takster for tilknytning til slike tjenester. 

44) Denne reguleringsmetoden bør være enkel å 

gjennomføre og overvåke for å lette den administrative 

byrden mest mulig både for tilbyderne og 

nettgjestingstilbyderne som påvirkes av de krav som 

stilles, og for de nasjonale reguleringsmyndighetene 

  

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 544/2009 av 18. juni 

2009 om endring av forordning (EF) nr. 717/2007 om gjesting i 

offentlige mobiltelefonnett i Fellesskapet og av direktiv 

2002/21/EF om felles rammeregler for elektroniske 

kommunikasjonsnett og -tjenester (EUT L 167 av 29.6.2009,  

s. 12). 
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som har som oppgave å overvåke og håndheve den. Den 

bør også være oversiktlig og umiddelbart forståelig for 

alle mobiltelefonkunder i Unionen. Dessuten bør den 

skape sikkerhet og forutsigbarhet for tilbydere av 

nettgjestingstjenester i engros- og sluttbrukerleddet. 

Nivået uttrykt i penger for den høyeste minuttprisen i 

engros- og sluttbrukerleddet bør derfor fastsettes i denne 

forordning. 

45) Ved slik fastsettelse av den høyeste gjennomsnittlige 

minuttprisen i engrosleddet bør det tas hensyn til de 

forskjellige elementene som inngår i et 

nettgjestingsanrop i Unionen, særlig kostnadene ved 

originering og terminering av anrop over mobilnett, 

inklusive alminnelige kostnader samt kostnader for 

signalering og overføring. Den mest hensiktsmessige 

standardverdien for originering og terminering av anrop 

er den gjennomsnittlige mobiltermineringstaksten for 

mobilnettilbydere i Unionen, beregnet på grunnlag av 

opplysninger fra de nasjonale reguleringsmyndighetene 

og offentliggjort av Kommisjonen. Ved fastsettelse i 

denne forordning av høyeste gjennomsnittlige 

minuttpris bør det derfor tas hensyn til den 

gjennomsnittlige mobiltermineringstaksten, som kan 

tjene som standardverdi for de aktuelle kostnadene. Den 

høyeste gjennomsnittlige minuttprisen i engrosleddet 

bør senkes hvert år for å ta hensyn til nedsettelser av 

mobiltermineringstakstene som de nasjonale 

reguleringsmyndighetene pålegger fra tid til annen. 

46) Den midlertidige tale-eurotaksten som gjelder for 

sluttbrukerne, bør gi nettgjestingskunder sikkerhet for at 

de ikke betaler en for høy pris når de foretar eller mottar 

et regulert nettgjestingsanrop, samtidig som 

nettgjestingstilbyderne får en tilstrekkelig 

fortjenestemargin til å kunne differensiere produktene 

de tilbyr kundene. 

47) I overgangsperioden med pristak bør alle forbrukere bli 

informert om og ha mulighet til uten tilleggsgebyrer 

eller forhåndsvilkår å velge en enkel nettgjestingstakst 

som ikke overskrider de høyeste prisene. En rimelig 

margin mellom engroskostnadene og sluttbrukerprisene 

bør sikre at nettgjestingstilbyderne dekker sine særlige 

nettgjestingskostnader i sluttbrukerleddet, herunder en 

rimelig andel av markedsføringskostnadene og tilskudd 

til håndsett, samtidig som det er tilstrekkelig igjen til å 

sikre dem en rimelig fortjeneste. Midlertidige tale-, 

SMS- og data-eurotakster er et egnet middel både til å 

sikre forbrukeren vern og nettgjestingstilbyderen 

fleksibilitet. I likhet med nivået i engrosleddet bør de 

høyeste nivåene for tale-, SMS- og data-eurotakstene 

settes ned hvert år. 

48) I overgangsperioden med pristak bør nye 

nettgjestingskunder på en klar og forståelig måte få 

fullstendige opplysninger om tilbudet av takster for 

nettgjesting i Unionen, herunder takster som er i 

samsvar med de midlertidige tale-, SMS- og 

data-eurotakstene. Eksisterende nettgjestingskunder bør 

få mulighet til å velge en ny takst som er i samsvar med 

den midlertidige tale-, SMS- og data-eurotaksten, eller 

enhver annen nettgjestingstakst, i et visst tidsrom. Med 

hensyn til eksisterende nettgjestingskunder som ikke har 

foretatt et valg innenfor dette tidsrommet, bør det skilles 

mellom dem som allerede hadde valgt en særlig 

nettgjestingstakst eller -pakke før denne forordning 

trådte i kraft, og dem som ikke hadde foretatt et slikt 

valg. Sistnevnte bør automatisk få en takst som er i 

samsvar med denne forordning. Nettgjestingskunder 

som allerede nyter godt av særlige nettgjestingstakster 

eller -pakker som dekker deres særlige behov, og som 

de har valgt av den grunn, bør få beholde den taksten 

eller pakken som de tidligere har valgt, dersom de etter 

å ha blitt minnet om sine nåværende takstvilkår og 

gjeldende eurotakster overfor sin nettgjestingstilbyder 

gir uttrykk for at de velger å beholde denne taksten. 

Slike særlige nettgjestingstakster eller -pakker kan for 

eksempel omfatte faste nettgjestingstakster, ikke-

offentlige takster, takster med faste tilleggspriser for 

nettgjesting, takster med minuttpriser som er lavere enn 

den høyeste tale-, SMS- og data-eurotaksten, eller 

takster med gebyrer for oppsetting av samtale. 

49) Ettersom denne forordning utgjør et særlig tiltak i 

henhold til artikkel 1 nr. 5 i rammedirektivet, og 

ettersom tilbydere av nettgjestingstjenester i Unionen i 

henhold til denne forordning kan bli pålagt å endre sine 

nettgjestingstakster til sluttbrukere for å oppfylle 

kravene i denne forordning, bør slike endringer ikke 

medføre at mobiltelefonkunder gis rett til, i henhold til 

nasjonal lovgivning som innarbeider rammereglene av 

2002 for elektronisk kommunikasjon, å si opp sine 

avtaler. 

50) Denne forordning bør ikke berøre nyskapende tilbud til 

forbrukere som er gunstigere enn den midlertidige tale-, 

SMS- og data-eurotaksten som er fastsatt i denne 

forordning, men bør snarere fremme nyskapende tilbud 

til nettgjestingskunder til lavere takster, særlig som 

reaksjon på det ytterligere konkurransepresset som de 

strukturelle bestemmelsene i denne forordning skaper. I 

denne forordning er det ikke fastsatt krav om at 

nettgjestingspriser skal gjeninnføres i tilfeller der de er 

helt avskaffet, eller at eksisterende nettgjestingspriser 

skal økes til de øvre grensene for pristaket fastsatt i 

denne forordning.  
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51) Dersom de høyeste prisene ikke er uttrykt i euro, bør de 

første øvre grensene og de endrede verdiene for disse 

pristakene fastsettes i den aktuelle valutaen ved 

anvendelse av referansevekslingskursene offentliggjort i 

Den europeiske unions tidende på den dato som er angitt 

i denne forordning. Dersom det ikke har skjedd noen 

offentliggjøring på den fastsatte datoen, bør 

referansevekslingskursene være dem som 

offentliggjøres i det første nummeret av Den europeiske 

unions tidende etter nevnte dato som inneholder slike 

referansevekslingskurser. For å verne forbrukerne mot 

økende sluttbrukerpriser for regulerte nettgjestings-

tjenester (regulerte tale-, SMS- og datanett-

gjestingstjenester) som skyldes svingninger i 

referansevekslingskursen for andre valutaer enn euro, 

bør en medlemsstat som ikke har euro som valuta, 

benytte et gjennomsnitt av flere referanseveks-

lingskurser over tid ved fastsettelse av høyeste 

sluttbrukerpriser i sin valuta. 

52) Den praksis som visse mobilnettilbydere følger ved 

fakturering av nettgjestingsanrop i engrosleddet på 

grunnlag av en minsteperiode på opptil 60 sekunder, og 

ikke per sekund slik det er vanlig for andre 

samtrafikkpriser i engrosleddet, vrir konkurransen 

mellom disse tilbyderne og dem som benytter andre 

faktureringsmetoder, og undergraver en enhetlig 

anvendelse av de høyeste engrosprisene som innføres 

ved denne forordning. Dessuten medfører denne 

praksisen et tilleggsgebyr som øker engroskostnadene 

og dermed får negative følger for prisene på talebaserte 

nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet. Mobil-

nettilbyderne bør derfor være pålagt å fakturere per 

sekund for levering av regulerte nettgjestingsanrop i 

engrosleddet. 

53) ERG, forgjengeren til BEREC, har anslått at 

mobilnettilbydernes praksis med å bruke 

avregningsenheter på mer enn ett sekund ved 

fakturering av nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet 

har medført at en normal tale-eurotakstfaktura har økt 

med 24 % for foretatte anrop og 19 % for mottatte 

anrop. ERG har også fastslått at disse økningene utgjør 

en form for skjulte gebyrer, ettersom de ikke klart 

framgår for de fleste forbrukere. Derfor har ERG 

anbefalt hastetiltak for å ta hensyn til de forskjellige 

faktureringsmetodene i sluttbrukerleddet i forbindelse 

med tale-eurotaksten. 

54) I forordning (EF) nr. 717/2007 ble det fastsatt en felles 

metode for å sikre at nettgjestingskunder ikke betaler for 

høye priser for regulerte talebaserte nettgjestingsanrop, 

ved at det ble innført en eurotakst i Unionen, men 

mobilnettilbydernes bruk av forskjellige 

avregningsenheter undergraver en ensartet anvendelse 

av forordningen. Dette innebærer også at det, til tross 

for at nettgjestingstjenestene omfatter hele Unionen og 

går på tvers av landegrensene, er forskjellige måter å 

fakturere regulerte nettgjestingsanrop på, noe som vrir 

konkurransen på det indre marked. 

55) Det bør innføres et felles sett regler for 

avregningsenheter for tale-eurotakst i sluttbrukerleddet 

for ytterligere å styrke det indre marked og sikre samme 

vern i hele Unionen for forbrukere av 

nettgjestingstjenester i Unionen. 

56) Tilbydere av regulerte nettgjestingsanrop i 

sluttbrukerleddet bør derfor pålegges å fakturere sine 

kunder per sekund for alle anrop som omfattes av en 

tale-eurotakst, idet de imidlertid som eneste unntak bør 

ha mulighet til å kreve et gebyr for en innledende 

minsteperiode på høyst 30 sekunder for foretatte anrop. 

Dette vil gjøre det mulig for nettgjestingstilbyderne å 

dekke alle rimelige kostnader for oppsetting av samtaler 

og gi fleksibilitet til å konkurrere gjennom å tilby 

kortere minsteperioder for avregning. Når det gjelder 

mottatte tale-eurotakstanrop, er det ikke berettiget med 

en innledende minsteperiode, ettersom de underliggende 

engroskostnadene avregnes per sekund og alle særlige 

kostnader for oppsetting av samtale allerede er omfattet 

av mobiltermineringstaksten. 

57) Kundene bør ikke ha plikt til å betale for å motta 

talepostmeldinger i et besøkt nett, ettersom de ikke kan 

kontrollere varigheten av slike meldinger. Dette bør 

ikke berøre andre gjeldende priser for talepost, for 

eksempel priser for å høre på disse meldingene. 

58) Kunder som bor i grenseområder, bør ikke få 

unødvendig høye regninger på grunn av utilsiktet 

nettgjesting. Nettgjestingstilbydere bør derfor treffe 

rimelige tiltak for å verne kundene mot å bli belastet for 

nettgjesting når de befinner seg i sin egen medlemsstat. 

Dette bør omfatte egnede opplysningstiltak for å sette 

kundene i stand til aktivt å hindre slike tilfeller av 

utilsiktet nettgjesting. Nasjonale reguleringsmyndigheter 

bør være oppmerksomme på situasjoner der kundene må 

betale nettgjestingspriser selv om de fortsatt befinner 

seg i sin medlemsstat, og bør treffe egnede tiltak for å 

redusere problemet. 

59) Når det gjelder SMS-nettgjestingstjenester, er det, slik 

det er tilfellet med talebaserte nettgjestingsanrop, stor 

fare for at innføring av forpliktelser i engrosleddet alene 

ikke automatisk vil føre til lavere priser for 

sluttbrukerne. På den annen side kan tiltak for å sette 

ned sluttbrukerprisene uten samtidig å påvirke 

kostnadene i engrosleddet forbundet med levering av 

disse tjenestene, være til skade for noen, særlig mindre, 

nettgjestingstilbydere ved at faren for prispress økes.  
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60) På grunn av nettgjestingsmarkedets særskilte 

oppbygning og at markedet går på tvers av 

landegrensene, har rammereglene av 2002 for 

elektronisk kommunikasjon dessuten ikke gitt de 

nasjonale reguleringsmyndighetene et egnet verktøy til 

på en effektiv måte å løse de konkurranseproblemene 

som ligger til grunn for de høye engros- og 

sluttbrukerprisene for regulerte SMS-

nettgjestingstjenester. Dette fører til at det indre marked 

ikke virker på en tilfredsstillende måte, og det bør rettes 

på. 

61) Det bør derfor innføres lovfestede forpliktelser når det 

gjelder regulerte SMS-nettgjestingstjenester i 

engrosleddet, for å opprette et mer rimelig forhold 

mellom engrosprisene og de underliggende 

leveringskostnadene, og i sluttbrukerleddet i en 

overgangsperiode for å verne nettgjestingskundenes 

interesser inntil strukturtiltakene får virkning. 

62) Inntil strukturtiltakene har ført til tilstrekkelig 

konkurranse i markedet for nettgjestingstjenester, er den 

mest effektive og forholdsmessige metoden for å 

regulere prisnivået på regulerte nettgjestings-SMS-er i 

engrosleddet, at det på unionsplan fastsettes en høyeste 

gjennomsnittspris per SMS sendt fra et besøkt nett. Den 

gjennomsnittlige engrosprisen bør i et bestemt tidsrom 

gjelde mellom to tilbydere i Unionen, uansett hvem de 

er. 

63) De høyeste engrosprisene på regulerte SMS-

nettgjestingstjenester bør omfatte alle kostnader som 

påløper for tilbyderen av engrostjenesten, herunder blant 

annet kostnader for originering og overføring samt de 

udekkede kostnadene for terminering av nettgjestings-

SMS-er i det besøkte nettet. Engrostilbyderne av 

regulerte SMS-nettgjestingstjenester bør derfor forbys å 

innføre en særskilt pris for terminering av nettgjestings-

SMS-er i sitt nett, for å sikre en enhetlig anvendelse av 

reglene fastsatt i denne forordning. 

64) For å sikre at de høyeste prisene for 

SMS-nettgjestingstjenester i engrosleddet ligger 

nærmere de nivåene som avspeiler de underliggende 

leveringskostnadene, og at konkurranse kan utvikle seg i 

sluttbrukerleddet, bør de høyeste prisene for regulerte 

SMS-tjenester settes ned tilsvarende. 

65) I henhold til forordning (EF) nr. 544/2009 mangler de 

strukturelle elementene som kan åpne for konkurranse 

på markedet for nettgjestingstjenester, og den mest 

effektive og forholdsmessige metoden for å regulere 

prisnivået på regulerte nettgjestings-SMS-er i Unionen 

er derfor å innføre en forpliktelse for mobilnettilbydere 

til å tilby sine nettgjestingskunder en SMS-eurotakst 

som ikke overskrider en angitt høyeste pris. 

66) Inntil strukturtiltakene får virkning, bør den midlertidige 

SMS-eurotaksten holdes på et sikkerhetsnivå som dels 

sikrer at de eksisterende fordelene for forbrukerne beva

res, og dels sikrer nettgjestingstilbyderne en tilstrekkelig 

fortjenestemargin, samtidig som den står i et mer 

rimelig forhold til de underliggende 

leveringskostnadene. 

67) Den midlertidige SMS-eurotaksten som kan tilbys 

nettgjestingskunder, bør derfor avspeile en rimelig 

fortjenestemargin i forhold til kostnadene ved å tilby 

regulerte SMS-nettgjestingstjenester, samtidig som 

nettgjestingstilbyderne står fritt til å konkurrere ved å 

variere sine tilbud og tilpasse sin prisstruktur til 

markedsvilkårene og forbrukernes ønsker. Et slikt 

pristak bør fastsettes på et nivå som ikke fører til 

vridning av konkurransefordelene ved strukturtiltakene, 

og kan oppheves så snart strukturtiltakene får virkning. 

Denne reguleringsmetoden bør ikke få anvendelse på 

verdiøkende SMS-tjenester. 

68) Nettgjestingskunder bør ikke være forpliktet til å betale 

et tilleggsgebyr for å motta en regulert tekstmelding 

eller talepostmelding i et besøkt nett, ettersom slike 

termineringskostnader allerede dekkes gjennom den 

sluttbrukerprisen som kreves for å sende en 

tekstmelding eller talepostmelding ved nettgjesting. 

69) En SMS-eurotakst bør automatisk gjelde for alle 

nettgjestingskunder, både gamle og nye, som ikke 

uttrykkelig har valgt eller velger en særskilt takst for 

SMS-nettgjesting eller en nettgjestingspakke som 

omfatter regulerte SMS-nettgjestingstjenester. 

70) En SMS er en tekstmelding og skiller seg klart fra andre 

typer meldinger som multimediemeldinger eller e-

poster. For å sikre at denne forordning ikke mister sin 

virkning, og at dens mål nås fullt ut, bør alle endringer 

av de tekniske parametrene til en nettgjestings-SMS 

som ville skille den fra en innenlandsk tekstmelding, 

forbys. 

71) De opplysningene som er samlet inn av de nasjonale 

reguleringsmyndighetene, viser at de gjennomsnittlige 

engrosprisene for datanettgjestingstjenester som 

tilbydere av besøkte nett krever fra nettgjestingskunders 

nettgjestingstilbydere, fortsatt er høye. Selv om disse 

engrosprisene synes å være på vei nedover, er de fortsatt 

svært høye i forhold til underliggende kostnader. 

72) De fortsatt høye engrosprisnivåene på 

datanettgjestingstjenester skyldes først og fremst de 

høye engrosprisene som kreves av tilbydere av ikke-

foretrukne nett. Slike priser skyldes 

trafikkstyringsbegrensninger som ikke oppmuntrer 

tilbyderne til å redusere sine normale engrospriser 

ensidig, ettersom trafikken blir mottatt uansett hvilken 

pris som skal betales. Dette resulterer i ekstreme 

forskjeller i engroskostnadene. I noen tilfeller er 

engrosprisene for datanettgjesting i ikke-foretrukne nett 

seks ganger høyere enn i foretrukne nett. Disse urimelig 

høye engrosprisene for datanettgjestingstjenester fører 

til en klar vridning av konkurransevilkårene mellom 

tilbydere i Unionen, som undergraver muligheten for et 
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indre marked som virker på en tilfredsstillende måte. De 

begrenser også nettgjestingstilbydernes mulighet til å 

forutse sine engroskostnader og dermed tilby sine 

kunder oversiktlige og konkurransedyktige 

sluttbrukerprispakker. Med tanke på de nasjonale 

reguleringsmyndighetenes begrensede muligheter til å 

håndtere disse problemene på nasjonalt plan, bør det 

fastsettes en høyeste engrospris for 

datanettgjestingstjenester. Det bør derfor innføres 

lovfestede forpliktelser når det gjelder regulerte 

datanettgjestingstjenester i engrosleddet, for å opprette 

et mer rimelig forhold mellom engrosprisene og de 

underliggende leveringskostnadene, og i 

sluttbrukerleddet for å verne nettgjestingskundenes 

interesser. 

73) Nettgjestingstilbydere bør ikke kreve betaling av 

nettgjestingskunder for regulerte datanettgjestings-

tjenester så lenge nettgjestingskunden ikke har godkjent 

at tjenesten blir levert. 

74) Virkeområdet for denne forordning bør omfatte levering 

av datanettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet i 

Unionen. De særlige kjennetegnene ved markedene for 

nettgjestingstjenester, som var bakgrunnen for å vedta 

forordning (EF) nr. 717/2007 og innføre forpliktelser for 

mobilnettilbydere knyttet til levering av talebaserte 

nettgjestingsanrop og tekstmeldinger i Unionen, gjelder 

tilsvarende for levering av datanettgjestingstjenester i 

sluttbrukerleddet i Unionen. På samme måte som for 

talebaserte nettgjestingstjenester og SMS-

nettgjestingstjenester kjøpes ikke datanettgjestings-

tjenester for seg på nasjonalt plan, men utgjør en del av 

en mer omfattende pakke som sluttbrukeren kjøper av 

sin nettgjestingstilbyder, noe som begrenser 

konkurransen. På samme måte, og fordi de berørte 

tjenestene går på tvers av landegrensene, har de 

nasjonale reguleringsmyndighetene med ansvar for å 

verne og fremme interessene til mobiltelefonkunder som 

bor innenfor deres territorium, ikke mulighet til å 

kontrollere atferden til tilbyderne av det besøkte nettet, 

som befinner seg i en annen medlemsstat. 

75) Som for de reguleringstiltak som allerede gjelder for 

tale- og SMS-tjenester, vil den mest effektive og 

forholdsmessige metoden for å regulere 

sluttbrukerprisene for datanettgjestingstjenester i 

Unionen inntil strukturtiltakene har ført til tilstrekkelig 

konkurranse, i en overgangsperiode være å innføre en 

forpliktelse for nettgjestingstilbydere til å tilby sine 

nettgjestingskunder en midlertidig data-eurotakst som 

ikke overskrider en angitt høyeste pris. Data-eurotaksten 

bør holdes på et sikkerhetsnivå som dels sikrer 

forbrukervern inntil strukturtiltakene får virkning, og 

dels sikrer nettgjestingstilbyderne en tilstrekkelig 

fortjenestemargin, samtidig som den står i et mer 

rimelig forhold til de underliggende 

leveringskostnadene. 

76) Den midlertidige data-eurotaksten som kan tilbys 

nettgjestingskunder, bør derfor avspeile en rimelig 

fortjenestemargin i forhold til kostnadene ved å tilby en 

regulert datanettgjestingstjeneste, samtidig som 

tilbyderne står fritt til å konkurrere ved å variere sine 

tilbud og tilpasse sin prisstruktur til markedsvilkårene 

og forbrukernes ønsker. Slike pristak bør fastsettes på et 

nivå som ikke fører til vridning av konkurransefordelene 

ved strukturtiltakene, og kan oppheves så snart 

strukturtiltakene har begynt å gi konkrete og varige 

resultater til fordel for kundene. I betraktning av de 

forventede reduksjonene av de underliggende 

kostnadene for levering av datanettgjestingstjenester i 

sluttbrukerleddet, bør de høyeste regulerte prisene i den 

midlertidige data-eurotaksten settes ned gradvis på 

samme måte som for talebaserte nettgjestingstjenester 

og SMS-nettgjestingstjenester. 

77) En midlertidig data-eurotakst bør automatisk gjelde for 

alle nettgjestingskunder, både gamle og nye, som ikke 

uttrykkelig har valgt eller velger en særskilt takst for 

datanettgjesting eller en nettgjestingspakke som 

omfatter regulerte datanettgjestingstjenester. 

78) For å sikre at forbrukerne betaler for de datatjenestene 

de faktisk forbruker, og for å unngå at det oppstår 

problemer som dem som ble påvist med taletjenester 

etter innføringen av forordning (EF) nr. 717/2007, med 

skjulte kostnader for forbrukerne som følge av 

tilbydernes avregningsmetode, bør den midlertidige 

data-eurotaksten faktureres per kilobyte. Dette er 

forenlig med den avregningsmetoden som allerede 

gjelder i engrosleddet. 

79) Nettgjestingstilbydere kan tilby en rimelig, fast takst per 

måned uten øvre prisgrense, som inkluderer alt, og som 

kan omfatte all nettgjesting i Unionen. 

80) For å sikre at alle mobiltelefonbrukere kan dra nytte av 

bestemmelsene i denne forordning, bør de midlertidige 

kravene til fastsettelse av sluttbrukerpriser få anvendelse 

uansett om nettgjestingskundene har en avtale om 

forskuddsbetaling eller etterskuddsbetaling med sin 

nettgjestingstilbyder, og uansett om nettgjestings-

tilbyderen har sitt eget nett, er virtuell mobilnettilbyder 

eller er videreforhandler av mobiltelefontjenester.  
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81) Dersom tilbydere av mobiltelefontjenester i Unionen 

anser at fordelene ved samvirkingsevne og ende-til-

ende-forbindelser for deres kunder er truet som følge av 

at deres nettgjestingsavtaler med mobilnettilbydere i 

andre medlemsstater opphører eller står i fare for å 

opphøre, eller ikke er i stand til å tilby sine kunder 

tjenester i en annen medlemsstat fordi de ikke har en 

avtale med minst én nettilbyder i engrosleddet, bør de 

nasjonale reguleringsmyndighetene om nødvendig 

anvende sin myndighet i henhold til artikkel 5 i 

tilgangsdirektivet for å sikre hensiktsmessig tilgang og 

samtrafikk med sikte på å garantere en slik ende-til-

ende-forbindelse og samvirkingsevne mellom tjenester, 

samtidig som det tas hensyn til målene i artikkel 8 i 

rammedirektivet, særlig opprettelse av et indre marked 

for elektroniske kommunikasjonstjenester som fullt ut 

virker på en tilfredsstillende måte. 

82) For å gi økt åpenhet om sluttbrukerpriser for 

nettgjestingstjenester og for å hjelpe nettgjestingskunder 

med å treffe avgjørelser om bruken av sine mobilenheter 

når de er i utlandet, bør tilbydere av 

mobilkommunikasjonstjenester kostnadsfritt gi sine 

nettgjestingskunder opplysninger om hvilke 

nettgjestingspriser som gjelder for dem når de bruker 

nettgjestingstjenester i en besøkt medlemsstat. Ettersom 

visse kundegrupper kan være godt informert om 

nettgjestingsprisene, bør nettgjestingstilbyderne sørge 

for at kundene på en enkel måte kan velge bort denne 

automatiske meldingstjenesten. Dessuten bør tilbyderne 

på anmodning aktivt og kostnadsfritt gi sine kunder, 

forutsatt at sistnevnte befinner seg i Unionen, 

tilleggsopplysninger om dataprisen per minutt, per 

tekstmelding eller per megabyte (inklusive mva.) for å 

foreta eller motta taleanrop, og også for å sende og 

motta SMS og MMS, samt for andre 

datakommunikasjonstjenester i den besøkte 

medlemsstaten. 

83) Kravet om åpenhet innebærer også at tilbyderne må gi 

opplysninger om nettgjestingsprisene, særlig om tale-, 

SMS- og data-eurotaksten og den faste taksten som 

inkluderer alt, dersom de tilbyr en slik, når det tegnes 

abonnement og hver gang nettgjestingsprisene endres. 

Nettgjestingstilbyderne bør opplyse om 

nettgjestingspriser på en hensiktsmessig måte, for 

eksempel via regninger, Internett, TV-reklame eller 

direktereklame. Alle opplysninger og tilbud bør være 

klare, forståelige og sammenlignbare og være åpne når 

det gjelder priser og tjenestenes egenskaper. Reklame 

for nettgjestingstilbud og markedsføring overfor 

kundene bør være fullt ut i samsvar med regelverk for 

forbrukervern, særlig europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2005/29/EF av 11. mai 2005 om foretaks 

urimelige handelspraksis overfor forbrukere i det indre 

marked («direktivet om urimelig handelspraksis»)(1). 

  

(1) EUT L 149 av 11.6.2005, s. 22. 

Nettgjestingstilbyderne bør sørge for at alle 

nettgjestingskunder kjenner til at det finnes regulerte 

takster for det aktuelle tidsrom, og bør sende dem en 

klar og objektiv skriftlig underretning med beskrivelse 

av vilkårene for tale-, SMS- og data-eurotaksten og 

retten til å bytte til og fra den. 

84) Det bør dessuten innføres tiltak for øke åpenheten om 

sluttbrukerprisene for alle datanettgjestingstjenester, 

særlig for å fjerne problemet med uventet høye 

regninger, som utgjør en hindring for at det indre 

marked skal virke på en tilfredsstillende måte, samt for 

å gi nettgjestingskunder det verktøyet de trenger for å 

overvåke og kontrollere sine utgifter til 

datanettgjestingstjenester. Det bør heller ikke være noen 

hindringer for nye anvendelser eller ny teknologi som 

kan erstatte eller utgjøre et alternativ til 

nettgjestingstjenester, for eksempel Wi-Fi. 

85) Særlig bør nettgjestingstilbyderne sørge for at deres 

nettgjestingskunder kostnadsfritt får individuelle 

opplysninger om hvilke priser de skal betale for levering 

av datanettgjestingstjenester, hver gang de begynner å 

benytte en datanettgjestingstjeneste ved ankomst til en 

annen stat. Disse opplysningene bør overføres til deres 

mobilenhet på en slik måte at de er lette å motta og 

forstå, og slik at det er lett å få tilgang til dem på et 

senere tidspunkt. 

86) For å gjøre det lettere for kundene å forstå de 

økonomiske følgene av å bruke 

datanettgjestingstjenester og gi dem mulighet til å 

overvåke og kontrollere sine utgifter, bør 

nettgjestingstilbydere både før og etter at det er inngått 

en avtale, holde sine kunder tilstrekkelig informert om 

priser for regulerte datanettgjestingstjenester. Slike 

opplysninger kan omfatte eksempler på tilnærmet 

mengde data som brukes ved for eksempel sending av e-

post eller et bilde, nettlesing og bruk av 

mobilprogrammer. 

87) Dessuten bør nettgjestingstilbyderne, for å unngå 

uventet høye regninger, fastsette én eller flere 

kostnadsgrenser og/eller volumgrenser for utestående 

kostnader for datanettgjestingstjenester, uttrykt i den 

valuta som kunden faktureres i, som de bør tilby alle 

sine nettgjestingskunder kostnadsfritt, samtidig som det 

sendes en passende melding i et medieformat som gjør 

det mulig å hente den fram igjen senere, når den øvre 

grensen snart er nådd. Når den øvre grensen er nådd, bør 

kundene ikke lenger motta eller bli fakturert for 

tjenestene, med mindre de uttrykkelig ber om fortsatt 

levering av tjenestene i samsvar med de bestemmelser 

og vilkår som er angitt i meldingen. I så fall bør de 

kostnadsfritt motta bekreftelse i et medieformat som 

gjør det mulig å hente meldingen fram igjen på et senere 

tidspunkt. Nettgjestingskunder bør gis mulighet til å 

velge en av disse kostnadsgrensene eller volumgrensene 
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innenfor et rimelig tidsrom, eller velge ikke å ha en slik 

grense. Dersom kundene ikke angir noe annet, bør de 

omfattes av en ordning med en standardgrense. 

88) Disse tiltakene for å øke åpenheten bør ses som 

minstekrav til vern av nettgjestingskunder og bør ikke 

hindre nettgjestingstilbydere i å tilby sine kunder en 

rekke andre funksjoner som kan hjelpe dem til å forutse 

og kontrollere sine utgifter til datanettgjestingstjenester. 

Mange nettgjestingstilbydere utvikler for eksempel nye 

nettgjestingstilbud til faste sluttbrukerpriser som gir 

mulighet til datanettgjesting til en fast pris i et bestemt 

tidsrom innenfor et volum som begrenses til «normal 

bruk». Nettgjestingstilbyderne utvikler også systemer 

som gjør det mulig for deres nettgjestingskunder å få 

ajourførte opplysninger i sanntid om sine samlede 

utestående kostnader for datanettgjesting. For å sikre at 

det indre marked virker på en tilfredsstillende måte, bør 

denne utviklingen på hjemmemarkedene avspeiles i de 

harmoniserte reglene. 

89) Kunder med forhåndsbetalte abonnementer kan også 

oppleve å få uventet høye regninger for bruk av 

datanettgjestingstjenester. Av den grunn bør 

bestemmelsene om en øvre grense også gjelde for disse 

kundene. 

90) Det er vesentlige forskjeller mellom regulerte 

nettgjestingstakster i Unionen og nettgjestingstakster 

som gjelder for kundene når de reiser utenfor Unionen, 

som er betydelig høyere enn prisene i Unionen. I 

mangel av en ensartet tilnærming med hensyn til tiltak 

for å øke åpenheten og sikkerheten ved nettgjesting 

utenfor Unionen er ikke forbrukerne trygge på sine 

rettigheter og skremmes ofte fra å bruke mobiltjenester 

når de er i utlandet. Oversiktlige opplysninger til 

forbrukerne bør ikke bare være til hjelp for dem når de 

skal avgjøre hvordan de skal bruke sine mobilenheter på 

reise i utlandet (både i og utenfor Unionen), men kan 

også være til hjelp når de skal velge mellom 

nettgjestingstilbydere. Det er derfor nødvendig å 

håndtere problemet med manglende åpenhet og 

forbrukervern ved å anvende visse tiltak for å øke 

åpenheten og sikkerheten også på nettgjestingstjenester 

som leveres utenfor Unionen. Disse tiltakene ville 

fremme konkurransen og bedre det indre markeds 

virkemåte. 

91) Dersom tilbyderen av det besøkte nettet i den besøkte 

staten utenfor Unionen ikke tillater at 

nettgjestingstilbyderen overvåker sine kunders bruk i 

sanntid, bør nettgjestingstilbyderen ikke ha plikt til å 

sørge for kostnadsgrenser eller volumgrenser for å sikre 

kundene. 

92) De nasjonale reguleringsmyndighetene med ansvar for å 

utføre de oppgavene som følger av rammereglene av 

2002 for elektronisk kommunikasjon, bør ha den 

nødvendige myndighet til å overvåke og håndheve 

forpliktelsene i denne forordning på sitt territorium. De 

bør også overvåke prisutviklingen for tale- og 

datatjenester for nettgjestingskunder i Unionen, 

herunder eventuelt de særlige kostnadene forbundet med 

nettgjestingsanrop foretatt eller mottatt i Unionens mest 

fjerntliggende regioner og behovet for å sikre at disse 

kostnadene i tilstrekkelig grad kan dekkes på 

engrosmarkedet, samt at trafikkstyringsmetoder ikke 

brukes for å begrense valgmulighetene til skade for 

kundene. De bør sørge for at berørte parter får tilgang til 

ajourførte opplysninger om anvendelsen av denne 

forordning, og offentliggjøre resultatene av denne 

overvåkingen hver sjette måned. Opplysningene bør 

deles opp på foretakskunder, kunder med forhåndsbetalt 

abonnement og kunder med etterskuddsbetalt 

abonnement. 

93) For innenlandsk nettgjesting i Unionens mest 

fjerntliggende regioner der mobiltelefontillatelsene 

avviker fra dem som tildeles i resten av det nasjonale 

territoriet, kan det være fordelaktig med 

takstnedsettelser som tilsvarer dem som gjelder i det 

indre marked for nettgjestingstjenester. 

Gjennomføringen av denne forordning bør ikke føre til 

at kunder som benytter nasjonale nettgjestingstjenester, 

blir dårligere stilt prismessig enn kunder som benytter 

nettgjestingstjenester i Unionen. Nasjonale myndigheter 

kan derfor treffe tilleggstiltak som er i samsvar med 

unionsretten. 

94) Når medlemsstatene fastsetter reglene for sanksjoner 

som får anvendelse ved overtredelse av denne 

forordning, bør de blant annet ta hensyn til 

nettgjestingstilbydernes mulighet til å kompensere 

kundene for eventuelle forsinkelser eller hindringer i 

forbindelse med at de skal bytte til en annen 

nettgjestingstilbyder, i samsvar med medlemsstatenes 

nasjonale lovgivning. 

95) Ettersom målene for denne forordning, som er å innføre 

en felles metode for å sikre at brukere av offentlige 

mobilkommunikasjonsnett på reise i Unionen ikke 

betaler for høye priser for nettgjestingstjenester i 

Unionen, og på den måten oppnå et høyt nivå for 

forbrukervern samtidig som konkurransen mellom 

nettgjestingstilbyderne økes, ikke kan nås i tilstrekkelig 

grad av medlemsstatene på en sikker og enhetlig måte 

og til rett tid, og derfor bedre kan nås på unionsplan, kan 
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Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet 

som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske 

union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet 

fastsatt i nevnte artikkel går denne forordning ikke 

lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene. 

96) Lovfestede forpliktelser med hensyn til engrospriser for 

tale-, SMS- og datanettgjestingstjenester bør beholdes 

inntil strukturtiltakene har fått virkning og konkurransen 

på engrosmarkedene har utviklet seg tilstrekkelig. 

Dessuten viser markedsutviklingen for tiden at 

datatjenester gradvis vil bli det mest betydningsfulle 

segmentet innenfor mobiltjenester, og 

datanettgjestingstjenestene i engrosleddet er også de 

mest dynamiske tjenestene, med priser som ligger 

relativt langt under gjeldende regulerte takster. 

97) Pristakene i sluttbrukerleddet bør fastsettes på et nivå 

som er tilstrekkelig høyt til at det ikke fører til vridning 

av de mulige konkurransefordelene ved 

strukturtiltakene, og kan oppheves helt så snart 

strukturtiltakene får virkning og har muliggjort utvikling 

av et virkelig indre marked. Pristak i sluttbrukerleddet 

bør derfor senkes gradvis og deretter avskaffes. 

98) Kommisjonen bør vurdere hvor virkningsfull denne 

forordning er, sett i forhold til dens mål og dens bidrag 

til gjennomføringen av rammereglene av 2002 for 

elektronisk kommunikasjon og til et indre marked som 

virker på en tilfredsstillende måte. I denne sammenheng 

bør Kommisjonen vurdere forordningens innvirkning på 

den konkurransemessige stillingen til mobil-

kommunikasjonstilbydere av forskjellig størrelse og fra 

forskjellige deler av Unionen, utviklingen, tendensene 

og åpenheten innenfor sluttbruker- og engrospriser, 

disses forhold til de faktiske kostnadene, i hvilket 

omfang de vurderingene som er gjort i 

konsekvensanalysen som ledsaget denne forordning, er 

blitt bekreftet, kostnader for å overholde bestemmelsene 

samt virkningene på investeringene. Kommisjonen bør 

også, i lys av den tekniske utvikling, vurdere tilgangen 

til og kvaliteten på tjenester som utgjør et alternativ til 

nettgjesting (for eksempel tilgang via Wi-Fi). 

99) Lovfestede forpliktelser med hensyn til engros- og 

sluttbrukerpriser for tale-, SMS- og 

datanettgjestingstjenester bør beholdes for å sikre 

forbrukerne så lenge konkurransen i sluttbruker- og 

engrosleddet ikke er fullt utviklet. For det formål bør 

Kommisjonen innen 30. juni 2016 vurdere om målene i 

denne forordning er nådd, herunder om strukturtiltakene 

er helt gjennomført og konkurransen har utviklet seg 

tilstrekkelig i det indre marked for nettgjestingstjenester. 

Dersom Kommisjonen konkluderer med at 

konkurransen ikke har utviklet seg tilstrekkelig, bør 

Kommisjonen framlegge egnede forslag for 

Europaparlamentet og Rådet for å sørge for at 

forbrukerne er tilstrekkelig sikret fra 2017. 

100) For å sikre kontinuerlig overvåking av nettgjestings-

tjenester i Unionen bør Kommisjonen etter ovennevnte 

vurdering annethvert år framlegge for 

Europaparlamentet og Rådet en rapport som omfatter et 

generelt sammendrag av den seneste utviklingen 

innenfor nettgjestingstjenester og en foreløpig vurdering 

av utviklingen i retning av å nå målene i denne 

forordning og av andre muligheter for å nå disse 

målene — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. Ved denne forordning innføres en felles metode for å sikre 

at brukere av offentlige mobilkommunikasjonsnett på reise i 

Unionen ikke betaler for høye priser for nettgjestingstjenester i 

Unionen, sammenlignet med konkurranseutsatte nasjonale 

priser, når de foretar eller mottar anrop, når de sender eller 

mottar tekstmeldinger og når de bruker pakkesvitsjede 

datakommunikasjonstjenester, og metoden skal på den måten 

bidra til at det indre marked virker på en tilfredsstillende måte 

samtidig som det oppnås et høyt nivå for forbrukervern, 

fremme konkurranse og åpenhet i markedet og oppmuntre til 

både nyskaping og valgmuligheter for forbrukerne. 

I denne forordning fastsettes regler som gjør det mulig å selge 

regulerte nettgjestingstjenester atskilt fra innenlandske 

mobilkommunikasjonstjenester, og det fastsettes vilkår for 

tilgang i engrosleddet til offentlige mobilkommunikasjonsnett 

med sikte på levering av regulerte nettgjestingstjenester. I 

forordningen fastsettes dessuten midlertidige regler for de 

prisene mobilnettilbydere kan kreve for levering av 

nettgjestingstjenester for taleanrop som origineres og 

termineres i Unionen, og tekstmeldinger som sendes og mottas i 

Unionen, samt for pakkesvitsjede datakommunikasjonstjenester 

som benyttes av nettgjestingskunder mens de gjester et 

mobilkommunikasjonsnett i Unionen. Den får anvendelse både 

på priser som kreves av nettilbydere i engrosleddet, og på priser 

som kreves av nettgjestingstilbydere i sluttbrukerleddet. 

2. Atskilt salg av regulerte nettgjestingstjenester fra 

innenlandske mobilkommunikasjonstjenester er et nødvendig, 

midlertidig skritt for å øke konkurransen slik at 

nettgjestingstakstene for kundene senkes med sikte på å skape 

et indre marked for mobilkommunikasjonstjenester der det til 

sist ikke lenger skal skilles mellom innenlandske takster og 

nettgjestingstakster. 

3. I denne forordning fastsettes det også regler som skal gi 

økt åpenhet om priser og bedre tilgang til opplysninger om 

priser for brukere av nettgjestingstjenester. 

4. Denne forordning utgjør et særlig tiltak i henhold til 

artikkel 1 nr. 5 i rammedirektivet.  
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5. De høyeste prisene fastsatt i denne forordning er uttrykt i 

euro. 

6. Når de høyeste prisene i henhold til artikkel 7, 9 og 12 

angis i andre valutaer enn euro, skal de første øvre grensene i 

henhold til disse artiklene fastsettes i disse valutaene ved 

anvendelse av referansevekslingskursene offentliggjort 1. mai 

2012 av Den europeiske sentralbank i Den europeiske unions 

tidende. 

Ved senere bestemmelse av de øvre grensene fastsatt i 

artikkel 7 nr. 2, artikkel 9 nr. 1 og artikkel 12 nr. 1 skal de 

endrede verdiene fastsettes ved anvendelse av 

referansevekslingskursene offentliggjort 1. mai i det aktuelle 

kalenderåret. Når det gjelder de høyeste prisene i henhold til 

artikkel 7 nr. 2, artikkel 9 nr. 1 og artikkel 12 nr. 1, skal 

grensene i andre valutaer enn euro revideres årlig fra 2015. De 

grensene i disse valutaene som årlig er revidert, skal gjelde fra 

1. juli ved anvendelse av referansevekslingskursene 

offentliggjort 1. mai samme år. 

7. Når de høyeste prisene i henhold til artikkel 8, 10 og 13 

angis i andre valutaer enn euro, skal de første øvre grensene i 

henhold til disse artiklene fastsettes i disse valutaene ved 

anvendelse av referansevekslingskursene offentliggjort 1. mars, 

1. april og 1. mai 2012 av Den europeiske sentralbank i Den 

europeiske unions tidende. 

Ved senere bestemmelse av de øvre grensene fastsatt i 

artikkel 8 nr. 2, artikkel 10 nr. 2 og artikkel 13 nr. 2 skal de 

endrede verdiene fastsettes ved anvendelse av de 

referansevekslingskursene offentliggjort 1. mars, 1. april og 

1. mai i det aktuelle kalenderåret. Når det gjelder de høyeste 

prisene i henhold til i artikkel 8 nr. 2, artikkel 10 nr. 2 og 

artikkel 13 nr. 2, skal grensene i andre valutaer enn euro 

revideres årlig fra 2015. De grensene i disse valutaene som årlig 

er revidert, skal gjelde fra 1. juli ved anvendelse 

referansevekslingskursene offentliggjort 1. mars, 1. april og 

1. mai samme år. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

1. I denne forordning får definisjonene fastsatt i artikkel 2 i 

tilgangsdirektivet, artikkel 2 i rammedirektivet og artikkel 2 i 

direktivet om leveringspliktige tjenester anvendelse. 

2. I tillegg til at definisjonene nevnt i nr. 1 får anvendelse, 

menes med: 

a) «nettgjestingstilbyder» et foretak som leverer regulerte 

nettgjestingstjenester til en nettgjestingskunde, 

b) «innenlandsk tilbyder» et foretak som leverer innenlandske 

mobilkommunikasjonstjenester til en nettgjestingskunde, 

c) «alternativ nettgjestingstilbyder» en annen 

nettgjestingstilbyder enn den innenlandske tilbyderen, 

d) «hjemmenett» et offentlig mobilkommunikasjonsnett i en 

medlemsstat, som brukes av en nettgjestingstilbyder til 

levering av regulerte nettgjestingstjenester i 

sluttbrukerleddet til en nettgjestingskunde, 

e) «besøkt nett» et jordbasert offentlig 

mobilkommunikasjonsnett i en annen medlemsstat enn den 

der nettgjestingskundens innenlandske tilbyder er, som gir 

en nettgjestingskunde mulighet til å foreta eller motta 

anrop, sende eller motta tekstmeldinger eller bruke 

pakkesvitsjet datakommunikasjon på grunnlag av en avtale 

med tilbyderen av hjemmenettet, 

f) «nettgjesting i Unionen» en nettgjestingskundes bruk av en 

mobilenhet for å foreta eller motta anrop innenfor Unionen, 

sende eller motta tekstmeldinger innenfor Unionen eller 

bruke pakkesvitsjet datakommunikasjon mens 

vedkommende befinner seg i en annen medlemsstat enn den 

der nettet til den innenlandske tilbyderen er, på grunnlag av 

en avtale mellom tilbyderen av hjemmenettet og tilbyderen 

av det besøkte nettet, 

g) «nettgjestingskunde» en kunde hos en tilbyder av regulerte 

nettgjestingstjenester via et jordbasert offentlig 

mobilkommunikasjonsnett i Unionen, med en kontrakt eller 

avtale med nettgjestingstilbyderen som gjør nettgjesting i 

Unionen mulig, 

h) «regulert nettgjestingsanrop» et mobiltelefonanrop foretatt 

av en nettgjestingskunde, originert i et besøkt nett og 

terminert i et offentlig kommunikasjonsnett i Unionen, eller 

mottatt av en nettgjestingskunde, originert i et offentlig 

kommunikasjonsnett i Unionen og terminert i et besøkt 

nett, 

i) «tale-eurotakst» enhver takst som ikke overskrider den 

høyeste prisen fastsatt i artikkel 8, som en 

nettgjestingstilbyder kan kreve for å levere regulerte 

nettgjestingsanrop i samsvar med nevnte artikkel, 

j) «SMS» en tekstmelding som hovedsakelig består av 

alfabetiske og/eller numeriske tegn, og som kan sendes 

mellom mobilnumre og/eller faste numre som er tildelt i 

henhold til nasjonale nummerplaner, 

k) «regulert nettgjestings-SMS» en SMS sendt av en 

nettgjestingskunde, originert i et besøkt nett og terminert i 

et offentlig kommunikasjonsnett i Unionen, eller mottatt av 

en nettgjestingskunde, originert i et offentlig 

kommunikasjonsnett i Unionen og terminert i et besøkt 

nett,  



27.4.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 26/331 

 

l) «SMS-eurotakst» enhver takst som ikke overskrider den 

høyeste prisen fastsatt i artikkel 10, som en 

nettgjestingstilbyder kan kreve for å levere regulerte 

nettgjestings-SMS-er i samsvar med nevnte artikkel, 

m) «regulert datanettgjestingstjeneste» en nettgjestingstjeneste 

som gjør det mulig for en nettgjestingskunde å bruke 

pakkesvitsjet datakommunikasjon ved hjelp av en 

mobilenhet som er tilknyttet et besøkt nett. En regulert 

datanettgjestingstjeneste omfatter ikke overføring eller 

mottak av regulerte nettgjestingsanrop eller 

tekstmeldinger, men omfatter overføring og mottak av 

multimediemeldinger, 

n) «data-eurotakst» enhver takst som ikke overskrider den 

høyeste prisen fastsatt i artikkel 13, som en 

nettgjestingstilbyder kan kreve for å levere regulerte 

datanettgjestingstjenester i samsvar med nevnte artikkel, 

o) «tilgang til nettgjestingstjenester i engrosleddet» direkte 

tilgang til nettgjestingstjenester i engrosleddet eller tilgang 

til videresalg av nettgjestingstjenester i engrosleddet, 

p) «direkte tilgang til nettgjestingstjenester i engrosleddet» at 

en mobilnettilbyder stiller til rådighet ressurser og/eller 

tjenester for et annet foretak på fastsatte vilkår for at det 

andre foretaket skal levere regulerte nettgjestingstjenester 

til nettgjestingskunder, 

q) «tilgang til videresalg av nettgjestingstjenester i 

engrosleddet» levering av nettgjestingstjenester i 

engrosleddet fra en annen mobilnettilbyder enn tilbyderen 

av det besøkte nettet, til et annet foretak for at det andre 

foretaket skal levere regulerte nettgjestingstjenester til 

nettgjestingskunder. 

Artikkel 3 

Tilgang til nettgjestingstjenester i engrosleddet 

1. Mobilnettilbydere skal imøtekomme alle rimelige 

anmodninger om tilgang til nettgjestingstjenester i 

engrosleddet. 

2. Mobilnettilbydere kan avslå anmodninger om tilgang til 

nettgjestingstjenester i engrosleddet bare på grunnlag av 

objektive kriterier. 

3. Tilgang til nettgjestingstjenester i engrosleddet skal 

omfatte tilgang til alle nettdeler og tilhørende ressurser, 

relevante tjenester og programvare- og informasjonssystemer 

som er nødvendige for levering av regulerte 

nettgjestingstjenester til kunder. 

4. Reglene for priser for regulerte nettgjestingstjenester i 

engrosleddet fastsatt i artikkel 7, 9 og 12 får anvendelse på 

levering av tilgang til alle deler av nettgjestingstjenester i 

engrosleddet som nevnt i nr. 3. 

Med forbehold for første ledd kan mobilnettilbydere når det 

gjelder tilgang til videresalg av nettgjestingstjenester i 

engrosleddet, kreve rettferdige og rimelige priser for deler som 

ikke omfattes av nr. 3. 

5. Mobilnettilbydere skal offentliggjøre et standardtilbud der 

det tas hensyn til BERECs retningslinjer nevnt i nr. 8, og gjøre 

det tilgjengelig for foretak som anmoder om tilgang til 

nettgjestingstjenester i engrosleddet. Mobilnettilbydere skal gi 

foretak som anmoder om tilgang, et utkast til avtale om slik 

tilgang i samsvar med denne artikkel senest én måned etter at 

mobilnettilbyderen først mottok anmodningen. Tilgang til 

nettgjestingstjenester i engrosleddet skal gis innen et rimelig 

tidsrom som ikke overskrider tre måneder fra avtaleinngåelsen. 

Mobilnettilbydere som mottar en anmodning om tilgang til 

nettgjestingstjenester i engrosleddet, og foretak som anmoder 

om slik tilgang, skal forhandle i god tro. 

6. Standardtilbudet nevnt i nr. 5 skal være tilstrekkelig 

detaljert og omfatte alle deler som er nødvendige for tilgang til 

nettgjestingstjenester i engrosleddet som nevnt i nr. 3, og gi en 

beskrivelse av tilbud som er relevante for tilgangen til 

nettgjestingstjenester i engrosleddet og tilgangen til videresalg 

av nettgjestingstjenester i engrosleddet, samt tilhørende vilkår. 

Nasjonale reguleringsmyndigheter skal om nødvendig pålegge 

endringer i standardtilbud for å sikre at forpliktelsene fastsatt i 

denne artikkel overholdes. 

7. Dersom foretaket som anmoder om tilgang, ønsker å 

innlede markedsmessige forhandlinger for også å inkludere 

deler som ikke er dekket av standardtilbudet, skal 

mobilnettilbyderne svare på en slik anmodning innen et rimelig 

tidsrom som ikke overskrider to måneder etter at de først 

mottok den. I forbindelse med dette nummer får nr. 2 og 5 ikke 

anvendelse. 

8. For å bidra til en ensartet anvendelse av denne artikkel 

skal BEREC innen 30. september 2012 etter samråd med de 

berørte parter og i nært samarbeid med Kommisjonen fastsette 

retningslinjer for tilgang til nettgjestingstjenester i engrosleddet. 

9. Nr. 5-7 får anvendelse fra 1. januar 2013. 

Artikkel 4 

Atskilt salg av regulerte nettgjestingstjenester i 

sluttbrukerleddet 

1. Innenlandske tilbydere skal gi sine kunder mulighet til 

tilgang til tale-, SMS- og datanettgjestingstjenester som leveres 

som en pakke av en alternativ nettgjestingstilbyder. 

Verken innenlandske tilbydere eller nettgjestingstilbydere skal 

hindre kunder i å få tilgang til regulerte 

datanettgjestingstjenester som tilbys direkte i et besøkt nett av 

en alternativ nettgjestingstilbyder.  
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2. Nettgjestingskunder skal ha rett til å bytte 

nettgjestingstilbyder når som helst. Når en nettgjestingskunde 

velger å bytte nettgjestingstilbyder, skal byttet gjennomføres 

uten unødig opphold og uansett i løpet av et kortest mulig 

tidsrom, avhengig av den tekniske løsningen som velges for 

gjennomføring av det atskilte salget av regulerte 

nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet, som ikke under noen 

omstendighet skal overskride tre virkedager fra inngåelsen av 

avtalen med den nye nettgjestingstilbyderen. 

3. Byttet til en alternativ nettgjestingstilbyder eller mellom 

nettgjestingstilbydere skal være kostnadsfritt for kundene og 

skal være mulig i forbindelse med en hvilken som helst 

takstplan. Det skal ikke være tilknyttet et abonnement eller 

andre faste eller regelmessige tilleggskostnader forbundet med 

andre deler av abonnementet enn nettgjesting, sammenlignet 

med de vilkårene som gjaldt før byttet. 

4. Innenlandske tilbydere skal opplyse sine 

nettgjestingskunder på en klar, forståelig og lett tilgjengelig 

måte om muligheten til å velge tjenester nevnt i nr. 1 første 

ledd. 

Ved inngåelse eller fornyelse av en avtale om 

mobilkommunikasjonstjenester skal innenlandske tilbydere 

særlig gi hver enkelt av sine kunder alle opplysninger om 

muligheten til å velge en alternativ nettgjestingstilbyder, og skal 

ikke hindre inngåelse av en avtale med en alternativ 

nettgjestingstilbyder. Kunder som inngår en avtale med en 

innenlandsk tilbyder om regulerte nettgjestingstjenester, skal 

uttrykkelig bekrefte at de har blitt opplyst om en slik mulighet. 

En innenlandsk tilbyder skal ikke hindre, fraråde eller 

avskrekke detaljister som tjener som den innenlandske 

tilbyderens utsalgssted, fra å tilby avtaler om atskilte 

nettgjestingstjenester med alternative nettgjestingstilbydere. 

5. De tekniske egenskapene ved regulerte 

nettgjestingstjenester skal ikke endres på en slik måte at de 

skiller seg fra de tekniske egenskapene ved regulerte 

nettgjestingstjenester, herunder kvalitetsparametrer, som ble 

levert kunden før byttet. Når byttet ikke omfatter alle de 

regulerte nettgjestingstjenestene, skal de tjenestene som ikke er 

byttet, fortsatt leveres til samme pris og så langt det er mulig 

med samme tekniske egenskaper, herunder kvalitetsparametrer. 

6. Denne artikkel får anvendelse fra 1. juli 2014. 

Artikkel 5 

Gjennomføring av atskilt salg av regulerte 

nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet 

1. Innenlandske tilbydere skal gjennomføre det atskilte 

salget av regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet som 

fastsatt i artikkel 4 slik at kundene kan bruke innenlandske 

mobilkommunikasjonstjenester og atskilte regulerte 

nettgjestingstjenester. Innenlandske tilbydere skal imøtekomme 

alle rimelige anmodninger om tilgang til ressurser og tilhørende 

støttetjenester som er relevante for det atskilte salget av 

regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet. Tilgang til 

ressurser og støttetjenester som er nødvendige for det atskilte 

salget av regulerte nettgjestingstjenester, herunder 

brukerautentiseringstjenester, skal være kostnadsfri og ikke 

medføre noen direkte utgifter for kundene. 

2. For å sikre en ensartet og samtidig gjennomføring av det 

atskilte salget av regulerte nettgjestingstjenester i hele Unionen 

skal Kommisjonen ved hjelp av gjennomføringsrettsakter og 

etter samråd med BEREC innen 31. desember 2012 vedta 

nærmere regler for opplysningsplikten fastsatt i artikkel 4 nr. 4 

og for en teknisk løsning for atskilt salg av regulerte 

nettgjestingstjenester. Disse gjennomføringsrettsaktene skal 

vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i 

artikkel 6 nr. 2 og får anvendelse fra 1. juli 2014. 

3. Den tekniske løsningen for gjennomføring av det atskilte 

salget av regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet skal 

oppfylle følgende kriterier: 

a) forbrukervennlighet, særlig mulighet for kundene til enkelt 

og raskt å bytte til en alternativ nettgjestingstilbyder mens 

de beholder sitt mobilnummer og kan bruke samme 

mobilenhet, 

b) mulighet til å tilfredsstille alle typer etterspørsel fra 

forbrukerne på konkurransedyktige vilkår, herunder 

intensiv bruk av datatjenester, 

c) evne til effektivt å fremme konkurranse, samtidig som det 

tas hensyn til tilbydernes mulighet til å utnytte sin 

infrastruktur og sine forretningsavtaler, 

d) kostnadseffektivitet, samtidig som det tas hensyn til 

kostnadsdeling mellom innenlandske tilbydere og 

alternative nettgjestingstilbydere, 

e) evne til å sikre at forpliktelsene nevnt i artikkel 4 nr. 1 

overholdes på en effektiv måte, 

f) tillate størst mulig grad av samvirkingsevne, 

g) brukervennlighet, særlig med hensyn til kunders tekniske 

håndtering av mobilenheten ved bytte av nett, 

h) sikre at kunder fra Unionen ikke hindres i nettgjesting i 

tredjestater, eller at kunder fra tredjestater ikke hindres i 

nettgjesting i Unionen, 

i) sikre at personvernregler og regler for personopplysninger, 

nettsikkerhet og -integritet samt åpenhet som kreves i 

henhold til rammedirektivet og særdirektivene, overholdes, 

j) ta hensyn til nasjonale reguleringsmyndigheters fremming 

av sluttbrukeres mulighet til å få tilgang til og formidle 

opplysninger og benytte programmer og tjenester etter eget 

valg, i samsvar med artikkel 8 nr. 4 bokstav g) i 

rammedirektivet, 

k) sikre at tilbyderne anvender tilsvarende vilkår under 

tilsvarende forhold.  
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4. Den tekniske løsningen kan kombinere ett eller flere 

tekniske tiltak for å overholde kriteriene fastsatt i nr. 3. 

5. Om nødvendig skal Kommisjonen gi et europeisk 

standardiseringsorgan i oppdrag å tilpasse de relevante 

standardene som er nødvendige for en harmonisert 

gjennomføring av det atskilte salget av regulerte 

nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet. 

6. Nr. 1, 3, 4 og 5 i denne artikkel får anvendelse fra 1. juli 

2014. 

Artikkel 6  

Komitéframgangsmåte 

1. Kommisjonen skal bistås av Kommunikasjonskomiteen 

nedsatt ved artikkel 22 i rammedirektivet. Denne komiteen skal 

være en komité i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning 

(EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

Artikkel 7 

Engrospriser for regulerte nettgjestingsanrop 

1. Den gjennomsnittlige engrosprisen som tilbyderen av et 

besøkt nett kan kreve av en kundes nettgjestingstilbyder for et 

regulert nettgjestingsanrop originert i det besøkte nettet, 

inklusive blant annet kostnader for originering, overføring og 

terminering, skal ikke overskride 0,14 euro per minutt per 

1. juli 2012. 

2. Den gjennomsnittlige engrosprisen nevnt i nr. 1 får 

anvendelse mellom to tilbydere, uansett hvem de er, og skal 

beregnes over et tidsrom på tolv måneder, eller det eventuelt 

kortere tidsrom som måtte gjenstå før den høyeste 

gjennomsnittlige engrosprisen fastsatt i dette nummer opphører 

å gjelde, eller før 30. juni 2022. Den høyeste gjennomsnittlige 

engrosprisen skal settes ned til 0,10 euro 1. juli 2013 og til 0,05 

euro 1. juli 2014 og skal, uten at det berører artikkel 19, holdes 

på 0,05 euro inntil 30. juni 2022. 

3. Den gjennomsnittlige engrosprisen nevnt i nr. 1 skal 

beregnes ved å dele den samlede inntekten for nettgjesting i 

engrosleddet med samlet antall nettgjestingsminutter i 

engrosleddet som den berørte tilbyder faktisk har brukt til 

levering av nettgjestingsanrop i engrosleddet i Unionen i det 

aktuelle tidsrommet, uttrykt i et beløp per sekund og justert for 

å ta hensyn til muligheten for tilbyderen av det besøkte nettet til 

å kreve betaling for en innledende minsteperiode på høyst 30 

sekunder. 

Artikkel 8 

Sluttbrukerpriser for regulerte nettgjestingsanrop 

1. Nettgjestingstilbydere skal på en klar og oversiktlig måte 

stille til rådighet og aktivt tilby alle sine nettgjestingskunder en 

tale-eurotakst i henhold til nr. 2. Denne taksten skal ikke være 

tilknyttet et abonnement eller andre faste eller regelmessige 

kostnader, og kan kombineres med en hvilken som helst annen 

sluttbrukertakst. 

Når nettgjestingstilbydere kommer med slike tilbud, skal de 

minne alle sine nettgjestingskunder som hadde valgt en særlig 

nettgjestingstakst eller -pakke, om de vilkårene som gjelder for 

nevnte takst eller pakke. 

2. Med virkning fra 1. juli 2012 kan sluttbrukerprisen 

(eksklusive mva.) for en tale-eurotakst som en 

nettgjestingstilbyder kan kreve av sin nettgjestingskunde for 

levering av et regulert nettgjestingsanrop, variere fra anrop til 

anrop, men skal ikke overskride 0,29 euro per minutt for 

foretatte anrop, eller 0,08 euro per minutt for mottatte anrop. 

Den høyeste sluttbrukerprisen for foretatte anrop skal settes ned 

til 0,24 euro 1. juli 2013 og til 0,19 euro 1. juli 2014, og 

høyeste sluttbrukerpris for mottatte anrop skal settes ned til 

0,07 euro 1. juli 2013 og til 0,05 euro 1. juli 2014. Uten at det 

berører artikkel 19, skal disse høyeste sluttbrukerprisene for 

tale-eurotaksten gjelde til 30. juni 2017. 

Nettgjestingstilbydere skal ikke kreve betaling fra sine 

nettgjestingskunder for mottak av en talepostmelding. Dette 

skal ikke berøre andre gjeldende priser, for eksempel prisen for 

å høre på disse meldingene. 

Alle nettgjestingstilbydere skal kreve betaling av sine 

nettgjestingskunder per sekund for alle regulerte 

nettgjestingsanrop, både foretatte og mottatte, som omfattes av 

en tale-eurotakst. 

Nettgjestingstilbyderen kan kreve betaling for en innledende 

minsteperiode på høyst 30 sekunder for foretatte anrop som 

omfattes av en tale-eurotakst. 

3. Nettgjestingstilbydere skal automatisk anvende en tale-

eurotakst på alle eksisterende nettgjestingskunder, med unntak 

av slike nettgjestingskunder som allerede uttrykkelig har valgt 

en særlig nettgjestingstakst eller -pakke som gir dem rett til en 

annen takst for regulerte nettgjestingsanrop enn de ville ha fått 

dersom de ikke hadde gjort et slikt valg. 

4. Nettgjestingstilbydere skal anvende en tale-eurotakst på 

alle nye nettgjestingskunder som ikke uttrykkelig velger en 

annen nettgjestingstakst eller en takstpakke for 

nettgjestingstjenester som inneholder en annen takst for 

regulerte nettgjestingsanrop.  
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5. Alle nettgjestingskunder kan anmode om å bytte til eller 

fra tale-eurotaksten. Et slikt bytte skal foretas innen én virkedag 

etter mottak av anmodningen, skal være kostnadsfritt og ikke 

innebære vilkår eller begrensninger for andre deler av 

abonnementet, utover at en nettgjestingstilbyder kan kreve at en 

nettgjestingskunde som har abonnert på en bestemt 

nettgjestingspakke som omfatter mer enn én regulert 

nettgjestingstjeneste, og som ønsker å bytte til en tale-eurotakst, 

gir avkall på de øvrige delene i pakken. En nettgjestingstilbyder 

kan utsette byttet inntil den tidligere nettgjestingstaksten har 

vært gjeldende i en nærmere fastsatt minsteperiode som ikke 

kan overskride to måneder. En tale-eurotakst kan alltid 

kombineres med en SMS-eurotakst og en data-eurotakst. 

Artikkel 9 

Engrospriser for regulerte nettgjestings-SMS-er 

1. Med virkning fra 1. juli 2012 skal den gjennomsnittlige 

engrosprisen som tilbyderen av et besøkt nett kan kreve for en 

regulert nettgjestings-SMS originert i det besøkte nettet, ikke 

overskride 0,03 euro per tekstmelding. Den høyeste 

gjennomsnittlige engrosprisen skal settes ned til 0,02 euro 

1. juli 2013 og skal, uten at det berører artikkel 19, holdes på 

0,02 euro inntil 30. juni 2022. 

2. Den gjennomsnittlige engrosprisen nevnt i nr. 1 får 

anvendelse mellom to tilbydere, uansett hvem de er, og skal 

beregnes over et tidsrom på tolv måneder, eller det eventuelt 

kortere tidsrom som måtte gjenstå før 30. juni 2022. 

3. Den gjennomsnittlige engrosprisen nevnt i nr. 1 skal 

beregnes ved å dele den samlede inntekten i engrosleddet som 

tilbyderen av det besøkte nettet eller av hjemmenettet mottar for 

originering og overføring av regulerte nettgjestings-SMS-er i 

Unionen i samme tidsrom, med det samlede antall slike 

tekstmeldinger som origineres og overføres på vegne av den 

berørte nettgjestingstilbyderen eller tilbyderen av hjemmenettet 

i samme tidsrom. 

4. Utover gebyret nevnt i nr. 1 skal tilbyderen av et besøkt 

nett ikke kreve betaling fra en nettgjestingskundes 

nettgjestingstilbyder eller tilbyder av hjemmenett for 

terminering av en regulert nettgjestings-SMS sendt til en 

nettgjestingskunde som gjester det besøkte nettet. 

Artikkel 10 

Sluttbrukerpriser for regulerte nettgjestings-SMS-er 

1. Nettgjestingstilbydere skal på en klar og oversiktlig måte 

stille til rådighet og aktivt tilby alle sine nettgjestingskunder en 

SMS-eurotakst i henhold til nr. 2. SMS-eurotaksten skal ikke 

være tilknyttet et abonnement eller andre faste eller 

regelmessige kostnader, og kan kombineres med en hvilken 

som helst annen sluttbrukertakst, med forbehold for de øvrige 

bestemmelsene i denne artikkel. 

2. Med virkning fra 1. juli 2012 kan sluttbrukerprisen 

(eksklusive mva.) for en SMS-eurotakst som en 

nettgjestingstilbyder kan kreve av sin nettgjestingskunde for en 

regulert nettgjestings-SMS som sendes av nevnte kunde, variere 

fra nettgjestings-SMS til nettgjestings-SMS, men skal ikke 

overskride 0,09 euro. Denne høyeste prisen skal settes ned til 

0,08 euro 1. juli 2013 og til 0,06 euro 1. juli 2014 og skal, uten 

at det berører artikkel 19, holdes på 0,06 euro inntil 30. juni 

2017. 

3. Nettgjestingstilbydere skal ikke kreve betaling fra sine 

nettgjestingskunder for mottak av en regulert nettgjestings-

SMS. 

4. Nettgjestingstilbydere skal automatisk anvende en SMS-

eurotakst på alle eksisterende nettgjestingskunder, med unntak 

av slike nettgjestingskunder som allerede uttrykkelig har valgt 

en særlig nettgjestingstakst eller -pakke som gir dem rett til en 

annen takst for regulerte nettgjestings-SMS-er enn de ville ha 

fått dersom de ikke hadde gjort et slikt valg. 

5. Nettgjestingstilbydere skal anvende en SMS-eurotakst på 

alle nye nettgjestingskunder som ikke uttrykkelig velger en 

annen nettgjestings-SMS-takst eller en takstpakke for 

nettgjestingstjenester som inneholder en annen takst for 

regulerte nettgjestings-SMS-er. 

6. Alle nettgjestingskunder kan når som helst anmode om å 

bytte til eller fra SMS-eurotaksten. Et slikt bytte skal foretas 

innen én virkedag etter mottak av anmodningen, skal være 

kostnadsfritt og ikke innebære vilkår eller begrensninger for 

andre deler av abonnementet enn nettgjesting. En 

nettgjestingstilbyder kan utsette byttet inntil den tidligere 

nettgjestingstaksten har vært gjeldende i en nærmere fastsatt 

minsteperiode som ikke kan overskride to måneder. En SMS-

eurotakst kan alltid kombineres med en tale-eurotakst og en 

data-eurotakst. 

Artikkel 11 

Tekniske egenskaper ved regulerte nettgjestings-SMS-er 

Ingen nettgjestingstilbyder, innenlandsk tilbyder, tilbyder av 

hjemmenett eller tilbyder av et besøkt nett kan endre de 

tekniske egenskapene ved regulerte nettgjestings-SMS-er på en 

slik måte at de skiller seg fra de tekniske egenskapene ved 

tekstmeldinger innenfor vedkommendes innenlandske marked. 

Artikkel 12 

Engrospriser for regulerte datanettgjestingstjenester 

1. Med virkning fra 1. juli 2012 skal den gjennomsnittlige 

engrosprisen som tilbyderen av et besøkt nett kan kreve av 

nettgjestingskundens hjemmetilbyder for levering av regulerte 

datanettgjestingstjenester ved hjelp av det besøkte nettet, ikke 

overskride et pristak på 0,25 euro per megabyte overførte data. 

Pristaket skal senkes til 0,15 euro per megabyte overførte data 
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1. juli 2013 og til 0,05 euro per megabyte overførte data 1. juli 

2014 og skal, uten at det berører artikkel 19, holdes på 0,05 

euro per megabyte overførte data inntil 30. juni 2022. 

2. Den gjennomsnittlige engrosprisen nevnt i nr. 1 får 

anvendelse mellom to tilbydere, uansett hvem de er, og skal 

beregnes over et tidsrom på tolv måneder, eller det eventuelt 

kortere tidsrom som måtte gjenstå før 30. juni 2022. 

3. Den gjennomsnittlige engrosprisen nevnt i nr. 1 skal 

beregnes ved å dele den samlede inntekten i engrosleddet som 

tilbyderen av det besøkte nettet eller tilbyderen av 

hjemmenettet mottar for levering av regulerte 

datanettgjestingstjenester i det aktuelle tidsrommet, med det 

samlede antall megabyte data som faktisk forbrukes ved 

levering av disse tjenestene i samme tidsrom, uttrykt i kilobyte, 

på vegne av den berørte nettgjestingstilbyderen i samme 

tidsrom. 

Artikkel 13 

Sluttbrukerpriser for regulerte datanettgjestingstjenester 

1. Nettgjestingstilbydere skal på en klar og oversiktlig måte 

stille til rådighet og aktivt tilby alle sine nettgjestingskunder en 

data-eurotakst i henhold til nr. 2. Denne data-eurotaksten skal 

ikke være tilknyttet et abonnement eller andre faste eller 

regelmessige kostnader, og kan kombineres med en hvilken 

som helst annen sluttbrukertakst. 

Når nettgjestingstilbydere kommer med slike tilbud, skal de 

minne alle sine nettgjestingskunder som allerede har valgt en 

særlig nettgjestingstakst eller -pakke, om de vilkårene som 

gjelder for nevnte takst eller pakke. 

2. Med virkning fra 1. juli 2012 kan sluttbrukerprisen 

(eksklusive mva.) for en data-eurotakst som en 

nettgjestingstilbyder kan kreve av sin nettgjestingskunde for 

levering av en regulert datanettgjestingstjeneste, ikke 

overskride 0,70 euro per brukte megabyte. Den høyeste 

sluttbrukerprisen for brukte data skal settes ned til 0,45 euro per 

brukte megabyte 1. juli 2013 og til 0,20 euro per brukte 

megabyte 1. juli 2014, og skal, uten at det berører artikkel 19, 

holdes på 0,20 euro per brukte megabyte inntil 30. juni 2017. 

Alle nettgjestingstilbydere skal kreve betaling av sine 

nettgjestingskunder per kilobyte for alle regulerte 

datanettgjestingstjenester som omfattes av en data-eurotakst, 

med unntak av multimediemeldingstjenester (MMS), som kan 

kreves betalt per enhet. I et slikt tilfelle kan den 

sluttbrukerprisen som en nettgjestingstilbyder kan kreve av sin 

nettgjestingskunde for overføring eller mottak av regulerte 

nettgjestings-MMS-er, ikke overskride den høyeste 

sluttbrukerprisen fastsatt i første ledd. 

3. Fra 1. juli 2012 skal nettgjestingstilbydere automatisk 

anvende en data-eurotakst på alle eksisterende 

nettgjestingskunder, med unntak av slike nettgjestingskunder 

som allerede har valgt en særlig nettgjestingstakst, eller som 

allerede nyter godt av en takst som påviselig er lavere enn euro-

datataksten, eller som allerede har valgt en pakke som gir dem 

rett til en annen takst for regulerte datanettgjestingstjenester enn 

de ville ha fått dersom de ikke hadde gjort et slikt valg. 

4. Fra 1. juli 2012 skal nettgjestingstilbydere anvende en 

data-eurotakst på alle nye nettgjestingskunder som ikke 

uttrykkelig har valgt en annen datanettgjestingstakst eller en 

takstpakke for nettgjestingstjenester som inneholder en annen 

takst for regulerte datanettgjestingstjenester. 

5. Alle nettgjestingskunder kan når som helst anmode om å 

bytte til eller fra data-eurotaksten i samsvar med sine 

avtalevilkår. Et slikt bytte skal foretas innen én virkedag etter 

mottak av anmodningen, skal være kostnadsfritt og ikke 

innebære vilkår eller begrensninger for andre deler av 

abonnementet enn nettgjesting i Unionen. En 

nettgjestingstilbyder kan utsette byttet inntil den tidligere 

nettgjestingstaksten har vært gjeldende i en nærmere fastsatt 

minsteperiode som ikke kan overskride to måneder. En data-

eurotakst kan alltid kombineres med en SMS-eurotakst og en 

tale-eurotakst. 

6. Innen 30. juni 2012 skal nettgjestingstilbydere på en klar 

og forståelig måte og på et varig medium underrette alle sine 

nettgjestingskunder enkeltvis om data-eurotaksten, om at den 

vil gjelde senest fra 1. juli 2012 for alle nettgjestingskunder 

som ikke uttrykkelig har valgt en særskilt takst eller pakke for 

regulerte datanettgjestingstjenester, og om kundenes rett til å 

bytte til og fra taksten i samsvar med nr. 5. 

Artikkel 14 

Åpenhet om sluttbrukerpriser for regulerte 

nettgjestingsanrop og nettgjestings-SMS-er 

1. For å gjøre nettgjestingskunder oppmerksom på at de vil 

måtte betale nettgjestingspriser når de foretar eller mottar et 

anrop eller sender en tekstmelding, skal hver 

nettgjestingstilbyder, unntatt når kunden har meddelt sin 

nettgjestingstilbyder at han/hun ikke ønsker denne tjenesten, via 

en automatisk melding til kunden når denne reiser inn i en 

annen medlemsstat enn den der hans/hennes innenlandske 

tilbyder er, uten unødig opphold og kostnadsfritt gi kunden 

grunnleggende individuelle opplysninger om de 

nettgjestingsprisene (inklusive mva.) som gjelder når 

vedkommende foretar eller mottar anrop samt sender 

tekstmeldinger i den besøkte medlemsstaten.  
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Disse grunnleggende individuelle prisopplysningene skal 

omfatte de høyeste prisene (i valutaen i fakturaen fra kundens 

innenlandske tilbyder) som kan gjelde for kunden i henhold til 

vedkommendes takstordning, for å 

a) foreta regulerte nettgjestingsanrop innenfor den besøkte 

medlemsstaten og tilbake til den medlemsstaten der 

kundens innenlandske tilbyder er, og for å motta regulerte 

nettgjestingsanrop, og 

b) sende regulerte nettgjestings-SMS-er under oppholdet i den 

besøkte medlemsstaten. 

Opplysningene skal også omfatte gratisnummeret nevnt i nr. 2 

for mer detaljerte opplysninger og opplysninger om muligheten 

for tilgang til nødmeldingstjenestene ved gratis å benytte det 

europeiske nødnummer 112. 

Ved hver melding skal en kunde ha mulighet til kostnadsfritt og 

på en enkel måte å meddele nettgjestingstilbyderen at 

vedkommende ikke ønsker den automatiske meldingstjenesten. 

En kunde som har meddelt sin hjemmetilbyder at han/hun ikke 

ønsker den automatiske meldingstjenesten, skal ha rett til når 

som helst og kostnadsfritt å anmode om at 

nettgjestingstilbyderen yter denne tjenesten igjen. 

Nettgjestingstilbydere skal automatisk og kostnadsfritt gi blinde 

eller synshemmede kunder de grunnleggende individuelle 

prisopplysningene nevnt i første ledd via et taleanrop dersom de 

ønsker det. 

Første, annet, fjerde og femte ledd får også anvendelse på tale- 

og SMS-nettgjestingstjenester som anvendes av 

nettgjestingskunder som reiser utenfor Unionen, og som leveres 

av en nettgjestingstilbyder. 

2. I tillegg til bestemmelsene i nr. 1 skal kunder, uansett 

hvor de befinner seg i Unionen, ha rett til å anmode om og 

kostnadsfritt motta mer detaljerte opplysninger om de 

nettgjestingsprisene som gjelder i det besøkte nettet for 

taleanrop og tekstmeldinger, og opplysninger om tiltakene for å 

øke åpenheten i henhold til denne forordning, via et 

mobiltelefonanrop eller en tekstmelding. En slik anmodning 

skal foretas ved hjelp av et gratisnummer som 

nettgjestingstilbyderen har opprettet for dette formål. 

Forpliktelsene fastsatt i nr. 1 får ikke anvendelse på enheter 

som ikke har SMS-funksjon. 

3. Nettgjestingstilbydere skal gi alle brukere fullstendige 

opplysninger om gjeldende nettgjestingspriser, særlig tale-

eurotaksten og SMS-eurotaksten, når abonnementet tegnes. De 

skal også uten unødig opphold gi sine nettgjestingskunder 

ajourførte opplysninger om gjeldende nettgjestingspriser hver 

gang prisene endres. 

Nettgjestingstilbyderne skal treffe de nødvendige tiltak for å 

sikre at alle deres nettgjestingskunder kjenner til 

tale-eurotaksten og SMS-eurotaksten. De skal særlig på en klar 

og objektiv måte underrette alle sine nettgjestingskunder om 

vilkårene for tale-eurotaksten og vilkårene for SMS-

eurotaksten. De skal deretter med jevne mellomrom sende en 

påminnelse til alle kunder som har valgt en annen takst. 

Opplysningene som gis, skal være tilstrekkelig detaljerte til at 

kundene kan bedømme om det vil være en fordel for dem å 

bytte til en eurotakst eller ikke. 

4. Nettgjestingstilbydere skal stille opplysninger til rådighet 

for sine kunder om hvordan de skal unngå utilsiktet nettgjesting 

i grenseområder. Nettgjestingstilbydere skal treffe rimelige 

tiltak for å verne sine kunder mot å betale nettgjestingspriser for 

utilsiktet tilgang til nettgjestingstjenester når de befinner seg i 

sin hjemstat. 

Artikkel 15 

Åpenhet og beskyttelsesordninger for regulerte 

datanettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet 

1. Nettgjestingstilbydere skal sørge for at deres 

nettgjestingskunder både før og etter inngåelse av en avtale får 

tilstrekkelige opplysninger om hvilke priser som gjelder for 

deres bruk av regulerte datanettgjestingstjenester, på en måte 

som gjør at kundene lettere forstår de økonomiske følgene av 

slik bruk og har mulighet til å overvåke og kontrollere sine 

utgifter til regulerte datanettgjestingstjenester i samsvar med 

nr. 2 og 3. 

Nettgjestingstilbydere skal når det er hensiktsmessig før 

inngåelsen av avtalen og deretter regelmessig underrette sine 

kunder om farene ved automatiske og ukontrollerte 

datanettgjestingsforbindelser og nedlasting av data ved 

nettgjesting. Dessuten skal datanettgjestingstilbydere 

kostnadsfritt og på en klar og lett forståelig måte underrette sine 

kunder om hvordan de avbryter disse automatiske 

datanettgjestingsforbindelsene for å unngå ukontrollert forbruk 

av datanettgjestingstjenester. 

2. Ved hjelp av en automatisk melding skal 

nettgjestingstilbyderen underrette nettgjestingskunden om at 

denne benytter en nettgjestingstjeneste og gi grunnleggende 

individuelle opplysninger om hvilke takster som gjelder (i 

valutaen i fakturaen fra kundens innenlandske tilbyder), uttrykt 

i pris per megabyte, for levering av regulerte 

datanettgjestingstjenester til denne nettgjestingskunden i 

vedkommende medlemsstat, unntatt når kunden har meddelt sin 

nettgjestingstilbyder at han/hun ikke ønsker disse 

opplysningene.  
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Slike grunnleggende individuelle takstopplysninger skal leveres 

til nettgjestingskundens mobilenhet, for eksempel via en 

tekstmelding, en e-post eller et sprettoppvindu på mobilenheten, 

hver gang nettgjestingskunden reiser inn i en annen 

medlemsstat enn den der hans/hennes innenlandske tilbyder er, 

og for første gang begynner å bruke en datanettgjestingstjeneste 

i denne medlemsstaten. Opplysningene skal gis kostnadsfritt i 

det øyeblikk nettgjestingskunden begynner å bruke en regulert 

datanettgjestingstjeneste, i en egnet form som gjør den lett å 

motta og forstå. 

En kunde som har meddelt sin nettgjestingstilbyder at han/hun 

ikke ønsker de automatiske takstopplysningene, skal ha rett til 

når som helst og kostnadsfritt å anmode om at 

nettgjestingstilbyderen yter denne tjenesten igjen. 

3. Alle nettgjestingstilbydere skal gi alle sine 

nettgjestingskunder mulighet til etter eget ønske og 

kostnadsfritt å velge en funksjon som gir opplysninger om det 

samlede forbruk uttrykt i volum eller i den valuta som 

nettgjestingskunden faktureres i for regulerte 

datanettgjestingstjenester, og som garanterer at de samlede 

utgiftene for regulerte datanettgjestingstjenester, unntatt 

multimedietjenester fakturert per enhet, i et bestemt tidsrom 

ikke overskrider en fastsatt utgiftsgrense uten kundens 

uttrykkelige samtykke. 

For dette formål skal nettgjestingstilbyderen tilby en eller flere 

utgiftsgrenser for avgrensede perioder, forutsatt at kunden på 

forhånd opplyses om de tilsvarende volumene. En av disse 

grensene (standardutgiftsgrensen) skal ligge nær opptil, men 

ikke overskride, 50 euro for utestående kostnader per månedlig 

faktureringsperiode (eksklusive mva.). 

Nettgjestingstilbyderen kan også fastsette grenser uttrykt i 

volum, forutsatt at kunden på forhånd opplyses om de 

tilsvarende beløpene. En av disse grensene 

(standardvolumgrensen) skal tilsvare et beløp på høyst 50 euro 

for utestående kostnader per månedlig faktureringsperiode 

(eksklusive mva.). 

I tillegg kan nettgjestingstilbyderen tilby sine 

nettgjestingskunder andre grenser med andre, dvs. høyere eller 

lavere, høyeste månedsbeløp. 

Standardgrensene nevnt i annet og tredje ledd skal gjelde for 

alle kunder som ikke har valgt en annen grense. 

Hver nettgjestingstilbyder skal også sørge for at en passende 

melding sendes til nettgjestingskundens mobilenhet, for 

eksempel via en tekstmelding, en e-post eller et sprettoppvindu 

på datamaskinen, når datanettgjestingstjenestene har nådd 80 % 

av den avtalte beløps- eller volumgrensen. Hver kunde skal ha 

rett til å kreve at deres nettgjestingstilbyder slutter å sende slike 

meldinger, og til når som helst og kostnadsfritt å anmode om at 

tilbyderen yter denne tjenesten igjen. 

Når denne beløps- eller volumgrensen ellers ville ha blitt 

overskredet, skal det sendes en melding til nettgjestingskundens 

mobilenhet. I denne meldingen skal kunden opplyses om 

framgangsmåten som skal følges dersom kunden fortsatt ønsker 

å motta disse tjenestene, og om kostnadene for hver ytterligere 

enhet som brukes. Dersom nettgjestingskunden ikke reagerer på 

oppfordringen i den mottatte meldingen, skal 

nettgjestingstilbyderen umiddelbart slutte å levere og fakturere 

nettgjestingskunden for regulerte datanettgjestingstjenester, 

med mindre og inntil nettgjestingskunden anmoder om fortsatt 

eller fornyet tilgang til disse tjenestene. 

Når en nettgjestingskunde anmoder om å få velge eller få 

fjernet en beløps- eller volumgrense, skal endringen foretas 

kostnadsfritt innen én virkedag fra mottak av anmodningen og 

skal ikke innebære vilkår eller begrensninger for andre deler av 

abonnementet. 

4. Nr. 2 og 3 får ikke anvendelse på enheter for 

mobildatakommunikasjon fra maskin til maskin. 

5. Nettgjestingstilbydere skal treffe rimelige tiltak for å 

verne sine kunder mot å betale nettgjestingspriser for utilsiktet 

tilgang til nettgjestingstjenester når de befinner seg i sin 

hjemstat. Dette skal omfatte opplysninger til kundene om 

hvordan de skal unngå utilsiktet nettgjesting i grenseområder. 

6. Denne artikkel, med unntak av nr. 5 og med forbehold for 

annet og tredje ledd i dette nummer, får også anvendelse på 

datanettgjestingstjenester som brukes av nettgjestingskunder 

som reiser utenfor Unionen, og som leveres av en 

nettgjestingstilbyder. 

Når kunden velger funksjonen nevnt i nr. 3 første ledd, får 

kravene fastsatt i nr. 3 ikke anvendelse dersom tilbyderen av det 

besøkte nettet i den besøkte staten utenfor Unionen ikke tillater 

at nettgjestingstilbyderen overvåker sine kunders bruk i sanntid. 

I slike tilfeller skal kunden uten unødig opphold og 

kostnadsfritt underrettes via en tekstmelding når vedkommende 

reiser inn i en slik stat, om at opplysninger om det samlede 

forbruk og garantien om ikke å overskride en fastsatt 

utgiftsgrense, ikke er tilgjengelige.  
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Artikkel 16 

Tilsyn og håndheving 

1. De nasjonale reguleringsmyndighetene skal overvåke og 

føre tilsyn med overholdelsen av denne forordning på sitt 

territorium. 

2. De nasjonale reguleringsmyndighetene skal offentliggjøre 

ajourførte opplysninger om anvendelsen av denne forordning, 

særlig artikkel 7, 8, 9, 10, 12 og 13, på en måte som gjør 

opplysningene lett tilgjengelige for de berørte parter. 

3. De nasjonale reguleringsmyndighetene skal for å 

forberede den nye vurderingen fastsatt i artikkel 19 overvåke 

utviklingen av engros- og sluttbrukerprisene for levering av 

tale- og datakommunikasjonstjenester til nettgjestingskunder, 

blant annet SMS og MMS, herunder i de mest fjerntliggende 

regionene, som nevnt i artikkel 349 i traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte. De nasjonale 

reguleringsmyndighetene skal også være oppmerksomme på det 

særlige tilfellet med utilsiktet nettgjesting i grenseområdene 

mellom nabomedlemsstater og overvåke om 

trafikkstyringsmetoder brukes til ulempe for forbrukerne. 

De nasjonale reguleringsmyndighetene skal overvåke og samle 

inn opplysninger om utilsiktet nettgjesting og treffe egnede 

tiltak. 

4. De nasjonale reguleringsmyndighetene skal ha myndighet 

til å kreve at foretak som er underlagt kravene i denne 

forordning, gir alle de opplysningene som er nødvendige for å 

gjennomføre og håndheve denne forordning. Foretakene skal på 

anmodning raskt framlegge slike opplysninger i samsvar med 

de frister og det detaljnivå som den nasjonale 

reguleringsmyndigheten krever. 

5. De nasjonale reguleringsmyndighetene kan på eget 

initiativ gripe inn for å sikre at denne forordning overholdes. 

Særlig skal de om nødvendig anvende sin myndighet i henhold 

til artikkel 5 i tilgangsdirektivet til å sikre tilstrekkelig tilgang 

og samtrafikk for å garantere ende-til-ende-forbindelser og 

samvirkingsevne for nettgjestingstjenester, for eksempel i 

tilfeller der kunder ikke kan utveksle regulerte nettgjestings-

SMS-er med kunder i et jordbasert offentlig 

mobilkommunikasjonsnett i en annen medlemsstat fordi det 

ikke foreligger en avtale om levering av slike meldinger. 

6. Dersom en nasjonal reguleringsmyndighet fastslår at det 

har forekommet et brudd på forpliktelsene fastsatt i denne 

forordning, skal den ha myndighet til å kreve at forholdet 

umiddelbart opphører. 

Artikkel 17 

Tvisteløsning 

1. Ved tvister mellom foretak som tilbyr elektroniske 

kommunikasjonsnett eller -tjenester i en medlemsstat, i 

forbindelse med de forpliktelsene som er fastsatt i denne 

forordning, får framgangsmåten for tvisteløsning fastsatt i 

artikkel 20 og 21 i rammedirektivet anvendelse. 

2. Dersom en uløst tvist som gjelder et spørsmål som hører 

inn under denne forordnings virkeområde, berører en forbruker 

eller en sluttbruker, skal medlemsstatene sikre tilgang til 

framgangsmåtene for utenrettslig tvisteløsning fastsatt i 

artikkel 34 i direktivet om leveringspliktige tjenester. 

Artikkel 18 

Sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner som får 

anvendelse ved overtredelse av denne forordning, og treffe alle 

nødvendige tiltak for å sikre at sanksjonene gjennomføres. 

Sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til 

overtredelsen og virke avskrekkende. Medlemsstatene skal 

innen 30. juni 2013 underrette Kommisjonen om disse 

bestemmelsene og skal omgående underrette den om eventuelle 

senere endringer som påvirker dem. 

Artikkel 19 

Ny vurdering 

1. Kommisjonen skal vurdere denne forordnings virkemåte 

på nytt og etter en offentlig høring framlegge en rapport for 

Europaparlamentet og Rådet innen 30. juni 2016. Kommisjonen 

skal særlig vurdere om målene i denne forordning er nådd. I 

denne forbindelse skal Kommisjonen blant annet gjennomgå 

a) om konkurransen har utviklet seg tilstrekkelig til at det er 

berettiget å oppheve de høyeste sluttbrukerprisene, 

b) om konkurransen vil være tilstrekkelig til at de høyeste 

engrosprisene kan oppheves, 

c) utviklingen og de framtidige tendensene i engros- og 

sluttbrukerpriser for levering av tale-, SMS- og 

datakommunikasjonstjenester til nettgjestingskunder, 

sammenlignet med prisene for mobil-

kommunikasjonstjenester på nasjonalt plan i medlems-

statene, både for kunder med forhåndsbetalt og kunder med 

etterskuddsbetalt abonnement, samt utviklingen i disse 

tjenestenes kvalitet og hastighet, 

d) tilgjengeligheten av og kvaliteten på tjenester, herunder 

dem som er et alternativ til tale-, SMS- og 

datanettgjestingstjenester, særlig på bakgrunn av den 

tekniske utvikling, 

e) i hvilken utstrekning forbrukerne har dratt fordel av faktiske 

prisreduksjoner for nettgjestingstjenester, det utvalg av 

takster og produkter som er tilgjengelige for forbrukere med 

ulike ringemønstre, og forskjellen mellom 

nettgjestingstakster og innenlandske takster, herunder 

tilgjengeligheten av tilbud med en felles takst for 

innenlandske tjenester og nettgjestingstjenester, 

f) graden av konkurranse innenfor både sluttbruker- og 

engrosmarkedet, særlig konkurransesituasjonen for mindre, 

uavhengige eller nystartede tilbydere, herunder 

forretningsavtalers innvirkning på konkurransen og graden 

av samtrafikk mellom tilbydere,  
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g) i hvilken utstrekning gjennomføringen av strukturtiltakene 

fastsatt i artikkel 3 og 4 har resultert i en 

konkurranseutvikling i det indre marked for 

nettgjestingstjenester som er tilstrekkelig til at forskjellen 

mellom nettgjestingstakster og innenlandske takster har 

nærmet seg null, 

h) i hvilken utstrekning nivået på de høyeste prisene i engros- 

og sluttbrukerleddet har gitt tilstrekkelig vern mot for høye 

priser for forbrukerne, samtidig som konkurransen i det 

indre marked for nettgjestingstjenester har hatt mulighet til 

å utvikle seg. 

2. Dersom rapporten viser at strukturtiltakene fastsatt i denne 

forordning ikke har vært tilstrekkelige til å fremme konkurranse 

i det indre marked for nettgjestingstjenester til beste for alle 

europeiske forbrukere, eller at forskjellene mellom 

nettgjestingstakster og innenlandske takster ikke har nærmet 

seg null, skal Kommisjonen framlegge egnede forslag for 

Europaparlamentet og Rådet for å rette opp situasjonen, og på 

den måten skape et indre marked for 

mobilkommunikasjonstjenester der det til sist ikke er noen 

forskjell mellom innenlandske takster og nettgjestingstakster. 

Kommisjonen skal særlig undersøke om det er nødvendig å 

a) fastsette ytterligere tekniske tiltak eller strukturtiltak, 

b) endre strukturtiltakene, 

c) forlenge gyldighetstiden for og muligens endre nivået på de 

høyeste sluttbrukerprisene fastsatt i artikkel 8, 10 og 13, 

d) endre gyldighetstiden for eller endre nivået på de høyeste 

engrosprisene fastsatt i artikkel 7, 9 og 12, 

e) innføre andre nødvendige krav, herunder at det ikke skal 

skilles mellom nettgjestingstakster og innenlandske takster. 

3. Dessuten skal Kommisjonen annethvert år etter rapporten 

nevnt i nr. 1 framlegge en rapport for Europaparlamentet og 

Rådet. Hver rapport skal inneholde et sammendrag av 

overvåkingen av leveringen av nettgjestingstjenester i Unionen 

og en vurdering av hvilke framskritt som er gjort med hensyn 

til å nå denne forordnings mål, herunder ved å vise til de 

forhold som er omhandlet i nr. 1 og 2. 

4. For å vurdere konkurranseutviklingen i 

nettgjestingsmarkedene i Unionen skal BEREC regelmessig 

samle inn opplysninger fra nasjonale reguleringsmyndigheter 

om utviklingen av sluttbruker- og engrospriser for tale-, SMS- 

og datanettgjestingstjenester. Disse opplysningene skal 

meddeles Kommisjonen minst to ganger i året. Kommisjonen 

skal offentliggjøre dem. 

BEREC skal også hvert år samle inn opplysninger fra nasjonale 

reguleringsmyndigheter om hvorvidt de forskjellige takstene 

som tilbyderne tilbyr sine kunder, er oversiktlige og 

sammenlignbare. Kommisjonen skal offentliggjøre disse 

opplysningene og resultatene. 

Artikkel 20 

Meldingskrav 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om hvilke 

nasjonale reguleringsmyndigheter som har ansvar for å utføre 

de oppgavene som er fastsatt i denne forordning. 

Artikkel 21 

Oppheving 

Forordning (EF) nr. 717/2007 oppheves i samsvar med 

vedlegg I med virkning fra 1. juli 2012. 

Henvisninger til den opphevede forordningen skal forstås som 

henvisninger til denne forordning og leses som angitt i 

sammenligningstabellen i vedlegg II. 

Artikkel 22 

Ikrafttredelse og utløp 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende, og dens bestemmelser får 

anvendelse fra den dato, med mindre annet er fastsatt i bestemte 

artikler. 

Den utløper 30. juni 2022. 

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

Utferdiget i Strasbourg, 13. juni 2012. 

For Europaparlamentet For Rådet 

M. SCHULZ N. WAMMEN 

President Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

Opphevet forordning med endringer 

(nevnt i artikkel 21) 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 717/2007 (EUT L 171 av 

29.6.2007, s. 32). 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 544/2009 (EUT L 167 av 

29.6.2009, s. 12). 

bare artikkel 1 

 ______  
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VEDLEGG II 

Sammenligningstabell 

Forordning (EF) nr. 717/2007 Denne forordning 

Artikkel 1 Artikkel 1 

- Artikkel 1 nr. 2 

Artikkel 1 nr. 2 Artikkel 1 nr. 3 

Artikkel 1 nr. 3 Artikkel 1 nr. 4 

Artikkel 1 nr. 4 første ledd første punktum Artikkel 1 nr. 5 

Artikkel 1 nr. 4 første ledd annet punktum Artikkel 1 nr. 6 første ledd 

Artikkel 1 nr. 7 første ledd 

Artikkel 1 nr. 4 annet ledd første punktum Artikkel 1 nr. 6 annet ledd første punktum 

Artikkel 1 nr. 7 annet ledd første punktum 

Artikkel 1 nr. 4 annet ledd annet punktum Artikkel 1 nr. 6 annet ledd annet og tredje punktum 

Artikkel 1 nr. 7 annet ledd annet og tredje punktum 

Artikkel 2 nr. 1 Artikkel 2 nr. 1 

Artikkel 2 nr. 2 innledende tekst Artikkel 2 nr. 2 innledende tekst 

Artikkel 2 nr. 2 bokstav a) Artikkel 2 nr. 2 bokstav i) 

Artikkel 2 nr. 2 bokstav b) Artikkel 2 nr. 2 bokstav a) 

- Artikkel 2 nr. 2 bokstav b) 

- Artikkel 2 nr. 2 bokstav c) 

Artikkel 2 nr. 2 bokstav c) Artikkel 2 nr. 2 bokstav d) 

Artikkel 2 nr. 2 bokstav g) Artikkel 2 nr. 2 bokstav e) 

Artikkel 2 nr. 2 bokstav d) Artikkel 2 nr. 2 bokstav f) 

Artikkel 2 nr. 2 bokstav f) Artikkel 2 nr. 2 bokstav g) 

Artikkel 2 nr. 2 bokstav e) Artikkel 2 nr. 2 bokstav h) 

Artikkel 2 nr. 2 bokstav i) Artikkel 2 nr. 2 bokstav j) 

Artikkel 2 nr. 2 bokstav j) Artikkel 2 nr. 2 bokstav k) 

Artikkel 2 nr. 2 bokstav h) Artikkel 2 nr. 2 bokstav l) 

Artikkel 2 nr. 2 bokstav k) Artikkel 2 nr. 2 bokstav m) 

- Artikkel 2 nr. 2 bokstav n) 

- Artikkel 2 nr. 2 bokstav o) 

- Artikkel 2 nr. 2 bokstav p) 

- Artikkel 2 nr. 2 bokstav q) 

- Artikkel 3, 4, 5 og 6 

Artikkel 3 nr. 1 Artikkel 7 nr. 1 

Artikkel 3 nr. 2 Artikkel 7 nr. 2 

Artikkel 3 nr. 3 første ledd - 

Artikkel 3 nr. 3 annet ledd Artikkel 7 nr. 3 

Artikkel 4 nr. 1 Artikkel 8 nr. 1 

Artikkel 4 nr. 2 Artikkel 8 nr. 2 
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Forordning (EF) nr. 717/2007 Denne forordning 

Artikkel 4 nr. 3 første ledd - 

Artikkel 4 nr. 3 annet ledd Artikkel 8 nr. 3 

Artikkel 4 nr. 3 tredje ledd Artikkel 8 nr. 4 

Artikkel 4 nr. 4 Artikkel 8 nr. 5 

Artikkel 4a Artikkel 9 

Artikkel 4b Artikkel 10 

Artikkel 4b nr. 7 - 

Artikkel 4c Artikkel 11 

- Artikkel 12 

- Artikkel 13 

Artikkel 6 nr. 1 første til femte ledd  Artikkel 14 nr. 1 første til femte ledd  

- Artikkel 14 nr. 1 sjette ledd  

Artikkel 6 nr. 2  Artikkel 14 nr. 2  

Artikkel 6 nr. 3 første og annet ledd  Artikkel 14 nr. 3 første og annet ledd  

- Artikkel 14 nr. 3 tredje ledd 

- Artikkel 14 nr. 4 

Artikkel 6a Artikkel 15 

- Artikkel 15 nr. 4 

- Artikkel 15 nr. 5 

- Artikkel 15 nr. 6 

Artikkel 6a nr. 4 - 

Artikkel 7 Artikkel 16 

- Artikkel 16 nr. 3 annet ledd 

Artikkel 8 Artikkel 17 

Artikkel 9 Artikkel 18 

Artikkel 10 - 

Artikkel 11 nr. 1 innledende tekst Artikkel 19 nr. 1 innledende tekst 

- Artikkel 19 nr. 1 bokstav a) og b) 

Artikkel 11 nr. 1 første ledd første til fjerde strekpunkt Artikkel 19 nr. 1 bokstav c)-f) 

- Artikkel 19 nr. 1 bokstav g) og h) 

Artikkel 11 nr. 1 annet ledd - 

- Artikkel 19 nr. 2 

Artikkel 11 nr. 2 Artikkel 19 nr. 3 

- Artikkel 19 nr. 4 

Artikkel 12 Artikkel 20 

- Artikkel 21 

Artikkel 13 Artikkel 22 
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KOMMISJONSREKOMMANDASJON 

av 8. september 2011 

om støtte til en eCall-tjeneste på EU-plan i elektroniske kommunikasjonsnett for overføring av  

112-anrop fra kjøretøyer («eCall-anrop») 

(2011/750/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 292, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved rådsvedtak 91/396/EØF av 29. juli 1991 om 

innføring av et felles europeisk nødnummer(1) ble 

medlemsstatene pålagt å sikre at nummer 112 ble 

innført som et felles europeisk nødnummer i det 

offentlige telefonnettet. 

2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/22/EF av 

7. mars 2002 om leveringspliktige tjenester og 

brukerrettigheter i forbindelse med elektroniske 

kommunikasjonsnett og -tjenester (direktivet om 

leveringspliktige tjenester)(2) pålegger medlemsstatene 

å sikre at anrop til nummer 112 besvares og håndteres 

på en tilfredsstillende måte, og at alle sluttbrukere kan 

ringe gratis til 112. 

3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40/EU av 

7. juli 2010 om en ramme for innføring av intelligente 

transportsystemer innenfor veitransport og for 

grensesnitt med andre transportsystemer(3) omfattet et 

harmonisert tilbud av en samvirkende eCall-tjeneste på 

EU-plan som et prioritert tiltak. Innføringen av en slik 

harmonisert tjeneste i alle kjøretøyer i Den europeiske 

union vil kunne redusere antall dødsulykker og begrense 

skadeomfanget ved trafikkulykker vesentlig. 

4) Det er viktig at alle medlemsstater utvikler felles 

tekniske løsninger og metoder for nødanropstjenestene. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 303, 22.11.2011, s. 46, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 174/2012 av  

28. september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI 

(Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informa-

sjonssamfunnstjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 70 av 13.12.2012, s. 31. 

(1) EFT L 217 av 6.8.1991, s. 31. 

(2) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 51. 

(3) EUT L 207 av 6.8.2010, s. 1. 

For å lette innføringen av eCall-tjenesten, sikre 

tjenestens samvirkingsevne og kontinuitet i hele EU og 

redusere gjennomføringskostnadene for Den europeiske 

union bør utviklingen av felles tekniske løsninger skje 

innenfor rammen av europeiske standardise-

ringsorganer. 

5) En harmonisert løsning over hele Europa vil sikre 

samvirkingsevne for overføring til alarmsentralen av det 

tale-/lydanrop og det minstesett av opplysninger som 

genereres av eCall-systemet i kjøretøyet, herunder en 

nøyaktig angivelse av sted og tid for ulykken. En 

harmonisert løsning vil også sikre eCall-tjenestens 

kontinuitet i de europeiske statene. Med den tette 

trafikken over landegrensene i Europa øker behovet for 

en felles dataoverføringsprotokoll for at denne typen 

opplysninger skal kunne overføres til alarmsentraler og 

nødmeldingstjenester uten fare for misforståelser eller 

feiltolkninger. 

6) For en effektiv innføring av en harmonisert samvirkende 

eCall-tjeneste på EU-plan kreves det at tale-/lydanropet 

sammen med det minstesett av opplysninger som 

genereres av systemet i kjøretøyet ved ulykken, 

overføres automatisk til den relevante alarmsentral som 

kan motta og håndtere lokaliseringsopplysningene. 

7) Ordningen for hvordan mobilnettilbydere overfører 

opplysningene til alarmsentralene bør opprettes på en 

åpen måte og uten forskjellsbehandling. Dette gjelder 

også eventuelle kostnader. 

8) En harmonisert løsning for hele Europa kan også sikre 

samvirkingsevne for avanserte eCall-anvendelser, som 

overføring av ytterligere opplysninger om f.eks. 

kollisjonsfølere, type farlig gods som transporteres eller 

antall passasjerer i kjøretøyet.  

2017/EØS/26/44 
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9) I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

95/46/EF av 24. oktober 1995 om vern av fysiske 

personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike 

opplysninger(1) og europaparlaments- og rådsdirektiv 

2002/58/EF av 12. juli 2002 om behandling av 

personopplysninger og personvern i sektoren for 

elektronisk kommunikasjon (direktivet om personvern 

og elektronisk kommunikasjon)(2) skal den enkeltes rett 

til personvern og vern av personopplysninger 

respekteres fullt ut, og for dette formål skal det treffes 

nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak. 

Direktivet tillater imidlertid at nødmeldingstjenester kan 

bruke lokaliseringsopplysninger uten samtykke fra den 

berørte bruker. Medlemsstatene bør særlig sikre at det 

finnes oversiktlige framgangsmåter for hvordan en 

tilbyder av et offentlig telekommunikasjonsnett og/eller 

en offentlig telekommunikasjonstjeneste kan se bort fra 

at en bruker ikke har gitt sitt samtykke for hver linje til 

at organisasjoner som besvarer nødanrop, og som er 

godkjent til det av en medlemsstat, kan behandle 

lokaliseringsopplysninger. 

10) eCall-tjenesten er utformet slik at den følger 

anbefalingene fra Artikkel 29-arbeidsgruppen for 

personvern og de anbefalingene som inngår i eCall-

initiativets arbeidsdokument om vern av 

personopplysninger og personvern, som ble vedtatt 

26. september 2006. Dermed skal kjøretøyer med eCall-

utstyr ikke være sporbare under normale driftsforhold, 

og det minstesett av opplysninger som sendes av eCall-

utstyret, bør omfatte de minsteopplysninger som kreves 

for at nødanropet kan håndteres på en tilfredsstillende 

måte. 

11) Denne rekommandasjon vil gjøre det mulig for 

medlemsstatene å utforme organiseringen av eCall-

håndteringen på den måten som passer best for deres 

infrastruktur for alarmberedskap. 

12) Tiltak innenfor rammen av Den europeiske unions 

handlingsprogram for sivil beredskap bør bidra til at 

beredskapstjenestens målsettinger integreres i Unionens 

øvrige politikk og tiltak og sikre samsvar mellom 

programmet og andre unionstiltak. Kommisjonen kan 

dermed gjennomføre tiltak for å øke beredskapen til 

organisasjoner som inngår i beredskapstjenesten i 

medlemsstatene ved å øke deres evne til å handle i en 

nødssituasjon og ved å forbedre teknikk og metoder for 

innsats og øyeblikkelig hjelp. Dette kan omfatte 

alarmsentralers og beredskapstjenesters håndtering og 

bruk av eCall-opplysninger. 

13) En vellykket innføring av en eCall-tjeneste i hele 

Unionen forutsetter at spørsmål som gjelder 

gjennomføringen behandles, og at tidsplanene for 

lanseringen av det nye systemet samordnes. Som et 

  

(1) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 

(2) EFT L 201 av 31.7.2002, s. 37. 

partnerskap mellom offentlig og privat sektor opprettet 

Kommisjonen i februar 2009 en plattform for innføring 

av det europeiske eCall-systemet. Dette er et forum der 

alle berørte parter kan diskutere og finne løsninger for 

en harmonisert og rask gjennomføring. 

14) For å nå målene i denne rekommandasjon er det svært 

viktig å opprettholde dialogen mellom 

mobilnettilbydere, tjenestetilbydere og offentlige 

myndigheter, herunder beredskapstjenester. 

15) På bakgrunn av den kontinuerlige konsept- og 

teknologiutviklingen oppfordres medlemsstatene til å 

fremme og støtte utviklingen av tjenester for beredskap i 

nødssituasjoner, for eksempel for turister og reisende og 

for veitransport av farlig gods, og til å støtte utviklingen 

og innføringen av felles grensesnittspesifikasjoner for å 

sikre disse tjenestenes samvirkingsevne på europeisk 

plan — 

UTFORMET DENNE REKOMMANDASJON: 

1.  Medlemsstatene bør bruke følgende harmoniserte vilkår og 

prinsipper for manuelle eller automatiske nødanrop fra en 

telematikkterminal i kjøretøyet til alarmsentraler via det 

felles europeiske nødnummeret 112. 

2.  I denne rekommandasjon menes med: 

a) «nødmeldingstjeneste» en tjeneste som med 

godkjenning fra medlemsstaten gir umiddelbar og rask 

hjelp i situasjoner der det er direkte fare for menneskers 

liv og lemmer, den enkeltes helse eller folkehelsen, 

privat eller offentlig sikkerhet, privat eller offentlig 

eiendom eller miljøet, men som ikke nødvendigvis er 

begrenset til disse situasjoner, 

b) «alarmsentral» det fysiske sted der nødanrop først 

mottas under ansvar av en offentlig myndighet eller en 

privat organisasjon anerkjent av nasjonale myndigheter, 

der den «best egnede alarmsentralen» er den som 

myndighetene på forhånd har utpekt som ansvarlig for å 

dekke nødanrop fra et bestemt område eller av en 

bestemt type (f.eks. eCall-anrop), 

c) «eCall» et nødanrop fra et kjøretøy til 112 som enten 

aktiveres manuelt eller automatisk via følere i 

kjøretøyet, og som via trådløse 

mobilkommunikasjonsnett overfører et standardisert 

minstesett av opplysninger og oppretter en lydkanal 

mellom de som befinner seg i kjøretøyet og den best 

egnede alarmsentralen, 

d) «verdi for nødmeldingstjenestekategori» den 8-

bitersverdi som brukes for nødanrop fra mobiltelefoner 

for å angi hvilken type nødanrop det dreier seg om  

(1-Politi, 2-Ambulanse, 3-Brannvesen, 4-Sjørednings-

tjeneste, 5-Fjellredningstjeneste, 6-Manuelt eCall-anrop, 
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7-Automatisk eCall-anrop, 8-Reserve), som vist i tabell 

10.5.135d i ETSI TS 124.008, 

e) «eCall-indikator» eller «eCall-fane» den «verdi for 

nødmeldingstjenestekategori som tildeles eCall-anrop i 

henhold til ETSI TS 124.008 (f.eks. «6-Manuelt eCall-

anrop» og «7-Automatisk eCall-anrop»), og som gjør 

det mulig å skille mellom 112-anrop fra mobiltelefoner 

og 112-eCall-anrop fra terminaler i kjøretøyer og 

mellom manuelt og automatisk aktiverte eCall-anrop, 

f) «minstesett av opplysninger» de opplysninger som må 

sendes til alarmsentralen i henhold til standard EN 

15722, og 

g) «tilbyder av mobiltelekommunikasjonsnett» eller 

«mobilnettilbyder» en tilbyder av offentlig, trådløst 

mobilkommunikasjonsnett. 

3.  Medlemsstatene bør utarbeide detaljerte regler for tilbydere 

av offentlige mobilnett som håndterer eCall-anrop i den 

enkelte medlemsstat. Reglene bør være fullt ut i samsvar 

med bestemmelsene om vern av personopplysninger i 

direktiv 95/46/EF og 2002/58/EF. I tillegg bør de angi 

hvilken alarmsentral som egner seg best til å motta eCall-

anrop. 

4.  Medlemsstatene bør sikre at mobilnettilbydere innfører 

teknikken for håndtering av «eCall-indikatoren» i sine nett. 

Dette bør være gjennomført senest 31. desember 2014. 

5.  Mobilnettilbydere bør håndtere et eCall-anrop som ethvert 

annet anrop til det felles europeiske nødnummeret 112. 

6.  Medlemsstatene bør forplikte sine nasjonale myndigheter til 

å rapportere til Kommisjonen senest innen utgangen av mars 

2012 om hvilke tiltak som er truffet i forbindelse med denne 

rekommandasjon, og om status for mobilnettilbyderes 

innføring av teknikken for håndtering av «eCall-

indikatoren» i sine nett, slik at Kommisjonen kan foreta en 

gjennomgåelse der det tas hensyn til de økende kravene til 

alarmsentralene. 

Utferdiget i Brussel, 8. september 2011. 

 For Kommisjonen 

 Neelie KROES 

 Visepresident 

 __________  
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KOMMISJONSREKOMMANDASJON 

av 20. september 2010 

om regulert tilgang til neste generasjon aksessnett (NGA) 

(2010/572/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 292, 

under henvisning til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2002/21/EF av 7. mars 2002 om felles rammeregler 

for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester (ramme-

direktivet)(1), særlig artikkel 19 nr. 1, 

under henvisning til uttalelser fra Sammenslutningen av 

europeiske reguleringsmyndigheter for elektronisk kommuni-

kasjon (BEREC) og Kommunikasjonskomiteen (COCOM) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) EUs felles marked for elektroniske kommunikasjons-

tjenester, og særlig utviklingen av bredbåndstjenester 

med svært høy hastighet, er avgjørende for å skape 

økonomisk vekst og oppnå målene i Europa 2020-

strategien. I konklusjonene fra sitt møte i mars 2009 

understreket Det europeiske råd spesielt at 

telekommunikasjon og bredbåndsutbygging spiller en 

avgjørende rolle for investeringer, skaping av 

arbeidsplasser og generell økonomisk oppsving i EU. Et 

av de sju flaggskipinitiativene i Europa 2020-strategien 

er utarbeidingen av en digital dagsorden for Europa, 

som ble framlagt i mai 2010. 

2) I den digitale dagsorden for Europa er det fastsatt mål 

for utbyggingen og innføringen av raskt og svært raskt 

bredbånd samt en rekke tiltak som skal fremme 

utbyggingen av neste generasjon aksessnett (NGA) 

basert på optiske fibrer og støtte de betydelige 

investeringer som vil bli nødvendig i årene som 

kommer. Denne rekommandasjonen, som må sees i 

denne sammenheng, har som mål å fremme effektiv 

investering i og nyskaping innen ny og forbedret 

infrastruktur, idet det tas behørig hensyn til de risikoer 

investerende foretak påtar seg, og behovet for å 

opprettholde en virksom konkurranse, som er en viktig 

pådriver for investeringer over tid. 

3) I henhold til artikkel 16 nr. 4 i direktiv 2002/21/EF 

utarbeider nasjonale reguleringsmyndigheter lovgiv-

ningsmessige tiltak for å møte de utfordringer som 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 251, 25.9.2010, s. 35, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 175/2012 av  

28. september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI 

(Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og 

informasjonssamfunnstjenester), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 70 av 13.12.2012, s. 32. 

(1) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 33. 

følger av overgangen fra kobberbaserte til fiberbaserte 

nett. De relevante markedene i denne sammenheng er 

markedene for tilgang til nettinfrastruktur i engrosleddet 

(marked 4) og bredbåndstilgang i engrosleddet (marked 

5). Det er av avgjørende betydning at nasjonale regule-

ringsmyndigheter samordner sine reguleringsmetoder 

for å unngå vridninger i det indre marked og for å skape 

rettssikkerhet for alle investerende foretak. Det bør 

derfor gis veiledning til nasjonale regule-

ringsmyndigheter for å forhindre eventuelle 

uhensiktsmessige avvik mellom reguleringsmetodene, 

samtidig som nasjonale reguleringsmyndigheter gis 

anledning til å ta behørig hensyn til nasjonale forhold 

når de utarbeider hensiktsmessige avhjelpende tiltak. 

Det utvalg av avhjelpende tiltak som en nasjonal 

reguleringsmyndighet innfører, bør gjenspeile en 

forholdsmessig anvendelse av prinsippet om 

investeringsstigen. 

4) Denne rekommandasjons virkeområde omfatter 

hovedsakelig avhjelpende tiltak som skal pålegges 

operatører som på grunnlag av en markedsanalyse utført 

i henhold til artikkel 16 i direktiv 2002/21/EF, anses for 

å ha en sterk markedsstilling. Dersom en duplisering av 

infrastrukturen er økonomisk ineffektivt eller fysisk 

umulig, kan medlemsstatene i samsvar med artikkel 12 i 

nevnte direktiv imidlertid også pålegge foretak som 

leverer elektroniske kommunikasjonsnett en forpliktelse 

til å dele ressurser, ettersom det vil bidra til å unngå 

flaskehalser i anleggsinfrastruktur og 

termineringssegmenter. 

5) Tilbuds- og etterspørselssituasjonen forventes å endre 

seg betydelig både på engros- og sluttbrukermarkedet 

når neste generasjon aksessnett er satt i drift. Det kan 

derfor bli nødvendig å innføre nye avhjelpende tiltak, og 

en ny kombinasjon av aktive og passive 

tilgangsløsninger i marked 4 og 5 kan bli nødvendig. 

6) Rettssikkerhet er avgjørende for å fremme effektiv 

investering fra alle operatører. Det er viktig at 

reguleringsmetoden er konsekvent over tid slik at 

investorer trygt kan utforme sine forretningsplaner. For 

å redusere uvissheten knyttet til periodiske 

gjennomgåelser av markedet, bør nasjonale 

reguleringsmyndigheter i størst mulig grad opplyse om 

hvordan forventede endringer i markedsforholdene kan 

påvirke de avhjelpende tiltakene.  

2017/EØS/26/45 
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7) I tilfeller der det bygges ut fibernett på nye steder, bør 

nasjonale reguleringsmyndigheter gjennomgå og om 

nødvendig tilpasse eksisterende lovpålagte forpliktelser 

for å sikre at de gjelder uansett hvilken netteknologi 

som anvendes. 

8) Utbyggingen av neste generasjon aksessnett vil 

sannsynligvis medføre store endringer i de økonomiske 

aspektene ved tjenesteyting og i konkurransesitua-

sjonen. 

9) På bakgrunn av dette bør nasjonale 

reguleringsmyndigheter foreta en grundig undersøkelse 

av de nye konkurransevilkårene som utbyggingen av 

neste generasjon aksessnett medfører. Nasjonale regule-

ringsmyndigheter bør fastsette nasjonale geografiske 

delmarkeder i samsvar med kommisjons-

rekommandasjon 2007/879/EF av 17. desember 2007 

om relevante produkt- og tjenestemarkeder i sektoren 

for elektronisk kommunikasjon som kan bli underlagt 

forhåndsregulering i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2002/21/EF om felles rammeregler for 

elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester(1) 

dersom de entydig kan fastslå vesentlige og objektive 

forskjeller i konkurransevilkår som er stabile over tid. I 

situasjoner der det ikke kan påvises at forskjellene i 

konkurransevilkår kan berettige fastsettelsen av 

nasjonale geografiske delmarkeder, kan det likevel være 

hensiktsmessig for nasjonale reguleringsmyndigheter å 

gripe inn mot avvikende konkurransevilkår mellom 

ulike områder innenfor et geografisk avgrenset marked, 

for eksempel på grunn av tilstedeværelsen av flere 

alternative infrastrukturer eller infrastrukturbaserte 

operatører, ved å innføre differensierte avhjelpende 

tiltak og tilgangsprodukter. 

10) Overgangen fra kobberbaserte til fiberbaserte nett kan 

endre konkurransevilkårene i ulike geografiske områder 

og kan gjøre det nødvendig å gjennomgå den 

geografiske utbredelsen av marked 4 og 5 eller 

virkeområdet for de avhjelpende tiltakene som gjelder 

for marked 4 og 5 i de tilfeller der disse markedene eller 

tiltakene er blitt segmentert på grunnlag av 

konkurransen som atskilt tilgang til aksesslinjen har 

medført. 

11) Når en sterk markedsstilling påvises på marked 4, bør 

nasjonale reguleringsmyndigheter treffe egnede 

avhjelpende tiltak. 

12) Tilgang til eksisterende anleggsinfrastruktur er 

avgjørende for utbyggingen av parallelle fibernett. For 

utbygging av neste generasjon aksessnett er det derfor 

viktig at nasjonale reguleringsmyndigheter får 

nødvendige opplysninger for å kunne vurdere om og 

hvor kabelrør og andre aksesslinjeressurser er 

tilgjengelige. Nasjonale reguleringsmyndigheter bør 

bruke sin myndighet i henhold til direktiv 2002/21/EF 

til å innhente alle relevante opplysninger om plassering, 

kapasitet og tilgjengelighet av slike ressurser. Andre 

operatører bør ideelt sett ha mulighet til å bygge ut sine 

  

(1) EUT L 344 av 28.12.2007, s. 65. 

fibernett samtidig med operatøren med en sterk 

markedsstilling mot å dele kostnadene ved 

anleggsarbeidet. 

13) Å pålegge en plikt til å gi tilgang til anlegg vil bare være 

virkningsfullt dersom operatøren med en sterk 

markedsstilling gir tilgang på samme vilkår til egen 

virksomhet i senere ledd og tredjemenn som søker 

tilgang. Nasjonale reguleringsmyndigheter bør ta 

utgangspunkt i egne erfaringer når de utarbeider 

framgangsmåter og verktøyer for atskilt tilgang til 

aksesslinjen for å få på plass de nødvendige 

forretningsprosesser for bestilling og driftsmessig 

tilgang til anleggsressurser. Å pålegge operatøren med 

en sterk markedsstilling en plikt til å offentliggjøre et 

hensiktsmessig standardtilbud så snart som mulig etter 

at en tilgangssøker har bedt om dette, er i tråd med 

målet om å fremme effektiv investering og konkurranse 

på infrastrukturområdet. Et slikt standardtilbud bør 

inneholde vilkårene og framgangsmåten for tilgang til 

anleggsinfrastrukturen, herunder priser for tilgang. 

14) Kostnadsorienterte priser innebærer en rimelig 

avkastning på investert kapital. Når investeringer i 

fysiske eiendeler som ikke lar seg reprodusere, som 

anleggsinfrastruktur, ikke er spesifikke for utbyggingen 

av neste generasjon aksessnett (og ikke innebærer 

samme nivå av systemrisiko), bør risikoprofilen for 

disse investeringene ikke anses for å være forskjellig fra 

risikoprofilen for eksisterende kobberinfrastruktur. 

15) Når det er mulig, skal nasjonale reguleringsmyndigheter 

arbeide for å sikre at nybygde ressurser som tilhører 

operatøren med en sterk markedsstilling, er utformet 

slik at flere operatører tillates å bygge ut sine 

fiberkabler. 

16) Når det gjelder fiber til hjemmet (FTTH), vil dobbel 

utbygging av termineringssegmentet i fiberlinjen 

normalt være kostbart og ineffektivt. For å muliggjøre 

bærekraftig konkurranse på infrastrukturområdet er det 

derfor nødvendig at det gis tilgang til 

termineringssegmentet i fiberinfrastrukturen som 

operatøren med en sterk markedsstilling bygger ut. For å 

sikre effektiv adgang er det viktig at det gis tilgang på et 

nivå i nettet til operatøren med en sterk markedsstilling 

som gjør det mulig for nyinntredere å oppnå det minste 

effektive volum som kreves for at konkurransen skal 

være virksom og bærekraftig. Om nødvendig kan det 

kreves særskilte grensesnitt for å sikre effektiv tilgang. 

17) For å sikre effektiv tilgang til termineringssegmentet må 

det stilles krav om innsyns- og likebehandlingsplikt. Når 

det anmodes om dette, må operatøren med en sterk 

markedsstilling offentliggjøre et hensiktsmessig 

standardtilbud innen kort tid slik at tilgangssøkere får 

mulighet til å foreta investeringsvalg. 

18) Nasjonale reguleringsmyndigheter må sikre at prisene 

for tilgang gjenspeiler de kostnader som operatøren med 

en sterk markedsstilling faktisk bærer, og at det tas 

behørig hensyn til investeringsrisikoen.  
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19) Nett med flerfiberkabler koster marginalt mer å bygge 

ut enn nett med enkeltfiberkabler, men gir alternative 

operatører anledning til å kontrollere sine egne 

tilkoplinger fram til sluttbrukeren. Disse nettene vil 

sannsynligvis bidra til bærekraftig konkurranse på lang 

sikt i tråd med målene i EUs rammeregler. Det er derfor 

ønskelig at nasjonale reguleringsmyndigheter benytter 

sin myndighet til å legge til rette for utbygging av 

flerfiberkabler i termineringssegmentet, idet det tas 

særlig hensyn til etterspørselen og kostnadene det 

innebærer. 

20) Alternative operatører, hvorav noen allerede har bygd ut 

sine egne nett med henblikk på atskilt tilgang til 

kobberaksesslinjen til operatøren med en sterk 

markedsstilling, må gis hensiktsmessige 

tilgangsprodukter slik at de fortsatt kan delta i 

konkurransen når neste generasjon aksessnett bygges ut. 

Når det gjelder FTTH-nett, kan disse tilgangsproduktene 

bestå av tilgang til anleggsinfrastruktur, tilgang til 

termineringssegmentet, atskilt tilgang til fiberlinjen 

(herunder mørk fiber) eller eventuelt bredbåndstilgang i 

engrosleddet. Dersom avhjelpende tiltak pålagt marked 

4 fører til virksom konkurranse i tilsvarende senere 

markedsledd, i hele markedet eller i visse geografiske 

områder, kan andre tiltak oppheves i de berørte 

markedene eller områdene. Slik oppheving vil for 

eksempel være hensiktsmessig dersom avhjelpende 

tiltak som er pålagt for å sikre fysisk tilgang, har gjort at 

avhjelpende tilleggstiltak som gjelder bitstrøm, er blitt 

overflødige. Videre kan nasjonale 

reguleringsmyndigheter i unntakstilfeller avstå fra å 

innføre påbud om atskilt tilgang til fiberlinjen i 

geografiske områder der tilstedeværelsen av flere 

alternative infrastrukturer, som FTTH-nett og/eller 

kabelnett, i kombinasjon med konkurransedyktige tilbud 

om atskilt tilgang, sannsynligvis vil føre til virksom 

konkurranse i senere ledd. 

21) Forpliktelsene som er pålagt i henhold til artikkel 16 i 

direktiv 2002/21/EF, bygger på det fastslåtte problemets 

art, uten hensyn til hvilken teknologi eller arkitektur en 

operatør med en sterk markedsstilling har benyttet. Om 

en operatør med en sterk markedsstilling bygger ut en 

nettopologi som bygger på punkt-til-flerpunkt eller 

punkt-til-punkt bør derfor ikke i seg selv påvirke valget 

av avhjelpende tiltak, ettersom det finnes ny teknologi 

for atskilt tilgang som kan løse eventuelle tekniske 

problemer i så måte. Nasjonale reguleringsmyndigheter 

bør i en overgangsperiode kunne treffe tiltak med krav 

om alternative tilgangsprodukter som er den beste 

erstatningsløsningen for fysisk atskilt tilgang, forutsatt 

at disse produktene er ledsaget av de best egnede 

sikkerhetstiltak for å sikre likeverdig tilgang og virksom 

konkurranse(1). Nasjonale reguleringsmyndigheter bør i 

slike tilfeller uansett stille krav om atskilt fysisk tilgang 

så snart dette er teknisk og forretningsmessig mulig. 

  

(1) Se også betraktning 60 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/140/EF (EUT L 337 av 18.12.2009, s. 37). 

22) Dersom det stilles krav om atskilt tilgang til fiberlinjen, 

bør det nåværende standardtilbudet om atskilt tilgang til 

aksesslinjen endres slik at det omfatter alle relevante 

vilkår for tilgang, herunder økonomiske vilkår for atskilt 

tilgang til fiberlinjen, i samsvar med vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/19/EF(2). Slike 

endringer bør offentliggjøres uten unødig opphold slik 

at tilgangssøkere får den nødvendige grad av innsyn og 

planleggingssikkerhet. 

23) Utbyggingen av FTTH-nett vil normalt innebære 

betydelig risiko på grunn av de høye 

utbyggingskostnadene per husholdning og det fortsatt 

lave antallet sluttbrukertjenester som krever forbedrede 

egenskaper (for eksempel høyere hastighet) som bare 

kan leveres via fiber. For at investeringer i fiber skal 

lønne seg, må nye tjenester som tilbys via neste 

generasjon aksessnett på kort og mellomlang sikt, få 

gjennomslag. De kapitalkostnader som operatørene med 

en sterk markedsstilling baserer sine tilgangspriser på, 

bør gjenspeile investeringsrisikoen, som er høyere enn 

ved investeringer i dagens kobberbaserte nett. 

24) En spredning av utbyggingsrisikoen kan føre til raskere 

og mer effektiv utbygging av neste generasjon 

aksessnett. Nasjonale reguleringsmyndigheter bør derfor 

vurdere de prisordninger operatørene med en sterk 

markedsstilling foreslår for å spre investeringsrisikoen. 

25) Dersom operatører med en sterk markedsstilling tilbyr 

lavere priser for atskilt tilgang til fiberlinjen i bytte mot 

forpliktelser i form av langsiktige kontrakter eller 

kontrakter knyttet til volum, bør dette ikke anses som 

utilbørlig forskjellsbehandling dersom nasjonale 

reguleringsmyndigheter finner det godtgjort at den 

lavere prisen korrekt gjenspeiler en faktisk reduksjon i 

investeringsrisikoen. Nasjonale reguleringsmyndigheter 

bør imidlertid sikre at slike ordninger for prisfastsettelse 

ikke fører til marginskvis som kan forhindre effektiv 

markedsadgang. 

26) Marginskvis kan påvises ved å vise at operatøren med 

en sterk markedsstilling i sin virksomhet i senere ledd 

ikke kunne drive lønnsomt på grunnlag av den prisen 

som operatøren med en sterk markedsstilling i sin 

virksomhet i tidligere ledd krever av sine konkurrenter 

(kriteriet «like effektiv konkurrent»). Alternativt kan 

marginskvis også påvises ved å vise at marginen 

mellom prisen for tilgang som kreves av konkurrenter i 

tidligere markedsledd og prisen som operatøren med en 

sterk markedsstilling krever i sin virksomhet i senere 

markedsledd, ikke er tilstrekkelig stor til at en rimelig 

  

(2) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 7. 
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effektiv tjenesteyter i et senere markedsledd kan oppnå 

en rimelig fortjeneste (kriteriet «rimelig effektiv 

konkurrent»). Når det gjelder forutgående priskontroller 

med sikte på å opprettholde virksom konkurranse 

mellom operatører som ikke har samme 

stordriftsfordeler og rekkevidde, og som har forskjellige 

enhetskostnader i sine nett, er kriteriet «rimelig effektiv 

konkurrent» vanligvis best egnet. Videre bør 

vurderingen av eventuell marginskvis utføres over et 

passende tidsrom. For å bedre forutsigbarheten bør 

nasjonale reguleringsmyndigheter på forhånd opplyse 

om hvilken metode de vil bruke ved valg av forsøk med 

imputering, hvilke parametrer som skal benyttes, og 

hvilke korrigerende tiltak som skal iverksettes dersom 

det påvises marginskvis. 

27) Nett med flerfiberkabler sikrer at tilgangssøkere kan få 

full kontroll over fiberkablene uten å måtte foreta 

kostbare dobbeltinvesteringer eller risikere 

forskjellsbehandling dersom det stilles krav om atskilt 

tilgang til enkeltfibernett. Nett med flerfiberkabler vil 

derfor sannsynligvis medføre tidligere og sterkere 

konkurranse i senere markedsledd. Saminvestering i 

neste generasjon aksessnett kan redusere både 

kostnadene og risikoene som påløper et investerende 

foretak, og kan dermed føre til bredere utbygging av 

FTTH-nett. 

28) Ordninger for saminvestering i FTTH-nett med 

flerfiberkabler kan under visse forutsetninger føre til en 

situasjon med virksom konkurranse i de geografiske 

områdene som omfattes av saminvesteringen. Disse 

forutsetningene kan særlig være antallet operatører som 

deltar, hvordan det felleskontrollerte nettet er bygd opp, 

samt andre ordninger mellom medinvestorene som har 

som formål å sikre virksom konkurranse i senere 

markedsledd. I en slik situasjon, dersom 

konkurransevilkårene på de berørte områdene er 

vesentlig og objektivt forskjellige fra de forhold som 

råder på andre områder, kan dette berettige at det 

fastsettes et eget marked der det i henhold til en 

markedsanalyse i samsvar med artikkel 16 i direktiv 

2002/21/EF ikke foreligger en sterk markedsstilling. 

29) Nasjonale reguleringsmyndigheter bør vurdere 

kostnadene ved atskilt tilgang til delaksesslinjen. Når 

det er hensiktsmessig, bør nasjonale regule-

ringsmyndigheter på forhånd rådføre seg med 

alternative operatører som potensielt kan være 

interessert i å dele koplingsskap, og på grunnlag av dette 

fastsette hvor koplingsskapene bør plasseres og hvordan 

kostnadene bør fordeles. 

30) Når nasjonale reguleringsmyndigheter innfører 

forpliktelser om atskilt tilgang til delaksesslinjer, bør de 

treffe egnede tiltak med hensyn til nettet for overføring 

mellom aksessnett og tilbyders tilkoplingspunkt 

(«backhaul») for at forpliktelsene skal være 

virkningsfulle. Tilgangssøkere bør kunne velge den 

løsning som best oppfyller deres behov, enten det er 

mørk fiber (og om relevant kobber), backhaul via 

Ethernet eller tilgang til kabelrør. Nasjonale 

reguleringsmyndigheter kan om nødvendig treffe tiltak 

med hensyn til hensiktsmessig størrelse på koplingsskap 

som eies av operatøren med en sterk markedsstilling. 

31) Innsyn i vilkårene for tilgang til delaksesslinjer kan best 

sikres ved at de inntas i nåværende standardtilbud om 

atskilt tilgang til aksesslinjen. Det er viktig at dette 

kravet om åpenhet gjelder alle deler som kreves for 

levering av atskilt tilgang til delaksesslinjer, herunder 

backhaul og tilleggstjenester for å sikre fortsatt 

konkurransedyktige tilbud. Standardtilbudet bør 

inneholde alle prisvilkår slik at nye operatører kan 

beregne lønnsomheten av atskilt tilgang til 

delaksesslinjen. 

32) På samme måte som når prisen fastsettes for atskilt 

tilgang til aksesslinjen skal prisfastsettelsen for alle 

elementer som er nødvendig for atskilt tilgang til 

delaksesslinjen, være kostnadsorientert og i tråd med de 

metoder som anvendes ved prisfastsettelse for atskilt 

tilgang til kobberlinjer. Utskiftningen av kobber med 

fiber fram til et mellomliggende forgreningspunkt utgjør 

en viktig investering som innebærer en viss risiko, selv 

om risikoen anses for å være mindre enn for FTTH-nett, 

i hvert fall i tett befolkede områder, med tanke på de 

relative utbyggingskostnadene per husholdning og 

usikkerheten med hensyn til etterspørsel etter 

forbedrede eller oppgraderte tjenester. 

33) Nasjonale reguleringsmyndigheter bør anvende 

prinsippene om likebehandling for å unngå at 

sluttbrukerleddet til operatøren med en sterk 

markedsstilling får tidsmessige fordeler. Sistnevnte bør 

være forpliktet til å ajourføre sitt tilbud om 

bitstrømtilgang i engrosleddet før nye fiberbaserte 

tjenester for sluttbrukere lanseres, slik at konkurrerende 

operatører får rimelig tid til å reagere på lanseringen av 

slike produkter. Seks måneder anses for å være rimelig 

tid til å gjøre de nødvendige justeringer, med mindre 

andre virkningsfulle sikkerhetstiltak er på plass som 

garanterer likebehandling. 

34) Det forventes at fiberbaserte produkter for 

bredbåndstilgang i engrosleddet vil være teknisk 

konfigurert på måter som gir bedre fleksibilitet og 

forbedrede tjenester i forhold til kobberbaserte 

bitstrømprodukter. For å fremme konkurransen på 

sluttbrukermarkedet er det viktig at tjenestenes ulike 

egenskaper gjenspeiles i ulike regulerte produkter basert 

på neste generasjon aksessnett, herunder tjenester som 

retter seg mot bedriftsmarkedet. 

35) Forskjellige bitstrømprodukter, som i senere ledd kan 

skilles fra hverandre med hensyn til for eksempel 

båndbredde, pålitelighet, tjenestekvalitet eller andre 

parametrer, kan leveres via et neste generasjon 

aksessnett.  
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36) Nye avhjelpende tiltak med hensyn til tilgang må 

spesifiseres nøye, for eksempel med hensyn til tekniske 

protokoller og grensesnitt som brukes til samtrafikk 

mellom optiske nett, eller omfanget av eller 

egenskapene ved nye avhjelpende tiltak med hensyn til 

bitstrøm. Nasjonale reguleringsmyndigheter bør 

samarbeide med hverandre og med internasjonale 

standardiseringsorganer og berørte parter i bransjen om 

å utarbeide felles tekniske standarder på dette området. 

37) Når forutgående prisregulering anvendes, bør prisene 

for bitstrømtilgang i engrosleddet være kostnadsbaserte. 

Nasjonale reguleringsmyndigheter kan eventuelt benytte 

andre egnede metoder for priskontroll, herunder for 

eksempel «pris-minus»-metoden, i de tilfeller der 

sluttbrukerleddet til operatøren med en sterk 

markedsstilling er underlagt tilstrekkelige 

konkurransebegrensninger. Nasjonale regule-

ringsmyndigheter bør fastsette ulike priser for ulike 

bitstrømprodukter i den grad slike prisdifferanser kan 

rettferdiggjøres ut fra de underliggende kostnadene ved 

å tilby tjenesten, slik at alle operatører kan dra nytte av 

vedvarende prisdifferensiering på både engros- og 

sluttbrukerplan. Ved fastsettelse av prisen for tilgang 

bør det tas behørig hensyn til den risiko operatøren med 

en sterk markedsstilling påtar seg. 

38) I visse områder kan de avhjelpende tiltakene med 

hensyn til tilgang være så virkningsfulle at det ikke blir 

nødvendig å innføre en plikt til å gi bredbåndstilgang i 

engrosleddet for å oppnå virksom konkurranse i senere 

markedsledd. Særlig når en operatør med en sterk 

markedsstilling har bygd ut et FTTH-nett og faktisk 

atskilt tilgang til fiberlinjen er tilgjengelig for alternative 

operatører (særlig i punkt-til-punkt-nett) kan en nasjonal 

reguleringsmyndighet vurdere det dit hen at slik tilgang 

er tilstrekkelig til å sikre virksom konkurranse i senere 

markedsledd, særlig i tett befolkede områder. Å avstå 

fra å pålegge en plikt til å gi bredbåndstilgang i 

engrosleddet kan i slike tilfeller skape større 

investeringsincentiver for alle operatører og fremme 

raskere utbygging. 

39) Når dokumentert erfaring har vist at funksjonell 

atskillelse eller lignende ordninger har medført helt 

likeverdig tilgang til neste generasjon aksessnett for 

alternative operatører og de senere leddene til 

operatøren med en sterk markedsstilling, og når det 

senere leddet til operatøren med en sterk markedsstilling 

er underlagt tilstrekkelige konkurransebegrensninger, 

står nasjonale reguleringsmyndigheter friere når de skal 

utforme avhjelpende tiltak med hensyn til tilgang til 

bredbåndsnettet i engrosleddet. Særlig kan fastsettelsen 

av prisen på bitstrømprodukter overlates til markedet. 

For å unngå konkurransebegrensende virkninger vil det 

imidlertid være avgjørende at markedet overvåkes nøye, 

og at det utføres en egnet undersøkelse av marginskvis. 

40) Operatører som allerede har tilgang, har en berettiget 

interesse av å få tilstrekkelig tid til å forberede seg på de 

endringer som får vesentlig innvirkning på deres 

investeringer og virksomhetsmodell. I mangel av 

kommersielle avtaler bør nasjonale regule-

ringsmyndigheter påse at det foreligger en egnet 

migreringsstrategi. En slik migreringsstrategi bør være 

åpen og detaljert nok til at operatører som allerede har 

tilgang, kan forberede seg på endringene, og blant annet 

inneholde regler for eventuelt arbeid som skal utføres i 

fellesskap av tilgangssøkere og operatøren med en sterk 

markedsstilling, og nøyaktig hvordan avviklingen av 

samtrafikkpunkter skal gjennomføres. Gjeldende 

forpliktelser for operatører med en sterk markedsstilling 

bør opprettholdes i en passende overgangsperiode. 

Denne overgangsperioden bør være i tråd med den 

normale investeringsperioden for atskilt tilgang til en 

aksesslinje eller delaksesslinje, som vanligvis er fem år. 

Dersom operatøren med en sterk markedsstilling tilbyr 

likeverdig tilgang ved hovedkopling, kan nasjonale 

reguleringsmyndigheter fastsette en kortere periode. 

41) Når en operatør med en sterk markedsstilling planlegger 

å erstatte en del av sitt eksisterende kobberaksessnett 

med fiber og avvikle samtrafikkpunkter som er i bruk, 

bør nasjonale reguleringsmyndigheter innhente 

relevante opplysninger fra operatøren med en sterk 

markedsstilling og i henhold til artikkel 9 nr. 1 i direktiv 

2002/19/EF påse at foretak som har tilgang til nettet til 

operatøren med en sterk markedsstilling, får alle 

nødvendige opplysninger i god tid slik at de kan tilpasse 

sine egne nett og nettutbyggingsplaner. Nasjonale 

reguleringsmyndigheter bør fastsette i hvilket format 

disse opplysningene skal framlegges og hvor detaljerte 

de skal være, samtidig som de sikrer at opplysningene 

benyttes bare for det formål de er ment og at 

fortroligheten ivaretas i hele prosessen — 

UTFORMET DENNE REKOMMANDASJON: 

 Mål og virkeområde 

1. Målet med denne rekommandasjon er å bidra til 

utviklingen av et felles marked ved å bedre 

rettssikkerheten og fremme investering, konkurranse og 

nyskaping i markedet for bredbåndstjenester, særlig i 

overgangen til neste generasjon aksessnett (NGA). 

2.  I denne rekommandasjon fastsettes en felles metode for å 

fremme en enhetlig gjennomføring av avhjelpende tiltak 

med hensyn til neste generasjon aksessnett, på grunnlag 

av en framgangsmåte for markedsanalyse i henhold til 

direktiv 2002/19/EF og 2002/21/EF. 

3.  Når nasjonale reguleringsmyndigheter i forbindelse med 

markedsanalyser som blir gjennomført i henhold til 

artikkel 16 i direktiv 2002/21/EF, vurderer å innføre 

avhjelpende tiltak, bør de utarbeide virkningsfulle tiltak i 

samsvar med de nevnte direktiver og den felles metode 

som fastsettes i denne rekommandasjon. I henhold til 

rammereglene har nasjonale reguleringsmyndigheter en 

rekke avhjelpende tiltak til rådighet og kan utforme 
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egnede tiltak for å håndtere markedssvikt og oppnå 

reguleringsmålene i den enkelte medlemsstat. Nasjonale 

reguleringsmyndigheter bør ta hensyn til avtaler som 

operatørene har inngått for å spre risikoene forbundet med 

utbygging av fiberoptiske nett for tilkopling av boliger 

eller bygninger, og for å fremme konkurranse. 

 Enhetlig strategi 

4.  Nasjonale reguleringsmyndigheter bør bruke sin 

myndighet i henhold til artikkel 5 i direktiv 2002/21/EF til 

å sikre at operatørene med en sterk markedsstilling 

framlegger alle de opplysninger som er nødvendige for å 

kunne utforme egnede lovgivningsmessige tiltak for 

overgangen til neste generasjon aksessnett, for eksempel 

opplysninger om planlagte endringer i operatørenes 

nettopologi eller i tilgjengeligheten av kabelrør. 

5.  Ved gjennomgåelsen av marked 4 og 5 i rekommandasjon 

2007/879/EF bør det tas hensyn til neste generasjon 

aksessnett, og den bør gjennomføres av den enkelte 

nasjonale reguleringsmyndighet på en samordnet måte og 

til rett tid. Nasjonale reguleringsmyndigheter bør sikre at 

de avhjelpende tiltakene som innføres for marked 4 og 5, 

er i samsvar med hverandre. 

6.  Dersom de relevante markedsanalysene viser at 

markedsvilkårene i all hovedsak er konstante, bør 

nasjonale reguleringsmyndigheter anvende en ensartet 

reguleringsmetode i hele den relevante analyseperioden. 

Om mulig bør nasjonale reguleringsmyndigheter i sine 

vedtak forklare hvordan de har tenkt å tilpasse de 

avhjelpende tiltakene for marked 4 og 5 ved framtidige 

gjennomgåelser av markedet for å ta hensyn til 

sannsynlige endringer i markedsforholdene. 

7.  Når nasjonale reguleringsmyndigheter iverksetter 

symmetriske tiltak i henhold til artikkel 12 i direktiv 

2002/21/EF som gir tilgang til et foretaks 

anleggsinfrastruktur og termineringssegment, bør de treffe 

gjennomføringstiltak i henhold til artikkel 5 i direktiv 

2002/19/EF. 

8.  I tilfeller der aksessnettet bygges ut med fiber på nye 

steder, bør nasjonale reguleringsmyndigheter ikke kreve at 

operatøren med en sterk markedsstilling i tillegg bygger ut 

et parallelt kobbernett for å oppfylle sine gjeldende 

forpliktelser, herunder plikt til å tilby leveringspliktige 

tjenester, men tillate at operatøren tilbyr produkter eller 

tjenester over fibernettet som funksjonsmessig tilsvarer 

eventuelle eksisterende regulerte produkter eller tjenester. 

 Geografiske forskjeller 

9.  Nasjonale reguleringsmyndigheter bør undersøke 

forskjeller i konkurransevilkårene i ulike geografiske 

områder for å fastslå om det er nødvendig å fastsette 

nasjonale geografiske delmarkeder eller innføre 

differensierte avhjelpende tiltak. I de tilfeller der 

forskjellene i konkurransevilkår er stabile og betydelige, 

bør nasjonale reguleringsmyndigheter fastsette nasjonale 

geografiske delmarkeder i samsvar med rekommandasjon 

2007/879/EF. I andre tilfeller bør nasjonale 

reguleringsmyndigheter overvåke om utbyggingen av 

neste generasjon aksessnett og den påfølgende utviklingen 

i konkurransevilkårene i et geografisk avgrenset marked 

gjør det berettiget å innføre differensierte avhjelpende 

tiltak. 

10.  I tilfeller der det tidligere har vært fastsatt nasjonale 

geografiske delmarkeder eller avhjelpende tiltak for 

marked 5 som avhenger av tilgangsprodukter i marked 4, 

som kan bli overflødige på grunn av utbyggingen av neste 

generasjon aksessnett, bør segmenteringen eller tiltakene 

gjennomgås på nytt. 

 Definisjoner 

11.  I denne rekommandasjon menes med: 

 «neste generasjon aksessnett» (NGA) kabelbaserte 

aksessnett som helt eller delvis består av optiske deler, og 

som kan levere bredbåndstilgangstjenester med 

forbedrede egenskaper (for eksempel høyere hastighet) 

sammenlignet med de tjenester som leveres via det 

eksisterende kobbernettet. I de fleste tilfeller er neste 

generasjon aksessnett et resultat av en oppgradering av et 

eksisterende aksessnett med kobber- eller koaksialkabler, 

 «anleggsinfrastruktur» fysiske aksesslinjeressurser bygd 

ut av en operatør som tilbyr elektroniske kommunika-

sjonstjenester, som inneholder aksesslinjekabler som 

kobber-, fiberoptikk- og koaksialkabler. Det viser 

generelt, men ikke alltid, til elementer på eller under 

bakken, som rør, kabelrør, mannhull og master, 

 «kabelrør» underjordisk rør eller ledning benyttet til å føre 

kabler (fiber, kobber eller koaksial) i et basis- eller 

aksessnett, 

 «mannhull» hull, vanligvis med lokk, som en person kan 

benytte for å ta seg ned i et underjordisk kammer som 

rommer et tilgangspunkt der det kan utføres 

krysskoplinger eller vedlikehold på underjordiske kabler 

for elektronisk kommunikasjon, 

 «hovedtilknytningspunkt» (Metropolitan Point of 

Presence, MPoP) samtrafikkpunktet mellom aksess- og 

basisnettene til en operatør av neste generasjon aksessnett. 

For kobberaksessnettet tilsvarer det hovedkoplingen. Alle 

abonnenttilknytninger til neste generasjon aksessnett i et 

gitt område (vanligvis en by eller bydel) er sentralisert til 

en optisk kopling i hovedtilknytningspunktet. Fra den 

optiske koplingen er NGA-linjene koplet til NGA-

operatørens eller andre operatørers basisnettutstyr, 

eventuelt via mellomliggende backhaul-forbindelser der 

utstyret ikke er samlokalisert i hovedtilknytningspunktet,  
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 «forgreningspunkt» et mellomliggende knutepunkt i et 

neste generasjon aksessnett der en eller flere fiberkabler 

som kommer fra hovedtilknytningspunktet 

(tilførselssegmentet) deles og forgrenes for å koples til 

sluttbrukerens lokaler (terminerings- eller 

inntakssegmentet), Et forgreningspunkt betjener normalt 

flere bygninger eller hus. Det kan være plassert enten i 

nederste del av en bygning (flerbolighus) eller i gaten. Et 

forgreningspunkt inneholder en kopling som samler 

inntakskablene og eventuelt ikke-strømførende utstyr som 

optiske signalfordelere, 

 «termineringssegment» et segment i et neste generasjon 

aksessnett som knytter en sluttbrukers lokaler til det første 

forgreningspunktet. Termineringssegmentet omfatter 

dermed vertikale ledninger inne i bygningen og eventuelle 

horisontale ledninger fram til en optisk signalfordeler i 

bygningens kjeller eller i et mannhull i nærheten, 

 «fiber til hjemmet» eller «FTTH» et aksessnett som består 

av fiberoptiske kabler i både tilførsels- og 

inntakssegmentet i aksessnettet, dvs. som knytter kundens 

lokaler (huset eller leiligheten i et flerbolighus) til 

hovedtilknytningspunktet med optiske fibrer. I denne 

rekommandasjon menes med FTTH både «fiber til 

hjemmet» og «fiber til bygningen» (FTTB), 

 «FTTH basert på flerfiber» en form for fiberutbygging der 

investoren bygger ut flere fiberlinjer enn vedkommende 

trenger for eget formål i både tilførsels- og 

inntakssegmentene av aksessnettet for å selge tilgang til 

de ekstra fiberlinjene til andre operatører, særlig i form av 

ugjenkallelige bruksretter, 

 «saminvestering i FTTH» en ordning mellom uavhengige 

tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester med 

sikte på å bygge ut FTTH-nett i fellesskap, særlig i mindre 

tettbefolkede områder. Saminvestering dekker ulike 

juridiske ordninger, men medinvestorene vil typisk bygge 

nettinfrastruktur og dele den fysiske tilgangen til denne 

infrastrukturen. 

 Tilgang til fysisk nettinfrastruktur i engrosleddet 

(marked 4) 

12.  Når en sterk markedsstilling påvises på marked 4, bør 

nasjonale reguleringsmyndigheter innføre egnede 

avhjelpende tiltak, idet det særlig tas hensyn til 

prinsippene fastsatt nedenfor. 

 Tilgang til anleggsinfrastrukturen til operatøren med en 

sterk markedsstilling 

13.  Der det er ledig kapasitet i kabelrør, bør nasjonale 

reguleringsmyndigheter stille krav om tilgang til 

anleggsinfrastrukturen. Tilgang bør gis i samsvar med 

likeverdighetsprinsippet som fastsatt i vedlegg II. 

14.  Nasjonale reguleringsmyndigheter bør sikre at tilgang til 

eksisterende anleggsinfrastruktur gis til kostnadsorienterte 

priser i samsvar med vedlegg I. 

15.  I de tilfeller der det anmodes om et standardtilbud om 

tilgang til anleggsinfrastruktur, bør nasjonale 

reguleringsmyndigheter stille krav om at et slikt tilbud gis 

så raskt som mulig. Standardtilbudet bør være tilgjengelig 

senest seks måneder etter at anmodningen ble framsatt. 

16.  I henhold til etterspørselen i markedet bør nasjonale 

reguleringsmyndigheter oppmuntre eller, dersom dette er 

mulig i henhold til nasjonal lovgivning, pålegge 

operatøren med en sterk markedsstilling en plikt til å 

installere tilstrekkelig kapasitet i forbindelse med 

utbygging av anleggsinfrastruktur til at andre operatører 

kan benytte seg av disse ressursene. 

17.  Nasjonale reguleringsmyndigheter bør samarbeide med 

andre myndigheter for å opprette en database som 

inneholder opplysninger om geografisk beliggenhet, 

tilgjengelig kapasitet og andre fysiske egenskaper for all 

anleggsinfrastruktur som kan benyttes i utbyggingen av 

fiberoptiske nett i et gitt marked eller markedssegment. En 

slik database bør være tilgjengelig for alle operatører. 

 Tilgang til termineringssegmentet i et FTTH-nett 

18.  I de tilfeller der en operatør med en sterk markedsstilling 

bygger ut et FTTH-nett, bør nasjonale 

reguleringsmyndigheter i tillegg til å stille krav om tilgang 

til anleggsinfrastrukturen, stille krav om tilgang til 

termineringssegmentet i aksessnettet til operatøren med en 

sterk markedsstilling, herunder ledninger inne i 

bygninger. For dette formål bør nasjonale 

reguleringsmyndigheter i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i 

direktiv 2002/19/EF pålegge operatøren med en sterk 

markedsstilling å framlegge detaljerte opplysninger om 

aksessnettets arkitektur og etter å ha rådført seg med 

potensielle tilgangssøkere om aktuelle tilgangspunkter, 

fastsette hvor forgreningspunktet for terminerings-

segmentet i aksessnettet bør være plassert for å gi tilgang. 

I denne forbindelse bør nasjonale reguleringsmyndigheter 

ta hensyn til at antallet sluttbrukertilkoplinger tilknyttet 

forgreningspunktet vil måtte være tilstrekkelig stort til å 

sikre kommersiell levedyktighet for tilgangssøkeren. 

19.  Operatøren med en sterk markedsstilling bør pålegges en 

plikt til å gi tilgang til forgreningspunktene i samsvar med 

likeverdighetsprinsippet som fastsatt i vedlegg II. I de 

tilfeller det anmodes om et standardtilbud om tilgang til 

termineringssegmentet, bør nasjonale regule-

ringsmyndigheter stille krav om at et slikt tilbud gis så 

raskt som mulig. Standardtilbudet bør være tilgjengelig 

senest seks måneder etter at anmodningen ble framsatt. 

20.  Nasjonale reguleringsmyndigheter bør sikre at tilgang til 

termineringssegmentet gis til kostnadsorienterte priser i 

samsvar med vedlegg I. 

21.  I henhold til etterspørselen i markedet bør nasjonale 

reguleringsmyndigheter oppmuntre eller, dersom dette er 

mulig i henhold til nasjonal lovgivning, pålegge 

operatøren med en sterk markedsstilling en plikt til å 

bygge ut flerfiberkabler i termineringssegmentet.  
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 Atskilt tilgang til fiberlinjen i et FTTH-nett 

22.  I samsvar med prinsippene fastsatt i direktiv 

2002/19/EF(1) bør nasjonale reguleringsmyndigheter i 

prinsippet pålegge operatører med en sterk 

markedsstilling som bygger ut FTTH-nett, en plikt til å gi 

atskilt tilgang til fiberlinjen. Eventuelle unntak kan være 

berettiget bare i geografiske områder der tilstedeværelsen 

av flere alternative infrastrukturer, som FTTH-nett 

og/eller kabelnett, i kombinasjon med konkurransedyktige 

tilbud om tilgang, sannsynligvis vil føre til virksom 

konkurranse i senere ledd. Et pålegg om atskilt tilgang til 

fiberlinjen bør være ledsaget av egnede tiltak for å sikre 

samlokalisering og backhaul. Tilgang skal gis på det best 

egnede punktet i nettet, som normalt vil være 

hovedtilknytningspunktet (MPoP). 

23.  Nasjonale reguleringsmyndigheter bør stille krav om 

atskilt tilgang til fiberlinjen uavhengig av hvilken 

nettarkitektur og teknologi som benyttes av operatøren 

med en sterk markedsstilling. 

24.  Nåværende standardtilbud om atskilt tilgang til 

aksesslinjen bør så snart som mulig suppleres med tilbud 

om atskilt tilgang til fiberlinjen. Vedlegg II til direktiv 

2002/19/EF inneholder en liste over vilkår som minst må 

inngå i standardtilbudet for atskilt tilgang til aksesslinjen, 

og som bør gjelde tilsvarende for atskilt tilgang til 

fiberlinjen. Standardtilbudet bør være tilgjengelig så raskt 

som mulig og senest seks måneder etter at en nasjonal 

reguleringsmyndighet har pålagt en plikt til å gi tilgang. 

25.  Prisen på atskilt tilgang til fiberlinjen bør være 

kostnadsorientert. Når prisen på atskilt tilgang til 

fiberlinjen fastsettes, bør nasjonale regule-

ringsmyndigheter ta behørig hensyn til ytterligere og 

kvantifiserbare investeringsrisikoer som operatøren med 

en sterk markedsstilling påtar seg. I prinsippet bør denne 

risikoen gjenspeiles i et påslag på kapitalkostnadene for 

den relevante investeringen som fastsatt i vedlegg I. 

26.  Nasjonale reguleringsmyndigheter bør også vurdere de 

prisordninger operatørene med en sterk markedsstilling 

foreslår for å spre investeringsrisikoen. Nasjonale 

reguleringsmyndigheter bør bare godkjenne slike 

ordninger når de finner det godtgjort at operatøren med en 

sterk markedsstilling har framlagt alle relevante 

opplysninger om investeringen, og bare dersom slike 

ordninger ikke virker diskriminerende eller utestengende. 

Kriteriene for å vurdere slike prisordninger er fastsatt i 

vedlegg I. 

27.  I slike tilfeller bør nasjonale reguleringsmyndigheter sikre 

at det er en tilstrekkelig margin mellom engros- og 

sluttbrukerprisene til at en effektiv konkurrent kan 

etablere seg på markedet. Nasjonale regule-

ringsmyndigheter bør derfor kontrollere prisfastsettelsen 

til operatøren med en sterk markedsstilling ved å 

gjennomføre en korrekt spesifisert marginskvis-

undersøkelse over et passende tidsrom. Nasjonale regule-

ringsmyndigheter bør på forhånd angi hvilken metode de 

  

(1) Se særlig betraktning 19. 

vil bruke ved valg av imputeringsforsøk, hvilke 

parametrer som skal benyttes i undersøkelsen av 

marginskvis, og hvilke korrigerende tiltak som skal 

iverksettes dersom det påvises marginskvis. 

28.  I de tilfeller der konkurransevilkårene i et område der 

flere medinvestorer i fellesskap bygger ut et FTTH-nett 

basert på flerfiberkabler er vesentlig forskjellige, dvs. så 

forskjellige at det berettiger fastsettelse av separate 

geografiske markeder, bør nasjonale regule-

ringsmyndigheter i løpet av markedsanalysen undersøke 

om det i lys av den grad av infrastrukturkonkurranse som 

oppstår som følge av saminvesteringen, er behov for å 

fastslå at det foreligger en sterk markedsstilling i det 

berørte markedet. I denne sammenheng bør nasjonale 

reguleringsmyndigheter særlig undersøke om den enkelte 

medinvestor får helt likeverdig og kostnadsorientert 

tilgang til den felles infrastrukturen, og om medinves-

torene konkurrerer effektivt i senere markedsledd. De bør 

også undersøke om medinvestorene installerer 

tilstrekkelig kabelrørkapasitet til bruk for tredjemenn og 

gir kostnadsorientert tilgang til denne kapasiteten. 

 Tilgangsforpliktelser for FTTN-nett 

29.  Nasjonale reguleringsmyndigheter bør pålegge en plikt til 

å gi atskilt tilgang til den kobberbaserte delaksesslinjen. 

Avhjelpende tiltak med hensyn til atskilt tilgang til den 

kobberbaserte delaksesslinjen bør suppleres med tiltak 

knyttet til backhaul, herunder backhaul via fiber og 

Ethernet der dette er relevant, og med ytterligere 

avhjelpende tiltak som sikrer effektivitet og levedyktighet, 

som tilgang til samlokaliseringsressurser uten forskjells-

behandling, eller i mangel av slike, likeverdig samlo-

kalisering. Standardtilbudet bør være tilgjengelig så raskt 

som mulig og senest seks måneder etter at en nasjonal 

reguleringsmyndighet har pålagt en plikt til å gi tilgang. 

30.  Når nasjonale reguleringsmyndigheter pålegger atskilt 

tilgang til den kobberbaserte delaksesslinjen, bør det 

kreves at operatøren med en sterk markedsstilling 

supplerer nåværende standardtilbud om atskilt tilgang til 

aksesslinjen med alle nødvendige elementer. Prisen på 

tilgang til alle elementer bør være kostnadsorientert i 

samsvar med vedlegg I. 

 Bredbåndstilgang i engrosleddet (marked 5) 

31.  Når en sterk markedsstilling påvises på marked 5, bør de 

avhjelpende tiltakene med hensyn til bredbåndstilgang i 

engrosleddet opprettholdes eller endres for nåværende 

tjenester og deres erstatninger. Nasjonale regule-

ringsmyndigheter bør betrakte bredbåndstilgang i 

engrosleddet via VDSL som en erstatning for eksisterende 

bredbåndstilgang i engrosleddet via rene kobberlinjer. 

32.  Nasjonale reguleringsmyndigheter bør i prinsippet 

pålegge operatøren med en sterk markedsstilling en plikt 

til å gjøre nye bredbåndstilgangsprodukter i engrosleddet 

tilgjengelig senest seks måneder før operatøren med en 

sterk markedsstilling eller dennes datterselskaper i slutt-

brukerleddet markedsfører sine egne tilsvarende NGA-

tjenester for sluttbrukerleddet, med mindre det finnes 

andre virkningsfulle tiltak som sikrer likebehandling.  
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33.  Nasjonale reguleringsmyndigheter bør stille krav om at de 

ulike produktene som tilbys i engrosleddet, best mulig 

gjenspeiler de tekniske egenskapene til NGA-

infrastrukturen med hensyn til båndbredde og kvalitet slik 

at alternative operatører kan konkurrere effektivt, også når 

det gjelder tjenester som retter seg mot bedriftsmarkedet. 

34.  Nasjonale reguleringsmyndigheter bør samarbeide med 

hverandre for å fastsette egnede tekniske spesifikasjoner 

for bredbåndstilgangsprodukter i engrosleddet som tilbys 

via neste generasjon aksessnett, og gi opplysninger til 

internasjonale standardiseringsorganer for å lette 

utarbeidingen av relevante bransjestandarder. 

35.  Nasjonale reguleringsmyndigheter bør i prinsippet 

pålegge kostnadsorientering på leveringspliktige 

bredbåndstilgangsprodukter i engrosleddet i samsvar med 

vedlegg I, idet det tas hensyn til forskjeller i båndbredde 

og kvalitet på de ulike produktene som tilbys i 

engrosleddet. 

36.  Nasjonale reguleringsmyndigheter bør analysere hvorvidt 

et krav om kostnadsorientering på leveringspliktige 

bredbåndstilgangsprodukter i engrosleddet er nødvendig 

for å oppnå virksom konkurranse i tilfeller der funksjonell 

atskillelse eller andre former for atskillelse har vist seg å 

effektivt sikre likeverdig tilgang. I mangel av 

kostnadsorientering bør nasjonale reguleringsmyndigheter 

overvåke prisfastsettelsen ved å gjennomføre en korrekt 

spesifisert marginskvisundersøkelse. 

37.  Dersom nasjonale reguleringsmyndighetene finner at det i 

et gitt geografisk område er faktisk atskilt tilgang til 

fiberlinjen til operatøren med en sterk markedsstilling, og 

at slik tilgang sannsynligvis vil gi virksom konkurranse i 

senere ledd, bør nasjonale reguleringsmyndigheter 

vurdere å fjerne plikten til å gi bitstrømtilgang til 

engrosleddet i det aktuelle området. 

38.  Når det gjelder saminvesteringer, bør de nasjonale 

reguleringsmyndighetene følge prinsippene fastsatt i nr. 

28 når de undersøker om det foreligger en sterk 

markedsstilling. 

 Migrering 

39.  Gjeldende forpliktelser for operatører med en sterk 

markedsstilling med hensyn til marked 4 og 5 bør 

videreføres og bør ikke oppheves av endringer i 

eksisterende nettarkitektur og -teknologi, med mindre 

operatøren med en sterk markedsstilling og operatører 

som har tilgang til nettet til operatøren med en sterk 

markedsstilling, blir enige om en egnet migreringsstrategi. 

I mangel av en slik avtale bør nasjonale 

reguleringsmyndigheter sikre at alternative operatører 

informeres senest fem år før samtrafikkpunkter som 

aksesslinjesentraler eventuelt avvikles, idet det tas hensyn 

til nasjonale forhold der det er hensiktsmessig. Denne 

fristen kan være kortere enn fem år dersom fullstendig 

likeverdig tilgang tilbys på samtrafikkpunktet. 

40.  Nasjonale reguleringsmyndigheter bør fastsette klare 

rammer for migreringen fra kobber- til fiberbaserte nett. 

Nasjonale reguleringsmyndigheter bør sikre at systemer 

og framgangsmåter som innføres av operatøren med en 

sterk markedsstilling, herunder driftsstøttesystemer, er 

utformet på en måte som letter overgangen til NGA-

baserte tilgangsprodukter for alternative operatører. 

41.  Nasjonale reguleringsmyndigheter bør bruke sin 

myndighet i henhold til artikkel 5 i direktiv 2002/21/EF til 

å innhente opplysninger fra operatøren med en sterk 

markedsstilling om eventuelle planlagte endringer av 

nettet som kan virke inn på konkurransevilkårene i et 

bestemt marked eller delmarked. Når en operatør med en 

sterk markedsstilling planlegger å erstatte en del av sitt 

eksisterende kobberaksessnett med fiber og avvikle 

samtrafikkpunkter som er i bruk, bør nasjonale 

reguleringsmyndigheter i henhold til artikkel 9 nr. 1 i 

direktiv 2002/19/EF påse at foretak som har tilgang til 

nettet til operatøren med en sterk markedsstilling, får alle 

nødvendige opplysninger i god tid slik at de kan tilpasse 

sine egne nett og nettutbyggingsplaner. Nasjonale 

reguleringsmyndigheter bør fastsette formatet og 

detaljnivået for slike opplysninger og sikre at de framlagte 

opplysningene behandles strengt fortrolig. 

42.  Denne rekommandasjon er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 20. september 2010. 

 For Kommisjonen 

 Neelie KROES 

 Visepresident 
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VEDLEGG I 

Prisfastsettelsesprinsipper og risiko 

1. FELLES PRINSIPPER FOR PRISFASTSETTELSE FOR TILGANG TIL NESTE GENERASJON 

AKSESSNETT (NGA) 

I henhold til artikkel 8 nr. 2 i direktiv 2002/21/EF skal nasjonale reguleringsmyndigheter fremme konkurranse innen 

levering av elektroniske kommunikasjonsnett, elektroniske kommunikasjonstjenester og tilknyttede ressurser og 

tjenester, blant annet ved å fremme effektive investeringer i infrastruktur. I henhold til artikkel 13 nr. 1 i direktiv 

2002/19/EF skal nasjonale reguleringsmyndigheter ved fastsettelse av kostnadsgrunnlaget som skal brukes i 

forbindelse med forpliktelsene om kostnadsorientering vurdere om duplisering av den relevante infrastrukturen for 

tilgang til neste generasjon aksessnett er økonomisk gjennomførbart og virkningsfullt. Der dette ikke er tilfelle, er det 

overordnede målet å skape reelt like vilkår for det senere leddet til operatøren med en sterk markedsstilling og 

alternative nettoperatører. En ensartet reguleringsmetode kan derfor innebære at nasjonale reguleringsmyndigheter 

bruker forskjellige kostnadsgrunnlag for beregning av kostnadsorienterte priser for reproduserbare og ikke-

reproduserbare ressurser, eller i det minste justerer parametrene som ligger til grunn for kostnadsberegningene i 

sistnevnte tilfelle. 

I tilfeller der lønnsomheten ved investeringer i neste generasjon aksessnett avhenger av usikre faktorer som antakelser 

om betydelig høyere gjennomsnittlig inntekt per bruker eller økte markedsandeler, bør nasjonale 

reguleringsmyndigheter vurdere om kapitalkostnadene gjenspeiler den relativt høyere investeringsrisikoen 

sammenlignet med investering i eksisterende kobbernett. Det kan også brukes andre ordninger for å fordele 

investeringsrisikoen mellom investorer og tilgangssøkere, og for å fremme gjennomtrenging av markedet, for eksempel 

prisfastsettelse for langsiktig tilgang eller volumrabatter. Slike prisfastsettelsesordninger bør gjennomgås av den 

nasjonale reguleringsmyndigheten i samsvar med kriteriene fastsatt i avsnitt 7 og 8 nedenfor. 

For å håndheve forpliktelsene om kostnadsorientering bør nasjonale reguleringsmyndigheter kreve atskilte regnskaper i 

henhold til artikkel 11 i direktiv 2002/19/EF. Det bør opprettes atskilte regnskaper for NGA-infrastrukturen og/eller 

tjenesteelementene det skal gis tilgang til, på en slik måte at den nasjonale reguleringsmyndighet kan i) identifisere 

kostnaden av alle eiendeler som er relevante for fastsettelse av prisene for tilgang (herunder endringer med hensyn til 

avskrivning og verdsetting), og ii) effektivt overvåke om operatøren med en sterk markedsstilling gir andre 

markedsdeltakere tilgang på samme vilkår og til samme priser som sitt eget senere ledd. Slik overvåking bør omfatte 

gjennomføring av marginskvisundersøkelser. For å unngå dobbelttelling bør kostnadene fordeles på grunnlag av 

objektive kriterier på de forskjellige engros- og sluttbrukerproduktene som beror på slike innsatsfaktorer. 

Nasjonale reguleringsmyndigheter bør estimere marginale utgifter som er forbundet med å gi tilgang til de berørte 

ressursene. Slike kostnader gjelder bestilling og levering av tilgang til anleggsinfrastruktur eller fibernett, drifts- og 

vedlikeholdskostnader for IT-systemer samt driftskostnader forbundet med håndtering av produkter som tilbys i 

engrosleddet. Disse kostnadene bør fordeles forholdsmessig på alle foretak som har tilgang, herunder de senere leddene 

til operatøren med en sterk markedsstilling. 

2. FASTSETTELSE AV PRISER FOR TILGANG TIL ANLEGGSINFRASTRUKTUR 

Operatøren med en sterk markedsstilling bør pålegges å gi tilgang til sin eksisterende anleggsinfrastruktur i marked 4 

til kostnadsorienterte priser. Nasjonale reguleringsmyndigheter bør regulere prisene for tilgang til anleggsinfrastruktur i 

tråd med metoden som brukes ved fastsettelse av priser for atskilt tilgang til kobberaksesslinjen. Nasjonale 

reguleringsmyndigheter bør sikre at prisene for tilgang gjenspeiler de faktiske kostnadene til operatøren med en sterk 

markedsstilling. Nasjonale reguleringsmyndigheter bør særlig ta hensyn til den aktuelle infrastrukturens faktiske 

levetid og mulige besparelser for operatøren med en sterk markedsstilling forbundet med utbyggingen. Prisene for 

tilgang bør gjenspeile den faktiske verdien av den berørte infrastrukturen, herunder avskrivning. 

Når nasjonale reguleringsmyndigheter fastsetter prisen for tilgang til anleggsinfrastruktur, bør de ikke anse at 

risikoprofilen er forskjellig fra risikoprofilen for kobberinfrastruktur, med mindre operatøren med en sterk 

markedsstilling har måttet påta seg særlige anleggsrelaterte kostnader – utover de ordinære vedlikeholdskostnadene – 

for å bygge ut et neste generasjon aksessnett. 

3. FASTSETTELSE AV PRISER FOR TILGANG TIL TERMINERINGSSEGMENTET I ET FTTH-NETT 

Nasjonale reguleringsmyndigheter bør fastsette prisene for tilgang til forgreningspunktet i tråd med metoden som 

brukes for prisfastsettelse for atskilt tilgang til kobberaksesslinjen. Nasjonale reguleringsmyndigheter bør sikre at 

prisene for tilgang gjenspeiler de faktiske kostnadene til operatøren med en sterk markedsstilling, herunder eventuelt en 

høyere risikopremie for å gjenspeile eventuelle ytterligere og kvantifiserbare risikoer som operatøren med en sterk 

markedsstilling påtar seg.  
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4. FASTSETTELSE AV PRISER FOR TILGANG TIL FIBERNETT VED HOVEDTILKNYTNINGSPUNKTET 

(MPoP) I ET FTTH-NETT (FIBERLINJE MED ATSKILT TILGANG) 

Når nasjonale reguleringsmyndigheter fastsetter priser for atskilt tilgang til fiberlinjen, bør de inkludere en høyere 

risikopremie for å gjenspeile eventuelle ytterligere og kvantifiserbare investeringsrisikoer som operatøren med en sterk 

markedsstilling påtar seg. Risikopremien bør beregnes i samsvar med metoden fastsatt i avsnitt 6 nedenfor. Ytterligere 

prisfleksibilitet kan tillates i samsvar med avsnitt 7 og 8 nedenfor. 

I tråd med prinsippet om likebehandling bør prisen som belastes det senere leddet til operatøren med en sterk 

markedsstilling være den samme som prisen som belastes tredjemenn. 

5. FASTSETTELSE AV PRISER FOR TILGANG TIL DEN KOBBERBASERTE DELAKSESSLINJEN I ET 

FTTN-NETT 

Nasjonale reguleringsmyndigheter bør pålegge kostnadsorientert tilgang til alle elementer som er nødvendige for atskilt 

tilgang til delaksesslinjen, herunder tiltak knyttet til backhaul og ytterligere avhjelpende tiltak, som tilgang til 

samlokaliseringsressurser uten forskjellsbehandling, eller i mangel av slike, likeverdig samlokalisering. 

De regulerte prisene for tilgang bør ikke være høyere enn den kostnad som påløper for en effektiv operatør. For dette 

formål kan nasjonale reguleringsmyndigheter vurdere å evaluere disse kostnadene ved bruk av «nedenfra-og-opp»-

modellberegning eller referanseverdier, der slike er tilgjengelige. 

Når nasjonale reguleringsmyndigheter fastsetter prisen for tilgang til den kobberbaserte delaksesslinjen, bør de ikke 

anse at risikoprofilen er forskjellig fra risikoprofilen for eksisterende kobberinfrastruktur. 

6. KRITERIER FOR FASTSETTELSE AV RISIKOPREMIEN 

Investeringsrisiko bør belønnes med en risikopremie som inkluderes i kapitalkostnaden. Den på forhånd tillatte 

kapitalavkastningen på investeringer i neste generasjon aksessnett bør på den ene side gi foretakene tilstrekkelig 

oppmuntring til å investere (det vil si et tilstrekkelig høyt avkastningsnivå) og på den annen side fremme effektiv 

fordeling, bærekraftig konkurranse og størst mulig fordeler for forbrukerne (det vil si et avkastningsnivå som ikke er 

urimelig høyt). Derfor bør nasjonale reguleringsmyndigheter, der det er berettiget, ta med, over hele investeringens 

nedbetalingstid, et tillegg som gjenspeiler investeringens risiko, i den beregningen av vektet gjennomsnittlig 

kapitalkostnad som nå foretas for å fastsette prisen for atskilt tilgang til den kobberbaserte linjen. Kalibreringen av 

inntektsstrømmene for beregning av vektet gjennomsnittlig kapitalkostnad bør ta hensyn til alle dimensjoner ved den 

investerte kapitalen, herunder passende arbeids- og byggekostnader, forventede effektivitetsgevinster og eiendelens 

sluttverdi, i samsvar med betraktning 20 i direktiv 2002/19/EF. 

Nasjonale reguleringsmyndigheter bør anslå investeringsrisikoen blant annet ved å ta i betraktning følgende 

usikkerhetsfaktorer: i) usikkerhet knyttet til etterspørselen i sluttbruker- og engrosleddet, ii) usikkerhet knyttet til 

kostnadene ved utbygging, anleggsarbeider og prosjektledelse, iii) usikkerhet knyttet til den teknologiske utvikling, iv) 

usikkerhet knyttet til dynamikken i markedet og utviklingen i konkurransesituasjonen, som nivået av konkurranse på 

infrastruktur- og/eller kabelområdet, og v) makroøkonomisk usikkerhet. Disse faktorene kan forandre seg over tid, 

særlig som følge av at en stadig større del av etterspørselen i sluttbruker- og engrosleddet møtes. Nasjonale 

reguleringsmyndigheter bør derfor gjennomgå situasjonen med jevne mellomrom og justere risikopremien ut fra 

variasjoner i ovennevnte faktorer. 

Kriterier som tilstedeværelsen av storskalafordeler (særlig dersom investeringen foretas bare i byområder), høye 

markedsandeler i sluttbrukermarkedet, kontroll over viktig infrastruktur, besparelser med hensyn til driftsutgifter, 

inntekter fra salg av fast eiendom og privilegert tilgang til aksje- og gjeldsmarkeder vil kunne bidra til å redusere 

risikoen som operatøren med en sterk markedsstilling påtar seg i forbindelse med investering i neste generasjon 

aksessnett. Disse aspektene bør også med jevne mellomrom vurderes på nytt av nasjonale reguleringsmyndigheter i 

forbindelse med gjennomgåelsen av risikopremien. 

Det ovennevnte gjelder særlig for investeringer i FTTH. Investeringer i FTTN, som er en delvis oppgradering av et 

eksisterende aksessnett (som for eksempel VDSL), har på den annen side vesentlig lavere risikoprofil sammenlignet 

med investeringer i FTTH, i det minste i tett befolkede områder. Særlig knytter det seg mindre usikkerhet til 

etterspørselen etter båndbredde som skal leveres via FTTN/VDSL, og de samlede kapitalkravene er lavere. Selv om 

regulerte priser på bredbåndstilgang i engrosleddet basert på FTTN/VDSL bør ta hensyn til den eventuelle 

investeringsrisikoen, bør denne risikoen ikke anses å være av samme størrelsesorden som risikoen forbundet med 

FTTH-baserte tilgangsprodukter i engrosleddet. Når nasjonale reguleringsmyndigheter fastsetter risikopremier for 

bredbåndstilgang i engrosleddet basert på FTTN/VDSL, bør de ta behørig hensyn til disse faktorene og i prinsippet 

ikke godkjenne ordningene for prisfastsettelse som er fastsatt i avsnitt 7 og 8 nedenfor. Nasjonale 

reguleringsmyndigheter bør gjennomføre offentlig samråd om metoden for fastsettelse av risikopremien.  
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7. KRITERIER FOR VURDERING AV FASTSETTELSE AV PRISER FOR LANGSIKTIG TILGANG TIL 

FTTH-NETT 

Risikojusterte tilgangspriser basert på langsiktig tilgang kan variere avhengig av hvilken varighet tilgangsforpliktelsene 

er inngått for. Langsiktige tilgangskontrakter vil generelt medføre lavere pris per aksesslinje enn kortsiktige 

tilgangskontrakter. Prisene for langsiktig tilgang bør bare gjenspeile investorens risikoreduksjon og kan derfor ikke 

være lavere enn den kostnadsorienterte prisen uten tillegg av noen risikopremie som gjenspeiler investeringens 

systemrisiko. Ved langsiktige kontrakter ville nye operatører få full kontroll over fysiske eiendeler, noe som også vil gi 

dem mulighet til å handle på annenhåndsmarkedet. Kortsiktige kontrakter ville tilbys uten langsiktige forpliktelser og 

derfor normalt ha høyere pris per aksesslinje, med tilgangspriser som gjenspeiler den potensielle verdien forbundet 

med fleksibiliteten ved denne typen tilgang som kommer tilgangssøkeren til gode. 

Fastsettelse av priser for tilgang på lang sikt kan imidlertid misbrukes av operatører med en sterk markedsstilling, som 

over tid kan selge sine sluttbrukertjenester til priser som er lavere enn prisene for sine regulerte tjenester til 

engrosleddet (ettersom de ville gi sitt eget sluttbrukerledd lave priser for langsiktige forpliktelser) og på den måten 

lukke markedet. Videre vil risikoen være høyere for alternative tilbydere med mindre kundegrunnlag og uklare 

forretningsutsikter. De vil kanskje ikke være i stand til å forplikte seg til å kjøpe tilgang over en lang periode. Dermed 

kan de bli nødt til å utsette investeringen og kjøpe regulert tilgang på et senere tidspunkt. 

Av disse grunner vil fastsettelse av priser for tilgang på lang sikt kunne godtas bare dersom nasjonale 

reguleringsmyndigheter sikrer at følgende vilkår er oppfylt: 

a) prisene for langsiktige forpliktelser gjenspeiler bare investorens risikoreduksjon, og 

b) det er en tilstrekkelig margin mellom engros- og sluttbrukerprisene over et passende tidsrom til at en effektiv 

konkurrent kan etablere seg i senere markedsledd. 

8. KRITERIER FOR VURDERING AV VOLUMRABATTER FOR FTTH-NETT 

Risikojusterte tilgangspriser basert på volumrabatter gjenspeiler det faktum at investeringsrisikoen blir mindre jo flere 

fiberlinjer som allerede er solgt i et gitt område. Investeringsrisikoen er nært knyttet til antallet fiberlinjer som blir 

stående ubrukt. Jo høyere andelen brukte fiberlinjer er, jo lavere er risikoen. Prisene for tilgang vil derfor kunne variere 

avhengig av hvilket volum som kjøpes. Det bør tillates ett enkelt rabattnivå som tilbys til alle berettigede operatører til 

samme pris per linje. Nasjonale reguleringsmyndigheter bør identifisere hvilket linjevolum som skal gi rett til denne 

volumrabatten, idet de tar hensyn til anslått minste driftsnivå en tilgangssøker trenger for å kunne konkurrere effektivt i 

markedet, og behovet for å opprettholde en markedsstruktur med et tilstrekkelig antall berettigede operatører til å sikre 

virksom konkurranse. Volumrabatten bør bare gjenspeile investorens risikoreduksjon og kan derfor ikke resultere i 

tilgangspriser som er lavere enn den kostnadsorienterte prisen uten tillegg av noen risikopremie som gjenspeiler 

investeringens systemrisiko. Ettersom risikopremien normalt bør minske i takt med at den totale etterspørselen i 

sluttbruker- og engrosleddet dekkes i stadig høyere grad, bør volumrabatten også minske tilsvarende og er kanskje ikke 

lenger berettiget når dekningen av etterspørselen i sluttbruker- og engrosleddet har nådd et høyt nivå. 

Nasjonale reguleringsmyndigheter bør bare godta en volumrabatt dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a) ett enkelt volumrabattnivå beregnes for hvert område, hvis størrelse fastsettes av den nasjonale 

reguleringsmyndighet ut fra nasjonale forhold og nettarkitekturen, og gjelder likt for alle tilgangssøkere som er 

villige til å kjøpe minst det linjevolumet som gir rett til rabatten, 

b) volumrabatten gjenspeiler bare investorens risikoreduksjon og 

c) det er en tilstrekkelig margin mellom engros- og sluttbrukerprisene over et passende tidsrom til at en effektiv 

konkurrent kan etablere seg på markedet. 
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VEDLEGG II 

Anvendelse av likeverdighetsprinsippet på tilgang til anleggsinfrastrukturen til operatøren med en sterk 

markedsstilling med henblikk på utbygging av neste generasjon aksessnett 

1. LIKEVERDIGHETSPRINSIPPET 

Tilgang til anleggsinfrastrukturen til operatøren med en sterk markedsstilling kan være en viktig del av utbyggingen av 

neste generasjon aksessnett. For å skape like vilkår for de nye operatørene og operatøren med en sterk markedsstilling 

er det viktig at slik tilgang blir gitt på et helt likeverdig grunnlag. Nasjonale reguleringsmyndigheter bør kreve at 

operatøren med en sterk markedsstilling gir tredjemann tilgang til sin anleggsinfrastruktur på samme vilkår som interne 

tilgangssøkere. Særlig bør operatøren med en sterk markedsstilling dele alle nødvendige opplysninger om 

infrastrukturens egenskaper og anvende de samme framgangsmåter for bestilling og levering av tilgang. Standardtilbud 

og tjenestenivåavtaler bidrar til å sikre korrekt anvendelse av likeverdighetsprinsippet. På den annen side er det viktig 

at operatøren med en sterk markedsstilling ikke benytter seg av asymmetrisk kunnskap om utbyggingsplanene til 

tredjemenn som søker tilgang, for å oppnå urimelige forretningsmessige fordeler. 

2. OPPLYSNINGER OM ANLEGGSINFRASTRUKTUREN OG FORGRENINGSPUNKTENE 

Operatøren med en sterk markedsstilling bør gi tredjemenn som søker tilgang, samme opplysninger om 

anleggsinfrastruktur og forgreningspunkter som de som er tilgjengelige internt. Disse opplysningene bør omfatte både 

hvordan anleggsinfrastrukturen er organisert, og de tekniske egenskapene til de forskjellige delene infrastrukturen 

består av. Det bør gis opplysninger om den geografiske plasseringen av disse delene, herunder kabelrør, master og 

andre fysiske eiendeler (for eksempel vedlikeholdsrom) samt om tilgjengelig plass i kabelrør. Det bør også gis 

opplysninger om den geografiske plasseringen av forgreningspunkter og en liste over tilknyttede bygninger. 

Operatøren med en sterk markedsstilling bør spesifisere alle regler for intervensjon og tekniske vilkår for tilgang til og 

bruk av anleggsinfrastrukturen, forgreningspunktene og de forskjellige delene infrastrukturen består av. De samme 

reglene og vilkårene bør gjelde for tredjemenn som søker tilgang, som for interne tilgangssøkere. 

Operatøren med en sterk markedsstilling bør ha på plass verktøy som sikrer god tilgang til opplysninger, for eksempel 

lett tilgjengelige kataloger, databaser eller nettportaler. Opplysningene bør ajourføres jevnlig for å ta hensyn til 

endringer i og utviklingen av infrastrukturen og andre opplysninger som samles inn, særlig i forbindelse med 

fiberutbyggingsprosjekter i regi av operatøren med en sterk markedsstilling eller andre tilgangssøkere. 

3. BESTLLING OG LEVERING AV TILGANG 

Operatøren med en sterk markedsstilling bør innføre alle nødvendige framgangsmåter og regler for å sikre effektiv 

tilgang til og bruk av anleggsinfrastrukturen, forgreningspunktene og de forskjellige delene infrastrukturen består av. 

Særlig bør operatøren med en sterk markedsstilling stille til rådighet for tredjemenn som søker tilgang, likeverdige 

ende-til-ende-systemer for bestilling, levering og feilhåndtering som dem som stilles til rådighet for interne 

tilgangssøkere. Dette bør omfatte tiltak for å redusere overbelastningen i kabelrør som er i bruk. 

Når tredjemenn som søker tilgang, anmoder om opplysninger om, tilgang til og bruk av anleggsinfrastrukturen, 

forgreningspunktene og de forskjellige delene infrastrukturen består av, bør anmodningene behandles innenfor samme 

tidsfrister som tilsvarende anmodninger fra interne tilgangssøkere. Det bør også gis det samme grad av innsyn i 

behandlingen av anmodningene, og negative svar bør være objektivt begrunnet. 

Operatøren med en sterk markedsstilling bør registrere opplysninger om behandlingen av anmodninger i sine 

informasjonssystemer og gjøre disse opplysningene tilgjengelige for den nasjonale reguleringsmyndighet. 

4. TJENESTENIVÅINDIKATORER 

For å sikre likeverdig tilgang til og bruk av anleggsinfrastrukturen til operatøren med en sterk markedsstilling bør det 

fastsettes og beregnes tjenestenivåindikatorer for både interne tilgangssøkere og tredjemenn som søker tilgang. 

Tjenestenivåindikatorene bør måle hvor raskt operatøren med en sterk markedsstilling utfører de handlinger som er 

nødvendige for å gi tilgang til sin anleggsinfrastruktur. Mål for tjenestenivå bør avtales med tilgangssøkere. 

Tjenestenivåindikatorene bør omfatte behandlingstider for anmodninger om opplysninger om tilgjengeligheten av 

infrastrukturdeler, herunder kabelrør, master, andre fysiske eiendeler (for eksempel mannhull) eller forgreningspunkter, 

behandlingstider for spørsmål angående muligheten for bruk av infrastrukturdeler, mål på hvordan anmodninger om 

tilgang til og bruk av infrastrukturdeler behandles, og mål på hvordan feilrettingsprosesser håndteres. 
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Beregningen av tjenestenivåindikatorene bør foretas med jevne mellomrom og legges fram for tredjemenn som søker 

tilgang. Den nasjonale reguleringsmyndighet bør kontrollere at tjenestenivåene som leveres til tredjemenn som søker 

tilgang, tilsvarer tjenestenivåene som leveres internt av operatøren med en sterk markedsstilling. Operatøren med en 

sterk markedsstilling bør forplikte seg til å gi en passende kompensasjon dersom målene for tjenestenivå som er avtalt 

med tredjemenn som søker tilgang, ikke oppnås. 

5. STANDARDTILBUD 

De forskjellige elementene som kreves for å gi likeverdig tilgang til anleggsinfrastrukturen til operatøren med en sterk 

markedsstilling, bør offentliggjøres i et standardtilbud, dersom en tilgangssøker har anmodet om et slikt tilbud. 

Standardtilbudet bør minst inneholde relevante framgangsmåter og verktøyer for innhenting av opplysninger om 

anleggseiendeler, beskrive vilkårene for tilgang til og bruk av de forskjellige delene anleggsinfrastrukturen består av, 

beskrive framgangsmåten og verktøyene for bestilling og levering av tilgang og feilhåndtering og fastsette mål for 

tjenestenivåer og sanksjoner ved manglende oppfyllelse av disse tjenestenivåene. Levering av intern tilgang bør være 

basert på de samme vilkårene som dem som er angitt i standardtilbudet gitt til tredjemenn som søker tilgang. 

6. DEN NASJONALE REGULERINGSMYNDIGHETS OVERVÅKING 

Nasjonale reguleringsmyndigheter bør sikre at likeverdighetsprinsippet anvendes korrekt. For dette formål bør de sikre 

at det på anmodning gis et standardtilbud om tilgang til anleggsinfrastrukturen til tredjemenn som søker tilgang, innen 

rimelig tid. I tillegg til rapporter om tjenestenivå bør nasjonale reguleringsmyndigheter også sikre at operatører med en 

sterk markedsstilling registrerer alle elementer som er nødvendige for å kontrollere at kravet om likeverdig tilgang 

overholdes. Disse opplysningene bør gjøre det mulig for nasjonale reguleringsmyndigheter å gjennomføre 

regelmessige kontroller for å verifisere at operatøren med en sterk markedsstilling overholder det påkrevde 

opplysningsnivå overfor tredjemenn som søker tilgang, og at framgangsmåtene for bestilling og levering av tilgang 

anvendes korrekt. 

I tillegg bør nasjonale reguleringsmyndigheter sikre at det er på plass en rask framgangsmåte for behandling av tvister i 

ettertid. 

7. ASYMMETRISKE OPPLYSNINGER 

Den etablerte operatøren har forhåndskunnskap om utbyggingsplanene til tredjemenn som søker tilgang. For å 

forhindre at slike opplysninger blir brukt for å oppnå et urettmessig konkurransefortrinn, bør operatøren med en sterk 

markedsstilling som har ansvar for driften av anleggsinfrastrukturen, ikke videreformidle slike opplysninger til sitt eget 

sluttbrukerledd. 

Nasjonale reguleringsmyndigheter bør minst sikre at personer som deltar i virksomheten til sluttbrukerleddet til 

operatøren med en sterk markedsstilling, ikke kan delta i de selskapsstrukturene til operatøren med en sterk 

markedsstilling som har direkte eller indirekte ansvar for å administrere tilgang til anleggsinfrastrukturen. 
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KOMMISJONSBESLUTNING 

av 26. april 2011 

om en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «Rullende materiell» – 

«Lokomotiver og rullende materiell for passasjertrafikk» i det transeuropeiske jernbanesystem for 

konvensjonelle tog 

[meddelt under dokument K(2011) 2737] 

(2011/291/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/57/EF av 17. juni 2008 om samtrafikkevnen i 

Fellesskapets jernbanesystem(1), særlig artikkel 6 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 2 bokstav e) i vedlegg II til 

direktiv 2008/57/EF er jernbanesystemet inndelt i 

strukturelle eller funksjonelle delsystemer, herunder 

delsystemet «Rullende materiell». 

2) Ved vedtak C(2006) 124 endelig av 9. februar 2007 fikk 

Det europeiske jernbanebyrå (heretter kalt «Byrået») et 

mandat av Kommisjonen til å utvikle tekniske 

spesifikasjoner for samtrafikkevne (TSI-er) i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/16/EF av 19. 

mars 2001 om samtrafikkevnen til det transeuropeiske 

jernbanesystem for konvensjonelle tog(2). I forbindelse 

med nevnte mandat ble Byrået bedt om å utarbeide et 

utkast til TSI-er for passasjervogner, lokomotiver og 

trekkraftenheter i delsystemet «Rullende materiell» i 

jernbanesystemet for konvensjonelle tog. 

3) Med tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne (TSI-

er) menes spesifikasjoner som er vedtatt i samsvar med 

direktiv 2008/57/EF. Den TSI-en som opprettes ved 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 139, 26.5.2011, s. 1, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 176/2012 av 28. 

september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 70 av 13.12.2012, s. 33. 

(1) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1. 

(2) EUT L 110 av 20.4.2001, s. 1. 

denne beslutning, bør omfatte delsystemet «Rullende 

materiell» med sikte på å oppfylle de grunnleggende 

kravene og sikre samtrafikkevnen i jernbanesystemet. 

4) I den TSI-en for rullende materiell som opprettes ved 

denne beslutning, behandles ikke alle grunnleggende 

krav fullt ut. I samsvar med artikkel 5 nr. 6 i direktiv 

2008/57/EF bør tekniske forhold som ikke dekkes, 

identifiseres som åpne punkter. 

5) I TSI-en for rullende materiell bør det vises til 

kommisjonsbeslutning 2010/713/EU av 9. november 

2010 om moduler for framgangsmåter for vurdering av 

samsvar, bruksegnethet og EF-verifisering som skal 

brukes i de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne 

vedtatt i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/57/EF(3). 

6) I samsvar med artikkel 17 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF 

skal medlemsstatene underrette Kommisjonen og de 

andre medlemsstatene om de tekniske reglene og 

framgangsmåtene for samsvarsvurdering og verifisering 

som skal brukes i særtilfellene, samt hvilke organer som 

er ansvarlige for å gjennomføre disse framgangsmåtene. 

7) Kommisjonsvedtak 2008/163/EF av 20. desember 2007 

om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne 

med hensyn til delsystemet «sikkerhet i 

jernbanetunneler» i det transeuropeiske jernbanesystem 

for konvensjonelle tog og høyhastighetstog(4) omfatter i 

sitt virkeområde enkelte krav til rullende materiell som 

trafikkerer det konvensjonelle jernbanesystemet. 

Vedtak 2008/163/EF bør derfor endres.  

  

(3) EUT L 319 av 4.12.2010, s. 1. 

(4) EUT L 64 av 7.3.2008, s. 1. 

2017/EØS/26/46 
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8) Denne TSI-en for rullende materiell bør ikke berøre 

bestemmelsene i andre relevante TSI-er som kan få 

anvendelse på delsystemene for rullende materiell. 

9) Denne TSI-en for rullende materiell bør ikke pålegge 

bruk av bestemte teknologier eller tekniske løsninger, 

med mindre dette er absolutt nødvendig av hensyn til 

samtrafikkevnen til jernbanesystemet i Den europeiske 

union. 

10) I samsvar med artikkel 11 nr. 5 i direktiv 2008/57/EF 

bør TSI-en for rullende materiell i et begrenset tidsrom 

tillate at samtrafikkomponenter anvendes i delsystemer 

uten å være sertifisert, dersom visse vilkår er oppfylt. 

11) For fortsatt å oppmuntre til nyskaping og ta hensyn til 

tilegnet erfaring bør denne beslutning revideres 

regelmessig. 

12) Bestemmelsene i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 21 i 

rådsdirektiv 96/48/EF(1) — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne (TSI) for 

lokomotiver og rullende materiell for passasjertrafiikk i 

delsystemet «Rullende materiell» for det transeuropeiske 

jernbanesystem for konvensjonelle tog vedtas som fastsatt i 

vedlegget. 

Artikkel 2 

1. TSI-en i vedlegget får anvendelse på alt nytt rullende 

materiell i det transeuropeiske jernbanesystem for 

konvensjonelle tog som definert i vedlegg I i 

direktiv 2008/57/EF. Det tekniske og geografiske virkeområdet 

for denne beslutning er fastsatt i avsnitt 1.1 og 1.2 i vedlegget. 

TSI-en i vedlegget får også anvendelse på eksisterende rullende 

materiell som skal fornyes eller oppgraderes i samsvar med 

artikkel 20 i direktiv 2008/57/EF. 

2. Fram til 1. juni 2017 er ikke anvendelsen av denne TSI-en 

obligatorisk for følgende rullende materiell: 

a) langt framskredne prosjekter, som nevnt i nr. 7.1.1.2.2 i 

TSI-en i vedlegget, 

b) kontrakter som er under gjennomføring, som nevnt i nr. 

7.1.1.2.3 i TSI-en i vedlegget, 

  

(1) EFT L 235 av 17.9.1996, s. 6. 

c) rullende materiell av eksisterende konstruksjon, som nevnt i 

nr. 7.1.1.2.4 i TSI-en i vedlegget. 

Artikkel 3 

1. For de punktene som er klassifisert som åpne punkter i 

TSI-en i vedlegget, er de vilkårene som skal være oppfylt ved 

verifiseringen av samtrafikkevnen i henhold til artikkel 17 nr. 2 

i direktiv 2008/57/EF, de gjeldende tekniske reglene som er i 

bruk i den medlemsstaten som gir tillatelse til ibruktaking av de 

delsystemene som omfattes av dette vedtak. 

2. Hver medlemsstat skal innen seks måneder etter at denne 

beslutning er meddelt, underrette de øvrige medlemsstatene og 

Kommisjonen om 

a) de gjeldende tekniske reglene nevnt i nr. 1, 

b) hvilke framgangsmåter for samsvarsvurdering og kontroll 

som vil bli benyttet ved anvendelse av de tekniske reglene 

som er nevnt i nr. 1, 

c) hvilke organer den utpeker til å gjennomføre 

framgangsmåtene for samsvarsvurdering og kontroll av de 

åpne punktene nevnt i nr. 1. 

3. Nr. 2 i denne artikkel gjelder også med hensyn til 

nasjonale regler som får anvendelse på kjøretøyer som er 

klassifisert for nasjonal bruk i nr. 4.2.3.5.2.2. 

Artikkel 4 

1. For de punktene som er klassifisert som særtilfeller i 

avsnitt 7 i TSI-en i vedlegget, er de vilkårene som skal være 

oppfylt ved verifiseringen av samtrafikkevnen i henhold til 

artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2008/57/EF, de gjeldende tekniske 

reglene som er i bruk i den medlemsstaten som gir tillatelse til 

ibruktaking av de delsystemene som omfattes av dette vedtak. 

2. Hver medlemsstat skal innen seks måneder etter at denne 

beslutning er meddelt, underrette de øvrige medlemsstatene og 

Kommisjonen om 

a) de gjeldende tekniske reglene nevnt i nr. 1, 

b) hvilke framgangsmåter for samsvarsvurdering og kontroll 

som vil bli benyttet ved anvendelse av de tekniske reglene 

som er nevnt i nr. 1,  



Nr. 26/362 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.4.2017 

 

c) hvilke organer den utpeker til å gjennomføre 

framgangsmåtene for samsvarsvurdering og kontroll av 

særtilfellene nevnt i nr. 1. 

Artikkel 5 

Framgangsmåtene for vurdering av samsvar, bruksegnethet og 

EF-verifisering angitt i avsnitt 6 i TSI-en i vedlegget skal bygge 

på modulene fastsatt i beslutning 2010/713/EU. 

Artikkel 6 

1. Et EF-verifiseringssertifikat for et delsystem som 

inneholder samtrafikkomponenter som ikke har en EF-

erklæring om samsvar eller bruksegnethet, kan utstedes i en 

overgangsperiode på seks år fra denne beslutnings 

anvendelsesdato, forutsatt at bestemmelsene i nr. 6.3 i 

vedlegget overholdes. 

2. Produksjon eller oppgradering/fornyelse av delsystemet 

med bruk av ikke-sertifiserte samtrafikkomponenter, herunder 

ibruktaking, må være fullført innen utløpet av 

overgangsperioden. 

3. I overgangsperioden skal medlemsstatene sikre at 

a) årsakene til den manglende sertifiseringen av 

samtrafikkomponentene påvises på en riktig måte i 

framgangsmåten for verifisering nevnt i nr. 1, 

b) de nasjonale sikkerhetsmyndighetene i sin rapport nevnt i 

artikkel 18 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2004/49/EF(1) også gir nærmere opplysninger om de ikke-

sertifiserte samtrafikkomponentene og årsakene til at de 

ikke er sertifisert, herunder anvendelsen av nasjonale regler 

meddelt i henhold til artikkel 17 i direktiv 2008/57/EF. 

4. Etter utløpet av overgangsperioden, og med de unntak 

som tillates i henhold til vedleggets nr. 6.3.3 om vedlikehold, 

skal samtrafikkomponenter omfattes av den påkrevde EF-

erklæringen om samsvar og/eller bruksegnethet før de 

innarbeides i delsystemet. 

Artikkel 7 

Med hensyn til rullende materiell som berøres av langt 

framskredne prosjekter, skal hver medlemsstat innen ett år etter 

at denne beslutningen har trådt i kraft, oversende Kommisjonen 

en liste over prosjekter som er satt i gang på deres territorium, 

og som befinner seg i et langt framskredent utviklingstrinn. 

  

(1) EUT L 164 av 30.4.2004, s. 44. 

Artikkel 8 

Endringer i beslutning 2008/163/EF 

I vedtak 2008/163/EF gjøres følgende endringer: 

1. Følgende tekst innsettes etter annet ledd i nr. 4.2.5.1 

Materialegenskaper for rullende materiell: 

 «Dessuten får kravene i nr. 4.2.10.2 (Materialkrav) i LOC 

& PAS TSI anvendelse på rullende materiell for 

konvensjonelle tog.» 

2. Nr. 4.2.5.4 skal lyde: 

«4.2.5.4. Brannskiller for rullende materiell for 

passasjertrafikk 

– Kravene i nr. 4.2.7.2.3.3 (Brannmotstand) i 

HS RST TSI gjelder for rullende materiell for 

høyhastighetstog. 

– Kravene i nr. 4.2.7.2.3.3 (Brannmotstand) i 

HS RST TSI og kravene i nr. 4.2.10.5 

(Brannskiller) i CR LOC & PAS TSI gjelder 

for rullende materiell for konvensjonelle tog.» 

3. Nr. 4.2.5.7 skal lyde: 

«4.2.5.7. Kommunikasjonsmidler i tog 

– Kravene i nr. 4.2.5.1 (Personvarslingssystem) 

i TSI-en for HS RST TSI gjelder for rullende 

materiell for høyhastighetstog. 

– Kravene i nr. 4.2.5.2 (Personvarslingssystem: 

lydkommunikasjonssystem) i CR LOC & 

PAS TSI gjelder for rullende materiell for 

konvensjonelle tog.» 

4. Nr. 4.2.5.8 skal lyde: 

«4.2.5.8. Overstyring av nødbrems 

– Kravene i nr. 4.2.5.3 (Passasjeralarm) i HS 

RST TSI gjelder for rullende materiell for 

høyhastighetstog. 

– Kravene i nr. 4.2.5.3 (Passasjeralarm) i CR 

LOC & PAS TSI gjelder for rullende 

materiell for konvensjonelle tog.»  
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5. Nr. 4.2.5.11.1 skal lyde: 

«4.2.5.11.1. Nødutganger for passasjerer 

– Kravene i nr. 4.2.7.1.1 (Nødutganger for 

passasjerer) i HS RST TSI gjelder for 

rullende materiell for høyhastighetstog. 

– Kravene i nr. 4.2.10.4 (Evakuering av  

passasjerer) i CR LOC & PAS TSI gjelder 

for rullende materiell for konvensjonelle 

tog.» 

Artikkel 9 

Denne beslutning får anvendelse fra 1. juni 2011. 

Artikkel 10 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 26. april 2011. 

 For Kommisjonen 

 Siim KALLAS 

 Visepresident 

 _____  
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1. INNLEDNING 

1.1. Teknisk virkeområde 

 Denne tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne (TSI) gjelder for et bestemt delsystem og skal sikre at 

de grunnleggende kravene og oppfylles og samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem som 

beskrevet i direktiv 2008/57/EF ivaretas. 

 Det nevnte delsystemet er rullende materiell for det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle 

tog, som nevnt i nr. 1 i vedlegg I til direktiv 2008/57/EF. 

 Denne TSI-en omfatter også delsystemet «Rullende materiell» som definert i nr. 2.6 i vedlegg II til 

direktiv 2008/57/EF og de tilhørende delene av delsystemet «Energi» («de delene av utstyret for måling 

av elektrisitetsforbruk som befinner seg om bord i toget», som definert i nr. 2.2 i vedlegg II til direktiv 

2008/57/EF) som tilsvarer deler av det strukturelle delsystemet for energi om bord i toget. 

 Denne TSI-en får anvendelse på rullende materiell: 

– som trafikkerer (eller forventes å trafikkere) jernbanenettet definert i nr. 1.2 «Geografisk virkeområde» 

i denne TSI-en, 

 og 

– som er en av følgende typer (som definert i nr. 1.2 i vedlegg I til direktiv 2008/57/EF): 

– tog med forbrenningsdrift eller elektrisk drift, 

– trekkraftenheter med forbrenningsdrift eller elektrisk drift, 

– passasjervogner, 

– mobilt jernbaneutstyr for bygging og vedlikehold av infrastruktur. 

 Flere opplysninger om rullende materiell innenfor denne TSI-ens virkeområde finnes i avsnitt 2 i dette 

vedlegg. 

1.2. Geografisk virkeområde 

– Det geografiske virkeområdet for denne TSI-en er det transeuropeiske jernbanesystem for 

konvensjonelle tog (TEN), som beskrevet i nr. 1.1 «Jernbanenett» i vedlegg I til direktiv 2008/57/EF. 

– Kravene til rullende materiell for høyhastighetstog, som er konstruert for drift i det transeuropeiske 

jernbanesystem for høyhastighetstog som nevnt i nr. 2.2. i vedlegg I til direktiv 2008/57/EF, ved 

største tillatte hastighet for dette høyhastighetsnettet, omfattes ikke av denne TSI-en. 
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– Tilleggskravene til denne TSI-en som kan være nødvendige for sikker drift på høyhastighetsnett av 

rullende materiell for konvensjonelle tog med en maksimal hastighet på under 190 km/t, og som hører 

inn under denne TSI-ens virkeområde (som definert i nr. 2.3 nedenfor), er klassifisert som et «åpent 

punkt» i den foreliggende versjonen av denne TSI-en. 

1.3. Innhold i denne TSI-en 

 I samsvar med artikkel 5 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF skal denne TSI-en: 

a) angi det tilsiktede virkeområdet (avsnitt 2), 

b) fastsette grunnleggende krav for det berørte delsystemet av rullende materiell og for dets grensesnitt 

mot andre delsystemer (avsnitt 3), 

c) fastsette funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner som delsystemet og dets grensesnitt mot 

andre delsystemer må oppfylle (avsnitt 4), 

d) fastsette hvilke samtrafikkomponenter og grensesnitt som må omfattes av europeiske spesifikasjoner, 

herunder europeiske standarder, som er nødvendige for å nå målet om samtrafikkevne i det 

transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog (avsnitt 5), 

e) angi for hvert enkelt tilfelle som vurderes, på den ene side hvilke framgangsmåter som skal benyttes 

for å vurdere samtrafikkomponentenes samsvar eller bruksegnethet, og på den annen side EF-

verifiseringen av delsystemene (avsnitt 6), 

f) angi strategien for gjennomføring av denne TSI-en (avsnitt 7), 

g) angi, med henblikk på det berørte personalet, hvilke faglige kvalifikasjoner som kreves, og hvilke 

vilkår for helse og sikkerhet på arbeidsplassen som må oppfylles for drift og vedlikehold av det nevnte 

delsystemet og for gjennomføringen av denne TSI-en (avsnitt 4). 

 I samsvar med artikkel 5 nr. 5 i direktiv 2008/57/EF kan det fastsettes bestemmelser om særtilfeller for 

hver TSI, og dette er angitt i avsnitt 7. 

1.4. Referansedokumenter 

– TSI-en for lokomotiver og rullende materiell for passasjertrafikk for konvensjonelle tog (TSI LOC & 

PAS CR): Dette dokument. 

Gjeldende regelverk: 

– Direktiv 2008/57/EF. 

– TSI-en for styring, kontroll og signal for konvensjonelle tog: Kommisjonsvedtak 2006/679/EF(1), 

endret ved kommisjonsvedtak 2006/860/EF(2), 2007/153/EF(3), 2008/386/EF(4), 2009/561/EF(5) og 

2010/79/EF(6). 

– TSI-en for rullende materiell for høyhastighetstog: Kommisjonsvedtak 2008/232/EF(7). 

– TSI-en for tilgjengelighet for bevegelseshemmede personer: Kommisjonsvedtak 2008/164/EF(8). 

– TSI-en for sikkerhet i jernbanetunneler: Kommisjonsvedtak 2008/163/EF(9). 
  

  

(1) EUT L 284 av 16.10.2006, s. 1. 

(2) EFT L 342 av 7.12.2006, s. 1. 

(3) EUT L 67 av 7.3.2007, s. 13. 

(4) EUT L 136 av 24.5.2008, s. 11. 

(5) EUT L 194 av 25.7.2009, s. 60. 

(6) EUT L 37 av 10.2.2010, s. 74. 

(7) EUT L 84 av 26.3.2008, s. 132. 

(8) EUT L 64 av 7.3.2008, s. 72. 

(9) EUT L 64 av 7.3.2008, s. 1. 
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– TSI-en for støy fra konvensjonelle tog: Kommisjonsvedtak 2006/66/EF(1). 

– TSI-en for godsvogner for jernbanesystemet for konvensjonelle tog: Kommisjonsvedtak 

2006/861/EF(2), endret ved kommisjonsvedtak 2009/107/EF(3). 

– TSI-en for drift og trafikkstyring for jernbanesystemet for konvensjonelle tog: Kommisjonsvedtak 

2006/920/EF(4), endret ved kommisjonsvedtak 2009/107/EF. 

– Felles sikkerhetsmetoder: Kommisjonsforordning (EF) nr. 352/2009(5). 

Regelverk som er under vedtakelse: 

– TSI-en for infrastruktur for konvensjonelle tog (CR INF TSI). 

– TSI-en for energi for konvensjonelle tog (CR ENE TSI). 

– Beskrivelse av moduler for samsvarsvurdering. 

– Revisjon av TSI-en for drift (vedlegg P og T). 

Regelverk som er under utarbeiding: 

– TSI-en for telematikkprogrammer for passasjertrafikk (TAP-TSI). 

2.  DELSYSTEMET «RULLENDE MATERIELL» OG FUNKSJONER 

2.1. Delsystemet «Rullende materiell» som del av jernbanesystemet for konvensjonelle tog 

 Det transeuropeiske jernbanesystemet omfatter et jernbanesystem for høyhastighetstog og et for 

konvensjonelle tog. 

 I henhold til direktiv 2008/57/EF omfatter delsystemet «Rullende materiell» i det transeuropeiske 

jernbanesystem for høyhastighetstog tog som er konstruert for å trafikkere det transeuropeiske 

jernbanesystem for høyhastighetstog (HS TEN), som består av linjer som er særlig konstruert for 

høyhastighetstrafikk, eller som er oppjustert for høyhastighetstrafikk (dvs. en hastighet på rundt 200 km/t 

eller mer), og som er angitt som dette i vedlegg 1 til europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1692/96/EF(6). 

 Merknad: I nr. 1.1. i TSI-en for rullende materiell for høyhastighetstog er det fastsatt en hastighetsgrense 

på 190 km/t for rullende materiell som inngår i dens tekniske virkeområde. 

 I henhold til direktiv 2008/57/EF omfatter delsystemet «Rullende materiell» i det transeuropeiske 

jernbanesystem for konvensjonelle tog alle tog som kan forventes å skulle trafikkere hele eller deler av 

det transeuropeiske jernbanenettet for konvensjonelle tog; det er ikke fastsatt noen maksimal 

driftshastighet for disse togene. 

 Jernbanesystemet for konvensjonelle tog er inndelt i delsystemer som definert i nr. 1 i vedlegg II til 

direktiv 2008/57/EF og angitt som følger: 

 Strukturbetingede områder: 

– infrastruktur, 

– energi, 

– styring, kontroll og signal, 

– rullende materiell. 

Funksjonsbetingede områder: 

– trafikkstyring og drift,  

  

(1) EUT L 37 av 8.2.2006, s. 1. 

(2) EUT L 344 av 8.12.2006, s. 1. 

(3) EUT L 45 av 14.2.2009, s. 1. 

(4) EUT L 359 av 18.12.2006, s. 1. 

(5) EUT L 108 av 29.4.2009, s. 4. 

(6) EFT L 228 av 9.9.1996, s. 1. 



27.4.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 26/377 

 

– vedlikehold, 

– telematikkprogrammer for person- og godstrafikk. 

 Med unntak av vedlikehold behandles hvert delsystem i en egen TSI. 

 Delsystemet «Rullende materiell», som omhandles i denne TSI-en (som definert i nr. 1.1), har grensesnitt 

mot alle andre delsystemer i jernbanesystemet for konvensjonelle tog som er nevnt over; disse 

grensesnittene behandles innenfor rammen av et integrert system og skal være i samsvar med alle 

relevante TSI-er. 

 Utover de ovennevnte TSI-ene finnes følgende: 

– to TSI-er som beskriver særlige aspekter ved jernbanesystemet og berører flere delsystemer, herunder 

rullende materiell for konvensjonelle tog: 

a) sikkerhet i jernbanetunneler, 

b) tilgjengelighet for bevegelseshemmede personer, 

 og 

– to TSI-er som vedrører delsystemet «Rullende materiell» for konvensjonelle tog: 

c) støy, 

d) godsvogner. 

 Kravene til delsystemet «Rullende materiell» som uttrykkes i disse fire TSI-ene, gjentas ikke i denne TSI-

en. 

2.2. Definisjoner som gjelder rullende materiell 

 I denne TSI gjelder følgende definisjoner: 

 Togets sammensetning: 

– En «enhet» er den generelle betegnelsen som brukes om det rullende materiellet som omfattes av 

denne TSI-en, og som dermed skal ha utstedt et EF-verifiseringssertifikat. 

 En enhet kan bestå av flere «kjøretøyer» som definert i direktiv 2008/57/EF artikkel 2 bokstav c); 

virkeområdet for denne TSI-en betyr at bruken av begrepet «kjøretøy» i denne TSI-en er begrenset til 

delsystemet «Rullende materiell». 

– Et «tog» er en driftsmessig sammensetning som består av én eller flere enheter. 

– Et «passasjertog» er en driftsmessig sammensetning som er tilgjengelig for passasjerer (et tog som 

består av passasjervogner, men som ikke er tilgjengelig for passasjerer, anses ikke som et 

passasjertog). 

– En «fast sammensetning» er en sammensetning av tog som kan rekonfigureres bare på et verksted. 

– En «forhåndsdefinert sammensetning» er en sammensetning av tog bestående av flere sammenkoplede 

enheter som er definert i prosjekteringsfasen og kan rekonfigureres under driften. 

– «Multippeldrift»: Når det er behov for «multippeldrift»: 

– skal togsett være konstruert slik at flere av dem (av den typen som vurderes) kan koples sammen så 

de fungerer som ett tog som styres fra ett enkelt førerrom, 

– skal lokomotiver være konstruert slik at flere av dem (av den typen som vurderes) kan inngå i ett 

tog som styres fra ett enkelt førerrom. 

– «Generell drift»: En enhet er konstruert til generell drift når enheten kan koples sammen med andre 

enheter i en togsammensetning som ikke er definert i prosjekteringsfasen. 
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 Rullende materiell 

 A) Tog med forbrenningsdrift og/eller elektrisk drift: 

 Et «togsett» er en fast sammensetning som kan fungere som et tog; det er per definisjon ikke beregnet å 

bli rekonfigurert, unntatt på et verksted. Det er sammensatt av bare motordrevne eller av motordrevne og 

ikke-motordrevne kjøretøyer. 

 Et «elektrisk og/eller dieseldrevet motorvognsett» er et togsett der alle kjøretøyer kan transportere 

passasjerer eller bagasje/post. 

 En «skinnegående motorvogn» er et kjøretøy som kan kjøre selv og kan transportere passasjerer eller 

bagasje/post. 

 B) Trekkraftenheter med forbrenningsdrift eller elektrisk drift: 

 Et «lokomotiv» er et trekkraftkjøretøy (eller en kombinasjon av flere kjøretøyer) som ikke skal medbringe 

nyttelast, og som under normal drift kan koples fra et tog og kjøres alene. 

 Et «skiftelokomotiv» er en trekkraftenhet som er konstruert for bruk på skiftestasjoner, stasjoner og 

depoter. 

 Trekkraften i et tog kan også gis av et motordrevet kjøretøy med eller uten førerrom som ikke er beregnet 

på å bli koplet fra under normal drift. Et slikt kjøretøy kalles en «motorvogn» generelt eller 

«trekkraftenhet» når det befinner seg i enden av togsettet og er utstyrt med et førerrom. 

 C) Passasjervogner og andre tilsvarende vogner: 

 En «passasjervogn» er et kjøretøy uten motor i en fast eller variabel sammensetning som kan transportere 

passasjerer (de kravene som angis for passasjervogner i denne TSI-en, anses også å gjelde for 

restaurantvogner, sovevogner, liggevogner osv.). En passasjervogn kan være utstyrt med et førerrom; den 

kalles da en «styrevogn». 

 En «reisegodsvogn» er et kjøretøy uten trekkraft som transporterer annen nyttelast enn passasjerer, f.eks. 

bagasje eller post, og som er beregnet på å integreres i en fast eller variabel sammensetning som brukes til 

transport av passasjerer. En reisegodsvogn kan være utstyrt med et førerrom; den kalles da en 

«styregodsvogn». 

 En «styrevogn» er et kjøretøy uten trekkraft utstyrt med et førerrom. 

 En «biltransportvogn» er et kjøretøy uten trekkraft som kan transportere personbiler uten deres 

passasjerer, og som er beregnet på å integreres i et passasjertog. 

 Et «fast togstamme» er en sammensetning uten motor av flere passasjervogner som er halvpermanent 

sammenkoplet, eller som kan rekonfigureres bare når den er tatt ut av drift. 

 D) Mobilt jernbaneutstyr for bygging og vedlikehold av infrastruktur (eller arbeidskjøretøyer) 

 «Arbeidskjøretøyer» er kjøretøyer som er særskilt konstruert for bygging og vedlikehold av spor og 

infrastruktur. Arbeidskjøretøyer brukes til forskjellige bruksområder: under arbeid, under transport som 

selvgående kjøretøy, og under transport som trukket kjøretøy. 

 «Inspeksjonskjøretøyer» som brukes til å overvåke infrastrukturens tilstand, anses som arbeidskjøretøyer 

som definert over. 

2.3. Rullende materiell innenfor denne TSI-ens virkeområde 

 Virkeområdet for denne TSI-en for rullende materiell, klassifisert etter de typene av rullende materiell 

som er definert i nr. 1.1, er som følger: 

 A) Tog med forbrenningsdrift og/eller elektrisk drift: 

 Denne typen omfatter alle passasjertog i fast eller forhåndsdefinert sammensetning. 

 Noen av togets kjøretøyer er utstyrt med systemer for forbrenningsdrift eller elektrisk drift, og toget er 

utstyrt med et førerrom. 
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 Unntak fra virkeområdet: 

 Rullende materiell som er konstruert for i hovedsak å brukes på sporveier eller forstadsbaner i byer og 

beregnet på å transportere passasjerer i byer og forsteder, omfattes ikke av virkeområdet for denne TSI-en 

i den foreliggende versjonen. 

 Skinnebusser og elektriske og/eller dieseldrevne motorvognsett beregnet på drift på uttrykkelig 

identifiserte lokale nett (i byer eller forsteder) som ikke utgjør deler av TEN-linjer, omfattes ikke av 

virkeområdet for den foreliggende versjonen av denne TSI-en. 

 Når disse typene av rullende materiell skal trafikkere bare svært korte strekninger på TEN-linjene, på 

grunn av utformingen av det lokale jernbanenettet, får artikkel 24 og 25 i direktiv 2008/57/EF (der det 

vises til nasjonale regler) anvendelse. 

 B) Trekkraftenheter med forbrenningsdrift eller elektrisk drift: 

 Dette omfatter trekkraftkjøretøyer som ikke kan transportere en nyttelast, som lokomotiver med 

forbrenningsdrift eller elektrisk drift eller banemotorenheter. 

 De berørte trekkraftkjøretøyene er beregnet på gods- og/eller passasjertransport. 

 Unntak fra virkeområdet: 

 Skiftelokomotiver, som er definert som enheter som ikke er beregnet på kjøre på TEN-hovedlinjene, 

omfattes ikke av virkeområdet for den foreliggende versjonen av denne TSI-en. 

 Dersom skiftelokomotiver skal utføre arbeid (korte strekninger) på TEN-hovedlinjene, får artikkel 24 og 

25 i direktiv 2008/57/EF (der det vises til nasjonale regler) anvendelse. 

 C) Passasjervogner og andre tilsvarende vogner: 

– Passasjervogner: 

 Denne typen omfatter kjøretøyer uten motor som transporterer passasjerer, og som brukes i variable 

sammensetninger med kjøretøyer fra kategorien «Trekkraftenheter med forbrenningsdrift eller 

elektrisk drift» som definert over, som leverer trekkraften. 

– Kjøretøyer som ikke transporterer passasjerer, og som inngår i et passasjertog: 

– Kjøretøyer uten trekkraft som inngår i passasjertog (f.eks. bagasje- eller postvogner, 

biltransportvogner og servicekjøretøyer osv.) omfattes av denne TSI-ens virkeområde i kraft av det 

utvidede passasjervognbegrepet. 

Unntak fra virkeområdet: 

– Godsvogner omfattes ikke av denne TSI-ens virkeområde; de omfattes av TSI-en for godsvogner, 

også når de inngår i et passasjertog (sammensetningen av toget er i dette tilfellet et driftsspørsmål). 

– Kjøretøyer beregnet på å transportere veigående motorvogner, med personer om bord i disse 

veigående motorvognene, omfattes ikke av denne TSI-ens virkeområde. 

 D) Mobilt jernbaneutstyr for bygging og vedlikehold av infrastruktur: 

 Denne typen rullende materiell omfattes av denne TSI-ens virkeområde bare dersom: 

– det kjører på egne jernbanehjul, 

– det er konstruert for å bli oppdaget av et sporbasert togdeteksjonssystem for trafikkstyring, og 

– det er konfigurert for transport (kjøring) på egne jernbanehjul, motordrevet eller trukket. 

 Arbeidskonfigurasjonen omfattes ikke av denne TSI-ens virkeområde. 
  



Nr. 26/380 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.4.2017 

 

3. GRUNNLEGGENDE KRAV 

3.1. Generelt 

 I henhold til artikkel 4 nr. 1 i direktiv 2008/57/EF skal det transeuropeiske jernbanesystem for 

konvensjonelle tog, delsystemene og samtrafikkomponentene oppfylle de grunnleggende kravene som er 

fastsatt i generelle vendinger i vedlegg III til direktiv 2008/57/EF. 

 Innenfor denne TSI-ens virkeområde skal samsvar med de spesifikasjonene som er beskrevet i nr. 4 for 

delsystemene, eller nr. 5 for samtrafikkomponentene, og som påvises ved et positivt resultat ved den 

vurderingen som er beskrevet i nr. 6.1 for samsvar og/eller bruksegnethet for samtrafikkomponentene, 

eller nr. 6.2 for kontroll av delsystemene, sikre at de relevante grunnleggende kravene som er angitt i nr. 

3.2, er oppfylt. 

 Dersom en del av de grunnleggende kravene omfattes av nasjonale regler på grunn av åpne punkter som 

er angitt i TSI-en, eller særlige tilfeller som er beskrevet i nr. 7.3, skal de tilsvarende nasjonale reglene 

omfatte samsvarsvurderingen som skal utføres på den berørte medlemsstatens ansvar. 

3.2. Elementer i delsystemet «Rullende materiell» og tilsvarende grunnleggende krav 

 For delsystemet «Rullende materiell» framgår det av tabellen nedenfor hvilke grunnleggende krav, som 

definert og nummeret i vedlegg III til direktiv 2008/57/EF, som oppfylles av spesifikasjonene fastsatt i 

avsnitt 4 i denne TSI-en. 

Elementer av rullende materiell og tilsvarende grunnleggende krav 

Element i delsystemet «Rullende materiell» Ref. punkt Sikkerhet 
Pålitelighet – 

Tilgjengelighet 
Helse Miljøvern 

Teknisk 

kompatibilitet 

Innerkopling 4.2.2.2.2 1.1.3 

2.4.1 

    

Endekopling 4.2.2.2.3 1.1.3 

2.4.1 

    

Nødkopling 4.2.2.2.4  2.4.2   2.5.3 

Personalets atkomst ved til- og frakopling 4.2.2.2.5 1.1.5  2.5.1  2.5.3 

Gangbroer 4.2.2.3 1.1.5     

Kjøretøykonstruksjonens styrke 4.2.2.4 1.1.3 

2.4.1 

    

Passiv sikkerhet 4.2.2.5 2.4.1     

Heving og løfting 4.2.2.6     2.5.3 

Festing av innretninger til karosserikonstruksjonen 4.2.2.7 1.1.3     

Dører for personale og gods 4.2.2.8 1.1.5 

2.4.1 

    

Glassets mekaniske egenskaper 4.2.2.9 2.4.1     

Lastforhold og veid masse 4.2.2.10 1.1.3     

Profil – frittromsprofil 4.2.3.1     2.4.3 

Aksellast 4.2.3.2.1     2.4.3 

Hjullast 4.2.3.2.2 1.1.3     

Parametrer for rullende materiell som påvirker delsystemet 

for styring, kontroll og signal 

4.2.3.3.1 1.1.1    2.4.3 

2.3.2 

Overvåking av aksellagertilstand 4.2.3.3.2 1.1.1 1.2    

Sikkerhet mot avsporing ved kjøring på skjeve spor 4.2.3.4.1 1.1.1 

1.1.2 

   2.4.3 
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Element i delsystemet «Rullende materiell» Ref. punkt Sikkerhet 
Pålitelighet – 

Tilgjengelighet 
Helse Miljøvern 

Teknisk 

kompatibilitet 

Dynamiske egenskaper under kjøring 4.2.3.4.2 1.1.1 

1.1.2 

   2.4.3 

Grenseverdier for sikker kjøring 4.2.3.4.2.1 1.1.1 

1.1.2 

   2.4.3 

Grenseverdier for sporbelastning 4.2.3.4.2.2     2.4.3 

Ekvivalent konisitet 4.2.3.4.3 1.1.1 

1.1.2 

   2.4.3 

Dimensjonerende verdier for nye hjulprofiler 4.2.3.4.3.1 1.1.1 

1.1.2 

   2.4.3 

Driftsverdier for ekvivalent konisitet for hjulsats 4.2.3.4.3.2 1.1.2 1.2   2.4.3 

Boggirammens konstruksjon 4.2.3.5.1 1.1.1 

1.1.2 

    

Mekaniske og geometriske egenskaper for hjulsatser 4.2.3.5.2.1 1.1.1 

1.1.2 

   2.4.3 

Mekaniske og geometriske egenskaper for hjul 4.2.3.5.2.2 1.1.1 

1.1.2 

    

Hjulsatser med variabel sporvidde 4.2.3.5.2.3 1.1.1 

1.1.2 

    

Minste kurveradius 4.2.3.6 1.1.1 

1.1.2 

   2.4.3 

Sporrensere 4.2.3.7 1.1.1     

Bremsing — funksjonskrav 4.2.4.2.1 1.1.1 

2.4.1 

2.4.2   1.5 

Bremsing — sikkerhetskrav 4.2.4.2.2 1.1.1 1.2 

2.4.2 

   

Type bremseanlegg 4.2.4.3     2.4.3 

Betjening av nødbrems 4.2.4.4.1 2.4.1    2.4.3 

Betjening av driftsbrems 4.2.4.4.2     2.4.3 

Betjening av direktebrems 4.2.4.4.3     2.4.3 

Betjening av dynamisk brems 4.2.4.4.4 1.1.3     

Betjening av parkeringsbrems 4.2.4.4.5     2.4.3 

Bremsevirkning – generelle krav 4.2.4.5.1 1.1.1 

2.4.1 

2.4.2   1.5 

Nødbremsing 4.2.4.5.2 2.4.1    2.4.3 

Driftsbremsing 4.2.4.5.3     2.4.3 

Beregninger med hensyn til varmekapasitet 4.2.4.5.4 2.4.1    2.4.3 

Parkeringsbrems 4.2.4.5.5 2.4.1    2.4.3 

Grense for profil for adhesjon mellom hjul og skinner 4.2.4.6.1 2.4.1 1.2 

2.4.2 

   

Glidevernsystem 4.2.4.6.2 2.4.1 1.2 

2.4.2 
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Element i delsystemet «Rullende materiell» Ref. punkt Sikkerhet 
Pålitelighet – 

Tilgjengelighet 
Helse Miljøvern 

Teknisk 

kompatibilitet 

Dynamisk brems – bremseanlegg knyttet til trekkraft 4.2.4.7  1.2 

2.4.2 

   

Bremseanlegg uavhengig av adhesjonsforhold – generelt 4.2.4.8.1.  1.2 

2.4.2 

   

Magnetisk sporbrems 4.2.4.8.2.     2.4.3 

Virvelstrømsporbrems 4.2.4.8.3     2.4.3 

Bremsetilstand og feilangivelse 4.2.4.9 1.1.1 1.2 

2.4.2 

   

Bremsekrav ved berging 4.2.4.10  2.4.2    

Sanitæranlegg 4.2.5.1    1.4.1  

Personvarslingssystem: lydkommunikasjonssystem 4.2.5.2 2.4.1     

Passasjeralarm: funksjonskrav 4.2.5.3 2.4.1     

Sikkerhetsinstrukser til passasjerer — skilt 4.2.5.4 1.1.5     

Kommunikasjonsutstyr for passasjerer 4.2.5.5 2.4.1     

Ytterdører: på- og avstigning på rullende materiell 4.2.5.6 2.4.1     

Ytterdører: beskrivelse av systemet 4.2.5.7 1.1.3 

2.4.1 

    

Dører mellom enheter 4.2.5.8 1.1.5     

Innvendig luftkvalitet 4.2.5.9   1.3.2   

Sidevinduer i vognkassen 4.2.5.10 1.1.5     

Miljøforhold 4.2.6.1  2.4.2    

Luftstrømvirkninger på passasjerer på plattformen 4.2.6.2.1 1.1.1  1.3.1   

Luftstrømvirkninger på personer som arbeider langs sporet 4.2.6.2.2 1.1.1  1.3.1   

Trykkbølge fra togets forende 4.2.6.2.3     2.4.3 

Maksimale trykkvariasjoner i tunneler 4.2.6.2.4     2.4.3 

Sidevind 4.2.6.2.5 1.1.1     

Frontlykter 4.2.7.1.1     2.4.3 

Markeringslys 4.2.7.1.2 1.1.1    2.4.3 

Sluttsignaler 4.2.7.1.3 1.1.1    2.4.3 

Lyktestyring 4.2.7.1.4     2.4.3 

Signalhorn — generelt 4.2.7.2.1 1.1.1    2.4.3 

2.6.3 

Trykknivåer for signalhorntoner 4.2.7.2.2 1.1.1  1.3.1   

Beskyttelse 4.2.7.2.3     2.4.3 

Betjening av signalhorn 4.2.7.2.4 1.1.1    2.4.3 

Trekkraftytelse 4.2.8.1     2.4.3 

2.6.3 
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Element i delsystemet «Rullende materiell» Ref. punkt Sikkerhet 
Pålitelighet – 

Tilgjengelighet 
Helse Miljøvern 

Teknisk 

kompatibilitet 

Strømforsyning 4.2.8.2 

4.2.8.2.1 til 

4.2.8.2.9 

    1.5 

2.4.3 

2.2.3 

Elektrisk beskyttelse av toget 4.2.8.2.10 2.4.1     

Trekkraftsystemer med dieseldrift og annen 

forbrenningsdrift 

4.2.8.3 2.4.1    1.4.1 

Beskyttelse mot elektriske farer 4.2.8.4 2.4.1     

Førerrom — generelt 4.2.9.1.1 — — — — — 

Av- og påstigning 4.2.9.1.2 1.1.5    2.4.3 

Sikt ut 4.2.9.1.3 1.1.1    2.4.3 

Innvendig utforming 4.2.9.1.4 1.1.5     

Førersete 4.2.9.1.5   1.3.1   

Førerpult – ergonomi 4.2.9.1.6 1.1.5  1.3.1   

Klimaanlegg og luftkvalitet 4.2.9.1.7   1.3.1   

Innvendig belysning 4.2.9.1.8     2.6.3 

Frontrute – mekaniske egenskaper 4.2.9.2.1 2.4.1     

Frontrute – optiske egenskaper 4.2.9.2.2     2.4.3 

Frontrute – utstyr 4.2.9.2.3     2.4.3 

Kontroll av lokomotivførerens aktivitet 4.2.9.3.1 1.1.1    2.6.3 

Hastighetsvisning 4.2.9.3.2 1.1.5     

Visningsenheter og skjermer for fører 4.2.9.3.3 1.1.5     

Betjeningsinnretninger og måleinstrumenter 4.2.9.3.4 1.1.5     

Merking 4.2.9.3.5     2.6.3 

Bakkebasert fjernstyringsfunksjon 4.2.9.3.6 1.1.1     

Verktøy og bærbart utstyr om bord 4.2.9.4 2.4.1    2.4.3 

2.6.3 

Oppbevaringsplass til personalets personlige eiendeler 4.2.9.5 — — — — — 

Ferdsskriver 4.2.9.6     2.4.4 

Brannsikring – materialkrav 4.2.10.2 1.1.4  1.3.2 1.4.2  

Særlige tiltak for brannfarlige væsker 4.2.10.3 1.1.4     

Evakuering av passasjerer 4.2.10.4 2.4.1     

Brannskiller 4.2.10.5 1.1.4     

Utvendig rengjøring av tog 4.2.11.2     1.5 

Toalettømmingsanlegg 4.2.11.3     1.5 

Utstyr for påfyll av vann 4.2.11.4   1.3.1   

Grensesnitt for påfyll av vann 4.2.11.5     1.5 

Særskilte krav til hensetting av tog 4.2.11.6     1.5 



Nr. 26/384 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.4.2017 

 

Element i delsystemet «Rullende materiell» Ref. punkt Sikkerhet 
Pålitelighet – 

Tilgjengelighet 
Helse Miljøvern 

Teknisk 

kompatibilitet 

Utstyr for påfyll av drivstoff 4.2.11.7     1.5 

Generell dokumentasjon 4.2.12.2     1.5 

Dokumentasjon knyttet til vedlikehold 4.2.12.3 1.1.1    2.5.1 

2.5.2 

2.6.1 

2.6.2 

Dokumentasjon knyttet til drift 4.2.12.4 1.1.1    2.4.2 

2.6.1 

2.6.2 

Løftediagram og -instrukser 4.2.12.5     2.5.3 

Beskrivelser knyttet til bergingsoperasjoner 4.2.12.6  2.4.2   2.5.3 

Merknad: Bare de punktene i nr. 4.2 som inneholder krav, er oppført på listen. 

3.3. Grunnleggende krav som ikke omfattes av denne TSI-en 

 Grunnleggende krav som er klassifisert som «generelle krav» eller «særskilte krav til de enkelte 

delsystemene» i vedlegg III til direktiv 2008/57/EF, påvirker delsystemet «Rullende materiell»; de som 

ikke omfattes eller som omfattes i begrenset grad av denne TSI-ens virkeområde, er angitt nedenfor. 

3.3.1. Generelle krav, krav knyttet til vedlikehold og drift 

 Nummereringen av punktene og de grunnleggende kravene nedenfor er de som er angitt i vedlegg III til 

direktiv 2008/57/EF. 

 De grunnleggende kravene som ikke omfattes av denne TSI-ens virkeområde, er som følger: 

1.4. Miljøvern 

1.4.1 «Miljøvirkningene ved bygging og drift av jernbanesystemet skal vurderes og tas i betraktning når 

systemet konstrueres, i samsvar med gjeldende fellesskapsbestemmelser.» 

 Dette grunnleggende kravet omfattes av relevante gjeldende europeiske bestemmelser. 

1.4.3. «Det rullende materiellet og systemene for energiforsyning skal utformes og framstilles på en slik 

måte at de er elektromagnetisk kompatible med anlegg og utstyr samt med private eller offentlige 

nett der det er risiko for interferens.» 

 Dette grunnleggende kravet omfattes av relevante gjeldende europeiske bestemmelser. 

1.4.4. «Ved driften av jernbanesystemet skal gjeldende regler for støyplager overholdes.» 

 Dette grunnleggende kravet omfattes av relevante gjeldende europeiske bestemmelser. 

1.4.5. «Driften av jernbanesystemet skal ved normalt vedlikehold ikke forårsake et vibrasjonsnivå i 

grunnen som er uakseptabelt for virksomheter og omgivelser nær infrastrukturen. » 

 Dette grunnleggende kravet omfattes av TSI-en for infrastrukturen for konvensjonelle tog (åpent 

punkt i den foreliggende versjonen). 

2.5. Vedlikehold 

 Disse grunnleggende kravene er relevante på denne TSI-ens virkeområde i samsvar med nr. 3.2 i 

denne TSI-en bare når det gjelder den tekniske vedlikeholdsdokumentasjonen for delsystemet 

«Rullende materiell»; de omfattes ikke av denne TSI-ens virkeområde med hensyn til 

vedlikeholdsanlegg. 

2.6. Drift 

 Disse grunnleggende kravene er relevante på denne TSI-ens virkeområde i samsvar med nr. 3.2 i 

denne TSI-en når det gjelder dokumentasjonen for drift for delsystemet «Rullende materiell» 

(grunnleggende krav 2.6.1 og 2.6.6), og for det rullende materiellets tekniske kompatibilitet 

(grunnleggende krav 2.6.3). 
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3.3.2. Særskilte krav til andre delsystemer 

 Kravene til andre relevante delsystemer er nødvendige for å oppfylle disse grunnleggende kravene for 

hele jernbanesystemet. 

 Disse kravene til delsystemet «Rullende materiell», som bidrar til oppfyllelsen av disse grunnleggende 

kravene, er nevnt i nr. 3.2 i denne TSI-en, og er de som er angitt i nr. 2.2.3 og 2.3.2 i vedlegg III til 

direktiv 2008/57/EF. 

 Andre grunnleggende krav omfattes ikke av denne TSI-ens virkeområde. 

4.  BESKRIVELSE AV DELSYSTEMET «RULLENDE MATERIELL» 

4.1. Innledning 

4.1.1. Generelt 

 Det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog, som direktiv 2008/57/EF får anvendelse på, 

og som delsystemet «Rullende materiell» er en del av, er et integrert system der sammenhengen må 

kontrolleres. Dette gjelder særlig med hensyn til spesifikasjonene for delsystemet «Rullende materiell», 

dets grensesnitt mot andre delsystemer i jernbanesystemer for konvensjonelle tog det er integrert i, og 

reglene for drift og vedlikehold. 

 De grunnleggende parametrene for delsystemet «Rullende materiell» er definert i nr. 4 i denne TSI-en. 

 Bortsett fra når det er absolutt nødvendig av hensyn til samtrafikkevnen i det transeuropeiske 

jernbanenettet for konvensjonelle tog, krever ikke funksjonsspesifikasjonene og de tekniske 

spesifikasjonene for delsystemet og dets grensesnitt beskrevet i nr. 4.2 og 4.3 bruk av bestemte 

teknologier eller tekniske løsninger. 

 Nyskapende løsninger som ikke oppfyller kravene som omfattes av denne TSI-en, og/eller som ikke kan 

vurderes som fastsatt i denne TSI-en, krever nye spesifikasjoner og/eller nye vurderingsmetoder. For å 

muliggjøre teknologisk nyskaping skal disse spesifikasjonene og vurderingsmetodene utvikles ved hjelp 

av prosessen «nyskapende løsning» beskrevet i nr. 6. 

 De beskrivelsene som skal registreres i det europeiske registeret over godkjente typer kjøretøyer, er angitt 

i nr. 4.8 i denne TSI-en. 

4.1.2. Beskrivelse av det rullende materiellet som omfattes av denne TSI-en 

 Rullende materiell som omfattes av anvendelsen av denne TSI-en (betegnet som en enhet innenfor 

rammen av denne TSI-en), skal beskrives i EF-verifiseringssertifikatet ved hjelp av en av følgende 

egenskaper: 

– Togsett i fast sammensetning og, ved behov, forhåndsdefinert(e) sammensetning(er) av flere togsett av 

den typen som er til vurdering for multippeldrift. 

– Enkeltkjøretøy eller fast gruppe av kjøretøyer beregnet på forhåndsdefinert(e) sammensetning(er). 

– Enkeltkjøretøy eller fast gruppe av kjøretøyer beregnet på generell drift og ved behov 

forhåndsdefinert(e) sammensetning(er) av flere kjøretøyer (lokomotiver) av den typen som er under 

vurdering for multippeldrift. 

 Merknad: Multippeldrift av den enheten som er under vurdering, med andre typer rullende materiell 

omfattes ikke av denne TSI-ens virkeområde. 

 Definisjonene knyttet til sammensetning av tog og enheter er angitt i nr. 2.2 i denne TSI-en. 

 Når en enhet som er beregnet brukt i faste eller forhåndsdefinerte sammensetninger, vurderes, skal de 

sammensetningene som vurderingen gjelder, fastsettes av parten som anmoder om vurderingen, og angis i 

EF-verifiseringssertifikatet. Definisjonen av hver sammensetning skal omfatte typebetegnelsen på hvert 

kjøretøy, antallet kjøretøyer og deres plass i sammensetningen. Nærmere opplysninger er angitt i nr. 6.2. 

 For enkelte egenskaper eller enkelte vurderinger av en enhet som er beregnet på generell drift, kreves 

definerte begrensninger med hensyn til togsammensetningene. Disse begrensningene er angitt i nr. 4.2 og 

6.2.6. 

4.1.3. Grunnleggende klassifisering av det rullende materiellet for anvendelse av TSI-kravene 

 Et system for teknisk klassifisering av rullende materiell brukes i følgende avsnitt av denne TSI-en for å 

definere hvilke krav som gjelder for en enhet. 
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 Den eller de tekniske kategorien(e) som gjelder for enheten som omfattes av denne TSI-en, skal angis av 

den parten som ber om vurderingen. Denne klassifiseringen skal brukes av det meldte organet som har 

ansvar for vurderingen, for å vurdere de gjeldende kravene i denne TSI-en, og den skal angis i EF-

verifiseringssertifikatet. 

 De tekniske kategoriene av rullende materiell er som følger: 

– Enheter beregnet på passasjertransport. 

– Enheter beregnet på transport av last knyttet til passasjerer (bagasje, biler osv.). 

– Enheter utstyrt med et førerrom. 

– Enheter utstyrt med trekkraftutstyr. 

– Elektrisk enhet, definert som en enhet forsynt med elektrisk energi gjennom et 

elektrisitetsforsyningssystem angitt i TSI-en for energi for konvensjonelle tog. 

– Godstoglokomotiv: Enhet beregnet på å trekke godsvogner. 

– Passasjertoglokomotiv: Enhet beregnet på å trekke passasjervogner. 

– Utstyr for bygging og vedlikehold av spor (arbeidskjøretøyer) 

 En enhet kan høre inn under én eller flere av kategoriene over. 

 Med mindre annet er angitt i punktene under 4.2, får kravene som er angitt i denne TSI-en, anvendelse på 

alle de tekniske kategoriene av rullende materiell som er definert over. 

 Enhetens driftskonfigurasjon skal også tas i betraktning når den vurderes; det skal skilles mellom: 

– en enhet som skal drives som et tog, 

– en enhet som ikke kan drives separat, og som må koples til en annen/andre enhet(er) for å drives som 

et tog (se også nr. 4.1.2, 6.2.6 og 6.2.7). 

4.1.4. Klassifisering av det rullende materiellet for brannsikring 

 I forbindelse med brannsikringskrav angis det tre kategorier av rullende materiell, som spesifiseres i nr. 

4.2.10 i denne TSI-en. 

 I tråd med TSI-en for rullende materiell for høyhastighetstog (HS RST TSI) og TSI-en for sikkerhet i 

jernbanetunneler (SRT TSI) skal alt rullende materiell som omfattes av denne TSI-en, inndeles i (minst) 

en av følgende kategorier: 

– Brannsikringskategori A 

– Brannsikringskategori B 

– Godstoglokomotiv og arbeidskjøretøy 

4.2. Funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner for delsystemet 

4.2.1. Generelt 

4.2.1.1. H a v a r i  

 På bakgrunn av de grunnleggende kravene i nr. 3 er de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene for 

delsystemet «Rullende materiell» gruppert og ordnet som følger i dette avsnitt: 

– Konstruksjon og mekaniske deler 

– Samspill mellom kjøretøy og spor samt profiler 

– Bremsing 

– Forhold av betydning for passasjerene  
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– Miljøforhold 

– Utvendige lys samt hørbare og synlige varslingsinnretninger 

– Trekkraftutstyr og elektrisk utstyr 

– Førerrom og grensesnitt mellom fører og maskin 

– Brannsikkerhet og evakuering 

– Vedlikehold 

– Dokumentasjon for drift og vedlikehold 

 For særlige tekniske aspekter henviser funksjonsspesifikasjonen og den tekniske spesifikasjonen 

uttrykkelig til en bestemmelse i en EN-standard eller et annet teknisk dokument som er tillatt i henhold til 

artikkel 5 nr. 8 i direktiv 2008/57/EF; disse henvisningene er oppført i vedlegg J til denne TSI-en. 

 Opplysninger som kreves for at personalet om bord på toget skal ha kjennskap til togets driftstilstand 

(normaltilstand, utstyr som ikke fungerer, redusert drift osv.), er beskrevet i avsnittet om den relevante 

funksjonen og i nr. 4.2.12 «Dokumentasjon for drift og vedlikehold». 

4.2.1.2. Å p n e  p u n k t e r  

 Når den funksjonelle og tekniske spesifikasjonen som kreves for å oppfylle de vesentlige kravene, ikke er 

utarbeidet for et bestemt teknisk aspekt og derfor ikke inngår i denne TSI-en, identifiseres dette aspektet 

som et åpent punkt i det relevante avsnittet. I vedlegg I til denne TSI-en er alle åpne punkter oppført, i 

samsvar med artikkel 5 nr. 6 i direktiv 2008/57/EF. 

 I vedlegg I er det også angitt om de åpne punktene gjelder teknisk kompatibilitet med jernbanenettet. Av 

denne grunn er vedlegg I delt i tre deler: 

– Generelle åpne punkter som gjelder for hele jernbanenettet. 

– Åpne punkter som gjelder den tekniske kompatibiliteten mellom kjøretøy og jernbanenett. 

– Åpne punkter som ikke gjelder den tekniske kompatibiliteten mellom kjøretøy og jernbanenett. 

 I samsvar med artikkel 17 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF skal åpne punkter håndteres ved anvendelse av 

nasjonale tekniske regler. 

4.2.1.3. S i k k e r h e t s a s p e k t e r  

 De funksjonene som bidrar til å oppfylle de relevante grunnleggende kravene for «sikkerhet», er angitt i 

nr. 3.2 i denne TSI-en. 

 De fleste sikkerhetskravene knyttet til disse funksjonene omfattes av de tekniske spesifikasjonene som er 

uttrykt i nr. 4.2 (f.eks. «passiv sikkerhet», «hjul» osv.). 

 For de følgende sikkerhetsrelaterte funksjoner må de tekniske spesifikasjonene kompletteres med krav 

uttrykt som sikkerhetskrav, der påvisningen av sikkerhetskrav kan bruke prinsippene beskrevet i 

sikkerhetsmetoden for risikoevaluering (likhet med referansesystem(er), anvendelse av regler for god 

praksis, sannsynlighetsbasert metode): 

– Dynamiske egenskaper (når det brukes aktiv styring), som angitt i nr. 4.2.3.4.2. 

– Nødbremsevirkning (herunder utkopling av trekkraft), som angitt i nr. 4.2.4.2, 4.2.4.7 og 4.2.4.8.1; 

sikkerhetskravene er angitt i nr. 4.2.4.2.2. 

– Parkeringsbremsing, som angitt i nr. 4.2.4.2, 4.2.4.4.5 og 4.2.4.5.5; sikkerhetskravene er angitt i nr. 

4.2.4.2.2. 

– Bremsetilstand og feilvisning, som angitt i nr. 4.2.4.9. 

– Passasjeralarm, som angitt i nr. 4.2.5.3.  
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– Kontroll av utvendige dører for passasjerer, som angitt i nr. 4.2.5.6. 

– Avbrytelse av strømforsyningen, som angitt i nr. 4.2.8.2.10. 

– Kontroll av førerens aktivitet, som angitt i nr. 4.2.9.3.1. 

– Brannskiller (annet enn skillevegger på tvers av hele kjøretøyets bredde), som angitt i nr. 4.2.10.5. 

 Dersom sikkerhetsaspektene for disse funksjonene, som identifiseres som sikkerhetsrelaterte, ikke 

omfattes i sin helhet, eller dersom ingen sikkerhet er spesifisert, anses dette som et åpent punkt i det 

tilsvarende avsnittet som spesifiserer funksjonen. 

 Programvare som brukes til å oppfylle sikkerhetsrelaterte funksjoner, skal utvikles og vurderes i samsvar 

med en metode som egner seg for sikkerhetsrelatert programvare. 

 Dette gjelder for programvare som påvirker funksjoner som er angitt som sikkerhetsrelaterte i nr. 4.2 i 

denne TSI-en 

4.2.2. Konstruksjon og mekaniske deler 

4.2.2.1. G e n e r e l t  

 Denne delen tar for seg krav som gjelder konstruksjonen av kjøretøyets karosseri 

(kjøretøyskonstruksjonens styrke) og de mekaniske koplingene (mekaniske grensesnitt) mellom 

kjøretøyene eller mellom enheter. 

 De fleste av disse kravene har som mål å sikre togets mekaniske integritet under drift og 

bergingsoperasjoner samt å beskytte passasjer- og personalkupeene i tilfelle kollisjon eller avsporing. 

4.2.2.2. M e k a n i s k e  g r e n s e s n i t t  

4.2.2.2.1. G e n e r e l t  o g  d e f i n i s j o n e r  

 For å danne et tog (som definert i nr. 2.2) koples kjøretøyer sammen på en måte som gjør at de kan drives 

sammen. Koplingen er det mekaniske grensesnittet som gjør dette mulig. Det finnes flere typer koplinger: 

– «Innerkopling» (også kalt «mellomkopling») er en koplingsinnretning mellom kjøretøyene som brukes 

til å danne en enhet som består av flere kjøretøyer (f.eks. et fast gruppe av kjøretøyer eller et togsett). 

– Endekopling («ekstern» kopling) av enheter er en koplingsinnretning som brukes til å kople sammen to 

(eller flere) enheter for å danne et tog. Det er ikke obligatorisk å utstyre enheter med endekoplinger. 

Dersom det ikke er noen kopling på enden av en enhet, skal det på denne enden plasseres en innretning 

som gjør det mulig med en nødkopling. 

 En endekopling kan være «automatisk», «halvautomatisk» eller «manuell». 

 Innenfor rammen av denne TSI-en er en «manuell» kopling en endekopling som krever at én eller flere 

personer oppholder seg mellom enhetene som skal tilkoples eller frakoples, for at den mekaniske 

koplingen av disse enhetene skal finne sted. 

– En «nødkopling» er en koplingsinnretning som gjør det mulig å berge enheten ved hjelp av en 

bergingsenhet utstyrt med en «standard» manuell kopling i samsvar med nr. 4.2.2.2.3, når den enheten 

som skal berges har et annet koplingssystem eller ikke har noe koplingssystem. 

4.2.2.2.2. I n n e r k o p l i n g  

 Innerkoplinger mellom de forskjellige kjøretøyene i en enhet skal omfatte et fjærende system som kan 

motstå kreftene som følger av de tilsiktede driftsforholdene. 

 Dersom innerkoplingssystemet mellom kjøretøyene har en lavere styrke i lengderetningen enn enhetens 

endekopling(er), skal det tas forholdsregler for å berge enheten i tilfelle brudd på en slik innerkopling; 

disse forholdsreglene skal beskrives i dokumentasjonen som kreves i nr. 4.2.12.6. 

 Leddelte enheter: Forbindelsen mellom to kjøretøyer som deler det samme løpeverket, skal oppfylle 

kravene i nr. 6.5.3 og 6.7.5 i EN12663-1:2010.  
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4.2.2.2.3. E n d e k o p l i n g  

a) Endekopling — generelt 

 Dersom en av endene er utstyrt med en endekopling, gjelder følgende krav for alle typer endekopling 

(automatisk, halvautomatisk eller manuell): 

– Endekoplingene skal omfatte et fjærende koplingssystem som kan motstå kreftene som følger av de 

tilsiktede drifts- og bergingsforholdene. 

– Typen av mekanisk kopling og dens nominelle største dimensjonerende verdi for strekk- og trykkrefter 

skal føres i registeret over rullende materiell som definert i nr. 4.8 i denne TSI-en. 

 Det finnes ingen ytterligere krav til automatiske og halvautomatiske koplingssystemer i denne TSI-en. 

b) «Manuelt» koplingssystem 

 Følgende bestemmelser gjelder særlig for enheter som er utstyrt med en «manuelt» koplingssystem: 

– Koplingssystemet skal være konstruert slik at det ikke kreves at det er noen personer mellom enhetene 

som skal koples, når en av dem er i bevegelse. 

– Passasjervogner med manuelle koplingssystemer skal være utstyrt med en buffer, draginnretning og 

skruekoplingssystemer som oppfyller kravene i de delene av EN15551:2009 og EN15566:2009 som 

gjelder passasjervogner; andre enheter enn passasjervogner med manuelle koplingssystemer skal være 

utstyrt med en buffer, draginnretning og skruekoplingssystemer som oppfyller kravene i relevante 

deler av henholdsvis EN15551:2009 og EN15566:2009. 

 I alle tilfeller skal bufferne og skruekoplingene installeres i samsvar med punkt A.1-A.3 i vedlegg A. 

 På alle enheter som er konstruert for drift utelukkende på standard sporvidde 1435 mm, og som er utstyrt 

med manuell kopling og UIC-trykkluftbremser, gjelder følgende krav: 

– Målene for og plasseringen av bremserør og -slanger, koplinger og kraner skal oppfylle kravene i 

vedlegg I til TSI-en for godsvogner for konvensjonelle tog (CR WAG TSI). Plasseringen av bremserør 

og kraner i lengde- og høyderetningen fra bufferskiven skal oppfylle tilsvarende krav i UIC-blad 541-

1:nov 2003 vedlegg B2 figur 16b eller 16c. 

 Merknad: Disse kravene vil bli underlagt en EN-standard som for tiden er under utarbeiding. 

– Plasseringen av bremserør og kraner på siden er akseptabel dersom den oppfyller kravene i UIC 

648:sep 2001. 

c) Manuelt koplingssystem — Kompatibilitet mellom enheter som er konstruert for drift på jernbanenett 

med forskjellige sporvidder 

 Enheter konstruert for drift på jernbanenett med flere sporvidder (f.eks. 1435 mm og 1520/1524 mm, eller 

1435 mm og 1668 mm), utstyrt med manuell kopling og UIC-trykkluftbremseanlegg, skal være 

kompatible med både: 

– grensesnittkravene i nr. 4.2.2.2.3 «Endekopling» for 1435 mm nett, og 

– tilhørende særtilfelle for nett med en annen sporvidde enn 1435 mm som beskrevet i nr. 7.3 i denne 

TSI-en. 

4.2.2.2.4. N ø d k o p l i n g  

 Endene på enheter som ikke er utstyrt med noen endekopling, eller som er utstyrt med et koplingssystem 

som ikke er kompatibelt med det manuelle koplingssystemet beskrevet i nr. 4.2.2.2.3 i denne TSI-en, skal 

utformes slik at berging på linjen ved feil er mulig ved å trekke eller bakke enheten som skal berges: 

– dersom enheten som skal berges, er utstyrt med en endekopling: ved hjelp av en trekkraftenhet utstyrt 

med samme type endekoplingssystem, og 

– ved hjelp av en bergingsenhet, dvs. en trekkraftenhet som i begge ender med henblikk på berging har: 

– et manuelt koplingssystem og en trykkluftbrems i samsvar med nr. 4.2.2.2.3 over,  
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– bremserør og kraner plassert på siden i samsvar med UIC 648:sep 2001, 

– et fritt rom på 395 mm over krokens midtlinje for å gi plass til montering av nødkoplingsadapteren 

beskrevet nedenfor. 

 Dette oppnås enten ved hjelp at et fastmontert kompatibelt koplingssystem eller gjennom en nødkopling 

(også kalt en nødkoplingsadapter). 

 I så fall skal enheten som skal vurderes, være konstruert slik at det er mulig å transportere nødkoplingen 

om bord. 

 Nødkoplingen skal: 

– være utformet slk at berging er mulig ved en hastighet på minst 30 km/t på jernbanelinjer som er i 

samsvar med TSI-en for infrastruktur for konvensjonelle tog (CR INF TSI), 

– kunne sikres etter montering på bergingsenheten på en måte som hindrer at den løsner under 

bergingen, 

– kunne motstå de kreftene som oppstår ved forhold som kan forekomme under bergingen, 

– være utformet slik at det ikke kreves at det er noen personer mellom bergingsenheten og den enheten 

som skal berges, når noen av dem er i bevegelse, 

– være slik at verken nødkoplingen eller en eventuell bremseslange begrenser krokens bevegelser til 

siden når den er montert på bergingsenheten. 

 Bremsegrensesnittet omfattes av kravene i nr. 4.2.4.10 i denne TSI-en. 

4.2.2.2.5. P e r s o n a l e t s  a t k o m s t  v e d  t i l -  o g  f r a k o p l i n g  

 Enheter skal være konstruert slik at personalet ikke utsettes for unødvendig fare ved tilkopling og 

frakopling, eller ved berging 

 For å oppfylle dette kravet skal enheter med manuelle koplingssystemer i samsvar med nr. 4.2.2.2.3 

oppfylle følgende krav («Bern-rektangelet»): 

– De nødvendige områdene som er vist i figur 2A i vedlegg A, skal være frie for faste deler. For å 

oppfylle dette kravet skal koplingskomponentene være plassert i midtstilling lateralt. 

 Tilkoplingskabler og bøyelige slanger samt elastisk deformerbare deler av gangbroer kan befinne seg 

innenfor dette området. Det skal ikke være noen innretninger under bufferne som hindrer atkomst til 

området. 

– Dersom det er montert en kombinasjon av automatisk kopling og skruekopling, kan koplingshodet 

trenge inn i Bern-rektangelet på venstre side (som vist i figur A2) når det er innfelt og skruekoplingen 

er i bruk. 

– Det skal være en håndlist under hver buffer. Håndlistene skal kunne tåle en kraft på 1,5 kN. 

4.2.2.3. G a n g b r o e r  

 Dersom det finnes en gangbro som gjør det mulig for passasjerer å passere mellom personvogner og 

togsett, skal den ikke utsette passasjerene for unødig risiko. 

 Når personvogner forventes å være i drift uten at gangbroen mellom vognene er tilkoplet, skal det være 

mulig å hindre at passasjerene får tilgang til gangbroen. 

 Krav med hensyn til gangbrodøren, når gangbroen ikke er i bruk, er angitt i nr. 4.2.5.8 «Forhold av 

betydning for passasjerene — dører mellom enheter». 

 Ytterligere krav er angitt i TSI-en for bevegelseshemmede personer (nr. 4.2.2.7 i TSI-en for 

bevegelseshemmede personer, «Frie passasjer»). 

 Disse kravene gjelder ikke for enden av kjøretøyer når dette området normalt ikke forventes benyttet av 

passasjerer. 
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4.2.2.4. K j ø r e t ø y k o n s t r u k s j o n e n s  s t y r k e  

 Dette avsnittet gjelder for alle enheter. 

 For mobilt jernbaneutstyr for bygging og vedlikehold av infrastruktur (arbeidskjøretøyer) angis 

alternative krav til dem som er angitt i dette avsnittet for statisk belastning, kategori og akselerasjon i 

vedlegg C avsnitt C.1. 

 Den statiske og dynamiske styrken (tretthet) til vognkassene er relevant for å ivareta den sikkerheten som 

kreves for passasjerer, og for den konstruksjonsmessige integriteten til kjøretøyet i toget og ved skifting. 

 Derfor skal hvert kjøretøys konstruksjon oppfylle kravene i EN 12663-1:2010 «Structural requirements of 

railway vehicle bodies — Part 1, Locomotives and passenger rolling stock (and alternative method for 

freight wagons)». De kategoriene av rullende materiell som skal tas i betraktning, skal tilsvare kategori L 

for lokomotiver og trekkraftenheter og kategoriene PI eller PII for alle andre typer kjøretøyer som nevnt i 

denne TSI-en, som definert i nr. 5.2 i EN 12663-1:2010. 

 Vognkassens kapasitet til å motstå varige deformasjoner og brudd kan påvises gjennom beregninger eller 

ved prøving, i samsvar med vilkårene som er fastsatt i nr. 9.2.3.1 i EN 12663-1:2010. 

 Lastforholdene som skal tas i betraktning, skal være i samsvar med nr. 4.2.2.10 i denne TSI-en. 

 Antakelsene om aerodynamisk effekt skal være som beskrevet i nr. 4.2.6.2.3 i denne TSI-en. 

 Sammenføyningsteknikker omfattes av de ovennevnte kravene. Det skal finnes en framgangsmåte for 

verifisering for å sikre at ingen defekt under framstillingsfasen kan svekke strukturens mekaniske 

egenskaper. 

4.2.2.5. P a s s i v  s i k k e r h e t  

 Bortsett fra enheter som ikke er beregnet på å transportere passasjerer eller personale under drift, og 

bortsett fra arbeidskjøretøyer gjelder disse kravene for alle enheter. 

 I tillegg er enheter som ikke kan kjøre med hastigheter opp til de kollisjonshastigheter som er anført 

under ett eller flere av kollisjonsscenarioene nedenfor, unntatt fra bestemmelsene som gjelder dette 

kollisjonsscenarioet. 

 Passiv sikkerhet søker å supplere aktiv sikkerhet når alle andre tiltak har mislyktes. 

 For dette formål skal kjøretøyets mekaniske konstruksjon beskytte personer i tilfelle kollisjon ved å: 

– begrense retardasjonen, 

– sikre at overlevelserom og den strukturelle integriteten forblir intakt i passasjerområder, 

– redusere risikoen for klatring, 

– redusere risikoen for avsporing, 

– begrense følgene ved sammenstøt med en hindring på sporet. 

 For å oppfylle disse funksjonskravene skal enheter oppfylle de detaljerte kravene som er angitt i 

standarden EN15227:2008 om kollisjonssikker konstruksjon kategori C-I (i samsvar med tabell 1 i 

EN15227:2008 avsnitt 4), med mindre annet er angitt nedenfor. 

 Følgende fire referansekollisjonsscenarioer skal tas i betraktning: 

– Scenario 1: en frontkollisjon mellom to identiske enheter. 

– Scenario 2: en frontkollisjon med en godsvogn. 

– Scenario 3: en kollisjon mellom enheten og et stort veigående kjøretøy på en planovergang. 

– Scenario 4: en kollisjon mellom enheten og en lav hindring (f.eks. en bil på en planovergang, et dyr, en 

stein o.l.).  
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 Disse scenarioene er beskrevet i tabell 2 i avsnitt 5 i EN15227:2008. 

 Innenfor virkeområdet for den foreliggende TSI-en suppleres anvendelsesreglene i tabell 2 med følgende: 

– Anvendelsen av kravene knyttet til scenario 1 og 2 på lokomotiver for tunge laster som bare brukes til 

godstrafikk og er utstyrt med sentralkoplinger i samsvar med Willison-prinsippet (f.eks. SA3) eller 

Janney-prinsippet (AAR-standard), og som er beregnet på trafikk på det transeuropeiske nettet for 

konvensjonelle tog, er et åpent punkt. 

– Samsvarsvurderingen av lokomotiver med sentrale førerrom med de kravene som gjelder scenario 3, er 

et åpent punkt. 

 Denne TSI-en spesifiserer kravene til kollisjonssikkerhet som får anvendelse på dens virkeområde. Derfor 

får ikke vedlegg A til EN 15227:2008 anvendelse. Kravene i avsnitt 6 i EN15227:2008 får anvendelse i 

forbindelse med de ovennevnte referansekollisjonsscenarioene. 

 For å begrense følgene ved sammenstøt med en hindring på sporet skal de fremre endene av lokomotiver, 

trekkraftenheter, styrevogner og togsett være utstyrt med en støtplate. Kravene som støtplater skal 

oppfylle, er fastsatt i EN15227:2008 §5 tabell 3 og nr. 6.5. 

4.2.2.6. H e v i n g  o g  l ø f t i n g  

 Bortsett fra arbeidskjøretøyer (mobilt jernbaneutstyr for bygging og vedlikehold av infrastruktur) får dette 

avsnittet anvendelse på alle enheter. 

 Bestemmelser om heving og løfting av arbeidskjøretøyer er fastsatt i vedlegg C avsnitt C.2. 

 Det skal være mulig å heve eller løfte hvert kjøretøy som inngår i enheten, for bergingsformål (etter 

avsporing eller annen type ulykke eller hendelse) og for vedlikehold. 

 Det skal også være mulig å heve eller løfte en ende av godsvognen (herunder løpeverket) mens den andre 

enden hviler på resten av løpeverket. 

 For dette formål skal det finnes tiltenkte og merkede heve-/løftepunkter. 

 Løftepunktenes geometri og plassering skal være i samsvar med vedlegg B. 

 Løftepunktene skal merkes med skilt i samsvar med vedlegg B. 

 Konstruksjonen skal tåle de belastningene som er angitt EN 12663-1:2010 (nr. 6.3.2 og 6.3.3). 

 Vognkassens evne til å motstå varige deformasjoner og brudd kan påvises ved beregninger eller ved 

prøving, i samsvar med vilkårene fastsatt i nr. 9.2.3.1 i EN 12663-1:2010. 

4.2.2.7. F e s t i n g  a v  i n n r e t n i n g e r  t i l  k a r o s s e r i k o n s t r u k s j o n e n  

 Bortsett fra arbeidskjøretøyer (mobilt jernbaneutstyr for bygging og vedlikehold av infrastruktur) får dette 

avsnittet anvendelse på alle enheter. 

 Bestemmelser om konstruksjonsstyrken til arbeidskjøretøyer er fastsatt i vedlegg C avsnitt C.1. 

 For å redusere følgene av en ulykke skal faste innretninger, også inne i passasjerområdene, være festet til 

vognkonstruksjonen på en måte som hindrer at disse faste innretningene løsner og utgjør en risiko for at 

passasjerer kommer til skade, eller at toget avspores. For dette formål skal festene for disse innretningene 

være konstruert i samsvar med nr. 6.5.2 i EN 12663-1:2010 for kategoriene definert i nr. 4.2.2.4 over. 

4.2.2.8. D ø r e r  f o r  p e r s o n a l e  o g  g o d s  

 Dører som brukes av passasjerer, omfattes av nr. 4.2.5 i denne TSI-en: «Forhold av betydning for 

passasjerene». Dører til førerrom omfattes av nr. 4.2.9 i denne TSI-en. 

 Dette avsnittet omhandler dører til bruk for gods og til bruk for togpersonalet, unntatt dører til førerrom. 

 Kjøretøyer med et eget rom for togpersonale eller til gods skal være utstyrt med en innretning som lukker 

og låser dørene. Dørene skal være lukket og låst helt til de åpnes med hensikt.  
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4.2.2.9. G l a s s e t s  m e k a n i s k e  e g e n s k a p e r  ( u n n t a t t  f o r  f r o n t r u t e r )  

 Glass som brukes til glasspartier (herunder speil), skal være laminert eller herdet glass som oppfyller 

kravene til kvalitet og bruksområder i en relevant nasjonal eller internasjonal standard, og som dermed 

reduserer risikoen for at passasjerer og personale skades av knust glass. 

4.2.2.10. L a s t f o r h o l d  o g  v e i d  m a s s e  

 Følgende lastforhold som er definert i nr. 3.1 i standarden EN 15663:2009, skal bestemmes: 

– Prosjektert masse ved ekstraordinær nyttelast 

– Prosjektert masse ved normal nyttelast 

– Prosjektert masse i driftstilstand 

 De hypotesene som brukes for å komme fram til ovenstående lastforhold, skal være på linje med 

standarden EN 15663:2009 (fjerntog, andre tog, nyttelast per m2 i stå- og serviceområder); de skal 

begrunnes og dokumenteres i den generelle dokumentasjonen som er beskrevet i nr. 4.2.12.2. 

 For arbeidskjøretøyer kan det brukes andre lastforhold (minste masse, største masse), for å ta hensyn til 

eventuelt ekstrautstyr om bord. 

 For hvert lastforhold som er angitt over, skal følgende opplysninger gis i den tekniske dokumentasjonen 

som er beskrevet i nr. 4.2.12: 

– Kjøretøyets samlede masse (for hvert kjøretøy i enheten) 

– Masse per aksel (for hver aksel) 

– Masse per hjul (for hvert hjul) 

 Lastforholdet «prosjektert masse i driftstilstand» skal måles ved å veie kjøretøyet. Det er tillatt å utlede de 

andre lastforholdene ved beregning. 

 Når er kjøretøy erklæres å være i samsvar med type (i samsvar med nr. 6.2.2.1 og 7.1.3), skal dets 

samlede veide masse under lastforholdet «prosjektert masse i driftstilstand» ikke overstige den oppgitte 

samlede kjøretøymassen for den typen som er angitt i EF-verifiseringssertifikatet for typeprøving eller 

konstruksjonskontroll, med mer enn 3 %. 

 Den prosjekterte massen av kjøretøyet i driftstilstand, prosjektert masse av enheten med normal nyttelast 

og største aksellast for de enkelte aksler for hvert av de tre belastningstilfellene skal anføres i det 

registeret over rullende materiell som er definert i nr. 4.8 i denne TSI-en. 

4.2.3. Samspill mellom kjøretøy og spor samt profiler  

4.2.3.1. P r o f i l e r  

 Frittromsprofilen er et grensesnittet mellom enheten (kjøretøyet) og infrastrukturen som beskrives av en 

felles referansekontur og tilhørende beregningsregler. Frittromsprofilen er en ytelsesparameter angitt i nr. 

4.2.2 i TSI-en for infrastruktur for konvensjonelle tog (CR INF TSI) og avhenger av linjekategorien. 

 Den kinematiske referansekonturen med tilhørende regler beskriver enhetens ytre mål; den skal ligge 

innenfor en av referanseprofilene GA, GB eller GC (i samsvar med nr. 4.2.2 i TSI-en for infrastruktur for 

konvensjonelle tog). Den antatte krengningskoeffisienten (eller fleksibilitetskoeffisienten) for 

beregningen av profilen skal begrunnes gjennom beregning eller målinger som fastsatt i EN 15273-

2:2009. 

 For elektriske enheter skal strømavtakerens profil kontrolleres ved beregning i samsvar med avsnitt 

A.3.12 i EN 15273-2:2009 for å sikre at strømavtakerprofilen samsvarer med den mekaniske kinematiske 

strømavtakerprofilen, som er fastsatt i samsvar med vedlegg E til TSI-en for energi til konvensjonelle tog 

og avhenger av de valgene som er gjort for strømavtakerens geometri: De to tillatte mulighetene er 

definert i nr. 4.2.8.2.9.2 i denne TSI-en. 

 Strømforsyningens spenning tas i betraktning i infrastrukturprofilen for å sikre korrekt isolasjonsavstand 

mellom strømavtakeren og faste innretninger. 

 Strømavtakerens krengning som angitt i nr. 4.2.14 i TSI-en for energi til konvensjonelle tog, som brukes 

til beregningen av den mekaniske frittromsprofilen, skal begrunnes ved beregninger eller målinger som 

fastsatt i EN 15273-2:2009.  
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 Referansekonturen (dvs. profilen) som enheten er i samsvar med (GA, GB eller GC), skal anføres i 

registeret over rullende materiell som definert i nr. 4.8 i denne TSI-en. 

 Andre profiler, med en frittromsprofil som er mindre enn GC, kan også føres i registeret sammen med 

harmonisert egnet profil (GA, GB eller GC), forutsatt at de vurderes ved hjelp av den kinematiske 

metoden. 

4.2.3.2. A k s e l l a s t  o g  h j u l l a s t  

4.2.3.2.1. A k s e l l a s t p a r a m e t e r  

 Aksellasten er grensesnittet mellom enheten og infrastrukturen. Aksellasten er en ytelsesparameter for 

infrastrukturen angitt i nr. 4.2.2 i TSI-en for infrastruktur for konvensjonelle tog, og avhenger av 

linjekategorien. Den må tas i betraktning i kombinasjon med akselavstand, med toglengden og med 

høyeste tillatte hastighet for enheten på den aktuelle linjen. 

 Følgende egenskaper, som utgjør et grensesnitt mot infrastrukturen, skal være en del av den generelle 

dokumentasjonen som utarbeides når enheten vurderes som beskrevet i nr. 4.2.12.2: 

– Massen per aksel (for hver aksel) for de tre lastforholdene (som definert i nr. 4.2.2.10, der det også 

kreves at de skal inngå i dokumentasjonen) 

– Akslenes plassering langs enhetens lengderetning (akselavstand) 

– Enhetens lengde 

– Største konstruksjonshastighet (som det kreves skal inngå i dokumentasjonen i nr. 4.2.8.1.2) 

 Bruken av disse opplysningene på driftsnivå for kontroll av kompatibilitet mellom rullende materiell og 

infrastrukturen (utenfor denne TSI-ens virkeområde): 

 Aksellasten for hver enkelt aksel i enheten som skal brukes som grensesnittparameter for infrastrukturen, 

skal defineres av jernbaneforetaket som påkrevd i nr. 4.2.2.5 i TSI-en for drift og trafikkstyring for 

konvensjonelle tog (CR OPE TSI), idet det tas hensyn til forventet last ved den tiltenkte driften (ikke 

definert når enheten vurderes). Aksellasten med lasteforholdet «prosjektert masse ved ekstraordinær 

nyttelast» er den største tillatte verdi for den nevnte aksellasten. 

4.2.3.2.2. H j u l l a s t  

 Forholdstallet for hjullastforskjellen per aksel qj skal vurderes gjennom måling av hjullast, idet det tas 

hensyn til lastforholdet «prosjektert masse i driftstilstand». En hjullastforskjell på mer enn 5 % av 

aksellasten er tillatt bare dersom prøvingen av sikkerheten mot avsporing på skjeve spor angitt i nr. 

4.2.3.4.1 i denne TSI-en viser at dette er akseptabelt. 

4.2.3.3. P a r a m e t r e r  f o r  r u l l e n d e  m a t e r i e l l  s o m  p å v i r k e r  s y s t e m e r  p å  b a k k e n  

4.2.3.3.1. E g e n s k a p e r  f o r  r u l l e n d e  m a t e r i e l l  f o r  k o m p a t i b i l i t e t  m e d  

t o g d e t e k s j o n s s y s t e m e r  

 Settet med egenskaper for rullende materiell for kompatibilitet med målsystemer for togdeteksjon er 

angitt i nr. 4.2.3.3.1.1, 4.2.3.3.1.2 og 4.2.3.3.1.3. 

 Settet med egenskaper som det rullende materiellet er kompatibelt med, skal anføres i registeret over 

rullende materiell som definert i nr. 4.8 i denne TSI-en. 

4.2.3.3.1.1.  EGENSKAPER FOR RULLENDE MATERIELL FOR KOMPATIBILITET MED 

TOGDETEKSJONSSYSTEMER BASERT PÅ SPORFELT 

– Kjøretøyets geometri 

– Den største avstanden mellom to etterfølgende aksler som angitt i TSI-en for styring, kontroll og 

signal for konvensjonelle tog (CR CCS TSI), i vedlegg A tillegg 1 nr. 2.1.1. 

– Den største avstanden mellom bufferenden og den første akselen som angitt i TSI-en for styring, 

kontroll og signal for konvensjonelle tog, i vedlegg A tillegg 1 nr. 2.1.2 (avstand b1 i figur 6).  
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– Kjøretøyets konstruksjon 

– Den minste aksellasten under alle lastforhold er angitt i TSI-en for styring, kontroll og signaler for 

konvensjonelle tog, i vedlegg A tillegg 1 nr. 3.1.1 og 3.1.2. 

– Den elektriske motstanden mellom kjøreflatene på motstående hjul i en hjulsats er angitt i TSI-en for 

styring, kontroll og signal for konvensjonelle tog, i vedlegg A tillegg 1 punkt 3.5.1, og målemetoden 

er angitt i nr. 3.5.2 i samme tillegg. 

– For elektriske enheter utstyrt med en strømavtaker og med en strømforsyning på 1500 V likestrøm 

eller 3000 V likestrøm (se nr. 4.2.8.2.1) angis minste impedans mellom strømavtaker og hvert hjul 

på toget i TSI-en for styring, kontroll og signal for konvensjonelle tog, i vedlegg A tillegg 1 nr. 

3.6.1. 

– Isolering av utslipp 

– Begrensningen i bruk av sandingsutstyr er angitt i TSI-en for styring, kontroll og signal for 

konvensjonelle tog, i vedlegg A tillegg 1 nr. 4.1.1 og 4.1.2. 

– Bruken av kunststoffbremseklosser er et åpent punkt i TSI-en for styring, kontroll og signal for 

konvensjonelle tog. 

– Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 

– Grenseverdien for elektromagnetisk interferens forårsaket av kjørestrømmen er et åpent punkt i TSI-

en for styring, kontroll og signal for konvensjonelle tog. 

4.2.3.3.1.2.  EGENSKAPER FOR RULLENDE MATERIELL FOR KOMPATIBILITET MED 

TOGDETEKSJONSSYSTEMER BASERT PÅ AKSELTELLERE(1) 

– Kjøretøyets geometri 

– Den største avstanden mellom to etterfølgende aksler som angitt i TSI-en for styring, kontroll og 

signal for konvensjonelle tog (CR CCS TSI), i vedlegg A tillegg 1 nr 2.1.1. 

– Den minste avstanden mellom to etterfølgende aksler som angitt i TSI-en for styring, kontroll og 

signal for konvensjonelle tog, i vedlegg A tillegg 1 nr. 2.1.3. 

– I enden av en enhet som skal koples, er den minste avstanden mellom enden og den første akselen 

på enheten halvparten av verdien angitt i TSI-en for styring, kontroll og signal for konvensjonelle 

tog, i vedlegg A tillegg 1 nr. 2.1.3. 

– Den største avstanden mellom enden og den første akselen er angitt i TSI-en for styring, kontroll og 

signal for konvensjonelle tog, i vedlegg A tillegg 1 nr. 2.1.2 (avstand b1 i figur 6). 

– Den minste avstanden mellom endeakslene er angitt i TSI-en for styring, kontroll og signal for 

konvensjonelle tog, i vedlegg A tillegg 1 nr. 2.1.4. 

– Hjulgeometri 

– Hjulgeometrien er spesifisert i punkt 4.2.3.5.2.2 i denne TSI-en. 

– Den minste hjuldiameteren (hastighetsavhengig) er angitt i TSI-en for styring, kontroll og 

signalering for konvensjonelle tog, i vedlegg A tillegg 1 nr. 2.2.2. 

– Kjøretøyets konstruksjon 

– Det metallfrie området rundt hjulene er et åpent punkt i TSI-en for styring, kontroll og signalering 

for konvensjonelle tog. 

– Hjulmaterialets egenskaper med hensyn til magnetfelt er angitt i TSI-en for styring, kontroll og 

signalering for konvensjonelle tog, i vedlegg A tillegg 1 nr. 3.4.1. 

– Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 

– Grenseverdien for elektromagnetisk interferens forårsaket av virvelstrømsporbremser og magnetiske 

sporbremser er et åpent punkt i TSI-en for styring, kontroll og signal for konvensjonelle tog.  

  

(1) Nr. 2 og 3 i tillegg 1 til vedlegg A til vedtak 2006/679/EF tilsvarer nr. 5 og 6 i vedtak 2006/860/EF, som endrer det. 
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4.2.3.3.1.3.  EGENSKAPER FOR RULLENDE MATERIELL FOR KOMPATIBILITET MED 

TOGDETEKSJONSSYSTEMER BASERT PÅ SLØYFEUTSTYR 

– Kjøretøyets konstruksjon 

 Metallmassen til kjøretøyet er et åpent punkt i TSI-en for styring, kontroll og signal for konvensjonelle 

tog. 

4.2.3.3.2. O v e r v å k i n g  a v  a k s e l l a g e r t i l s t a n d  

 Aksellagerets tilstand skal kunne overvåkes. 

 Dette kravet kan oppfylles ved hjelp av utstyr om bord eller utstyr montert langs sporet. 

 Kravene til utstyr om bord er et åpent punkt i denne TSI-en. 

 Dersom overvåkingen av aksellageret skjer med utstyr montert langs sporet, skal det rullende materiellet 

oppfylle følgende krav: 

– Det området på det rullende materiellet som er synlig for utstyret montert langs sporet, skal være 

området som er definert i EN 15437-1:2009 nr. 5.1 og 5.2. 

– Aksellagerets arbeidstemperaturområde er et åpent punkt. 

 Merknad: Se også nr. 4.2.3.5.2.1 angående akselkasser. 

4.2.3.4. D y n a m i s k e  e g e n s k a p e r  f o r  r u l l e n d e  m a t e r i e l l  

4.2.3.4.1. S i k k e r h e t  m o t  a v s p o r i n g  v e d  k j ø r i n g  p å  s k j e v e  s p o r  

 Enheten (eller kjøretøyer som utgjør enheten) skal være konstruert for å kjøre sikkert på skjeve spor, idet 

det tas særlig hensyn til overgangsfasen mellom spor med og uten overhøyde, og avvik fra sporets 

tverrprofil. Oppfyllelsen av dette kravet skal bekreftes etter framgangsmåten definert i nr. 4.1 i EN 

14363:2005. 

 Arbeidskjøretøyers sikkerhet mot avsporing ved kjøring på skjeve spor kan påvises ved hjelp av en 

godkjent beregningsmetode. Dersom dette ikke er mulig, skal det utføres prøvinger i samsvar med 

kravene i EN 14363:2005. 

 For kjøring på skjeve spor gjelder prøvingsforholdene fastsatt i EN 14363:2005 nr. 4.1 for kjøretøyer med 

boggier og kjøretøyer med enkelthjulsett. 

4.2.3.4.2. D y n a m i s k e  e g e n s k a p e r  u n d e r  k j ø r i n g  

a) Innledning 

 Dette nr. 4.2.3.4.2 får anvendelse bare på enheter som er konstruert for en hastighet på over 60 km/t. 

 Det får ikke anvendelse på arbeidskjøretøyer (mobilt jernbaneutstyr for bygging og vedlikehold av 

infrastruktur); kravene til arbeidskjøretøyer er fastsatt i vedlegg C avsnitt C.3. 

 Et kjøretøys dynamiske egenskaper har stor innvirkning på sikkerheten mot avsporing, kjøresikkerheten 

og sporbelastningen. Det er en sikkerhetsrelatert funksjon som omfattes av de tekniske kravene i dette 

nummer; dersom programvare benyttes, er det sikkerhetsnivået som skal tas i betraktning ved utviklingen 

av programvaren, et åpent punkt. 

b) Krav 

 For å kontrollere de dynamiske egenskapene under kjøring for en enhet (kjøresikkerhet og 

sporbelastning) skal den prosessen som er angitt i EN 14363:2005 nr. 5 og i tillegg for krengetog i EN 

15686:2010, følges, med de endringene som er angitt nedenfor (i dette punktet og dets underpunkter). 

Parameterne beskrevet i nr. 4.2.3.4.2.1 og 4.2.3.4.2.2 skal vurderes ved hjelp av de kriteriene som er 

definert i EN 14363:2005. 

 Som alternativ til å utføre prøvinger på to forskjellige sporhellinger, som fastsatt i nr. 5.4.4.4 i EN 

14363:2005, er det tillatt å utføre prøver på bare én sporhelling dersom det kan påvises at prøvene 

omfatter alle de kontaktforholdene som er definert nedenfor: 

– Parameteren ekvivalent konisitet tan γe for rette spor og i kurver med stor radius skal være fordelt slik 

at tan γe = 0,2 ± 0,05 oppstår i et område med amplituden (y) for hjulsatsens sideforskyvning mellom 

+/- 2 og +/- 4 mm for minst 50 % av sporavsnittene.  



27.4.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 26/397 

 

– Instabilitetskriteriet i EN14363:2005 skal vurderes for lavfrekvente vognkassebevegelser på minst to 

sporavsnitt med ekvivalent konisitet på mindre enn 0,05 (middelverdien over sporavsnittet). 

– Instabilitetskriteriet i EN14363:2005 skal vurderes på minst to sporavsnitt med ekvivalent konisitet i 

samsvar med følgende tabell 1: 

Tabell 1 

Vilkår for kontaktforhold i forbindelse med prøving på spor 

Kjøretøyets maksimale hastighet Ekvivalent konisitet 

60 km/t < V ≤ 140 km/t ≥ 0,50 

140 km/t < V ≤ 200 km/t ≥ 0,40 

200 km/t < V ≤ 230 km/t ≥ 0,35 

230 km/t < V ≤ 250 km/t ≥ 0,30 

 I tillegg til kravene til prøvingsrapporten som angis i nr. 5.6 i EN 14363:2005, skal prøvingsrapporten 

inneholde følgende opplysninger: 

– Sporkvaliteten på det sporet der enheten er prøvd, registrert gjennom overvåking av et ensartet sett av 

parametrer fastsatt i EN 13848-1:2003/A1:2008, idet valget av parametrer avhenger av de foreliggende 

målemetodene. 

– Den ekvivalente konisiteten som enheten er utprøvd for. 

 Prøvingsrapporten skal være en del av dokumentasjonen som er beskrevet i nr. 4.2.12. 

c) Sporkvaliteten for prøving og prøving på spor: 

 Prøvingsforhold: EN14363 definerer prøvingsforholdene for prøving på spor, som det er avtalt å bruke 

som referanse. Prøvingsforholdene er imidlertid ikke alltid oppnåelige, på grunn av begrensninger knyttet 

til det området der prøvingen skal utføres, innen følgende områder: 

– sporgeometrisk kvalitet, 

– kombinasjoner av hastighet, kurver og manglende overhøyde (nr. 5.4.2 i EN 14363). 

 Når det gjelder sporgeometriens kvalitet, er spesifikasjonen av et referansespor for prøver, herunder 

grenseverdier for parametrer for sporkvalitet som er definert i EN 13848-1, et åpent punkt. Derfor gjelder 

de nasjonale reglene for definisjonen av disse grenseverdiene, som skal uttrykkes på en måte som er i 

samsvar med EN 13848-1, for å gjøre det mulig å vurdere om en prøving som allerede er utført, er 

akseptabel. 

4.2.3.4.2.1.  GRENSEVERDIER FOR SIKKER KJØRING 

 Grenseverdiene for sikker kjøring som enheten skal oppfylle, er angitt i EN 14363:2005 nr. 5.3.2.2, og for 

krengetog dessuten i EN 15686:2010, med følgende endring av forholdet mellom styringskraft og 

hjulkraft (Y/Q): 

 Dersom grenseverdien for forholdet mellom styringskraft og hjulkraft (Y/Q) overskrides, er det tillatt å 

omberegne den anslåtte høyeste verdien av Y/Q etter følgende framgangsmåte: 

– Opprett et alternativt prøvingsområde bestående av alle sporavsnitt med 300 m ≤ R ≤ 500 m. 

– Til den statistiske behandlingen per avsnitt benyttes xi (97,5 %) i stedet for xi (99,85 %). 

– Til den statistiske behandlingen per område erstattes k = 3 (når den endimensjonale metoden benyttes) 

eller Student-koeffisient t (N-2; 99 %) (når den todimensjonale metoden benyttes) med Student-

koeffisient t (N-2; 95 %). 

 Begge resultatene (før og etter omberegningen) skal registreres i prøvingsrapporten.   
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4.2.3.4.2.2.  GRENSEVERDIER FOR SPORBELASTNING 

 Bortsett fra den kvasistatiske styringskraften Yqst er grenseverdiene for sporbelastning som enheten skal 

oppfylle under prøving med den normale metoden, angitt i EN 14363:2005 nr. 5.3.2.3. 

 Grenseverdiene for den kvasistatiske styringskraften Yqst er angitt nedenfor. 

 Grenseverdien for den kvasistatiske styringskraften Yqst skal vurderes for kurveradier på 250 ≤ R < 400 

m. 

 Grenseverdien for ubegrenset drift av det rullende materiellet på det transeuropeiske nettet (som definert i 

TSI-ene) skal være: (Yqst)lim = (30 + 10500/Rm) kN. 

 der Rm = gjennomsnittlig radius for de sporavsnittene som er beholdt for vurderingen (i meter). 

 Dersom denne grenseverdien overskrides på grunn av forhold med høy friksjon, er det tillatt å omberegne 

den anslåtte verdien av Yqst i området etter å ha erstattet de enkelte (Yqst)i-verdiene på sporavsnittene «i» 

der (Y/Q)ir (middelverdien av Y/Q-forholdet på sporavsnittets indre spor) overstiger 0,40, med (Yqst)i - 

50[(Y/Q)ir - 0,4]. Verdiene av Yqst, Qqst og gjennomsnittlig kurveradius (før og etter omberegning) skal 

anføres i prøvingsrapporten. 

 Dersom Yqst-verdien overstiger grenseverdien angitt over, kan den driftsmessige ytelsen til det rullende 

materiellet (f.eks. maksimale hastighet) begrenses av infrastrukturen med hensyn til sporegenskapene 

(f.eks. kurveradius, overhøyde, sporhøyde). 

 Merknad: Grenseverdiene som er angitt i EN 14363:2005, gjelder for aksellast innenfor det området som 

er angitt i nr. 4.2.2 i TSI-en for infrastruktur for konvensjonelle tog (CR INF TSI); for spor som er 

konstruert for større aksellast, er det ikke fastsatt harmoniserte grenseverdier for sporbelastning. 

4.2.3.4.3. E k v i v a l e n t  k o n i s i t e t  

 Verdiintervallene for hastighet og ekvivalent konisitet som enheten er konstruert for å være stabil i, skal 

være spesifisert og anført i den tekniske dokumentasjonen. Disse verdiene skal overholdes både ved 

konstruksjonen og under driftsforhold. 

 Den ekvivalente konisiteten skal beregnes i samsvar med EN15302:2008 for ampelituden (y) til 

hjulsatsens sideforskyvning: 

– y = 3 mm, dersom (TG – SR) ≥ 7 mm 

– y = (
(TG − SR)−1

2
), dersom 5 mm ≤ (TG – SR) < 7 mm 

– y = 2 mm, dersom (TG – SR) < 5 mm 

 der TG er sporvidden og SR er avstanden mellom hjulsatsens aktive flater (se figur 1). 

 Enheter med uavhengig roterende hjul er unntatt fra kravene i nr. 4.2.3.4.3 i denne TSI-en. 

4.2.3.4.3.1.  DIMENSJONERENDE VERDIER FOR NYE HJULPROFILER 

 I dette avsnittet fastsettes det hvilke verifiseringer som skal utføres ved beregninger for å sikre at profilen 

for et «nytt hjul» og avstanden mellom hjulenes aktive flater er egnet til spor i det transeuropeiske nettet 

som oppfyller kravene til TSI-en for infrastruktur for konvensjonelle tog. 

 Hjulprofilen og avstanden mellom hjulenes aktive flater (SR-dimensjonen i figur 1, nr. 4.2.3.5.2.1) skal 

velges for å sikre at grenseverdien for den ekvivalente konisiteten angitt i tabell 2 ikke overskrides når 

den konstruerte hjulsatsen modelleres ved passering over et eksemplar som er representativt for 

sporforholdene som er angitt i tabell 3. 
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Tabell 2 

Dimensjonerende grenseverdier for ekvivalent konisitet 

Kjøretøyets høyeste 

driftshastighet 

(km/t) 

Grenseverdier for ekvivalent konisitet 
Prøvingsvilkår 

(se tabell 3) 

≥ 60 Ikke relevant Ikke relevant 

> 60 og ≤ 190 0,30 Alle 

> 190 Samme verdier som er angitt i TSI-en 

for rullende materiell for 

høyhastighetstog (HS RST TSI) 

Samme vilkår som er angitt i TSI-en for 

rullende materiell for høyhastighetstog 

 

Tabell 3 

Prøvingsforhold for ekvivalent konisitet som representative for det transeuropeiske nettet 

Prøvingsvilkår  Skinnehodeprofil Skinnehelling Sporvidde 

1 Skinneprofil 60 E 1 definert i EN 13674-1:2003 1 til 20 1 435 mm 

2 Skinneprofil 60 E 1 definert i EN 13674-1:2003 1 til 40 1 435 mm 

3 Skinneprofil 60 E 1 definert i EN 13674-1:2003 1 til 20 1 437 mm 

4 Skinneprofil 60 E 1 definert i EN 13674-1:2003 1 til 40 1 437 mm 

5 Skinneprofil 60 E 2 definert i EN 13674-

1:2003/A1:2007 

1 til 40 1 435 mm 

6 Skinneprofil 60 E 2 definert i EN 13674-

1:2003/A1:2007 

1 til 40 1 437 mm 

7 Skinneprofil 54 E1 definert i EN 13674-1:2003 1 til 20 1 435 mm 

8 Skinneprofil 54 E1 definert i EN 13674-1:2003 1 til 40 1 435 mm 

9 Skinneprofil 54 E1 definert i EN 13674-1:2003 1 til 20 1 437 mm 

10 Skinneprofil 54 E1 definert i EN 13674-1:2003 1 til 40 1 437 mm 

 Kravene i dette avsnittet anses å være oppfylt av hjulsatser som har ikke-slitte S1002- eller GV  

1/40-profiler, som definert i EN13715:2006, med en avstand mellom de aktive flatene på mellom 

1 420 mm og 1 426 mm. 

4.2.3.4.3.2.  DRIFTSVERDIER FOR EKVIVALENT KONISITET FOR HJULSATS 

 For å kontrollere kjørestabiliteten til rullende materiell er det nødvendig å kontrollere driftsverdiene for 

ekvivalent konisitet. Målverdiene for hjulsatsens konisitet i drift på samvirkende rullende materiell skal 

fastsettes sammen med målverdiene for sporets konisitet i drift. 

 Driftsverdiene for sporets konisitet er et åpent punkt i TSI-en for infrastrukturen for konvensjonelle tog; 

derfor er driftsverdiene for hjulsatsens konisitet et åpent punkt i denne TSI-en. 

 Dette avsnittet er unntatt fra vurderingen som gjøres av et meldt organ. 

 Når en enhet drives på en gitt linje, skal driftsverdiene for ekvivalent konisitet opprettholdes idet det tas 

hensyn til de spesifiserte grenseverdiene for enheten (se nr. 4.2.3.4.3) og lokale forhold på jernbanenettet. 

4.2.3.5. L ø p e v e r k  

4.2.3.5.1. B o g g i r a m m e n s  k o n s t r u k s j o n  

 For enheter som omfatter en boggiramme, skal boggirammens konstruksjonsmessige integritet, alt 

fastmontert utstyr og forbindelsen mellom understellet og boggien påvises med metoder om er beskrevet i 

nr. 9.2 i EN 13749:2005. Boggiens konstruksjon skal bygge på de opplysningene som er angitt i nr. 7 i 

EN 13749:2005. 
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 Merknad: En klassifisering av boggien i samsvar med nr. 5 i EN 13749:2005 er ikke påkrevd. 

 Ved anvendelse av de belastningstilfellene som er nevnt i avsnittene i den ovennevnte standarden, skal 

den ekstraordinære nyttelasten oppfattes som «egenvekt ved ekstraordinær nyttelast» og driftslasten 

(tretthet) skal oppfattes som «prosjektert masse ved normal nyttelast» som angitt i nr. 4.2.2.10 i denne 

TSI-en. 

 Den hypotesen som legges til grunn for vurderingen av hvilke belastninger som skyldes boggiens kjøring 

(formler og koeffisienter) i samsvar med standarden EN 13749:2005 vedlegg C, skal begrunnes og 

dokumenteres i den tekniske dokumentasjonen beskrevet i nr. 4.2.12. 

4.2.3.5.2. H j u l s a t s e r  

 For denne TSI-ens formål defineres hjulsatser som bestående av hoveddeler (aksel og hjul) og tilbehør 

(aksellager, akselkasser, girkasser og bremseskiver). Hjulsatsen skal konstrueres og framstilles med en 

konsekvent metode ved bruk av et sett med belastningstilfeller som samsvarer med de lastforholdene som 

er definert i nr. 4.2.2.10 i denne TSI-en. 

4.2.3.5.2.1.  MEKANISKE OG GEOMETRISKE EGENSKAPER FOR HJULSATSER 

 Hjulsatsenes mekaniske egenskaper: 

 Hjulsatsenes mekaniske egenskaper skal sikre at det rullende materiellet kjører sikkert. 

 De mekaniske egenskapene omfatter: 

– montering, 

– mekanisk motstand og tretthetsegenskaper. 

 Påvisning av overholdelse for montering skal bygge på EN13260:2009 nr. 3.2.1 og 3.2.2, som definerer 

grenseverdier for aksialkraft og tretthet, og tilhørende verifiseringsprøvinger. 

 Akslenes mekaniske egenskaper: 

 I tillegg til kravene til montering over skal påvisningen av overholdelse for mekanisk motstand og 

tretthetsegenskaper for akselen bygge på EN13103:2009 nr. 4, 5 og 6 for løpeaksler, eller EN13104:2009 

nr. 4, 5 og 6 for drivaksler. 

 Beslutningskriteriene for tillatt spenning er angitt i EN 13103:2009 nr. 7 for løpeaksler, eller EN 

13104:2009 nr. 7 for drivaksler. 

 Akselens tretthetsegenskaper (idet det tas hensyn til konstruksjon, framstillingsprosess og forskjellige 

kritiske akselområder) skal verifiseres gjennom en tretthetsprøving av typen med 10 millioner 

belastningssykluser. 

 Verifisering av framstilte aksler: 

 Det skal finnes en framgangsmåte for verifisering for å sikre at ingen defekt under framstillingsfasen kan 

svekke akslenes mekaniske egenskaper. 

 Akselmaterialets strekkfasthet, motstandskraft mot støt, overflateintegritet, materialegenskaper og 

materialets renhet skal verifiseres. 

 Verifiseringsmetoden skal angi hvordan prøvetakingen skal utføres for hver egenskap som skal 

verifiseres. 

 Akselkassenes mekaniske egenskaper: 

 Akselkassens konstruksjon skal ta hensyn til mekanisk motstand og tretthetsegenskaper. 

Temperaturgrenseverdiene som oppnås under drift, skal defineres og registreres i den tekniske 

dokumentasjonen beskrevet i nr. 4.2.12 i denne TSI-en. 

 Overvåking av aksellagertilstanden er definert i nr. 4.2.3.3.2 i denne TSI-en. 
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 Hjulsatsenes geometriske mål: 

 Hjulsatsenes geometriske mål, som definert i figur 1, skal være i samsvar med grenseverdiene som er 

angitt i tabell 4. Disse grenseverdiene skal forstås som dimensjonerende verdier (ny hjulsats) og som 

driftsgrenseverdier (som skal brukes til vedlikeholdsformål; se også nr. 4.5). 

Tabell 4 

Driftsgrenseverdier for hjulsatsenes geometriske mål 

Betegnelse Hjuldiameter D 

(mm) 

Minsteverdi 

(mm) 

Største verdi 

(mm) 

Krav knyttet til delsystem 

Avstand mellom flensenes kontaktflater 

(SR) 

SR = AR+Sd (venstre hjul)+Sd (høyre hjul) 

D > 840 1 410 1 426 

760 < D ≤ 840 1 412 

330 ≤ D ≤ 760 1 415 

Avstand mellom hjulflensenes indre 

kanter (AR) 

D > 840 1 357 1 363 

760 < D ≤ 840 1 358 

330 ≤ D ≤ 760 1 359 

 Avstanden AR måles i høyde med skinnens toppkant. Avstandene AR og SR skal overholdes for lastet og 

ulastet tilstand. Mindre toleranser innenfor de ovennevnte grenseverdiene kan spesifiseres av produsenten 

i vedlikeholdsdokumentasjonen for alle driftsverdier. 

 Figur 1 

 Symboler for hjulsatser 

  

4.2.3.5.2.2.  MEKANISKE OG GEOMETRISKE EGENSKAPER FOR HJUL 

 Hjulenes egenskaper sikrer at det rullende materiellet kjører sikkert og bidrar til styringen av det rullende 

materiellet. 

 Mekaniske egenskaper: 

 Hjulenes mekaniske egenskaper skal prøves ved beregninger av mekanisk motstandsevne, idet det tas 

hensyn til tre belastningstilfeller: rett spor (sentrert hjulsats), kurve (flensen presset mot skinnen) og 

kjøring i sporveksler og skinnekryss (flensens innerside berører skinnen), i samsvar med nr. 7.2.1 og 7.2.2 

i EN 13979-1:2003.   
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 For smidde og valsede hjul er beslutningskriteriene definert i EN 13979-1:2003/A1:2009 nr. 7.2.3; når 

beregningen viser verdier utenfor beslutningskriteriene, kreves det en prøve i en prøvebenk i samsvar 

med EN 13979-1:2003/A1:2009 nr. 7.3 for å dokumentere samsvar. 

 For smidde og valsede hjul skal tretthetsegenskapene (idet det også tas hensyn til overflateruheten) 

verifiseres gjennom en tretthetsprøving av typen med 10 millioner belastningssykluser, med en 

tretthetsbelastning i hjulskiven på under 450 MPa (for maskinbearbeidede hjulskiver) og 315 MPa (for 

ikke-maskinbearbeidede hjulskiver), med en sannsynlighet på 99,7 %. Tretthetsspenningskriteriene 

gjelder for stålkvalitetene ER6, ER7, ER8 og ER9; for andre stålkvaliteter ekstrapoleres 

beslutningskriteriene fra kjente kriterier for andre materialer. 

 Andre typer hjul er tillatt for kjøretøyer som bare kan brukes innenlands. I så fall skal 

beslutningskriteriene og tretthetsbelastningskriteriene angis i nasjonale regler. Disse nasjonale reglene 

skal meddeles av medlemsstatene i samsvar med artikkel 3. 

 Termomekaniske egenskaper: 

 Dersom hjulet brukes til å bremse en enhet med bremseklosser som virker på hjulets kjøreflate, skal hjulet 

termomekaniske egenskaper dokumenteres, idet det tas hensyn til den største forventede bremseenergien. 

En typeprøving, som beskrevet i EN 13979-1:2003/A1:2009 nr. 6.2, skal utføres for å kontrollere at 

hjulkransens sideforskyvning ved bremsing samt restspenningen ligger innenfor de spesifiserte 

toleransegrensene. 

 For smidde og valsede hjul angis beslutningskriteriene for restspenningen for hjulmaterialkvalitetene ER 

6 og ER 7 i EN 13979-1:2003/A1:2009 nr. 6.2.2; for andre stålkvaliteter ekstrapoleres 

beslutningskriteriene for restspenningen fra de kjente kriteriene for materialene ER 6 og ER 7. Det er 

tillatt å utføre en annen prøving i samsvar med EN 13979-1:2003/A1:2009 nr. 6.3 dersom restspenningen 

overskrides ved den primære prøvingen. I så fall skal det også utføres en feltbremseprøving i samsvar 

med EN 13979-1:2003/A1:2009 nr. 6.4. 

 Andre typer hjul er tillatt for kjøretøyer som brukes bare innenlands. I så fall skal de termomekaniske 

egenskapene i forbindelse med bruk av bremseklosser angis i nasjonale regler. Disse nasjonale reglene 

skal meddeles av medlemsstatene i samsvar med artikkel 3. 

 Verifisering av framstilte hjul: 

 Det skal finnes en framgangsmåte for verifisering for å sikre at ingen defekt under framstillingsfasen kan 

svekke hjulenes mekaniske egenskaper. 

 Hjulmaterialets strekkfasthet, kjøreflatens hardhet, bruddstyrken, motstandskraften mot støt, 

materialegenskapene og materialets renhet skal verifiseres. 

 Verifiseringsmetoden skal angi hvordan prøvetakingen skal utføres for hver egenskap som skal 

verifiseres. 

 Geometriske mål: 

 Hjulenes geometriske mål, som definert i figur 2, skal være i samsvar med grenseverdiene som er angitt i 

tabell 5. Disse grenseverdiene skal forstås som dimensjonerende verdier (nytt hjul) og som 

driftsgrenseverdier (som skal brukes til vedlikeholdsformål; se også nr. 4.5). 

 Tabell 5 

 Driftsgrenseverdier for hjulenes geometriske mål 

Betegnelse Hjuldiameter D 

(mm) 

Minsteverdi 

(mm) 

Største verdi 

(mm) 

Felgkantens bredde (BR + grat) D ≥ 330 133 145 

Hjulflensens tykkelse (Sd) D > 840 22 33 

760 < D ≤ 840 25 

330 ≤ D ≤ 760 27,5 

Hjulflensens høyde (Sh) D > 760 27,5 36 

630 < D ≤ 760 29,5 

330 ≤ D ≤ 630 31,5 

Hjulflensens profil (qR) ≥ 330 6,5  
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 Figur 2 

 Symboler for hjul 

  

 

 Enheter som er utstyrt med uavhengig roterende hjul, skal, i tillegg til kravene i dette nummer som 

omhandler hjul, oppfylle kravene i denne TSI-en for hjulsatsers geometriske egenskaper som angitt i nr. 

4.2.3.5.2.1. 

4.2.3.5.2.3.  HJULSATSER MED VARIABEL SPORVIDDE 

 Dette kravet gjelder for enheter utstyrt med hjulsatser med variabel sporvidde for omstilling mellom 

standardisert europeisk sporvidde og en annen sporvidde. 

 Hjulsatsens omstillingsmekanisme skal sikre at hjulet låses sikkert i korrekt, tilsiktet akselstilling. 

 Ekstern visuell verifisering av låsesystemets tilstand (låst eller ulåst) skal være mulig. 

 Dersom hjulsatsen er utstyrt med bremseanlegg, skal det sikres at dette er låst i korrekt stilling. 

 Samsvarsvurdering for kravene i dette nummer er et åpent punkt. 

4.2.3.6. M i n s t e  k u r v e r a d i u s  

 Minste kurveradius som kan godtas, er: 

– 150 m for alle enheter 

4.2.3.7. S p o r r e n s e r e  

 Dette kravet gjelder for enheter som er utstyrt med førerrom. 

 Hjulene skal beskyttes mot skade forårsaket av små gjenstander på skinnene. Dette kravet kan oppfylles 

ved montering av sporrensere foran hjulene på den fremre akselen. 

 Høyden på sporrenserens nedre kant over plan skinne skal være: 

– minst 30 mm under alle forhold, 

– høyst 130 mm under alle forhold, 

 idet det tas hensyn til bl.a. slitasje på hjulet og kompresjon av opphenget. 
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 Dersom en støtplate som angitt i nr. 4.2.2.5 har sin nedre kant mindre enn 130 mm over den plane 

skinnen under alle forhold, oppfyller den funksjonskravene for sporrensere, og det er derfor tillatt ikke å 

montere sporrensere. 

 En sporrenser skal være konstruert for å motstå en minste kraft i lengderetningen på 20 kN uten 

permanent deformasjon. Dette kravet skal kontrolleres ved beregning. 

 En sporrenser skal være konstruert slik at den ved plastisk deformasjon ikke kommer i kontakt med sporet 

eller kjøreflaten, og slik at det ved eventuell kontakt med hjulets rulleflate ikke oppstår risiko for 

avsporing. 

4.2.4 Bremsing 

4.2.4.1. G e n e r e l t  

 Formålet med togets bremseanlegg er å sikre at togets hastighet kan reduseres eller opprettholdes i en 

helling, eller at toget kan stoppes innenfor grensen for tillatt stopplengde. Bremsene sikrer også at toget 

kan stå stille. 

 De viktigste faktorene som påvirker bremsevirkningen, er bremsekraft (utviklingen av bremsekraft), 

togets masse, togets rullemotstand, hastigheten og tilgjengelig adhesjon. 

 De enkelte enheters ytelse for enheter som inngår i forskjellige togsammensetninger, skal defineres slik at 

togets samlede bremsevirkning kan utledes. 

 Bremsevirkningen bestemmes av retardasjonsprofiler (retardasjon = F(hastighet) og ekvivalent 

reaksjonstid). 

 Stopplengde, bremseprosent (også kalt «lambda» eller «bremsetall») og bremset masse benyttes også, og 

kan utledes (direkte eller via stopplengden) av retardasjonsprofiler ved beregning. 

 Bremsevirkningen kan variere med togets eller kjøretøyets last. 

 Minste togbremsevirkning som kreves for å drive et tog på en linje med en planlagt hastighet, avhenger 

av linjeegenskapene (signalsystem, maksimal hastighet, stigning/fall, linjens sikkerhetsmargin) og er en 

infrastrukturegenskap. 

 Hoveddata for toget eller kjøretøyet som kjennetegner bremsevirkningen, er fastsatt i nr. 4.2.4.5 i denne 

TSI-en. 

 Dette grensesnittet mellom infrastruktur og rullende materiell omfattes av nr. 4.2.2.6.2 i TSI-en for drift 

og trafikkstyring for konvensjonelle tog (CR OPE TSI). 

4.2.4.2. V i k t i g s t e  f u n k s j o n s -  o g  s i k k e r h e t s k r a v  

4.2.4.2.1. F u n k s j o n s k r a v  

 Kravene nedenfor gjelder alle enheter. 

 Enhetene skal være utstyrt med: 

– en hovedbremsefunksjon som brukes under drift til drifts- og nødbremsing, 

– en parkeringsbremsefunksjon som brukes når toget er parkert, og som gjør det mulig å påføre en 

bremsekraft uten noen tilgjengelig energi om bord i et ubegrenset tidsrom. 

Togets hovedbremseanlegg skal være: 

– gjennomgående: signalet om aktivering av bremsen overføres fra en sentral styreenhet til hele toget 

gjennom en bremseledning, 

– automatisk: et utilsiktet avbrudd (integritetstap) i bremseledningen fører til bremseaktivering på alle 

kjøretøyer i toget. 

 Hovedbremsefunksjonen kan suppleres med ytterligere bremseanlegg som beskrevet i nr. 4.2.4.7 

(dynamisk brems — bremseanlegg knyttet til trekkraft) og/eller nr. 4.2.4.8 (bremseanlegg uavhengig av 

adhesjonsforholdene). 
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 Det skal tas hensyn til tapet av bremseenergi ved konstruksjonen av bremseanlegget, og det skal ikke 

forårsake skade på bremseanleggets komponenter under normale driftsforhold; dette skal kontrolleres ved 

en beregning som angitt i nr. 4.2.4.5.4 i denne TSI-en. 

 Den temperaturen som oppnås rundt bremsekomponentene, skal også tas i betraktning ved konstruksjon 

av det rullende materiellet. 

 Konstruksjonen av bremseanlegget skal omfatte midler for overvåking og prøving som angitt i nr. 4.2.4.9 

i denne TSI-en. 

 Kravene nedenfor i dette nr. 4.2.4.2.1 får anvendelse på enheter som kan drives som et tog. 

 Bremsevirkningen skal sikres i samsvar med sikkerhetskravene angitt i nr. 4.2.4.2.2 ved utilsiktet brudd 

på bremsekontrolledningen og dersom tilførselen av bremseenergi, strømforsyningen eller annen 

energiforsyning svikter. 

 Det skal særlig finnes tilstrekkelig bremseenergi på toget (lagret energi), fordelt langs toget i tråd med 

konstruksjonen av bremseanlegget, for å sikre at den påkrevde bremsekraften kan aktiveres. 

 Påfølgende aktivering og utløsning av bremsen skal tas i betraktning ved konstruksjon av bremseanlegget 

(uutømmelighet). 

 I tilfelle toget deles utilsiktet, skal de to delene av toget bremses slik at de står stille; det kreves ikke at 

bremsevirkingen hos de to delene av toget er identisk med bremsevirkningen under normale forhold. 

 I tilfelle forsyningen av bremseenergi avbrytes eller strømforsyningen svikter, skal det være mulig å 

holde fast et tog med største tillatte last (prosjektert masse med ekstraordinær nyttelast) i en helling på 

35‰ ved hjelp av utelukkende hovedbremseanleggets friksjonsbrems i minst to timer. 

 Enhetens bremsestyringsanlegg skal ha tre styringsfunksjoner: 

– nødbremsing: aktivering av en forhåndsdefinert bremsekraft på kortest mulig tid for å stoppe toget med 

et bestemt nivå av bremsevirkning, 

– driftsbremsing: aktivering av en forhåndsdefinert bremsekraft på kortest mulig tid for å stoppe toget 

med et bestemt nivå av bremsevirkning, 

– parkeringsbremsing: aktivering av en bremsekraft for å holde toget (eller kjøretøyet) fast i en 

stillestående posisjon, uten noen tilgjengelig energi om bord. 

 En bremseaktiveringskommando skal for alle styringsfunksjoner overta styringen av bremseanlegget, selv 

om det finnes en aktiv bremseutløsningkommando; det er tillatt å ikke anvende dette kravet når føreren 

bevisst undertrykker bremseaktiveringskommandoen (f.eks. overstyring av passasjeralarmen eller 

frakopling). 

 For hastigheter over 5 km/t skal det kraftigste støtet på grunn av bruken av bremsene være lavere enn  

4 m/s3. 

 Egenskapene med hensyn til støt kan utledes av beregningen og av vurderingen av opptredenen under 

retardasjon, slik det det er målt under bremseprøvingene. 

4.2.4.2.2. S i k k e r h e t s k r a v  

 Bremseanlegget brukes for å stoppe et tog, og det bidrar derfor til jernbanesystemets sikkerhetsnivå. 

 Nødbremseanlegget og -virkningen er således egenskaper ved det rullende materiellet som brukes i 

delsystemet Styring, kontroll og signal. 

 Funksjonskravene i nr. 4.2.4.2.1 bidrar til å sikre at bremseanlegget fungerer sikkert; likevel er det 

nødvendig med en risikovurdering for å vurdere bremsevirkningen, ettersom det er mange komponenter 

som er involvert. 

 De farene som tas i betraktning, og de tilsvarende sikkerhetskravene som skal oppfylles, er angitt i tabell 

6 nedenfor. 
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Tabell 6 

Bremseanlegg — sikkerhetskrav 

  Sikkerhetskrav som skal oppfylles 

 Fare 

Alvorlighetsgrad/ 

konsekvenser som 

skal forhindres 

Minste tillatte antall kombinerte feil 

Nr. 1 Gjelder for enheter utstyrt med førerrom (betjening av brems) 

Ingen retardasjon av toget etter 

aktivering av en nødbrems på grunn av 

feil på bremseanlegget (fullstendig og 

permanent tap av bremsekraft). 

Merknad: Omfatter aktivering foretatt 

av føreren eller av systemet for styring, 

kontroll og signal. Aktivering foretatt 

av passasjerer (alarm) omfattes ikke. 

Katastrofal 2 (ingen enkeltfeil aksepteres) 

Nr. 2 Gjelder enheter utstyrt med trekkraftutstyr 

Ingen retardasjon av toget etter 

aktivering av en nødbrems på grunn av 

feil på trekkenheten (trekkraft ≥ 

bremsekraft). 

Katastrofal 2 (ingen enkeltfeil aksepteres) 

Nr. 3 Gjelder alle enheter 

Lengre stopplengde enn normalt etter 

aktivering av en nødbrems på grunn av 

feil på bremseanlegget. 

Merknad: Bremsevirkningen ved 

normal funksjonstilstand er definert i 

nr. 4.2.4.5.2. 

Ikke relevant Enkeltfeil som kan føre til en 

økning i stopplengden med mer 

enn 5 % skal identifiseres, og 

økningen i stopplengde skal 

fastslås 

Nr. 4 Gjelder alle enheter 

Ingen aktivert bremsekraft etter 

aktivering av en parkeringsbrems 

(fullstendig og permanent tap av 

parkeringsbremsekraft). 

Ikke relevant 2 (ingen enkeltfeil aksepteres) 

 Katastrofale konsekvenser er definert i artikkel 3 nr. 23 i Felles sikkerhetsmetoder. 

 Ytterligere bremseanlegg skal vurderes ved sikkerhetsundersøkelsen på vilkårene som er angitt i nr. 

4.2.4.7 og 4.2.4.8. 

4.2.4.3. T y p e  b r e m s e a n l e g g  

 Enheter som er konstruert og vurdert for bruk i alminnelig drift (forskjellige sammensetninger av 

kjøretøyer av forskjellig opprinnelse; sammensetninger av tog som ikke er angitt i konstruksjonsfasen), 

skal være utstyrt med et bremseanlegg der bremseledningen er kompatibel med UIC-bremseanlegget. For 

dette formål spesifiseres de prinsippene som skal anvendes, i nr. 5.4 «UIC-bremseanlegg» i standarden 

EN 14198:2004 «Requirements for the brake system of trains hauled by a locomotive». 

 Dette kravet stilles for å sikre teknisk kompatibilitet for bremsefunksjonen mellom kjøretøyer av 

forskjellig opprinnelse i et tog. 

 Det stilles ikke krav til typen av bremseanlegg for enheter (togsett eller kjøretøyer) som vurderes i fast 

eller forhåndsdefinert sammensetning. 
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4.2.4.4. B e t j e n i n g  a v  b r e m s  

4.2.4.4.1. B e t j e n i n g  a v  n ø d b r e m s  

 Dette avsnittet får anvendelse på enheter som er utstyrt med førerrom. 

 Det skal være tilgjengelig minst to uavhengige innretninger for nødbremsing, slik at det er mulig å 

aktivere nødbremsen gjennom en enkel og ukomplisert handling som føreren kan utføre med én hånd fra 

sin normale kjørestilling. 

 Etterfølgende aktivering av disse to innretningene kan vurderes ved påvisning av at sikkerhetskrav nr. 1 i 

tabell 6 i nr. 4.2.4.2.2 overholdes. 

 En av disse innretningene skal være en rød knapp som trykkes inn med et raskt slag (soppformet 

trykknapp). 

 Når disse to nødbremsinnretningene aktiveres, skal de være selvlåsende i nødbremsstillingen ved hjelp av 

en mekanisk innretning; det skal bare være mulig å frigjøre dem fra denne stillingen gjennom en tilsiktet 

handling. 

 Aktiveringen av nødbremsen skal også være mulig fra systemet for styring, kontroll og signal om bord, 

som definert i TSI-en for kontroll, styring og signal for konvensjonelle tog (CR CCS TSI). 

 Med mindre kommandoen oppheves, skal aktiveringen av nødbremsen utløse følgende handlinger varig, 

automatisk og på mindre enn 0,25 sekunder: 

– overføring av en nødbremskommando gjennom bremseledningen gjennom hele toget med en fastsatt 

overføringshastighet, som skal være større enn 250 meter/sekund, 

– utkopling av all trekkraft på mindre enn 2 sekunder; denne utkoplingen skal ikke kunne oppheves før 

føreren avbryter trekkraftkommandoen, 

– hindring av alle «bremseutløsning»-betjeninger eller -handlinger. 

4.2.4.4.2. B e t j e n i n g  a v  d r i f t s b r e m s  

 Dette avsnittet får anvendelse på enheter som er utstyrt med førerrom. 

 Driftsbremsfunksjonen skal gjøre det mulig for føreren å justere (gjennom aktivering eller utløsning) 

bremsekraften mellom en minste og en største verdi i et intervall med minst sju trinn (herunder utløst 

brems og høyeste bremsekraft) for å regulere togets hastighet. 

 Driftsbremsbetjeningen skal være aktiv bare på ett sted i et tog. For at dette kravet skal oppfylles, skal det 

være mulig å isolere driftsbremsfunksjonen fra andre driftsbremsbetjeninger for enheter som utgjør deler 

av en sammensetning av tog, som definert for faste og forhåndsdefinerte sammensetninger. 

 Når togets hastighet er høyere enn 15 km/t, skal aktiveringen av driftsbremsen føre til automatisk 

avstenging av all trekkraft; denne avstengningen skal ikke kunne tilbakestilles før trekkraftkommandoen 

avbrytes av føreren. 

 Merknad: En friksjonsbrems kan brukes med hensikt ved hastigheter over 15 km/t med trekkraft for et 

særlig formål (avising, rengjøring av bremsekomponenter osv.); det skal ikke være mulig å bruke disse 

særlige funksjonene ved aktivering av driftsbremsen. 

4.2.4.4.3. B e t j e n i n g  a v  d i r e k t e b r e m s  

 Lokomotiver (enheter som er konstruert for å trekke godsvogner eller passasjervogner) som vurderes for 

alminnelig drift, skal være utstyrt med det direktebremseanlegg. 

 Direktebremsanlegget skal gjøre det mulig å aktivere bremsekraft på den eller de berørte enhetene alene, 

uten at den eller de andre enhetene i toget påføres bremsekraft. 

4.2.4.4.4. B e t j e n i n g  a v  d y n a m i s k  b r e m s  

Dersom en enhet er som er utstyrt med et dynamisk bremseanlegg, gjelder følgende: 

– Det skal være mulig for føreren å hindre bruk av regenerativ bremsing på elektriske enheter, slik at det 

ikke sendes energi tilbake til kjøreledningen på en linje som ikke tillater det (se TSI-en for energi for 

konvensjonelle tog, nr. 4.2.7). 
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 Se også nr. 4.2.8.2.3 for regenerativ bremsing. 

– Det er tillatt å bruke en dynamisk brems uavhengig av andre bremseanlegg eller sammen med andre 

bremseanlegg (blanding). 

4.2.4.4.5. B e t j e n i n g  a v  p a r k e r i n g s b r e m s  

 Dette avsnittet gjelder for alle enheter. 

 Ved betjeningen av parkeringsbrems skal en definert bremsekraft påføres enheten i et ubegrenset tidsrom, 

og i dette tidsrommet kan det forekomme mangel på energi om bord. 

 Det skal være mulig å utløse parkeringsbremsen i alle situasjoner der toget står stille, herunder for 

bergingsformål. 

 For enheter som vurderes i faste eller forhåndsdefinerte sammensetninger, og for lokomotiver som 

vurderes til generell drift, skal parkeringsbremsen aktiveres automatisk når enheten slås av. 

 For andre enheter skal parkeringsbremsen enten aktiveres manuelt eller aktiveres automatisk når enheten 

slås av. 

 Merknad: Aktiveringen av parkeringsbremsekraften kan avhenge av driftsbremsens tilstand; den skal 

være virksom når energien om bord for å aktivere driftsbremsen begynner å bli svekket eller faller bort. 

4.2.4.5. B r e m s e v i r k n i n g  

4.2.4.5.1. G e n e r e l l e  k r a v  

 Enhetens (togsettets eller kjøretøyets) bremsevirkning (retardasjon = F(hastighet) og ekvivalent 

reaksjonstid) skal bestemmes for et plant spor ved beregning som fastsatt i standarden EN14531-6:2009. 

 Hver beregning skal utføres for hjuldiametrer tilsvarende nye, halvslitte og slitte hjul, og skal omfatte 

beregning av den nødvendige adhesjonen mellom hjul og skinne (se nr. 4.2.4.6.1). 

 De friksjonskoeffisientene som benyttes av friksjonsbremseanlegg og inngår i beregningen, skal 

begrunnes (se standard EN14531-1:2005 nr. 5.3.1.4). 

 Beregningen av bremsevirkningen skal utføres for to styringsinnstillinger: nødbremsing og maksimal 

driftsbremsing. 

 Beregningen av bremsevirkningen skal utføres i konstruksjonsfasen, og skal revideres (korrigering av 

parametrene) etter at de fysiske prøvingene som kreves i nr. 6.2.2.2.5 og 6.2.2.2.6 er utført, slik at de 

stemmer med prøvingsresultatene. 

 Den endelige beregningen av bremsevirkningen (samsvar med prøvingsresultatene) skal inngå i den 

tekniske dokumentasjonen som er beskrevet i nr. 4.2.12. 

 Den største gjennomsnittlige retardasjonen som utvikles med alle bremser i bruk, herunder bremsen som 

er uavhengig av adhesjonen mellom hjul og skinne, skal være lavere enn 2,5 m/s2; dette kravet er knyttet 

til en sporets langsgående motstandskraft (grensesnitt mot infrastrukturen; se TSI-en for infrastruktur for 

konvensjonelle tog nr. 4.2.7.2). 

4.2.4.5.2. N ø d b r e m s i n g  

 Reaksjonstid: 

 For enheter som vurderes i én eller flere faste eller forhåndsdefinerte sammensetninger, skal den 

ekvivalente reaksjonstiden(1) og forsinkelsen(*) vurdert for den samlede bremsekraften som utvikles når 

nødbremsen aktiveres, være lavere enn følgende verdier: 

– Ekvivalent reaksjonstid: 5 sekunder 

– Forsinkelse: 2 sekunder 

 For enheter som er konstruert til og vurderes for generell drift, skal reaksjonstiden være som angitt for 

UIC-bremseanlegget (se også nr. 4.2.4.3: bremseanlegget skal være kompatibelt med UIC-

bremseanlegget).  

  

(*) Definisjon i henhold til EN 14531-1:2005 nr. 5.3.3. 
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 Beregning av retardasjonen: 

 For alle enheter skal beregningen av nødbremsevirkningen utføres i samsvar med standarden EN 14531-

6:2009; retardasjonsprofilen og stopplengden skal bestemmes ved følgende utgangshastigheter (dersom 

de er lavere enn største tillatte hastighet): 30 km/t; 80 km/t; 120 km/t; 140 km/t; 160 km/t; 200 km/t. 

 Nr. 5.12 i standarden EN 14531-1:2005 angir hvordan andre parametrer (bremseprosent (lambda), 

bremset masse) kan utledes av beregningen av retardasjonen eller fra enhetens stopplengde. 

 For enheter som er konstruert til og vurdert for generell drift, skal bremseprosenten (lambda) også 

bestemmes. 

 Beregningen av nødbremsevirkningen skal foretas med et bremseanlegg i to forskjellige 

funksjonstilstander: 

– Normal funksjonstilstand: Ingen svikt i bremseanlegget og nominell verdi for friksjonskoeffisienter 

(motsvarende tørre forhold) som gjelder for friksjonsbremseanlegget. Denne beregningen gir 

bremsevirkningen i normal funksjonstilstand. 

– Forringet funksjonstilstand: Motsvarende feil som omhandles i nr. 4.2.4.2.2, fare nr. 3, og nominell 

verdi av friksjonskoeffisientene som gjelder for friksjonsbremseanlegget. Forringet funksjonstilstand 

skal ta hensyn til mulige enkeltfeil; for dette formål skal nødbremsevirkningen bestemmes i tilfelle 

enkeltfeil som fører til en økning av bremselengden på mer enn 5 % og tilknyttede enkeltfeil skal 

identifiseres tydelig (berørt komponent, feiltilstand og feilprosent dersom dette er kjent). 

– Forringede driftsforhold: I tillegg skal beregningen av nødbremsevirkningen foretas med nedsatte 

verdier for friksjonskoeffisienten, idet det tas hensyn til grenseverdiene for temperatur og fuktighet (se 

standarden EN14531-1:2005 nr. 5.3.1.4). 

 Merknad: Disse forskjellige funksjonstilstandene og driftsforholdene skal særlig tas i betraktning når det 

innføres avanserte systemer for styring, kontroll og signal (som ETCS) medsikte på å optimere 

jernbanesystemet. 

 Beregningen av nødbremsevirkningen skal foretas for de tre lastforholdene som er definert i nr. 4.2.2.10 

som: 

– minste last: «prosjektert masse i driftstilstand», 

– normal last: «prosjektert masse ved normal nyttelast», 

– største last: «prosjektert masse ved ekstraordinær nyttelast». 

 For hvert lastforhold skal det laveste resultatet (dvs. det som gir den lengste stopplengden) ved 

beregningen av «nødbremsevirkning i normal funksjonstilstand» ved høyeste konstruksjonshastighet 

(revidert i henhold til resultatene av prøvene som kreves nedenfor), være ført i det registeret over rullende 

materiell som er definert i nr. 4.8 i denne TSI-en. 

4.2.4.5.3. D r i f t s b r e m s i n g  

 Beregning av retardasjonen: 

 For alle enheter skal beregningen av driftsbremsevirkningen utføres i samsvar med standarden EN 14531-

6:2009 med et bremseanlegg i normal funksjonstilstand, med nominell verdi for de 

friksjonskoeffisientene som gjelder for friksjonsbremseanlegget for lastforholdet «prosjektertmasse ved 

normal nyttelast» ved den høyeste konstruksjonshastigheten. 

 Største driftsbremsevirkning: 

 Når driftsbremsingen har en høyere konstruksjonsmessig ytelseskapasitet enn nødbremsingen, skal det 

være mulig å begrense den største driftsbremsevirkningen (ved konstruksjon av bremsestyringsanlegget 

eller som et vedlikeholdstiltak) til et lavere nivå enn nødbremsevirkningen. 

 Merknad: En medlemsstat kan be om at nødbremsevirkningen skal ligge på et høyere nivå enn 

driftsbremsevirkningen av sikkerhetsgrunner, men den kan ikke utelukke et jernbaneforetak som bruker 

en større driftsbremsevirkning, med mindre medlemsstaten kan påvise at det nasjonale sikkerhetsnivået 

settes i fare. 
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4.2.4.5.4. B e r e g n i n g e r  m e d  h e n s y n  t i l  v a r m e k a p a s i t e t  

 Dette avsnittet gjelder for alle enheter. 

 For arbeidskjøretøyer er det tillatt å kontrollere dette kravet gjennom temperaturmålinger på hjul og 

bremseanlegg. 

 Bremseenergikapasiteten skal kontrolleres ved beregning som viser at bremseanlegget er konstruert for å 

tåle avledning av bremseenergi. Referanseverdiene som brukes i denne beregningen for komponentene i 

bremseanlegget som avleder energi, skal valideres gjennom en varmeprøve eller gjennom tidligere 

erfaring. 

 Denne beregningen skal omfatte et scenario som består av to etterfølgende nødbremsinger fra maksimal 

hastighet (med et tidsintervall som tilsvarer tiden som trenges for å akselerere toget opp til maksimal 

hastighet) på et vannrett spor for lastforholdet «prosjektert masse ved ekstraordinær nyttelast». 

 For en enhet som ikke kan kjøres som et tog alene, skal tidsintervallet mellom de to etterfølgende 

nødbremsingene som brukes i beregningen, rapporteres. 

 Linjens største helling, tilhørende lengde og driftshastighet som bremseanlegget er konstruert for, i 

forhold til kapasitet til å oppta termisk bremseenergi, skal også defineres ved en beregning for 

lastforholdet «prosjektert masse ved ekstraordinær nyttelast», idet driftsbremsen brukes til å holde toget 

på en konstant driftshastighet. 

 Resultatet (linjens største helling, tilhørende lengde og driftshastighet) skal anføres i registeret over 

rullende materiell definert i nr.4.8 i denne TSI-en. 

 Følgende situasjon foreslås som «referansetilfelle» for linjens helling: opprettholdelse av en hastighet på 

80 km/t ved en konstant heing på 21 ‰ over en strekning på 46 km. Dersom dette referansetilfellet 

brukes, kan registeret over rullende materiell bare nevne at kravet er oppfylt. 

4.2.4.5.5. P a r k e r i n g s b r e m s  

 Virkning: 

 En enhet (tog eller kjøretøy) med lastforholdet «prosjektert masse i driftstilstand» uten tilgang til noen 

strømforsyning, og permanent stillestående i en 35 ‰ helling, skal holdes stillestående. 

 Stillstanden skal oppnås ved hjelp av parkeringsbremsens funksjon samt ekstra hjelpemidler (f.eks. 

bremsesko) i tilfelle parkeringsbremsen alene ikke kan oppnå virkningen. De påkrevde hjelpemidlene 

skal være tilgjengelige om bord på toget. 

 Beregning: 

 Enhetens (toget eller kjøretøyets) bremsevirkning skal beregnes som definert i standarden EN14531-

6:2009. Resultatet (hellingen der enheten holdes stillestående med bare parkeringsbremsen) skal føres i 

registeret over rullende materiell definert i nr. 4.8 i denne TSI-en. 

4.2.4.6. P r o f i l  f o r  a d h e s j o n  m e l l o m  h j u l  o g  s k i n n e  —  g l i d e v e r n s y s t e m  

4.2.4.6.1. G r e n s e  f o r  p r o f i l  f o r  a d h e s j o n  m e l l o m  h j u l  o g  s k i n n e r  

 En enhets bremseanlegg skal konstrueres slik at driftsbremsevirkningen uten dynamisk brems og 

nødbremsevirkningen ikke forutsetter en beregnet adhesjon mellom hjul og skinner i hastighetsområdet > 

30 km/t som er høyere enn følgende verdier: 

– 0,15 for lokomotiver, for enheter som er konstruert for passasjertransport, og som vurderes for generell 

drift, og for enheter som vurderes i faste eller forhåndsdefinerte sammensetninger med mer enn 7 og 

mindre enn 16 aksler, 

– 0,13 for enheter som vurderes i faste eller forhåndsdefinerte sammensetninger med mindre enn 7 

aksler, 

– 0,17 for enheter som vurderes i faste eller forhåndsdefinerte sammensetninger med 20 aksler eller mer. 

Det minste antallet aksler kan reduseres til 16 aksler dersom den prøvingen som kreves i nr. 4.2.4.6.2 i 

forbindelse med glidevernsystemets effektivitet, gir positivt resultat; ellers brukes 0,15 som nedre 

grenseverdi for adhesjon mellom hjul og skinner for enheter med mellom 16 og 20 aksler. 
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 Kravet ovenfor gjelder også for aktivering av direktebrems som beskrevet i nr. 4.2.4.4.3. 

 Enhetens konstruksjon skal ikke forutsette større adhesjon mellom hjul og skinner enn 0,12 når 

parkeringsbremsevirkningen beregnes. 

 Disse grensene for adhesjonen mellom hjul og skinner skal verifiseres ved beregning med den minste 

hjuldiameteren og for de tre lastforholdene som er beskrevet i nr. 4.2.4.5. 

 Alle adhesjonsverdier skal avrundes til to desimaler. 

4.2.4.6.2. G l i d e v e r n s y s t e m  

 Et glidevernsystem er et system beregnet på å gjøre best mulig bruk av tilgjengelig adhesjon ved en 

kontrollert reduksjon og gjenopprettelse av bremsekraften for å hindre at hjulsatsene låser seg og glir 

ukontrollert, for på den måten å redusere forlengelsen av stopplengden og eventuell skade på hjulene. 

 Krav om forekomst og bruk av et glidevernsystem på enheten: 

– Enheter konstruert for en største driftshastighet på over 150 km/t skal være utstyrt med et 

glidevernsystem. 

– Enheter som er utstyrt med bremseklosser på hjulenes kjøreflater med en bremsevirkning som 

forutsetter en beregnet adhesjon mellom hjul og skinner på over 0,12, skal være utstyrt med et 

glidevernsystem. 

 Enheter som ikke er utstyrt med bremseklosser på hjulenes kjøreflater, med en bremsevirkning som 

forutsetter en beregnet adhesjon mellom hjul og skinner på over 0,11, skal være utstyrt med et 

glidevernsystem. 

– Det ovennevnte kravet om glidevernsystem gjelder for to bremsemåter: nødbremsing og 

driftsbremsing. 

 Det gjelder også for det dynamiske bremseanlegget, som er en del av driftsbremsen og kan være en del 

nødbremsen (se nr. 4.2.4.7). 

Krav til glidevernsystemets yteevne: 

– For enheter som er utstyrt med et dynamisk bremseanlegg, skal den dynamiske bremsekraften styres av 

et glidevernsystem (dersom det finnes i samsvar med ovennevnte nummer); dersom dette 

glidevernsystemet ikke finnes, skal den dynamiske bremsekraften hemmes eller begrenses slik at den 

ikke fører til krav om større adhesjon mellom hjul og skinner enn 0,15. 

– Glidevernsystemet skal være konstruert i samsvar med nr. 4 i EN 15595:2009 og kontrolleres i 

samsvar med metoden definert i nr. 5 og 6 i EN 15595:2009; når det vises til nr. 6.2 i EN 15595:2009 

«overview of required test programmes», får bare nr. 6.2.3 anvendelse, og det får anvendelse på alle 

typer enheter. 

 Dersom en enhet er utstyrt med glidevernsystem, skal det foretas en prøving for å vurdere systemets 

yteevne (største forlengelse av stopplengden sammenlignet med stopplengden på tørre skinner) når det er 

integrert i enheten. 

 De relevante komponentene i glidevernsystemet skal tas i betraktning i sikkerhetsanalysen av 

nødbremsefunksjonen som kreves i nr. 4.2.4.2.2. 

4.2.4.7. D y n a m i s k  b r e m s  –  b r e m s e a n l e g g  k n y t t e t  t i l  t r e k k r a f t  

 Dersom bremsevirkningen for en dynamisk brems eller for et bremseanlegg som er koplet til 

trekkraftsystemet, inngår i bremsevirkningen for nødbremsen i normal funksjonstilstand som definert i nr. 

4.2.4.5.2, skal den dynamiske bremsen eller bremseanlegget koplet til trekkraftsystemet: 

– være styrt av hovedbremseanleggets bremseledning (se nr. 4.2.4.2.1), 

– inngå i den sikkerhetsanalysen som kreves i henhold til sikkerhetskrav nr. 3 fastsatt i nr. 4.2.4.2.2 for 

nødbremsefunksjonen, 

– omfattes av en sikkerhetsanalyse som dekker risikoen «etter aktivering av en nødbrems, fullstendig tap 

av bremsekraften». 

 Merknad: For elektriske enheter skal denne analysen omfatte feil som fører til at den eksterne 

strømforsyningen ikke gir spenning om bord på enheten. 
  



Nr. 26/412 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.4.2017 

 

4.2.4.8. B r e m s e a n l e g g  u a v h e n g i g  a v  a d h e s j o n s f o r h o l d  

4.2.4.8.1. G e n e r e l t  

 Bremseanlegg som kan utvikle en bremsekraft på skinnen uavhengig av adhesjonen mellom hjul og 

skinner, er et middel til å øke bremsevirkningen når kravet til yteevne er større enn den yteevnen som 

tilsvarer grensen for den tilgjengelige adhesjonen mellom hjul og skinner (se nr. 4.2.4.6). 

 Det er tillatt å la bidraget fra bremser som er uavhengige av adhesjonen mellom hjul og skinner, inngå i 

den bremsevirkningen i normal funksjonstilstand som er fastsatt i punkt 4.2.4.5 for nødbremsen; i slike 

tilfeller skal bremseanlegget som er uavhengig av adhesjonsforholdene: 

– være styrt av hovedbremseanleggets bremseledning (se nr. 4.2.4.2.1), 

– inngå i den sikkerhetsanalysen som kreves i henhold til sikkerhetskrav nr. 3 fastsatt i nr. 4.2.4.2.2 for 

nødbremsefunksjonen, 

– omfattes av en sikkerhetsanalyse som dekker risikoen «etter aktivering av en nødbrems, fullstendig tap 

av bremsekraften». 

4.2.4.8.2. M a g n e t i s k  s p o r b r e m s  

 Kravene til magnetiske bremser er angitt i nr. 4.2.3.3.1 i denne TSI-en for delsystemet «Styring, kontroll 

og signal». 

 Det er tillatt å bruke en magnetisk sporbrems som nødbrems, som nevnt i nr. 4.2.7.2 i TSI-en for 

infrastruktur for konvensjonelle tog. 

 De geometriske egenskapene til endestykkene på magneten som er i kontakt med skinnen, skal være som 

er angitt for en av typene beskrevet i tillegg 3 til UIC 541-06:jan 1992. 

4.2.4.8.3. V i r v e l s t r ø m s p o r b r e m s  

 Dette avsnittet omfatter bare virvelstrømsporbremser som utvikler en bremsekraft mellom det rullende 

materiellet og skinnen. 

 Kravene til virvelstrømsporbremser er angitt i nr. 4.2.3.3.1 i denne TSI-en for delsystemet «Styring, 

kontroll og signal». 

 I henhold til nr. 4.2.7.2 i TSI-en for infrastruktur for konvensjonelle tog er vilkårene for bruk av 

virvelstrømsportbrems ikke harmonisert. 

 Derfor er kravene som skal oppfylles av virvelstrømsporbremser, et åpent punkt. 

4.2.4.9. B r e m s e t i l s t a n d  o g  f e i l a n g i v e l s e  

 Informasjon som er tilgjengelige for togpersonalet, skal gjøre det mulig å identifisere forringede 

driftsforhold for rullende materiell (dårligere bremsevirkning enn det som kreves), og som krever at 

særlige driftsregler får anvendelse. 

 For dette formål skal det for togpersonalet under visse driftsfaser være mulig å identifisere tilstanden 

(aktivert, utløst eller isolert) for hovedbremseanlegget (nød- og driftsbrems) og 

parkeringsbremseanlegget,samt tilstanden for hver del (herunder én eller flere aktuatorer) i disse 

anleggene som kan styres og/eller isoleres enkeltvis. 

 Dersom parkeringsbremsen alltid er direkte avhengig av hovedbremseanleggets tilstand, er det ikke 

påkrevd å ha en ytterligere og særskilt angivelse for parkeringsbremseanlegget. 

 De fasene som skal tas i betraktning under driften, er stillstand og kjøring. 

 Ved stillstand skal togpersonalet kunne kontrollere følgende fra innsiden/utsiden av toget: 

– at togets gjennomgående bremseledning er ubrutt, 

– om bremseenergien er tilgjengelig gjennom hele toget, 
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– hoved- og parkeringsbremsens tilstand og tilstanden for hver del (herunder én eller flere aktuatorer) i 

disse anleggene som kan styres og/eller isoleres hver for seg (som beskrevet over i første ledd i dette 

punktet), bortsett fra dynamisk brems og bremseanlegg koplet til trekkraftsystemene. 

Ved kjøring skal føreren kunne kontrollere følgende fra førerplassen i førerrommet: 

– tilstanden for togets gjennomgående bremseledning, 

– tilstanden for togets bremseenergiforsyning, 

– tilstanden for den dynamiske bremsen og bremseanlegget koplet til trekkraftsystemet dersom det er tatt 

med i bremsevirkningen, 

– tilstanden aktivert eller løsnet for minst én del (aktuator) av hovedbremseanlegget som styres 

uavhengig (f.eks. en del som er montert på det kjøretøyet som er utstyrt med et aktivt førerrom). 

 Den funksjonen som gir den informasjonen som er beskrevet over, til togpersonalet, er en 

sikkerhetsrelatert funksjon, ettersom den brukes av togpersonalet til å vurdere togets bremsevirkning. 

Dersom lokal informasjon leveres av indikatorer, sikrer bruken av harmoniserte indikatorer det påkrevde 

sikkerhetsnivået. Dersom et sentralisert styringssystem gir togpersonalet mulighet til å utføre alle 

kontroller fra ett sted (f.eks. fra førerrommet), er sikkerhetsnivået for dette styringssystemet et åpent 

punkt. 

 Anvendelse på enheter beregnet på generell drift: 

 Det tas hensyn bare til de funksjonene som er relevante for enhetens konstruksjon (f.eks. om det finnes et 

førerrom). 

 Den signaloverføringen som eventuelt kreves mellom enheten og de andre enhetene som er koplet 

sammen i et tog, for at opplysningene om bremseanlegget som skal være tilgjengelig på tognivå, skal 

dokumenteres samtidig som det tas hensyn til funksjonelle aspekter. 

 Denne TSI-en pålegger ingen tekniske løsninger med hensyn til fysisk grensesnitt mellom enhetene. 

4.2.4.10 B r e m s e k r a v  v e d  b e r g i n g  

 Alle bremser (nød-, drifts- og parkeringsbremser) skal være utstyrt med innretninger som gjør det mulig å 

utløse og isolere dem. Disse innretningene skal være tilgjengelige og fungere uansett om toget eller 

kjøretøyet har drivkraft, er uten drivkraft eller er stillestående uten noen tilgjengelig energi om bord. 

 Det skal være mulig å berge et tog uten tilgjengelig energi om bord med en bergingsenhet utstyrt med et 

trykkluftbremseanlegg som er kompatibelt med UIC-bremseanlegget (bremseledning som 

bremsestyringsledning), og å styre en del av det bergede togets bremseanlegg ved hjelp av en 

grensesnittinnretning. 

 Merknad: Se nr. 4.2.2.2.4 i denne TSI-en for mekanisk grensesnitt. 

 Bremsevirkningen som det bergede toget utvikler under denne formen for drift, skal vurderes ved en 

beregning, men den behøver ikke å være den samme som bremsevirkningen beskrevet i nr. 4.2.4.5.2. Den 

beregnede bremsevirkningen skal inngå i den tekniske dokumentasjonen som er beskrevet i nr. 4.2.12. 

 Dette kravet får ikke anvendelse på enheter som drives i en sammensetning av tog på mindre enn 200 

tonn (lastforholdet «prosjektert masse i driftstilstand»). 

4.2.5. Forhold av betydning for passasjerene 

 Den følgende ikke-uttømmende listen med oversikt over de grunnleggende parametrene som omfattes av 

TSI-en for tilgjengelighet for bevegelseshemmede personer og gjelder for konvensjonelle enheter 

beregnet på passasjertransport, er utelukkende til orientering: 

– seter, herunder prioriterte seter, 

– rullestolplasser, 

– utvendige dører, herunder mål, hinderdetektorer, betjeningsinnretninger, 

– innvendige dører, herunder betjeningsinnretninger, mål, 
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– toaletter, 

– frie passasjer, 

– belysning, 

– kundeinformasjon, 

– endringer i gulvhøyde, 

– håndlister, 

– rullestoltilpassede sovekupeer, 

– plassering av trinn for av- og påstigning, herunder trinn og ombordstigningshjelpemidler, 

 Ytterligere krav er fastsatt nedenfor i dette nummer. 

 Parametrer for forhold av betydning for passasjerene, som er angitt  nr. 4.2.5.7 (Kommunikasjonsmidler i 

tog) og 4.2.5.8 (Overstyring av nødbrems) i TSI-en for sikkerhet i jernbanetunneler, skiller seg fra noen 

av kravene i denne TSI-en. Av den grunn får TSI-ene anvendelse som følger: 

– Nr. 4.2.5.7 i TSI-en for sikkerhet i jernbanetunneler (Kommunikasjonsmidler i tog) erstattes med 

nr. 4.2.5.2 (Personvarslingssystem: lydkommunikasjonssystem) i denne TSI-en for rullende materiell 

for konvensjonelle tog. 

– Nr. 4.2.5.8 i TSI-en for sikkerhet i jernbanetunneler (Overstyring av nødbrems) erstattes med 

nr. 4.2.5.3 (Personvarslingssystem: funksjonskrav) i denne TSI-en for rullende materiell for 

konvensjonelle tog. 

 Merknad: Se nr. 4.2.10.1.3 i denne TSI-en for andre opplysninger om grensesnitt mellom denne TSI-en 

og TSI-en for sikkerhet i jernbanetunneler. 

4.2.5.1. S a n i t æ r a n l e g g  

 Dersom det er en vannkran i en enhet og vannet ikke oppfyller kravene i drikkevannsdirektivet 

(rådsdirektiv 98/83/EF(1), skal det være en tydelig visuell angivelse av at vannet i kranen ikke er 

drikkevann. 

 Sanitæranlegg (toaletter, våtrom, bar- og restaurantanlegg) som er installert, skal ikke tillate utslipp av 

noen materialer som kan være skadelig for menneskers helse eller for miljøet. 

 Utslipp (behandlet vann) skal være i samsvar med gjeldende europeiske regler i rammedirektivet om 

vann: 

– Bakterieinnholdet i vann som slippes ut fra sanitæranlegg, skal ikke på noe tidspunkt overskride den 

verdi for bakterieinnhold av intestinale enterokokker og Escherichia coli-bakterier som er fastsatt for 

«god» for innlandsvann i europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/7/EF(2) om forvaltning av 

badevannskvaliteten. 

– Behandlingsprosessene skal ikke tilføre stoffer som er identifisert i vedlegg I til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2006/11/EF(3) om forurensning forårsaket av visse farlige stoffer i Fellesskapets 

vannmiljø. 

 For å begrense spredningen av væskeutslipp langs sporet skal ukontrollert tømming fra alle kilder bare 

foregå nedover, under kjøretøyet, på en avstand som ikke er større enn 0,7 meter fra kjøretøyets 

langsgående midtlinje. 

 Følgende skal omhandles i den tekniske dokumentasjonen som er beskrevet i nr. 4.2.12: 

– forekomst og type av toaletter i en enhet, 

– spylemediets egenskaper dersom det ikke er rent vann, 

– typen behandlingssystem for utsluppet vann og de standardene som samsvar er vurdert mot. 
  

  

(1) EFT L 330 av 5.12.1998, s. 32. 

(2) EUT L 64 av 4.3.2006, s. 37. 

(3) EUT L 64 av 4.3.2006, s. 52. 
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4.2.5.2. P e r s o n v a r s l i n g s s y s t e m :  l y d k o m m u n i k a s j o n s s y s t e m  

 Dette punktet erstatter nr. 4.2.5.7 (Kommunikasjonsmidler i tog) i TSI-en for sikkerhet i jernbanetunneler 

for rullende materiell for konvensjonelle tog. 

 Dette nummer gjelder alle enheter som er konstruert for å transportere passasjerer, og enheter som er 

konstruert for å trekke passasjertog. 

 Som minstekrav skal tog være utstyrt med et lydkommunikasjonssystem: 

– for at togpersonalet skal kunne henvende seg til passasjerene på toget, 

– for at togpersonalet og personale i kontrollsentre utenfor toget skal kunne kommunisere med 

hverandre. 

 Merknad: Spesifikasjonene og vurderingen av denne funksjonen er en del av nr. 4.2.4 «EIRENE-

funksjoner» i TSI-en for styring, kontroll og signal for konvensjonelle tog, 

– for intern kommunikasjon mellom togpersonalet, særlig mellom føreren og personale i 

passasjerområdet (dersom dette finnes). 

 Utstyret skal uavhengig av hovedenergikilden kunne fungere i hviletilstand i minst tre timer. Når utstyret 

er i hviletilstand, skal det kunne fungere med vilkårlige intervaller i vilkårlige tidsrom på i alt 30 

minutter. 

 Kommunikasjonssystemet skal være konstruert på en slik måte at det fortsatt virker i minst halvparten av 

høyttalerne (fordelt over hele toget) i tilfelle feil i en av overføringskomponentene, eller det skal 

alternativt finnes andre metoder for å informere passasjerene i tilfelle feil. 

 Bestemmelser om hvordan passasjerer kan kontakte togpersonalet, er fastsatt i nr. 4.2.5.3 (Passasjeralarm) 

og 4.2.5.5 (Kommunikasjonsutstyr for passasjerer). 

 Anvendelse på enheter beregnet på generell drift: 

 Det tas hensyn bare til de funksjonene som er relevante for enhetens konstruksjon (f.eks. om det finnes et 

førerrom, grensesnittsystem for togpersonalet). 

 Signaloverføringen mellom enheten og de andre enhetene som er koplet sammen i et tog, og som er 

nødvendig for at kommunikasjonssystemet skal være tilgjengelig på tognivå, skal iverksettes og 

dokumenteres, samtidig som det tas hensyn til funksjonelle aspekter. 

 Denne TSI-en pålegger ingen tekniske løsninger med hensyn til fysisk grensesnitt mellom enhetene. 

4.2.5.3. P a s s a s j e r a l a r m :  f u n k s j o n s k r a v  

 Dette nummer erstatter nr. 4.2.5.8 (Overstyring av nødbrems) i TSI-en for sikkerhet i jernbanetunneler 

for konvensjonelt rullende materiell. 

 Dette nummer gjelder alle enheter som er konstruert for å transportere passasjerer, og enheter som er 

konstruert for å trekke passasjertog. 

 Passasjeralarmen er en sikkerhetsrelatert funksjon, og de kravene som stilles til den, herunder 

sikkerhetsaspekter, er fastsatt i dette nummer. 

 Generelle krav: 

 Passasjeralarmen skal overholde: 

a) enten nr. 4.2.5.3 i TSI-en for rullende materiell for høyhastighetstog av 2008, 

b) eller alternativt bestemmelsene nedenfor, som i så fall erstatter bestemmelsene i TSI-en for rullende 

materiell for høyhastighetstog av 2008 for anvendelse på enheter innenfor rammen av denne TSI-en 

for LOC & PAS for konvensjonelle tog. 
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 Alternative bestemmelser for passasjeralarmen: 

 Krav til informasjonsgrensesnitt: 

– Med unntak av toaletter og gangbroer skal hvert rom, hvert inngangsparti og alle andre atskilte 

områder beregnet på passasjerer være utstyrt med minst én klart synlig og tydelig alarminnretning for å 

informere føreren i tilfelle fare. 

– Alarminnretningen skal være konstruert slik at når den aktiveres, kan den ikke slås av av passasjerer. 

– Ved utløsning av passasjeralarmen skal både lys- og lydsignal angi til føreren at én eller flere av 

passasjereralarmene er blitt aktivert. 

– En innretning i førerrommet skal gjøre det mulig for føreren å bekrefte å ha mottatt alarmen. Førerens 

bekreftelse skal kunne oppfattes på det stedet der passasjeralarmen ble utløst, og skal slå av lydsignalet 

i førerrommet. 

– På førerens initiativ skal systemet gjøre det mulig å opprette en kommunikasjonsforbindelse mellom 

førerrommet og stedet der alarmen(e) ble utløst. Systemet skal gi føreren mulighet til å avbryte denne 

kommunikasjonsforbindelsen på eget initiativ. 

– En innretning skal gjøre det mulig for personalet å nullstille passasjeralarmen. 

Krav med hensyn til aktivering av bremsen gjennom passasjeralarmen: 

– Når toget har stoppet ved en plattform eller har avgang fra en plattform, skal aktivering av 

passasjeralarmen føre til direkte aktivering av driftsbremsen eller nødbremsen, noe som fører til full 

stopp. I så fall, og først etter at toget har stoppet helt, skal systemet gjøre det mulig for føreren å 

avbryte automatisk bremsing som er utløst av passasjeralarmen. 

– I andre tilfeller skal driftsbremsen aktiveres automatisk 10 +/- 1 sekunder etter (første) passasjeralarm, 

med mindre føreren bekrefter å ha mottatt passasjeralarmen i løpet av dette tidsrommet. Systemet skal 

til enhver tid gjøre det mulig for føreren å overstyre all automatisk bremsing som er utløst av 

passasjeralarmen. 

Kriterier for et tog med avgang fra en plattform: 

 Et togs avgang fra en plattform defineres som tidsrommet fra det øyeblikket da dørenes status skifter fra 

«frigjort» til «lukket og låst», og til det øyeblikket da det siste kjøretøyet har forlatt plattformområdet. 

 Dette øyeblikket skal påvises av en innretning om bord. Dersom plattformen ikke detekteres fysisk, skal 

toget anses å ha forlatt plattformområdet når: 

– togets hastighet når 15 (+/- 5) km/t, eller: 

– tilbakelagt strekning er 100 (+/- 20) m, 

 etter hva som inntreffer først. 

 Sikkerhetskrav: 

 Passasjeralarmen anses å være en sikkerhetsrelatert funksjon, der det påkrevde sikkerhetsnivået anses å 

være oppfylt dersom følgende krav er oppfylt: 

– Et kontrollsystem skal konstant overvåke passasjeralarmens evne til å overføre signalet. 

 Alternativt skal et passasjeralarmsystem uten kontrollsystem (som beskrevet i dette punktet) aksepteres 

dersom det kan påvises at det overholder det påkrevde sikkerhetsnivået; verdien for det påkrevde 

sikkerhetsnivået er et åpent punkt. 

– Enheter med førerrom skal være utstyrt med en innretning som gjør det mulig for godkjent personale å 

isolere passasjeralarmsystemet. 
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– Dersom passasjeralarmsystemet ikke virker, enten etter at personalet har isolert det forsettlig, fordi det 

har oppstått en teknisk feil, eller fordi enheten er blitt koplet sammen med en ikke-kompatibel enhet, 

skal utløsningen av passasjeralarmen føre til en direkte aktivering av bremsene. I så fall er 

bestemmelsene som gjør det mulig å overstyre bremsen, ikke obligatoriske. 

– Dersom passasjeralarmsystemet ikke virker, skal dette vises konstant for føreren i det aktive 

førerrommet. 

 Et tog der passasjeralarmsystemet er blitt isolert, oppfyller ikke minstekravene til sikkerhet og 

samtrafikkevne som definert i denne TSI-en, og skal derfor anses å være i forringet driftstilstand. 

 Anvendelse på enheter beregnet på generell drift: 

 Det tas bare hensyn til de funksjonene som er relevante for enhetens konstruksjon (f.eks. om det finnes et 

førerrom, grensesnittsystem for togpersonalet). 

 Signaloverføringen mellom enheten og de andre enhetene som er koplet sammen i et tog, og som er 

nødvendig for at passasjeralarmsystemet skal være tilgjengelig på tognivå, skal iverksettes og 

dokumenteres, samtidig som det tas hensyn til funksjonelle aspekter; det skal være kompatibelt med både 

løsning a) og b) nevnt under «Generelle krav». 

 Denne TSI-en pålegger ingen tekniske løsninger med hensyn til fysisk grensesnitt mellom enhetene. 

4.2.5.4. S i k k e r h e t s i n s t r u k s e r  t i l  p a s s a s j e r e r  —  s k i l t  

 Dette nummer gjelder alle enheter som er konstruert for å transportere passasjerer. 

 Det skal gis instrukser til passasjerene om bruk av nødutganger, om aktivering av passasjeralarm, om 

passasjerdører som er avløst og ute av drift osv. Disse instruksene skal gis i samsvar med bestemmelsene 

i nr. 4.2.2.8.1 og 4.2.2.8.2 i TSI-en for bevegelseshemmede personer. 

4.2.5.5. K o m m u n i k a s j o n s u t s t y r  f o r  p a s s a s j e r e r  

 Dette nummer gjelder alle enheter som er konstruert for å transportere passasjerer, og enheter som er 

konstruert for å trekke passasjertog. 

 Enheter som er konstruert for drift uten personale om bord (bortsett fra føreren), skal være utstyrt med en 

innretning som gjør det mulig for passasjerene å tilkalle hjelp ved at de kan kommunisere med føreren i 

nødsfall. I dette tilfellet skal systemet gi mulighet for at kommunikasjonsforbindelsen kan opprettes på 

passasjerens initiativ. Systemet skal gi føreren mulighet til å avbryte denne kommunikasjonsforbindelsen 

på eget initiativ. Kravene til plasseringen av innretningen for å tilkalle hjelp er de samme som for 

passasjeralarmen som definert i nr. 4.2.5.3 «Passsjeralarm: funksjonskrav». 

 Innretninger for å tilkalle hjelp skal være i samsvar med informasjons- og indikasjonskravene som er 

fastsatt for «Nødanropsinnretning» i nr. 4.2.2.8.2.2 «Krav til samtrafikkomponentene» i TSI-en for 

bevegelseshemmede personer. 

 Anvendelse på enheter beregnet på generell drift: 

 Det tas hensyn bare til de funksjonene som er relevante for enhetens konstruksjon (f.eks. om det finnes et 

førerrom, grensesnittsystem for togpersonalet). 

 Signaloverføringen mellom enheten og de andre enhetene som er koplet sammen i et tog, som er 

nødvendig for at dørsystemet skal være tilgjengelig på tognivå, skal iverksettes og dokumenteres samtidig 

som det tas hensyn til funksjonelle aspekter. 

 Denne TSI-en pålegger ingen tekniske løsninger med hensyn til fysisk grensesnitt mellom enhetene. 

4.2.5.6. Y t t e r d ø r e r :  p å -  o g  a v s t i g n i n g  p å  r u l l e n d e  m a t e r i e l l  

 Dette nummer gjelder alle enheter som er konstruert for å transportere passasjerer og enheter som er 

konstruert for å trekke passasjertog. 

 Dører som er beregnet på personalet og gods, omfattes av nr. 4.2.2.8 og 4.2.9.1.2 i denne TSI-en. 

 Styringen av ytterdører som passasjer har adgang til, er en sikkerhetsrelatert funksjon; funksjonskravene 

som angis i dette nummer er nødvendige for å opprettholde det påkrevde sikkerhetsnivået; det 

sikkerhetsnivået som kreves for styringssystemet beskrevet i punkt D og E nedenfor, er et åpent punkt. 
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 A — Anvendt terminologi: 

– I dette nummer menes med en «dør» en ytterdør som passasjerer har adgang til, i hovedsak beregnet på 

passasjerenes på- og avstigning på enheten. 

– En «låst dør» er en dør som holdes lukket av en fysisk dørlåsinnretning. 

– En «dør låst og ute av drift» er en dør som er fastlåst i lukket stilling ved hjelp av en manuelt betjent 

mekanisk dørlåsinnretning. 

– En dør som er «frigjort», er en dør som kan åpnes ved betjening av den lokale eller eventuelt sentrale 

dørbetjeningsinnretningen. 

– I dette nummer menes med «stillestående tog» et tog der hastigheten er redusert til 3 km/t eller mindre. 

 B — Lukking og låsing av dører 

 Dørbetjeningsinnretningen skal gjøre det mulig for togpersonalet å lukke og låse alle dører før togavgang. 

 Når sentral lukking og låsing av dører aktiveres gjennom en lokal betjeningsinnretning ved siden av en 

dør, er det tillatt at denne døren fortsatt er åpen når de andre dørene lukkes og låses. 

Dørbetjeningsinnretningen skal gjøre det mulig for togpersonalet å lukke og låse denne døren før avgang. 

 Dørene skal holdes lukket og låst helt til de frigjøres i samsvar med punkt E «Døråpning» i dette nummer. 

I tilfelle tap av strøm til dørbetjeningsinnretningen skal låsemekanismen holde dørene låst. 

 C — Låsing av en dør slik at den er ute av drift 

 Det skal finnes en manuelt betjent mekanisk innretning, slik at (togpersonalet eller 

vedlikeholdspersonale) en dør kan låses så den er ute av drift. 

 Innretningen for å låse en dør så den er ute av drift, skal: 

– isolere døren fra alle åpningskommandoer, 

– låse døren mekanisk i lukket stilling, 

– angi statusen for isoleringsinnretningen, 

– tillate at døren kan forbigås av «systemet for kontroll av dørlukking». 

 Det skal være mulig å angi at en dør er låst og ute av drift, gjennom en tydelig markering i samsvar med 

nr. 4.2.2.8 «Kundeinformasjon» i TSI-en for bevegelseshemmede personer. 

 D — Informasjon som er tilgjengelig for togpersonalet 

 Et hensiktsmessig «system for kontroll av dørlukking» skal gjøre det mulig for føreren når som helst å 

kontrollere om alle dører er lukket og låst. 

 Dersom én eller flere dører ikke er låst, skal dette vises konstant for føreren. 

 En indikasjon skal gis til føreren dersom det oppstår en feil ved lukking og/eller låsing av døren. 

 Nødåpning av én eller flere dører skal indikeres for føreren med lydsignal og visuelt signal. 

 En «dør som er låst og ute av drift» kan forbigås av «systemet for kontroll av dørlukking». 

 E — Døråpning 

 Et tog skal være utstyrt med en betjeningsinnretning for frigjøring av dører som gjør det mulig for 

personalet eller en automatisk innretning som er knyttet til stopp ved plattform, å frigjøre dørene separat 

på hver side, slik at de kan åpnes av passasjerer, eller dersom dette finnes, med en sentral 

åpningsbetjening når toget står stille. 

 Ved hver dør skal det være lokale betjeningsinnretninger eller -mekanismer for døråpning som skal være 

tilgjengelige for passasjerene både innvendig og utvendig på kjøretøyet. 
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 F — Dør — Blokkering av trekkraft 

 Trekkraften skal kunne aktiveres bare når alle dører er lukket og låst. Dette skal sikres ved et automatisk 

system for dørenes blokkering av trekkraft. Systemet for dørenes blokkering av trekkraft skal hindre 

aktivering av trekkraften når ikke alle dører er lukket og låst. 

 Systemet for blokkering av trekkraft skal være utstyrt med en manuell overstyring som føreren kan 

aktivere i særlige situasjoner, for å aktivere trekkraften selv om ikke alle dører er lukket og låst. 

 G — Nødåpning av dører 

 Kravene i nr. 4.2.2.4.2.1 bokstav g) i TSI-en for rullende materiell for høyhastighetstog (2008) får 

anvendelse. 

 Anvendelse på enheter beregnet på generell drift: 

 Det tas hensyn bare til de funksjonene som er relevante for enhetens konstruksjon (f.eks. hvorvidt det 

finnes et førerrom, grensesnittsystem for togpersonalet). 

 Signaloverføringen mellom enheten og de andre enhetene som er koplet sammen i et tog, som er 

nødvendig for at dørsystemet skal være tilgjengelig på tognivå, skal iverksettes og dokumenteres samtidig 

som det tas hensyn til funksjonelle aspekter. 

 Denne TSI-en pålegger ingen tekniske løsninger med hensyn til fysisk grensesnitt mellom enhetene. 

4.2.5.7. Y t t e r d ø r s y s t e m e t s  k o n s t r u k s j o n  

 Dersom en enhet er utstyrt med en dør som skal brukes av passasjerer for på- og avstigning, gjelder 

følgende bestemmelser: 

 Dører skal være utstyrt med gjennomsiktige vinduer, slik at passasjerene kan se om toget stopper ved en 

plattform. 

 Yttersiden av passasjerenhetene skal være konstruert på en slik måte at de ikke gjør det mulig for en 

person å «togsurfe» når dørene er lukket og låst. 

 For å forhindre «togsurfing» skal håndtak på yttersiden av dørsystemet unngås eller være konstruert slik 

at de ikke kan gripes når dørene er lukket. 

 Rekkverk eller håndtak skal være festet slik at de kan motstå de kreftene de utsettes for under driften. 

4.2.5.8. D ø r e r  m e l l o m  e n h e t e r  

 Dette nummer får anvendelse på alle enheter som er konstruert for å transportere passasjerer. 

 Når en enhet er utstyrt med dører mellom enheter ved endene av vognene eller ved endene av enhetene, 

skal de være utstyrt med en innretning som gjør det mulig å låse dem (f.eks. dersom en dør ikke er 

forbundet med nabovognen eller -enheten ved hjelp av en gangbro til bruk for passasjerene). 

4.2.5.9. I n n v e n d i g  l u f t k v a l i t e t  

 Under normal drift skal luften i områder der det oppholder seg passasjerer og/eller personale, være av en 

slik mengde og kvalitet at det ikke oppstår fare for passasjerenes eller personalets helse utover det som 

skyldes kvaliteten på omgivelsesluften. 

 Et ventilasjonsanlegg skal holde inneluftens CO2-nivå på et akseptabelt nivå under driften. 

– CO2-nivået skal ikke overstige 5000 ppm under alle normale driftsforhold. 

– I tilfelle avbrudd i ventilasjonen på grunn av at hovedstrømforsyningen svikter eller fordi systemet 

bryter sammen, skal en nødforsyning sørge for tilførsel av uteluft til alle passasjer- og 

personaleområder. 

 Dersom denne nødforsyningen sikres ved batteridrevet mekanisk ventilasjon, skal det foretas målinger 

for å fastslå hvor lenge CO2-innholdet i luften vil holde seg under 10000 ppm, når antallet passasjerer 

tilsvarer lastforholdet «prosjektert masse ved normal nyttelast». Varigheten skal føres i registeret over 

rullende materiell angitt i nr. 4.8 i denne TSI-en, og skal ikke være mindre enn 30 minutter. 
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– Togpersonalet skal ha mulighet til å forhindre at passasjerer utsettes for røykgasser fra omgivelsene, 

som særlig kan forekomme i tunneler. Dette kravet oppfylles ved overholdelse av nr. 4.2.7.11.1 i TSI-

en for rullende materiell for høyhastighetstog. 

4.2.5.10. S i d e v i n d u e r  i  v o g n k a s s e n  

 Når sidevinduer kan åpnes av passasjene og ikke kan låses av togpersonalet, skal størrelsen på åpningen 

være begrenset til mål som gjør at det ikke er mulig å presse en kuleformet gjenstand med en diameter på 

10 cm gjennom åpningen. 

4.2.6. Miljøforhold og aerodynamiske virkninger 

 Dette nummer får anvendelse på alle enheter. 

4.2.6.1. M i l j ø f o r h o l d  

 Miljøforhold er fysiske, kjemiske eller biologiske forhold rundt et produkt som et produkt utsettes for på 

et visst tidspunkt. 

 Utformingen av rullende materiell og dets komponenter skal ta hensyn til de miljøforholdene det rullende 

materiellet skal utsettes for. 

 Miljøparametrene beskrives i numrene nedenfor; for hver miljøparameter angis et nominelt område som 

er det hyppigst forekommende i Europa, og som utgjør grunnlaget for samvirkende rullende materiell. 

 For visse miljøparametrer angis andre områder enn det nominelle; i så fall skal det velges et område som 

grunnlag for konstruksjonen av det rullende materiellet. 

 For funksjonene som angis i numrene nedenfor, skal det i den tekniske dokumentasjonen beskrives hvilke 

forholdsregler med hensyn til konstruksjon og/eller prøving som er tatt for å sikre at det rullende 

materiellet oppfyller TSI-kravene innenfor dette området. 

 Valgt(e) område(r) skal føres i registeret over rullende materiell, definert i nr. 4.8 i denne TSI-en, som en 

egenskap ved det rullende materiellet. 

 Avhengig av hvilke områder som velges og hvilke forholdsregler som tas (beskrevet i den tekniske 

dokumentasjonen), kan det være nødvendig å fastsette relevante driftsregler for å sikre teknisk 

kompatibilitet mellom det rullende materiellet og de miljøforholdene det kan bli utsatt for på deler av 

TEN-nettet. 

 Særlig er driftsregler nødvendig når rullende materiell som er konstruert for det nominelle området, 

drives på en bestemt linje i TEN-nettet der det nominelle området overskrides i visse deler av året. 

 Områdene som skal velges for å unngå begrensende driftsregler i forbindelse med geografiske områder og 

klimaforhold, dersom områdene er forskjellige fra det nominelle, fastsettes av medlemsstatene og føres 

opp i nr. 7.4. 

4.2.6.1.1. H ø y d e  

 Rullende materiell skal oppfylle kravene i denne TSI-en for det valgte området som angitt i nr. 4.2 i 

EN 50125-1:1999. 

 Det valgte området skal føres i registeret over rullende materiell. 

4.2.6.1.2. T e m p e r a t u r  

 Rullende materiell skal oppfylle kravene i denne TSI-en innenfor en (eller flere) av klimasonene T1  

(–25 °C til +40 °C; nominelt), T2 (–40 °C til +35 °C) eller T3 (–25 °C til +45 °C) som angitt i nr. 4.3 i 

EN 50125-1:1999. 

 Valgt(e) temperatursone(r) skal føres i registeret over rullende materiell. 

 Den temperaturen som det skal tas hensyn til ved konstruksjonen av komponenter til rullende materiell, 

skal ta med i beregningen at komponentene skal integreres i det rullende materiellet. 
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4.2.6.1.3. F u k t i g h e t  

 Rullende materiell skal oppfylle kravene i denne TSI-en uten forringelse ved de fuktighetsnivåer som 

angis i nr. 4.4 i EN 50125-1:1999. 

 Den virkningen av fuktighet som det skal tas hensyn til ved konstruksjonen av komponenter til rullende 

materiell, skal ta med i beregningen at komponentene skal integreres i det rullende materiellet. 

4.2.6.1.4. R e g n  

 Rullende materiell skal oppfylle kravene i denne TSI-en ved den regnmengden som angis i nr. 4.6 i 

EN 50125-1:1999. 

4.2.6.1.5. S n ø ,  i s  o g  h a g l  

 Rullende materiell skal oppfylle kravene i denne TSI-en uten forringelse under forhold med snø, is og 

hagl som angitt i nr. 4.7 i EN 50125-1:1999, som svarer til de nominelle forholdene (nominelle 

områdene). 

 Den virkningen av snø, is og hagl som det skal tas hensyn til ved konstruksjonen av komponenter til 

rullende materiell, skal ta med i beregningen at komponentene skal integreres i det rullende materiellet. 

 Når det velges vanskeligere snø-, is-, og haglforhold, skal det rullende materiellet og delene i delsystemet 

være konstruert for å oppfylle TSI-kravene ved følgende scenarier: 

– Snøfokk (lett snø med liten vannekvivalent), som kontinuerlig dekker sporet opp til 80 cm over 

skinnenivå. 

– Puddersnø, snøfall med store mengder lett snø med liten vannekvivalent. 

– Svingninger i temperaturgradient, temperatur og fuktighet under en enkelt tur som forårsaker 

isdannelse på det rullende materiellet. 

– Kombinert virkning sammen med lav temperatur som i den valgte temperatursonen, som angitt i 

nr. 4.2.6.1.2. 

 I forbindelse med nr. 4.2.6.1.2 (klimasone T2) og med dette nr. 4.2.6.1.5 (vanskelige snø-, is-, og 

haglforhold) i denne TSI-en skal de tiltakene som treffes for å oppfylle TSI-kravene under disse 

vanskelige forholdene, identifiseres og kontrolleres, særlig konstruksjons- og/eller prøvingstiltak som er 

nødvendige for å oppfylle følgende TSI-krav: 

– Støtplate som definert i nr. 4.2.2.5 i denne TSI-en: dessuten mulighet til å fjerne snø foran toget. 

 Snø skal anses som en hindring som skal fjernes med støtplaten; følgende krav er fastsatt i nr. 4.2.2.5 

(med henvisning til EN 15227): 

 «Støtplaten skal være stor nok til å kunne skyve hindringer bort fra boggiens bane. Den skal være en 

gjennomgående konstruksjon og være utformet slik at at den ikke får gjenstander til å bøye av oppover 

eller nedover. Ved normale driftsforhold skal den nederste kanten på støtplaten være så nær sporet som 

kjøretøyets bevegelser og frittromsprofilen tillater. 

 Sett ovenfra skal støtplaten tilnærmelsesvis ha en «V»-profil med en vinkel på høyst 160°. Den kan 

være utformet med en geometri som gjør at den også kan fungere som en snøplog.» 

 De kreftene som er angitt i nr. 4.2.2.5 i denne TSI-en, anses å være tilstrekkelige til snørydding. 

– Løpeverk som fastsatt i nr. 4.2.3.5 i denne TSI-en: med hensyn til snø- og isdannelse og mulige 

konsekvenser for kjørestabilitet og bremsefunksjon. 

– Bremsefunksjon og bremsekraft som fastsatt i nr. 4.2.4 i denne TSI-en. 

– Signalisering av togets tilstedeværelse til andre som fastsatt i nr. 4.2.7 i denne TSI-en. 

– Sikring av fri sikt framover som fastsatt i nr. 4.2.7.3.1.1 (frontlykter) og 4.2.9.1.3.1 (sikt framover), 

med fungerende frontruteutstyr som fastsatt i nr. 4.2.9.2 i denne TSI-en. 
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– Skape et akseptabelt arbeidsklima for føreren som fastsatt i nr. 4.2.9.1.7 i denne TSI-en. 

 Tiltakene som er truffet, skal dokumenteres i den tekniske dokumentasjonen beskrevet i nr. 4.2.12.2 i 

denne TSI-en. 

 Det valgte området for «snø, is og hagl» (nominelle eller vanskelige forhold) skal føres i registeret over 

rullende materiell. 

4.2.6.1.6. S o l s t r å l i n g  

 Rullende materiell skal oppfylle kravene i denne TSI-en for solstråling som fastsatt i nr. 4.9 i EN 50125-

1:1999. 

 Den virkningen av solstråling som det skal tas hensyn til ved konstruksjonen av komponenter til rullende 

materiell, skal ta med i beregningen at komponentene skal integreres i det rullende materiellet. 

4.2.6.1.7. B e s t a n d i g h e t  m o t  f o r u r e n s n i n g  

 Rullende materiell skal oppfylle kravene i denne TSI-en med hensyn miljøforholdene og de 

forurensningsvirkningene som oppstår ved samspill med følgende stoffer: 

– Kjemisk aktive stoffer i klasse 5C2 i EN 60721-3-5:1997. 

– Forurensende væsker i klasse 5F2 (elektrisk motor) i EN 60721-3-5:1997. 

– Klasse 5F3 (forbrenningsmotor) i EN 60721-3-5:1997. 

– Biologisk aktive stoffer i klasse 5B2 i EN 60721-3-5:1997. 

– Støv som definert i klasse 5S2 i EN 60721-3-5:1997. 

– Steiner og andre gjenstander: ballast og annet med en største diameter på 15 mm. 

– Gress og blader, pollen, flygende insekter, fibrer osv. (utforming av ventilasjonskanaler). 

– Sand i henhold til EN 60721-3-5:1997. 

– Sjøsprøyt i henhold til EN 60721-3-5:1997 klasse 5C2. 

 Merknad: Henvisninger til standarder i dette nummer er relevante bare for definisjonene av stoffer med 

forurensende virkning. 

 Den forurensende virkningen som beskrives ovenfor, skal vurderes i konstruksjonsfasen. 

4.2.6.2. A e r o d y n a m i s k e  v i r k n i n g e r  

 Et passerende tog forårsaker en urolig luftstrøm med varierende trykk og strømningshastighet. Disse 

varierende trykkene og strømningshastighetene påvirker personer, gjenstander og bygninger langs sporet; 

de påvirker også det rullende materiellet. 

 Den kombinerte virkningen av toghastigheten og lufthastigheten skaper et aerodynamisk krengemoment 

som kan påvirke stabiliteten til det rullende materiellet. 

4.2.6.2.1. L u f t s t r ø m v i r k n i n g e r  p å  p a s s a s j e r e r  p å  p l a t t f o r m e n  

 Rullende materiell som kjører i friluft ved en høyeste driftshastighet vtr > 160 km/t, skal ikke f orårsake at 

lufthastigheten overskrider verdien u 2σ = 15,5 m/s i en høyde på 1,2 m over plattformen og en avstand på 

3,0 m fra sporsenteret når det kjører forbi. 

 Hvilken togsammensetning som skal brukes ved prøving, er angitt nedenfor for forskjellige typer rullende 

materiell: 

– Enhet som vurderes i fast eller forhåndsdefinert sammensetning. 

 Den fulle lengden på den faste sammensetningen eller den største lengden på den forhåndsdefinerte 

sammensetningen (dvs. det største antallet enheter det er tillatt å kople sammen). 

– Enhet som vurderes for generell drift (togsammensetning ikke fastsatt i konstruksjonsfasen): åpent 

punkt. 
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4.2.6.2.2. L u f t s t r ø m v i r k n i n g e r  p å  p e r s o n e r  s o m  a r b e i d e r  l a n g s  s p o r e t  

 Rullende materiell som kjører i friluft ved en høyeste driftshastighet v tr > 160 km/t, skal ikke forårsake at 

lufthastigheten overskrider verdien u 2 = 20 m/s langs sporet, målt i en høyde på 0,2 m over skinnens 

toppkant og en avstand på 3,0 m fra sporsenteret når det kjører forbi. 

 Hvilken togsammensetning som skal brukes ved prøving, er angitt nedenfor for forskjellige typer rullende 

materiell: 

– Enhet som vurderes i fast eller forhåndsdefinert sammensetning. 

 Den fulle lengden på den faste sammensetningen eller den største lengden på den forhåndsdefinerte 

sammensetningen (dvs. det største antallet enheter det er tillatt å kople sammen). 

– Enhet som vurderes for generell drift (togsammensetning ikke fastsatt i konstruksjonsfasen): åpent 

punkt. 

4.2.6.2.3. T r y k k b ø l g e  f r a  t o g e t s  f o r e n d e  

 Når tog passerer hverandre, genereres en aerodynamisk belastning på hvert tog. Kravene nedenfor 

angående trykkbølgen fra togets forende i friluft gjør det mulig å fastsette en grenseverdi for den 

aerodynamiske belastningen som oppstår når to tog passerer hverandre, og som må tas hensyn til ved 

konstruksjonen av rullende materiell, når sporavstanden settes til 4,0 m. 

 Rullende materiell som kjører i hastigheter over 160 km/t i friluft, skal ikke forårsake at den største 

trykkendringen topp-til-topp overskrider en verdi Δp2σ  på 720 Pa målt i hele høydeintervallet mellom 

1,5 m og 3,3 m over skinnens toppkant og i en avstand på 2,5 m fra sporsenteret, når togets forende kjører 

forbi. 

 Hvilken sammensetning som skal kontrolleres ved prøving, er angitt nedenfor for forskjellige typer 

rullende materiell: 

– Enhet som vurderes i fast eller forhåndsdefinert sammensetning. 

 En enkelt enhet av den faste sammensetningen eller enhver konfigurasjon av den forhåndsdefinert 

sammensetningen. 

– Enhet som vurderes for generell drift (togsammensetning ikke fastsatt i konstruksjonsfasen). 

– En enhet het som er utstyrt med førerrom, skal vurderes alene. 

– Andre enheter: Kravet får ikke anvendelse. 

4.2.6.2.4. M a k s i m a l e  t r y k k v a r i a s j o n e r  i  t u n n e l e r  

 For konvensjonelle tog spesifiserer ikke i TSI-en for infrastruktur for konvensjonelle tog noe minsteareal 

for tunneler. Derfor finnes det ingen harmoniserte krav til rullende materiell når det gjelder denne 

parameteren, og det kreves ingen vurdering. 

 Merknad: Driftsforholdene for rullende materiell i tunneler må vurderes når dette blir nødvendig (utenfor 

denne TSI-ens virkeområde). 

4.2.6.2.5. S i d e v i n d  

 Egenskaper ved vind som skal tas i betraktning ved konstruksjon av rullende materiell: Det er ikke fastsatt 

noen harmonisert verdi (åpent punkt). 

 Vurderingsmetode: Det er standarder under utarbeiding for å harmonisere disse metodene, men de er ennå 

ikke tilgjengelige (åpent punkt). 

 Merknad: For å ha nødvendige opplysninger tilgjengelig for å fastsette driftsvilkår (utenfor denne TSI-ens 

virkeområde) skal de egenskapene ved sidevind (hastighet) som det er tatt hensyn til ved konstruksjonen 

av det rullende materiellet, og den vurderingsmetoden som er brukt (i samsvar med en eventuell nasjonal 

regel i den berørte medlemsstaten), føres opp i den tekniske dokumentasjonen. 

 Driftsvilkårene kan omfatte tiltak som gjelder infrastrukturen (beskyttelse på vindutsatte strekninger) eller 

driften (hastighetsbegrensning). 
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4.2.7. Utvendige lykter samt synlige og hørbare varslingsinnretninger 

4.2.7.1. U t v e n d i g e  l y k t e r  

 Fargen grønn skal ikke brukes til utvendige lykter eller belysning. Dette kravet stilles for å unngå 

forveksling med faste signaler. 

4.2.7.1.1. F r o n t l y k t e r  

 Dette nummer får anvendelse på enheter som er utstyrt med førerrom. 

 To hvite frontlykter skal sitte foran på toget, slik at lokomotivføreren kan se ut. 

 Disse frontlyktene skal være plassert på en vannrett akse i samme høyde over skinnenivå, symmetrisk i 

forhold til midtlinjen og minst 1 000 mm fra hverandre. Frontlyktene skal monteres mellom 1 500 og 

2 000 mm over skinnenivå. 

 Frontlyktenes farge skal være i samsvar med fargen «Hvit klasse A» eller «Hvit klasse B», som angitt i 

standarden CIE S 004. 

 Frontlyktene skal ha to lysstyrker: «dempede frontlykter» og «frontlykter på full styrke». 

 For «dempede frontlykter» skal frontlyktenes lysstyrke målt langs frontlyktenes optiske akse være i 

samsvar med verdiene fastsatt i standarden EN 15153-1:2007 nr. 5.3.5 tabell 2 første linje. 

 For «frontlykter på full styrke» skal frontlyktenes minste lysstyrke målt langs frontlyktenes optiske akse 

være i samsvar med verdiene fastsatt i standarden EN 15153-1:2007 nr. 5.3.5 tabell 2 første linje. 

4.2.7.1.2. M a r k e r i n g s l y s  

 Dette nummer får anvendelse på enheter som er utstyrt med førerrom. 

 Tre hvite markeringslys skal sitte foran på toget for å gjøre toget synlig. 

 To markeringslys skal være plassert på en vannrett akse i samme høyde over skinnenivå, symmetrisk i 

forhold til midtlinjen og minst 1 000 mm fra hverandre; de skal monteres mellom 1 500 og 2 000 mm 

over skinnenivå. 

 Det tredje markeringslyset skal være plassert minst 600 mm høyere enn de to nederste lysene, og midt 

mellom dem. 

 Det er tillatt å bruke samme komponent til både frontlykter og markeringslys. 

 Markeringslysenes farge skal være i samsvar med fargen «Hvit klasse A» eller «Hvit klasse B» som angitt 

i standarden CIE S 004. 

 Markeringslysenes lysstyrke skal være i samsvar med nr. 5.4.4 i EN 15153-1:2007. 

4.2.7.1.3. S l u t t s i g n a l e r  

 To røde sluttsignallykter skal sitte bak på enheter som er beregnet brukt bakerst i toget, for å gjøre toget 

synlig. 

 For enheter som vurderes for generell drift, kan lyktene være bærbare; i så fall skal den typen bærbar lykt 

som skal brukes, beskrives i den tekniske dokumentasjonen, og dens funksjonsevne skal kontrolleres ved 

en konstruksjonskontroll og en typeprøving på komponentnivå (bærbar lykt), men det kreves ikke at de 

bærbare lyktene framskaffes. 

 Sluttsignallyktene skal være plassert på en vannrett akse i samme høyde over skinnenivå, symmetrisk i 

forhold til midtlinjen og minst 1 000 mm fra hverandre; de skal monteres mellom 1 500 og 2 000 mm 

over skinnenivå. 

 Sluttsignalenes farge skal være i samsvar med nr. 5.5.3 (verdier) i EN 15153-1:2007. 

 Sluttsignalenes lysstyrke skal være i samsvar med nr. 5.5.4 (verdier) i EN 15153-1:2007. 
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4.2.7.1.4. L y k t e s t y r i n g  

 Dette nummer får anvendelse på enheter som er utstyrt med førerrom. 

 Det skal være mulig for føreren å styre enhetens frontlykter, markeringslys og sluttsignallykter fra den 

vanlige kjørestillingen; styringen av lykter kan foregå med uavhengige betjeningsinnretninger eller en 

kombinasjon av beteningsinnretningr. 

 Merknad: Det kreves ikke at lyktene styres i en bestemt kombinasjon for å vise et nødsignal i en eventuell 

nødssituasjon. 

4.2.7.2. H o r n  ( s i g n a l h o r n )  

4.2.7.2.1. G e n e r e l t  

 Dette nummer får anvendelse på enheter som er utstyrt med førerrom. 

 Tog skal være utstyrt med signalhorn for at de skal kunne gi seg til kjenne med lyd. 

 Tonene fra signalhornet skal kunne gjenkjennes som et togsignal, og skal ikke ligne tonene fra 

varslingsinnretninger som brukes ved veitransport, på fabrikker eller i andre vanlige varslingssystemer. 

 Ved bruk skal signalhornene sende ut minst én av følgende separate varsellyder: 

– Lydsignal 1: Grunnfrekvensen for den separate tonen skal være 660 Hz ± 30 Hz (høy tone). 

– Lydsignal 2: Grunnfrekvensen for den separate tonen skal være 370 Hz ± 20 Hz (lav tone). 

4.2.7.2.2. L y d t r y k k n i v å e r  f o r  s i g n a l h o r n  

 Det C-vektede lydtrykknivået som sendes ut av ett enkelt signalhorn (eller av en gruppe horn som skal 

virke sammen i en akkord), skal være mellom 115 og 123 dB, som fastsatt i nr. 4.3.2 i EN 15153-2:2007. 

4.2.7.2.3. B e s k y t t e l s e  

 Signalhorn og deres betjeningsinnretninger skal så langt det er mulig, være konstruert eller beskyttet på en 

slik måte at de fortsatt fungerer dersom de blir truffet av gjenstander som flyr gjennom luften, som 

oppvirvlet materiale, støv, snø, hagl og fugler. 

4.2.7.2.4. B e t j e n i n g  a v  h o r n  

 Føreren skal kunne betjene signalhornet fra alle kjørestillinger fastsatt i nr. 4.2.9 i denne TSI-en. 

4.2.8. Trekkraftenheter og elektrisk utstyr 

4.2.8.1. T r e k k r a f t y t e l s e  

4.2.8.1.1. G e n e r e l t  

 Trekkraftsystemets formål er å sikre at toget kan kjøres i ulike hastigheter opp til høyeste driftshastighet. 

De viktigste faktorene som påvirker trekkraftytelsen, er trekkraftens størrelse, togsammensetning, 

togmasse, adhesjon, sporets stigning og togets framdriftsmotstand. 

 For enheter som har trekkraftutstyr og inngår i forskjellige togsammensetninger, skal enhetens yteevne 

angis slik at togets samlede trekkraftytelse kan utledes. 

 Trekkraftytelsen kjennetegnes ved den høyeste driftshastigheten og trekkraftprofilen (kraft ved felgkanten 

= F(hastighet)). 

 Enheten kjennetegnes ved sin framdriftsmotstand og masse. 

 Den høyeste driftshastigheten, trekkraftprofilen og framdriftsmotstanden er de egenskapene ved enheten 

som er nødvendige for å fastsette en ruteplan som gir toget mulighet til å passe inn i det samlede 

trafikkmønsteret på en gitt linje, og de utgjør en del av den tekniske dokumentasjonen om enheten. 
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4.2.8.1.2. K r a v  t i l  y t e e v n e  

 Dette nummer får anvendelse på enheter som er utstyrt med trekkraftutstyr. 

 Enhetens trekkraftprofiler (kraft ved felgkanten = F(hastighet)) bestemmes ved beregning; enhetens 

framdriftsmotstand bestemmes ved beregning for belastningstilfellet «prosjektert masse ved normal 

nyttelast», som fastsatt i nr. 4.2.2.10. 

 Enhetens trekkraftprofiler og framdriftsmotstand skal registreres i den tekniske dokumentasjonen (se 

nr. 4.2.12.2). 

 Den høyeste konstruksjonshastigheten bestemmes ut fra opplysningene ovenfor for belastningstilfellet 

«prosjektert masse ved normal nyttelast» på et vannrett spor. 

 Den høyeste konstruksjonshastigheten skal føres i registeret over rullende materiell angitt i nr. 4.8 i denne 

TSI-en. 

 Krav som gjelder utkopling av trekkraften under bremsing, er fastsatt i nr. 4.2.4 i denne TSI-en. 

 Krav som gjelder tilgang til trekkraft i tilfelle brann om bord, er fastsatt i nr. 4.2.5.3 (godstog) og 

nr. 4.2.5.5 (passasjertog) i TSI-en for sikkerhet i jernbanetunneler. 

4.2.8.2. S t r ø m f o r s y n i n g  

4.2.8.2.1. G e n e r e l t  

 I dette nummer behandles krav til rullende materiell som har grensesnitt mot delsystemet «Energi». Dette 

nr. 4.2.8.2 får derfor anvendelse på elektriske enheter. 

 TSI-en for energi for konvensjonelle tog angir vekselstrømsystemer med 25 kV og 50 Hz som målsystem, 

og tillater bruk av vekselstrømsystemer med 15 kV og 16,7 Hz samt likestrømsystemer med 3 kV eller 

1,5 kV. Derfor angår kravene nedenfor bare disse fire systemene, og henvisninger til standarder gjelder 

bare for disse fire systemene. 

 TSI-en for energi for konvensjonelle tog tillater bruk av kjøreledningssystemer som er kompatible med 

strømavtakerhoder med en lengde på 1 600 mm eller 1 950 mm (se nr. 4.2.8.2.9.2). 

4.2.8.2.2. D r i f t  i n n e n f o r  s p e n n i n g s -  o g  f r e k v e n s o m r å d e r  

 Elektriske enheter skal kunne drives med minst ett av systemene for spenning og frekvens fastsatt i 

nr. 4.2.3 i TSI-en for energi for konvensjonelle tog. 

 Kjøreledningsspenningens faktiske verdi skal være tilgjengelig i førerrommet når toget er konfigurert for 

kjøring. 

 Hvilke systemer for spenning og frekvens som det rullende materiellet er konstruert for, skal føres i 

registeret over rullende materiell som definert i nr. 4.8 i denne TSI-en. 

4.2.8.2.3. R e g e n e r a t i v  b r e m s i n g  m e d  t i l b a k e f ø r i n g  a v  e n e r g i  t i l  k j ø r e l e d n i n g e n  

 Elektriske enheter som sender elektrisk energi tilbake til kjøreledningen i modus for regenerativ 

bremsing, skal være i samsvar med nr. 12.1.1 i EN 50388:2005. 

 Det skal være mulig å forhindre bruk av regenerativ bremsing. 

4.2.8.2.4. M a k s i m a l  e f f e k t  o g  s t r ø m  f r a  k j ø r e l e d n i n g e n  

 Elektriske enheter med høyere effekt enn 2 MW (herunder angitte faste og forhåndsdefinert 

sammensetninger) skal være utstyrt med en strømbegrensningsfunksjon som fastsatt i nr. 7.3 i 

EN 50388:2005. 

 Elektriske enheter skal være utstyrt med automatisk regulering av strømmen for unormale driftsforhold 

med hensyn til spenning, i samsvar med nr. 7.2 i EN 50388:2005. 

 Det høyeste vurderte strømtrekket (merkestrøm) skal føres i registeret over rullende materiell angitt i 

nr. 4.8 i denne TSI-en. 
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4.2.8.2.5. M a k s i m a l  s t r ø m  v e d  s t i l l s t a n d  f o r  l i k e s t r ø m s y s t e m e r  

 For likestrømsystemer skal det største strømopptaket ved stillstand per strømavtaker beregnes og 

kontrolleres ved måling. 

 Grenseverdiene er angitt i nr. 4.2.6 i TSI-en for energi for konvensjonelle tog; høyere verdier enn disse 

grenseverdiene skal føres i registeret over rullende materiell angitt i nr. 4.8 i denne TSI-en. 

4.2.8.2.6. E f f e k t f a k t o r  

 Konstruksjonsopplysninger for effektfaktoren skal være som angitt i vedlegg G til TSI-en for energi for 

konvensjonelle tog. 

4.2.8.2.7. S y s t e m e n e r g i f o r s t y r r e l s e r  f o r  v e k s e l s t r ø m s y s t e m e r  

 En elektrisk enhet skal ikke forårsake uakseptable overspenninger eller andre fenomener beskrevet i 

EN 50388:2005 nr. 10.1 (oversvingninger og dynamiske virkninger) på kjøreledningen. 

 En vurdering av kompatibiliteten skal utføres i samsvar med metoden angitt i nr. 10.3 i EN 50388:2005. 

Trinnene og hypotesene beskrevet i tabell 6 i EN 50388:2005 skal defineres av søkeren (kolonne 3 får 

ikke anvendelse), samtidig som det tas hensyn til inndata oppgitt i vedlegg D til samme standard; 

kriteriene for godkjenning skal være som definert i nr. 10.4 i EN 50388:2005. 

 Alle hypoteser og opplysninger som tas i betraktning ved denne kompatibilitetsundersøkelsen, skal 

registreres i den tekniske dokumentasjonen (se nr. 4.2.12.2). 

4.2.8.2.8. M å l e f u n k s j o n  f o r  e n e r g i f o r b r u k  

 Dette nummer får anvendelse på elektriske enheter. 

 Dersom det er montert utstyr for måling av elektrisk energiforbruk, skal det være i samsvar med kravene i 

vedlegg D til denne TSI-en. Dette utstyret kan brukes i forbindelse med fakturering, og de opplysningene 

utstyret skaffer til veie, skal godtas brukt til fakturering i alle medlemsstatene. 

 Installering av et energimålingssystem skal an føres i registeret over rullende materiell angitt i nr. 4.8 i 

denne TSI-en. 

 Merknad: Dersom faktureringen i den berørte medlemsstaten ikke forutsetter en 

stedsbestemmelsesfunksjon, er det tillatt ikke å montere de komponentene som er nødvendige for den 

funksjonen. Alle slike systemer skal i alle tilfelle likevel konstrueres med tanke på en mulig framtidig 

bruk av stedsbestemmelsesfunksjonen. 

4.2.8.2.9. K r a v  k n y t t e t  t i l  s t r ø m a v t a k e r e n  

4.2.8.2.9.1.  STRØMAVTAKERENS ARBEIDSOMRÅDE I HØYDEN 

4.2.8.2.9.1.1. HØYDE FOR KONTAKT MED KJØRELEDNINGER (KJØRETØYNIVÅ) 

 Montering av en strømavtaker på en elektrisk enhet skal muliggjøre mekanisk kontakt med minst én av 

kjøreledningene ved høyder mellom: 

– 4 800 mm og 6 500 mm over skinnenivå for spor som er konstruert i samsvar med profil GC, 

– 4 500 mm og 6 500 mm over skinnenivå for spor som er konstruert i samsvar med profil GA/GB. 

4.2.8.2.9.1.2. STRØMAVTAKERENS ARBEIDSOMRÅDE I HØYDEN (KOMPONENTNIVÅ) 

 Strømavtakere skal ha et arbeidsområde på minst 2 000 mm. De egenskapene som skal kontrolleres, skal 

være i samsvar med kravene i nr. 4.2 og nr. 6.2.3 i EN 50206-1:2010. 

4.2.8.2.9.2.  STRØMAVTAKERHODETS GEOMETRI (KOMPONENTNIVÅ) 

 På minst én av strømavtakerne på en elektrisk enhet skal hodets geometriske type være i samsvar med en 

av de to spesifikasjonene i numrene nedenfor. 

 Geometrien til typen eller typene av strømavtakerhode som en elektrisk enhet er utstyrt med, skal anføres 

i registeret over rullende materiell angitt i nr. 4.8 i denne TSI-en. 

 Strømavtakerhoder som er utstyrt med slepestykker med uavhengige oppheng, skal fortsatt være i 

samsvar med helhetsprofilen med en statisk kontaktkraft på 70 N på midten av hodet. Den tillatte verdien 

for strømavtakerhodets helling er fastsatt i nr. 5.2 i EN 50367:2006. 
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 Kontakt mellom kjøreledningen og strømavtakerhodet er tillatt utenfor slepestykkene og innenfor det 

ledende området over begrensede strekningsavsnitt og under ugunstige forhold, f.eks. svaiende kjøretøy 

samtidig med sterk vind. 

4.2.8.2.9.2.1. STRØMAVTAKERHODE MED GEOMETRI AV TYPE 1 600 MM 

 Strømavtakerhodets profil skal være som vist i EN 50367:2006 vedlegg A.2 figur A.7. 

4.2.8.2.9.2.2. STRØMAVTAKERHODE MED GEOMETRI AV TYPE 1 950 MM 

 Strømavtakerhodets profil skal være som vist i EN 50367:2006 vedlegg B.2 figur B.3, med en høyde på 

340 mm istedenfor den angitte høyden på 368 mm, og med et ledende område på strømavtakerhodet på 

minst 1 550 mm. 

 For hornene er både isolerende og ikke-isolerende materiale tillatt. 

4.2.8.2.9.3.  STRØMAVTAKERENS STRØMKAPASITET (KOMPONENTNIVÅ) 

 Strømavtakere skal være konstruert for den merkestrømmen (som angitt i nr. 4.2.8.2.4) som skal 

overføres til den elektriske enheten. 

 En analyse skal påvise at strømavtakeren er i stand til å føre merkestrømmen; denne analysen skal 

omfatte kontroll av kravene i nr. 6.13.2 i EN 50206-1:2010. 

 Strømavtakere for likestrømsystemer skal være konstruert for maksimal strøm ved stillstand (som fastsatt 

i nr. 4.2.8.2.5 i denne TSI-en). 

4.2.8.2.9.4.  SLEPESTYKKE (KOMPONENTNIVÅ) 

4.2.8.2.9.4.1 SLEPESTYKKEGEOMETRI 

 Slepestykkene skal være geometrisk konstruert for å passe til en av strømavtakergeometriene som er 

angitt i nr. 4.2.8.2.9.2. 

4.2.8.2.9.4.2. SLEPESTYKKEMATERIALE 

 Materialet som brukes til slepestykkene, skal være mekanisk og elektrisk kompatibelt med 

kjøreledningens materiale (som angitt i nr. 4.2.18 i TSI-en for energi for konvensjonelle tog) for å unngå 

stor slitasje på kjøreledningenes overflate og dermed redusere slitasjen på både kjøreledninger og 

slepestykker. 

 For slepestykker som bare brukes på linjer med vekselstrøm, er det tillatt å bruke rent karbon. For 

vekselstrømsystemer er bruken av andre materialer enn dem angitt ovenfor et åpent punkt. 

 For konaktlameller som bare brukes på linjer med likestrøm, er det tillatt å bruke rent karbon, impregnert 

karbon med tilsetningsmateriale eller impregnert karbon med kobberkledning; dersom det brukes et 

tilsetningsmateriale av metall, skal metallinnholdet i slepestykker av karbon ikke være høyere enn 40 

vektprosent. For likestrømsystemer er bruken av andre materialer enn dem angitt ovenfor et åpent punkt. 

 For slepestykker som brukes på både linjer med vekselstrøm og linjer med likestrøm, er det tillatt å bruke 

rent karbon. For vekselstrømsystemer og likestrømsystemer er bruken av andre materialer enn dem angitt 

ovenfor et åpent punkt. 

 Merknad: Dette åpne punktet er ikke sikkerhetsrelatert, og det kan derfor godtas at driftsdokumentasjonen 

(som angitt i nr. 4.2.12.4) tillater bruk av karbon med tilsetningsmateriale på vekselstrømlinjer under 

forhold der det oppstår svikt (dvs. dersom styrekretsen på en av strømavtakerne svikter eller det oppstår 

annen svikt som påvirker strømforsyningen om bord), slik at reisen kan fortsette. 

4.2.8.2.9.4.3. SLEPESTYKKEEGENSKAPER 

 Slepestykkene er de utskiftbare delene av strømavtakerhodet som er i direkte kontakt med kjøreledningen, 

og som derfor er utsatt for slitasje. 

4.2.8.2.9.5.  STRØMAVTAKERENS STATISKE KONTAKTKRAFT (KOMPONENTNIVÅ) 

 Den statiske kontaktkraften er den loddrette kontaktkraften som strømavtakerhodet utøver opp mot 

kjøreledningen ved hjelp av hevemekanismen, når strømavtakeren er hevet og kjøretøyet står stille. 

 Den statiske kontaktkraften som strømavtakeren utøver mot kjøreledningen som angitt ovenfor, skal 

kunne stilles inn innenfor følgende områder: 

– 60 N til 90 N for vekselstrømsystemer, 
  



27.4.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 26/429 

 

– 90 N til 120 N for 3 kV likestrømsystemer, 

– 70 N til 140 N for 1,5 kV likestrømsystemer. 

4.2.8.2.9.6.  STRØMAVTAKERENS KONTAKTKRAFT OG DYNAMIKK 

 Den gjennomsnittlige kontaktkraften F m er den statistiske gjennomsnittsverdien for strømavtakerens 

kontaktkraft og utgjøres av kontaktkraftens statiske og aerodynamiske komponenter med dynamisk 

korreksjon. 

 Faktorene som påvirker den gjennomsnittlig kontaktkraften, er strømavtakeren selv, dens plassering på 

toget, dens loddrette forlengelse og det rullende materiellet strømavtakeren er montert på. 

 Rullende materiell og strømavtakere som er montert på rullende materiell, er konstruert for å utøve en 

gjennomsnittlig kontaktkraft F m på kjøreledningen innenfor et område som angitt i nr. 4.2.16 i TSI-en for 

energi for konvensjonelle tog, for å sikre kvaliteten på strømavtakingen uten unødvendig gnistdannelse og 

for å begrense slitasjen og risikoen for slepestykkene. Innstilling av kontaktkraften gjøres ved utføring av 

dynamiske prøvinger. 

 Kontrollen på komponentnivå skal validere strømavtakerens egne dynamiske virkemåte og dens evne til å 

ta av strøm fra en kjøreledning som er i samsvar med TSI-en (se nr. 6.1.2.2.6). 

 Kontrollen av rullende materiell på delsystemnivå skal muliggjøre innstilling av kontaktkraften, samtidig 

som det tas hensyn til aerodynamiske virkninger som skyldes det rullende materiellet, og strømavtakerens 

plassering på enheten eller på tog med fast eller forhåndsdefinert sammensetning (se nr. 6.2.2.2.15). 

4.2.8.2.9.7.  PLASSERING AV STRØMAVTAKERE (KJØRETØYNIVÅ) 

 Det er tillatt at flere enn én strømavtaker om gangen er i kontakt med kjøreledningsutstyret. 

 Antallet strømavtakere og deres innbyrdes avstand velges ut fra hensynet til kravene til 

strømavtakingsevne som angitt i nr. 4.2.8.2.9.6 ovenfor. 

 Dersom avstanden mellom to etterfølgende strømavtakere på faste eller forhåndsdefinerte 

sammensetninger av den vurderte enheten er mindre enn den avstanden som framgår av nr. 4.2.17 i TSI-

en for energi for konvensjonelle tog, for den valgte avstandstypen for kjøreledningskonstruksjonen, eller 

dersom flere enn to strømavtakere er i kontakt med kjøreledningsutstyret samtidig, skal det påvises ved 

prøving at kravet til kvaliteten på strømavtakingen som er angitt i nr. 4.2.8.2.9.6 ovenfor, er oppfylt for 

strømavtakeren med dårligst yteevne. 

 Den avstandstypen for kjøreledningskonstruksjonen (A, B eller C som angitt i nr. 4.2.17 i TSI-en for 

energi for konvensjonelle tog) som er valgt (og som derfor brukes ved prøving), skal registreres i den 

tekniske dokumentasjonen (se nr. 4.2.12.2). 

4.2.8.2.9.8.  KJØRING GJENNOM FASESKILLE- ELLER SYSTEMSKILLESEKSJONER (KJØRETØYNIVÅ) 

 Togene skal være konstruert for å kunne kjøre fra ett strømforsyningssystem til et annet, og fra én 

faseseksjon til en tilgrensende faseseksjon uten å forbinde de to systemene eller faseskilleseksjonene. 

 Ved kjøring gjennom faseskilleseksjoner skal enhetens energiforbruk kunne senkes til null, som fastsatt i 

nr. 4.2.19 i TSI-en for energi for konvensjonelle tog. Infrastrukturregisteret inneholder informasjon om 

tillatt posisjon for strømavtakere: senket eller hevet (med tillatte strømavtakerplasseringer) ved kjøring 

gjennom systemskille- eller faseskilleseksjoner. 

 Rullende materiell som er konstruert for flere strømforsyningssystemer, skal ved kjøring gjennom 

systemskilleseksjoner automatisk kjenne igjen strømforsyningssystemets spenning ved strømavtakeren. 

4.2.8.2.9.9. ISOLERING AV STRØMAVTAKEREN FRA KJØRETØYET (KJØRETØYNIVÅ) 

 Strømavtakerne skal monteres på en elektrisk enhet på en måte som sikrer at de er isolert mot jord. 

Isolasjonen skal være egnet for alle systemspenninger. 

4.2.8.2.9.10. SENKING AV STRØMAVTAKEREN (KJØRETØYNIVÅ) 

 Elektriske enheter skal være konstruert slik at strømavtakeren kan senkes i løpet av et tidsrom som 

oppfyller kravene i EN 50206-1:2010 nr. 4.7 (3 sekunder), og til en dynamisk isoleringsavstand som er i 

samsvar med tabell 2 i EN 50119:2009, ved at senkingen aktiveres av føreren eller av en 

togstyringsfunksjon (herunder funksjoner for styring, kontroll og signal). Strømavtakeren skal senkes til 

nedsenket posisjon på mindre enn 10 sekunder. 

 Når strømavtakeren senkes, skal hovedeffektbryteren på forhånd være åpnet automatisk. 
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 Dersom en elektrisk enhet er utstyrt med en innretning som automatisk senker strømavtakeren ved feil på 

strømavtakerhodet, skal denne innretningen oppfylle kravene i nr. 4.8 i EN50206-1:2010. 

 Det skal være tillatt å utstyre elektriske enheter med en innretning som automatisk senker strømavtakeren. 

 Hvorvidt det skal være obligatorisk krav å utstyre elektriske enheter som er konstruert for en maksimal 

hastighet på minst 100 km/t, med en innretning som automatisk senker strømavtakeren, er et åpent punkt. 

4.2.8.2.10. E l e k t r i s k  b e s k y t t e l s e  a v  t o g e t  

 Elektriske enheter skal være beskyttet mot interne kortslutninger (fra innsiden av enheten). 

 Hovedeffektbryteren skal være plassert slik at den beskytter høyspenningskretsene om bord, herunder 

eventuelle høyspenningsforbindelser mellom kjøretøyer. Strømavtakeren, hovedeffektbryteren og 

høyspenningsforbindelsen mellom disse skal være plassert på samme kjøretøy. 

 For å forhindre elektriske faremomenter skal all utilsiktet spenningstilførsel unngås; styringen av 

hovedeffektbryteren er en sikkerhetsrelatert funksjon; hvilket sikkerhetsnivå som er påkrevd, er et åpent 

punkt. 

 Elektriske enheter skal være beskyttet mot korte overspenninger, midlertidige overspenninger og høyeste 

feilstrøm. For å oppfylle dette kravet skal samordningen av den elektriske beskyttelsen utformes slik at 

den er i samsvar med kravene angitt i standarden EN 50388:2005 nr. 11 «samordning av beskyttelse»; 

tabell 8 i dette nummer erstattes med vedlegg H til TSI-en for energi for konvensjonelle tog. 

4.2.8.3. T r e k k r a f t s y s t e m e r  m e d  d i e s e l d r i f t  o g  a n n e n  f o r b r e n n i n g s d r i f t  

 Dieselmotorer skal overholde Fellesskapets regelverk for avgasser (sammensetning, grenseverdier). 

4.2.8.4. B e s k y t t e l s e  m o t  e l e k t r i s k  f a r e  

 Rullende materiell og dets strømførende komponenter skal være konstruert slik at tilsiktet og utilsiktet 

kontakt (direkte eller indirekte kontakt) med togpersonale og passasjerer forhindres, både i normale 

tilfeller og i tilfeller hvor det oppstår feil på utstyret. Bestemmelsene beskrevet i standarden 

EN 50153:2002 får anvendelse for å oppfylle dette kravet. 

4.2.9. Førerrom og grensesnitt mellom fører og maskin 

 Kravene angitt i dette nr. 4.2.9 får anvendelse på enheter som er utstyrt med førerrom. 

4.2.9.1. F ø r e r r o m  

4.2.9.1.1. G e n e r e l t  

 Førerrom skal være konstruert slik at en enkelt fører kan kjøre toget. 

 Det høyeste lydnivået som er tillatt i førerrommet, er fastsatt i TSI-en for støy. 

4.2.9.1.2. A v -  o g  p å s t i g n i n g   

4.2.9.1.2.1.  AV- OG PÅSTIGNING UNDER DRIFTSFORHOLD 

 Det skal være adgang til førerrommet fra begge sider av toget fra 200 mm under skinnens overkant. 

 Adgangen kan skje enten direkte utenfra gjennom en utvendig dør på førerrommet, eller gjennom et rom 

(eller område) bak førerrommet. I sistnevnte tilfelle gjelder kravene i dette nummer for utvendige dører i 

dette rommet (eller området) på begge sider av kjøretøyet. 

 Midlene togpersonalet bruker for å stige inn i og ut av førerrommet, som stigtrinn, håndlister og 

dørhåndtak, skal ha passende dimensjoner (helling, bredde, avstand, form) som gjør dem sikre og enkle å 

bruke; de skal være konstruert ut fra ergonomiske kriterier som er tilpasset deres bruk. Stigtrinn skal ikke 

ha skarpe kanter som kan være i veien for togpersonalets sko. 

 Rullende materiell med utvendige atkomstplattformer skal være utstyrt med håndlister og fotlister av 

hensyn til førerens sikkerhet ved innstigning i førerrommet. 

 Førerommets utvendige dører skal åpne seg på en slik måte at de forblir innenfor profilen (som angitt i 

denne TSI-en) i åpen stilling. 

 Førerrommets utvendige dører skal ha en åpning på minst 1 675 × 500 mm ved tilgang via stigtrinn, og 

minst 1 750 × 500 mm ved tilgang fra gulvnivå. 
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 Innvendige dører som brukes av togpersonalet for å få adgang til førerrommet, skal ha en åpning på minst 

1 700 × 430 mm. 

 Førerrommet og dets innganger skal være konstruert slik at togpersonalet kan forhindre uvedkommende 

fra å få adgang, uansett om noen befinner seg i førerrommet eller ikke, og slik at en person i førerrommet 

kan gå ut av førerrommet uten å bruke verktøy eller nøkkel. 

 Det skal være mulig å komme seg inn i førerrommet uten at det finnes energiforsyning om bord. 

Førerrommets utvendige dører skal ikke kunne åpnes utilsiktet. 

4.2.9.1.2.2.  NØDUTGANGER FRA FØRERROMMET 

 I en nødssituasjon skal togpersonalet kunne evakueres fra førerrommet og redningstjenesten få tilgang til 

førerrommet på begge sider av førerrommet ved å bruke en av følgende typer nødutganger: utvendige 

dører (se nr. 4.2.9.1.2.1 ovenfor) eller sidevinduer eller nødluker. 

 I alle tilfeller skal nødutgangene ha en fri åpning på minst 2 000 cm2 med et innvendig mål på minst 

400 mm for at innestengte personer skal kunne slippes ut. 

 Førerrom som er plassert helt foran, skal ha minst én innvendig utgang; denne utgangen skal gi adgang til 

et område med en lengde på minst 2 m, en fri høyde på minst 1 700 mm og en bredde på minst 430 mm, 

og gulvet skal være fritt for hindringer; dette området skal være plassert om bord i enheten og kan være et 

innvendig område eller et område med åpning mot utsiden. 

4.2.9.1.3. S i k t  u t  

4.2.9.1.3.1. SIKT FRAMOVER 

 Førerrommet skal være konstruert slik at føreren fra sittende kjørestilling og under de forholdene som er 

angitt i vedlegg F, har klar og uhindret sikt til faste signaler både til høyre og til venstre på et rett spor og i 

kurver med en radius på 300 m eller mer. 

 Kravene ovenfor skal også være oppfylt fra stående kjørestilling under de forholdene som er angitt i 

vedlegg F, i lokomotiver og styrevogner som er beregnet brukt i en togsammensetning med et lokomotiv. 

 I lokomotiver med sentrale førerrom og i arbeidskjøretøyer kan dette kravet oppfylles ved at føreren 

tillates å veksle mellom flere forskjellige posisjoner i førerrommet for å kunne se lave signaler; kravet 

behøver ikke oppfylles fra sittende kjørestilling. 

4.2.9.1.3.2. SIKT BAKOVER OG TIL SIDEN 

 Førerrommet skal være konstruert slik at føreren har sikt bakover på begge sider av toget ved stillstand og 

samtidig kan betjene nødbremsen. Dette kravet kan oppfylles ved hjelp av en av følgende midler: åpne 

sidevinduer eller paneler på hver side av førerrommet, utvendige speil, kamerasystem. 

 Dersom sidevinduer eller paneler åpnes, skal åpningen være stor nok til at føreren kan stikke ut hodet. 

4.2.9.1.4. I n n v e n d i g  u t f o r m i n g  

 Den innvendige utformingen av førerrommet skal ta hensyn til førerens antropometriske mål som angitt i 

vedlegg E. 

 Personalets bevegelsesfrihet i førerrommet skal ikke begrenses av hindringer. 

 Det skal ikke være trinn på den delen av førerrommets gulv som tilsvarer førerens arbeidsområde 

(inngangen til førerrommet ikke medregnet). 

 Den innvendige utformingen skal muliggjøre både sittende og stående kjørestilling i lokomotiver og 

styrevogner som er beregnet brukt i en togsammensetning med et lokomotiv. 

 Førerrommet skal være utstyrt med minst ett førersete (se nr. 4.2.9.1.5) og dessuten med et foroverrettet 

sete, som ikke anses som en kjørestilling, til eventuelt medfølgende personale. 
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4.2.9.1.5. F ø r e r s e t e  

 Førersetet skal være utformet slik at føreren kan utføre alle normale kjørefunksjoner sittende, idet det tas 

hensyn til førerens antropometriske mål som angitt i vedlegg E. Setet skal gi føreren mulighet til å sitte i 

en fysiologisk korrekt stilling. 

 Føreren skal kunne stille inn setet slik at øynene kommer i den posisjonen som er nødvendig for å ha sikt 

ut, som angitt i nr. 4.2.9.1.3.1. 

 Setet skal ikke være til hinder for at føreren kan flykte i en nødssituasjon. 

 Ergonomiske aspekter og helseaspekter skal tas hensyn til ved utformingen av setet, dets montering og 

førerens bruk av det. 

 I lokomotiver og styrevogner som skal brukes i en togsammensetning med et lokomotiv, skal førersetet 

monteres slik at det går an å stille det inn for frigjøre nødvendig plass for stående kjørestilling. 

4.2.9.1.6. F ø r e r p u l t  –  e r g o n o m i  

 Førerpulten og dens driftsutstyr og betjeningsinnretninger skal være utformet slik at føreren i den oftest 

brukte kjørestillingen kan innta en normal kroppsholdning, uten at bevegelsesfriheten hindres, idet det tas 

hensyn til førerens antropometriske mål som angitt i vedlegg E. 

 For at føreren skal kunne lese de nødvendige papirdokumentene under kjøring, skal det på førerpulten 

foran førersetet være et leseområde som er minst 30 cm bredt og 21 cm høyt. 

 Drifts- og betjeningsinnretninger skal være tydelig merket, slik at føreren kan gjenkjenne dem. 

 Dersom trekk- og/eller bremsekraften styres av en spak (kombinert spak eller separate spaker), skal 

«trekkraften» øke når spaken skyves forover, og «bremsekraften» øke når spaken trekkes mot føreren. 

 Dersom spaken har en innstilling for nødbremsing, skal det være enkelt å skille denne fra spakens andre 

innstillinger. 

4.2.9.1.7. K l i m a a n l e g g  o g  l u f t k v a l i t e t  

 Luften i førerrommet skal skiftes ut for å holde CO2-konsentrasjonen på de nivåene som er angitt i 

nr. 4.2.5.9 i denne TSI-en. 

 Klimaanlegget skal ikke forårsake luftstrømmer mot førerens hode og skuldre i sittende stilling (som 

angitt i nr. 4.2.9.1.3) som har en lufthastighet som overstiger den fastsatte grenseverdien for et godt 

arbeidsmiljø. 

4.2.9.1.8. I n n v e n d i g  b e l y s n i n g  

 Førerrommets belysning generelt skal kunne styres av føreren i alle normale driftstilstander for det 

rullende materiellet (herunder «avslått»). Lysstyrken skal være over 75 lux ved førerpulten. 

 En uavhengig belysning av førerpultens leseområde skal kunne styres av føreren og stilles inn til en verdi 

på mer enn 150 lux. 

 Dersom det finnes instrumentbelysning, skal den være uavhengig av den generelle belysningen, og skal 

kunne justeres. 

 For å forhindre farlig forveksling med driftssignaler utenfra er ingen grønne lamper eller grønn belysning 

tillatt i førerrommet, bortsett fra eksisterende signalsystemer av klasse B (som angitt i TSI-en for styring, 

kontroll og signal for konvensjonelle tog). 

4.2.9.2. F r o n t r u t e  

4.2.9.2.1. M e k a n i s k e  e g e n s k a p e r  

 Vinduenes mål, plassering, form og overflatebehandling (herunder vedlikehold) skal ikke være til hinder 

for førerens sikt ut (som angitt i nr. 4.2.9.1.3.1), og skal lette framføringen av toget. 

 Frontrutene i førerromet skal kunne motstå slag fra prosjektiler som angitt i nr. 4.2.7 i standarden 

EN 15152:2007, og de skal kunne motstå splintring som angitt i nr. 4.2.9 i standarden EN 15152:2007. 
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4.2.9.2.2. O p t i s k e  e g e n s k a p e r  

 Frontrutene i førerrommet skal ha en optisk kvalitet som ikke endrer skiltenes utseende (form og farge) 

under noen driftsforhold (også f.eks. når frontruten varmes opp for å forhindre dugging og ising). 

 Vinkelen mellom primær- og sekundærbilder skal være som angitt i nr. 4.2.2 i EN 15152:2007. 

 Tillatt optisk forvrengning av sikten skal være som angitt i nr. 4.2.3 i EN 15152:2007. 

 Nedsatt sikt skal være som angitt i nr. 4.2.4 i EN 15152:2007. 

 Lystransmisjon skal være som angitt i nr. 4.2.5 i EN 15152:2007. 

 Kromatisitet skal være som angitt i nr. 4.2.6 i EN 15152:2007. 

4.2.9.2.3. U t s t y r  

 Frontruten skal ha innretninger for avising, avdugging og utvendig rengjøring som føreren kan betjene. 

 Plasseringen, typen og kvaliteten på innretninger for rengjøring av frontruten og bedring av sikten skal 

sikre at føreren har god sikt ut under de fleste vær- og driftsforhold, og skal ikke være til hinder for 

førerens sikt ut. 

 Det skal finnes beskyttelse mot solen, uten at førerens sikt til utvendige skilter, signaler og andre visuelle 

opplysninger begrenses når beskyttelsen er stuet bort. 

4.2.9.3. G r e n s e s n i t t  m e l l o m  l o k o m o t i v f ø r e r  o g  m a s k i n  

4.2.9.3.1. K o n t r o l l  a v  l o k o m o t i v f ø r e r e n s  a k t i v i t e t  

 Førerrommet skal være utstyrt med en innretning som overvåker førerens aktivitet, og som automatisk 

stopper toget dersom det detekteres at føreren er inaktiv. 

 Spesifikasjon av innretningen for overvåking av førerens aktivitet (og detektering av inaktivitet): 

 Førerens aktivitet skal overvåkes når toget er i kjørekonfigurasjon og beveger seg (hastighetsgrensen for 

detektering av bevegelse er lav); denne overvåkingen skal skje ved kontroll av førerens bruk av bestemte 

innretninger (pedal, trykknapper, sensorer osv.) og/eller førerens bruk av systemet for togstyring og 

togovervåking. 

 Dersom det i løpet av et tidsrom på X sekunder ikke registreres aktivitet, skal det utløses et signal om at 

føreren er inaktiv. 

 Systemet skal ha mulighet for innstilling (på verksted, ved vedlikehold) av tidsrommet X til mellom 5 og 

60 sekunder. 

 Dersom samme aktivitet registreres fortløpende i et tidsrom som er lengre enn høyst 60 sekunder, skal det 

også utløses et signal om at føreren er inaktiv. 

 Før det utløses et signal om at føreren er inaktiv, skal føreren få et varsel, slik at det er mulig for føreren å 

reagere og nullstille systemet. 

 Detektering av at føreren er inaktiv er en sikkerhetsrelatert funksjon; hvilket sikkerhetsnivå som er 

påkrevd, er et åpent punkt. 

 Systemet skal ha meldingen «inaktiv fører» tilgjengelig for samvirking med andre systemer (f.eks. 

radiosystemet). 

 Spesifikasjon av tiltak som utløses på tognivå ved detektering av at føreren er inaktiv: 

 Dersom føreren er inaktiv når toget er i kjørekonfigurasjon og beveger seg (hastighetsgrensen for 

detektering av bevegelse er en lav), skal det føre til full driftsbremsing eller nødbremsing av toget. 
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 Dersom full driftsbrems aktiveres, skal den faktiske aktiveringen være automatisk styrt, og dersom 

driftsbremsen ikke aktiveres, skal nødbremsen aktiveres. 

 Merknad: Det tillates at funksjonen som beskrives i dette nummer, oppfylles gjennom delsystemet 

«Styring, kontroll og signal». 

 Det tillates også å installere et system med et fast tidsrom X (ingen innstilling mulig), forutsatt at 

tidsrommet X ligger mellom 5 og 60 sekunder. En medlemsstat kan av sikkerhetsgrunner be om et lengste 

fast tidsrom, men den kan ikke utelukke et jernbaneforetak som bruker et lengre tidsrom Z (innenfor det 

spesifiserte området), med mindre medlemsstaten kan påvise at det nasjonale sikkerhetsnivået settes i 

fare. 

4.2.9.3.2. H a s t i g h e t s v i s n i n g  

 Denne funksjonen og den tilsvarende samsvarsvurderingen er angitt i TSI-en for styring, kontroll og 

signal for konvensjonelle tog. 

4.2.9.3.3. V i s n i n g s e n h e t e r  o g  s k j e r m e r  f o r  f ø r e r  

 Funksjonskravene til den informasjonen og de kommandoene som gis i førerrommet, er spesifisert 

sammen med andre krav til hver funksjon i det nummer som beskriver den bestemte funksjonen. Det 

samme gjelder informasjon og kommandoer som kan gis ved hjelp av visningsenheter og skjermer. 

 ERTMS-informasjon og -kommandoer, herunder dem som gis på en visningsenhet, er angitt i TSI-en for 

styring, kontroll og signalering for konvensjonelle tog. 

 For funksjoner som omfattes av denne TSI-ens virkeområde, skal informasjon eller kommandoer som 

brukes av føreren for å styre og kontrollere toget, og som gis ved hjelp av visningsenheter eller skjermer, 

utformes slik at det muliggjør riktig bruk og reaksjon fra førerens side. 

4.2.9.3.4. B e t j e n i n g s i n n r e t n i n g e r  o g  i n d i k a t o r e r  

 Funksjonskravene er angitt sammen med andre krav som gjelder for en bestemt funksjon, i det nummer 

der funksjonen beskrives. 

 Alle indikatorlamper skal utformes slik at de kan avleses korrekt ved naturlig og kunstig belysning, 

herunder indirekte belysning. 

 Eventuelle lysreflekser fra lysende indikatorer og knapper i rutene på førerrommet skal ikke forstyrre 

sikten for føreren i den normale kjørestillingen. 

 For å forhindre farlig forveksling med driftssignaler utenfra er ingen grønne lamper eller grønn belysning 

tillatt i førerrommet, bortsett fra eksisterende signalsystemer av klasse B (i samsvar med TSI-en for 

styring, kontroll og signal for konvensjonelle tog). 

 Hørbar informasjon som generes av utstyr om bord i toget, og som skal kunne høres av føreren i 

førerrommet, skal være minst 6 dB(A) over det gjennomsnittlige støynivået i førerrommet, målt som 

angitt i TSI-en for støy. 

4.2.9.3.5. M e r k i n g  

 Følgende opplysninger skal være synlige i førerrommet: 

– maksimal hastighet (Vmax), 

– det rullende materiellets identifikasjonsnummer (trekkraftkjøretøyets nummer), 

– plassering av bærbart utstyr (f.eks. selvredningsinnretning, signaler), 

– nødutgang. 

 Det skal brukes harmoniserte piktogrammer til merking av betjeningsinnretninger og indikatorer i 

førerrommet. 

4.2.9.3.6. B a k k e b a s e r t  f j e r n k o n t r o l l f u n k s j o n  

 Dersom enheten kan styres fra bakken med en fjernkontrollfunksjon under skifting av gods, skal denne 

funksjonen være konstruert slik at føreren kan styre togets bevegelser på en sikker måte og unngå feil. 

 Denne funksjonen er angitt som sikkerhetsrelatert. 

 Konstruksjonen av fjernkontrollfunksjonen, herunder sikkerhetsaspekter, skal vurderes i samsvar med 

anerkjente standarder. 
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4.2.9.4. V e r k t ø y  o g  b æ r b a r t  u t s t y r  o m  b o r d  

 I eller i nærheten av førerrommet skal det finnes en plass til oppbevaring av følgende utstyr, i tilfelle 

føreren får bruk for det i en nødssituasjon: 

– lommelykt med rødt og hvitt lys, 

– kortslutningsutstyr for sporstrømkretser, 

– bremsesko dersom parkeringsbremsens bremsevirkning ikke er tilstrekkelig på spor med fall (se 

nr. 4.2.4.5.5 «Parkeringsbrems»), 

– et brannslokkingsapparat i samsvar med nr. 4.2.7.2.3.2 i TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog, 

– på bemannede trekkenheter i godstog: et åndedrettsvern, som angitt i TSI-en for sikkerhet i 

jernbanetunneler (se nr. 4.7.1 i TSI-en for sikkerhet i jernbanetunneler). 

4.2.9.5. O p p b e v a r i n g s p l a s s  t i l  p e r s o n a l e t s  p e r s o n l i g e  e i e n d e l e r  

 Alle førerrom skal være utstyrt med: 

– to kleskroker eller en nisje med en klesstang, 

– plass til oppbevaring av en koffert eller bag med målene 300 mm x 400 mm x 400 mm. 

4.2.9.6. F e r d s s k r i v e r  

 Listen over opplysninger som skal registreres, skal angis i TSI-en for drift og trafikkstyring, idet det tas 

hensyn listen over opplysninger som er angitt i TSI-en for styring, kontroll og signal for konvensjonelle 

tog, samt pågående undersøkelser av behovet til undersøkelsesorganer som har ansvar for 

ulykkesrapportering. 

 Måten disse opplysningene skal registreres på, ligger innenfor denne TSI-ens virkeområde; i påvente av 

en fastsettelse av listen over opplysninger som skal registreres, er spesifikasjonen av ferdsskriveren et 

åpent punkt. 

4.2.10. Brannsikkerhet og evakuering 

4.2.10.1. G e n e r e l t  o g  k a t e g o r i s e r i n g  

 Dette nummer får anvendelse på alle enheter. 

 Rullende materiell som er beregnet på trafikk på det transeuropeiske nettet for konvensjonelle tog, skal 

være konstruert slik at det beskytter passasjerer og personale om bord ved fare, f.eks. brann ved på toget, 

og slik at evakuering og redning kan skje på en effektiv måte i en nødssituasjon. Dette anses å være 

oppfylt dersom det er samsvar med kravene i denne TSI-en. 

 Kompatibiliteten mellom kategoriene av rullende materiell og drift i tunneler er fastsatt i TSI-en for 

sikkerhet i jernbanetunneler. 

 Konstruksjonens brannsikkerhetskategori skal føres i registeret over rullende materiell angitt i nr. 4.8 i 

denne TSI-en. 

4.2.10.1.1. K r a v  t i l  a l l e  e n h e t e r ,  m e d  u n n t a k  a v  g o d s l o k o m o t i v e r  o g  a r b e i d s k j ø r e t ø y e r  

 Kategori A: 

 Rullende materiell skal minst oppfylle: 

– kravene til rullende materiell i kategori A som angitt i TSI-en for sikkerhet i jernbanetunneler, og 

– kravene i nr. 4.2.10.2- 4.2.10.4 i denne TSI-en. 

 Rullende materiell i kategori A er den laveste kategorien av rullende materiell som drives på 

infrastrukturen for det transeuropeiske nettet. 

 Kompatibiliteten mellom rullende materiell i kategori A og banestrekninger med en lengde på inntil 5 km 

der det er farlig å stige av toget, annet enn i tunneler (f.eks. opphøyde strekninger, jernbanefyllinger, 

grøfter osv.), omfattes av denne TSI-en. 

 Kategori B: 

 Rullende materiell i kategori B skal oppfylle: 

– alle kravene til rullende materiell i kategori A, og 
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– kravene til rullende materiell i kategori B som angitt i TSI-en for sikkerhet i jernbanetunneler, og 

– kravene i nr. 4.2.10.5 i denne TSI-en. 

 Rullende materiell i kategori B er konstruert for drift på alle deler av infrastrukturen for det 

transeuropeiske nettet (herunder lange tunneler og lange opphøyde strekninger). 

4.2.10.1.2. K r a v  t i l  g o d s l o k o m o t i v e r  o g  a r b e i d s k j ø r e t ø y e r  

Godslokomotiver skal oppfylle kravene i: 

– de numrene i TSI-en for sikkerhet i jernbanetunneler som gjelder for godslokomotiver (herunder de 

numre som gjelder for rullende materiell generelt), og 

– nr. 4.2.10.2 Materialkrav og nr. 4.2.10.3 Særlige tiltak for brannfarlige væsker, i denne TSI-en. 

Arbeidskjøretøyer skal oppfylle kravene i: 

– følgende numre i TSI-en for sikkerhet i jernbanetunneler: nr. 4.2.5.1 Materialegenskaper for rullende 

materiell, nr. 4.2.5.6 Branndetektorer om bord og nr. 4.2.5.7 Kommunikasjonsmidler i tog, 

– nr. 4.2.10.2 Materialkrav og nr. 4.2.10.3 Særlige tiltak for brannfarlige væsker i denne TSI-en. 

4.2.10.1.3. K r a v  s o m  e r  s p e s i f i s e r t  i  T S I - e n  f o r  s i k k e r h e t  i  j e r n b a n e t u n n e l e r  

 Følgende liste gir en oversikt over de grunnleggende parametrene som dekkes av TSI-en for sikkerhet i 

jernbanetunneler, og som har betydning for rullende materiell innenfor denne TSI-ens virkeområde 

(merknad: Ikke alle parametrer har betydning for alle typer enheter som omfattes av denne TSI-en): 

4.2.5.1.  Materialegenskaper for rullende materiell (1) 

4.2.5.2.  Brannslokkingsapparater for rullende materiell for passasjertrafikk 

4.2.5.3.  Brannsikring av godstog 

4.2.5.4.  Brannskiller for rullende materiell for passasjertrafikk (1) 

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

bord 

4.2.5.6.  Branndetektorer om bord 

4.2.5.7.  Kommunikasjonsmidler i tog (2) 

4.2.5.8.  Overstyring av nødbrems (2) 

4.2.5.9.  Nødbelysningssystem i toget 

4.2.5.10.  Avstenging av klimaanlegg i toget 

4.2.5.11.  Rømningsveier i rullende materiell for passasjertrafikk (1) 

4.2.5.12.  Informasjon og adgang for redningstjenester 

 Numre som er merket med (1), berøres av innholdet i nr. 4.2.10 i denne TSI-en. 

 Ettersom denne TSI-en på noen punkter avviker fra TSI-en for sikkerhet i jernbanetunneler, får TSI-ene 

anvendelse som følger: 

– Nr. 4.2.5.1 i TSI-en for sikkerhet i jernbanetunneler (Materialegenskaper for rullende materiell) 

suppleres med nr. 4.2.10.2 (Materialkrav) i denne TSI-en for konvensjonelt rullende materiell. 

– Nr. 4.2.5.4 i TSI-en for sikkerhet i jernbanetunneler (Brannskiller for rullende materiell for 

passasjertrafikk) suppleres med nr. 4.2.10.5 (Brannskiller) i denne TSI-en for konvensjonelt rullende 

materiell. 
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– Nr. 4.2.5.11.1 i TSI-en for sikkerhet i jernbanetunneler (Nødutganger for passasjerer) suppleres med 

nr. 4.2.10.4 (Evakuering av passasjerer) i denne TSI-en for konvensjonelt rullende materiell. 

 De numrene som er merket med (2), berøres av innholdet i nr. 4.2.5 i denne TSI-en (se nr. 4.2.5 for 

nærmere opplysninger). 

4.2.10.2. M a t e r i a l k r a v  

 Dette nummer supplerer nr. 4.2.5.1, Materialegenskaper for rullende materiell, i TSI-en for sikkerhet i 

jernbanetunneler, når det gjelder konvensjonelt rullende materiell. 

 I tillegg til bestemmelsene i TSI-en for sikkerhet i jernbanetunneler (med henvisning til TSI-en for 

rullende materiell for høyhastighetstog), og i påvente av offentliggjøringen av EN 45545-2, kan kravene 

til hvordan materialene oppfører seg ved brann, og valget av komponenter også oppfylles ved kontroll av 

samsvar i samsvar med TS 45545-2:2009, idet det tas hensyn til den relevante driftskategorien som angitt 

i TS 45545-1:2009. 

4.2.10.3. S æ r l i g e  t i l t a k  f o r  b r a n n f a r l i g e  v æ s k e r   

 Jernbanekjøretøyer skal være utstyrt med innretninger som forhindrer utbrudd og spredning av brann på 

grunn av utslipp av brennbare væsker eller gasser. 

4.2.10.4. E v a k u e r i n g  a v  p a s s a s j e r e r   

 Dette nummer erstatter nr. 4.2.5.11.1, Nødutganger for passasjerer, i TSI-en for sikkerhet i 

jernbanetunneler, når det gjelder konvensjonelt rullende materiell. 

 Definisjoner og forklaringer 

 Nødutgang: innretning på toget som gjør det mulig for personer å forlate toget i en nødssituasjon. En 

utvendig dør for passasjerer er en bestemt type nødutgang. 

 Gjennomgangsvei: et område i toget langs togets lengdeakse som det er mulig å gå inn i og ut av fra 

forskjellige sider, og som ikke begrenser passasjerenes og personalets bevegelser. Innvendige dører som 

ikke kan låses, anses ikke å begrense passasjerenes og personalets bevegelser. 

 Passasjerområde: et område som passasjerene har tilgang til uten særskilt tillatelse. 

 Kupé: passasjerområde eller personalområde som ikke kan brukes som gjennomgangsvei for passasjerer 

eller personale. 

 Krav 

 Det skal finnes nødutganger, og de skal være merket. 

 En nødutgang skal kunne åpnes fra innsiden av toget av en passasjer. 

 Alle nødutganger skal i åpen tilstand ha en åpning som er stor nok til at personer kan komme ut. Dette 

kravet anses som oppfylt når den åpne nødutgangen har en rektangulær fri åpning på minst 700 mm 

x 550 mm. 

 Seter og andre fasiliteter for passasjerene (bord, seng osv.) kan være plassert på veien mot en nødutgang 

dersom de ikke forhindrer bruken av nødutgangen og ikke sperrer den frie åpningen som definert ovenfor. 

 Alle utvendige passasjerdører skal være utstyrt med nødåpningsinnretninger som gjør det mulig å bruke 

dem som nødutganger. 

 Fra ethvert sted på en gjennomgangsvei skal det ikke være mer enn 16 m til en utvendig dør, målt langs 

kjøretøyets lengdeakse; sove- og spisevogner er unntatt fra dette kravet. 

 I spisevogner skal det fra ethvert sted ikke være mer enn 16 m til en nødutgang, målt langs kjøretøyets 

lengdeakse. 

 I sovevogner skal hver sovekupé ha en nødutgang. 
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 Med unntak av toaletter og bagasjeområder skal ikke noe sted i en passasjerkupé være mer enn 6 m fra en 

nødutgang, målt langs kjøretøyets lengdeakse. Nødutganger fra passasjerkupeer skal ha 

tilleggsinnretninger som letter sikker og rask evakuering dersom avstanden fra nødutgangens laveste 

punkt til skinnens toppkant er større enn 1,8 m. 

 Alle kjøretøyer som er konstruert for å romme inntil 40 passasjerer, skal ha minst to nødutganger. 

 Alle kjøretøyer som er konstruert for å romme mer enn 40 passasjerer, skal ha minst tre nødutganger. 

 Alle kjøretøyer som er beregnet på transport av passasjerer, skal ha minst én nødutgang på hver side av 

kjøretøyet. 

4.2.10.5. B r a n n s k i l l e r  

 Dette nummer supplerer nr. 4.2.5.4, Brannskiller for rullende materiell for passasjertrafikk, i TSI-en for 

sikkerhet i jernbanetunneler, når det gjelder konvensjonelt rullende materiell. 

 I tillegg til bestemmelsene i TSI-en for sikkerhet i jernbanetunneler kan kravet for rullende materiell i 

brannsikkerhetskategori B om «skillevegger på tvers av hele kjøretøyets bredde i passasjer-

/personalområder» oppfylles gjennom forebyggende tiltak for å forhindre spredning av brann. 

 Dersom forebyggende tiltak for å forhindre spredning av brann brukes i stedet for skillevegger på tvers av 

hele kjøretøyets bredde, skal det påvises: 

– at de i minst 15 minutter etter at en brann har oppstått, sikrer at brann og røyk ikke sprer seg i farlige 

konsentrasjoner lenger enn 28 m i passasjer-/personalområder inne i en enhet, 

– at de er montert i alle kjøretøyer i enheten som er beregnet på å transportere passasjerer og/eller 

personale, 

– at de i minst 15 minutter gir samme sikkerhetsnivå for personer om bord som skillevegger på tvers av 

hele kjøretøyets bredde, hvilket prøves i samsvar med kravene i EN 1363-1:1999 om prøving av 

skillevegger og under antakelse av at brannen kan oppstå på begge sider av skilleveggen. 

 Dersom de forebyggende tiltakene for å forhindre spredning av brann avhenger av at systemer, 

komponenter eller funksjoner er pålitelige og tilgjengelige, skal disses sikkerhetsnivå tas i betraktning ved 

påvisningen; i så fall er det et åpent punkt hvilket overordnet sikkerhetsnivå som skal overholdes. 

4.2.11. Vedlikehold 

4.2.11.1. G e n e r e l t  

 Vedlikehold og mindre reparasjoner som er nødvendige for å sørge for sikker drift mellom større 

vedlikeholdsinngrep, skal kunne utføres når toget står hensatt på andre steder enn sitt vanlige 

vedlikeholdsverksted. 

 Denne delen inneholder krav til bestemmelser i forbindelse med vedlikehold av tog som er i drift eller står 

hensatt på et jernbanenett. De fleste av disse bestemmelsene har som formål å sikre at det rullende 

materiellet har det utstyret som er nødvendig for å oppfylle bestemmelsene i de øvrige delene av denne 

TSI-en og TSI-en for infrastruktur. 

4.2.11.2. U t v e n d i g  r e n g j ø r i n g  a v  t o g  

4.2.11.2.1. R e n g j ø r i n g  a v  f ø r e r r o m m e t s  f r o n t r u t e  

 Får anvendelse på: alle enheter som er utstyrt med førerrom. 

 Frontrutene i førerrommet skal kunne rengjøres utenfra uten at komponenter eller kledning må 

demonteres. 

4.2.11.2.2. U t v e n d i g  r e n g j ø r i n g  v e d  h j e l p  a v  e t  v a s k e a n l e g g  

 Hastigheten på tog som skal vaskes utvendig i et vaskeanlegg på et plant spor, skal kunne styres til 

mellom 2 og 5 km/t. 

 Dette kravet har til formål å sikre kompatibilitet med vaskeanlegg. 

4.2.11.3. T o a l e t t ø m m i n g s a n l e g g  

 Får anvendelse på: enheter som er utstyrt med lukket toalettank. 

 Grensesnitt mot tømmingsanlegg: Bestemmelsene i nr. 4.2.9.3 i TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog får anvendelse. 
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4.2.11.4. U t s t y r  f o r  p å f y l l  a v  v a n n  

 Får anvendelse på: alle enheter som er utstyrt med vannkraner. 

 Det vannet som leveres til toget på samtrafikknettet, anses å være drikkevann i samsvar med 

direktiv 98/83/EF, som angitt i nr. 4.2.13.3 i TSI-en for infrastruktur for konvensjonelle tog, fram til det 

punktet der vannet fylles på det rullende materiellet. 

 Tanken i toget skal ikke forårsake ytterligere helserisiko for mennesker utover dem som er forbundet med 

oppbevaringen av det vannet som er fylt på i samsvar med bestemmelsene ovenfor. 

 Dette kravet anses å være oppfylt ved vurdering av materialet i og kvaliteten på rørledninger og 

forseglinger. Materialene skal være egnet for frakt og oppbevaring av drikkevann. 

4.2.11.5. G r e n s e s n i t t  f o r  p å f y l l  a v  v a n n  

 Får anvendelse på: alle enheter som er utstyrt med grensesnitt for påfyll av vann. 

 Bestemmelsene i nr. 4.2.9.5.2 i TSI-en for rullende materiell for høyhastighetstog får anvendelse på 

«påfyllingstilslutning for vanntanker». 

4.2.11.6. S æ r s k i l t e  k r a v  t i l  h e n s e t t i n g  a v  t o g  

 Får anvendelse på alle enheter. 

 Forskjellige funksjonsnivåer: Bestemmelsene i nr. 4.2.9.7 i TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog får anvendelse på rullende materiell for konvensjonelle tog. 

 Dersom en enhet er utstyrt med en strømkilde som skal brukes når enheten står hensatt, skal den være 

kompatibel med minst ett av følgende strømforsyningssystemer: 

– strømforsyningens kjøreledning (se nr. 4.2.8.2.9, «Krav knyttet til strømavtaker»), 

– strømforsyningsledning av typen UIC 552 til tog (1 kV vekselstrøm, 1,5 kV vekselstrøm/likestrøm, 

3 kV likestrøm), 

– lokal ekstern hjelpestrømforsyning: dette er et åpent punkt. 

4.2.11.7. U t s t y r  f o r  p å f y l l  a v  d r i v s t o f f  

 Får anvendelse på enheter som er utstyrt med et system for påfyll av drivstoff. 

 Rullende materiell er utstyrt med et system for påfyll av drivstoff, f.eks. tog som kjører på diesel, skal 

oppfylle kravene i UIC 627-2:juli 1980 paragraf 1. 

 Merknad: Dette kravet vil bli underlagt en EN-standard som for tiden er under utarbeiding. 

 Åpent punkt: Innsprøytningsdyser for andre typer drivstoff (biodrivstoff, CNG osv.). 

4.2.12. Dokumentasjon for drift og vedlikehold 

 Kravene angitt i dette nr. 4.2.12 får anvendelse på alle enheter. 

4.2.12.1. G e n e r e l t  

 I dette nr. 4.2.12 i TSI-en beskrives den dokumentasjonen som kreves i nr. 4 annet ledd i vedlegg VI til 

direktiv 2008/57/EF (nummer med overskriften «Teknisk dokumentasjon»): 

«– for andre delsystemer: helhetlige og detaljerte tegninger som svarer til utførelsen, elektriske og 

hydrauliske diagrammer, styrekretsskjemaer, beskrivelser av databehandlingssystemer og 

automatiske systemer, drifts- og vedlikeholdshåndbøker osv.,» 

 Denne dokumentasjonen, som er en del av de tekniske dataene, samles av det meldte organet og skal 

følge med EF-verifiseringserklæringen. 

 Denne dokumentasjonen, som er en del av de tekniske dataene, inngis til søkeren og oppbevares av 

søkeren i delsystemets hele levetid. 

 Den dokumentasjonen som kreves, er knyttet til de grunnleggende parametrene som er angitt i denne TSI-

en. Dens innhold er beskrevet i numrene nedenfor. 
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4.2.12.2. G e n e r e l l  d o k u m e n t a s j o n  

 Det skal gis følgende dokumentasjon med beskrivelse av det rullende materiellet: 

– helhetlige tegninger, 

– elektriske, pneumatiske og hydrauliske diagrammer, styrekretsskjemaer som er nødvendige for å 

forklare de berørte systemenes funksjon og drift, 

– beskrivelse av databaserte systemer om bord, herunder en beskrivelse av deres funksjoner, angivelse 

av grensesnitt og databehandling og protokoller, 

– vektfordeling og de hypoteser som ligger til grunn for de forutsatte belastningsforholdene, som fastsatt 

i nr. 4.2.2.10, 

– aksellast og akselavstand, som fastsatt i nr. 4.2.3.2, 

– prøvingsrapport om dynamiske egenskaper under kjøring, herunder registrering av kvaliteten på det 

sporet prøvingen er utført på, som fastsatt i nr. 4.2.3.4.2, 

– den hypotesen som legges til grunn for vurderingen av hvilke belastninger som skyldes boggiens 

kjøring, som fastsatt i nr. 4.2.3.5.1, 

– bremsevirkning, som fastsatt i nr. 4.2.4.5, 

– forekomsten og typen av toaletter i en enhet, spylemediets egenskaper dersom det ikke er rent vann, 

typen behandlingssystem for utsluppet vann og de standardene som samsvar er vurdert i forhold til, 

som angitt i nr. 4.2.5.1, 

– bestemmelser som er truffet i forbindelse med det valgte området for miljøparametrer, dersom det 

avviker fra det nominelle, som angitt i nr. 4.2.6, 

– trekkraftytelse, som angitt i nr. 4.2.8.1.1, 

– hypoteser og data som som er tatt i betraktning i kompatibilitetsundersøkelsen av 

vekselstrømsystemer, som angitt i nr. 4.2.8.2.7, 

– antallet strømavtakere som er i kontakt med kjøreledningsutstyret samtidig, avstanden mellom dem og 

den avstandstypen for kjøreledningskonstruksjonen (A, B eller C) som er brukt under 

vurderingsprøvingene, som angitt i nr. 4.2.8.2.9.7. 

4.2.12.3. D o k u m e n t a s j o n  k n y t t e t  t i l  v e d l i k e h o l d  

 Vedlikehold omfatter en rekke aktiviteter som skal opprettholde eller gjenopprette tilstanden til en 

funksjonell enhet, slik at den kan ivareta sin funksjon og dermed sikre at sikkerhetssystemene fortsetter å 

være intakte, og at gjeldende standarder følges (definisjon i samsvar med standarden EN 13306). 

 Det skal gis følgende opplysninger, som er nødvendige for å utføre vedlikehold på rullende materiell: 

– Dokumentasjon med begrunnelse av vedlikeholdets utforming: Forklarer hvordan vedlikeholdsarbeidet 

er definert og utformet for å sikre at det rullende materiellets egenskaper forblir innenfor akseptable 

grenser i materialets levetid. 

 Dokumentasjonen skal omfatte inndata som gjør det mulig å fastsette kriteriene for kontroll og 

hyppighet av vedlikeholdsarbeid. 

– Vedlikeholdsdokumentasjon: Forklarer hvordan vedlikeholdsarbeidet skal utføres. 

4.2.12.3.1. D o k u m e n t a s j o n  m e d  b e g r u n n e l s e  a v  v e d l i k e h o l d e t s  u t f o r m i n g  

 Dokumentasjonen med begrunnelse av vedlikeholdets utforming skal inneholde følgende: 

– erfaringer, prinsipper og metoder som er brukt til å utforme vedlikeholdet av enheten, 

– driftsprofil:  grenser for normal bruk av enheten (f.eks. km/måned, klimatiske grenseverdier, godkjente 

typer last osv.), 

– relevante data som er brukt til å utforme vedlikeholdet, og opprinnelsen til disse dataene (gjennom 

erfaring), 
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– prøvinger, undersøkelser og beregninger som er utført for å utforme vedlikeholdet. 

 De resulterende midlene (anlegg, verktøy osv.) som er nødvendige for vedlikeholdet, er beskrevet i 

nr. 4.2.12.3.2, «Vedlikeholdsdokumentasjon». 

4.2.12.3.2. V e d l i k e h o l d s d o k u m e n t a s j o n  

 Vedlikeholdsdokumentasjonen skal beskrive hvordan vedlikeholdsarbeidet skal utføres. 

 Vedlikeholdsarbeid omfatter alt arbeid som er nødvendig, som inspeksjon, overvåking, prøving, måling, 

utskifting, justering og reparasjon. 

 Vedlikeholdsarbeid deles inn i: 

– forebyggende vedlikehold; planlagt og kontrollert, 

– korrigerende vedlikehold. 

Vedlikeholdsdokumentasjonen skal inneholde følgende: 

– Komponenthierarki og funksjonsbeskrivelse: Hierarkiet fastsetter grensene for det rullende materiellet 

ved å liste opp alle elementer i det rullende materiellets konstruksjon i et passende antall atskilte 

nivåer. Det nederste elementet i hierarkiet skal være en utskiftbar enhet. 

– Strømkretsskjemaer, forbindelsesskjemaer og kablingsskjemaer. 

– Reservedelsliste: Reservedelslisten skal inneholde tekniske beskrivelser av reservedelene (utskiftbare 

enheter) og referanser for dem, slik at det er mulig å identifisere og anskaffe de korrekte reservedelene. 

 Listen skal omfatte alle deler som er spesifisert for utskifting på bestemte vilkår, eller alle deler som 

det kan være nødvendig å skifte ut etter en elektrisk eller mekanisk feil, eller alle deler som kan 

forventes å måtte skiftes ut etter tilfeldig skade (f.eks. frontrute). 

 Samtrafikkomponenter skal angis med henvisning til deres samsvarserklæring. 

– Komponenters grenseverdier som ikke skal overskrides under drift, skal være angitt; det er tillatt å 

spesifisere driftsbegrensninger ved driftsforstyrrelser (når grenseverdier nås). 

– Europeiske rettslige forpliktelser: Dersom komponenter eller systemer er underlagt bestemte 

europeiske rettslige forpliktelser, skal disse forpliktelsene føres opp. 

– Et strukturert sett med oppgaver som omfatter de tiltak, prosedyrer og midler som søkeren foreslår skal 

brukes ved utførelsen av vedlikeholdsoppgaven. 

– Beskrivelse av vedlikeholdsarbeidet. 

 Følgende aspekter skal dokumenteres: 

– Instruksjonstegninger om demontering og montering som er nødvendige for korrekt montering og 

demontering av utskiftbare deler. 

– Vedlikeholdskriterier. 

– Kontroller og prøvinger. 

– Verktøy og materialer som er nødvendige for å utføre oppgaven. 

– Forbruksvarer som er nødvendige for å utføre oppgaven. 

– Tiltak og utstyr til beskyttelse av personlig sikkerhet. 
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– Prøvinger og prosedyrer som skal utføres etter hvert vedlikeholdsarbeid, før det rullende materiellet tas 

i bruk igjen. 

– Håndbøker eller innretninger for feilsøking (feildiagnose) for alle rimelig forutsigbare situasjoner; 

dette omfatter funksjons- og systemdiagrammer eller IT-baserte feilsøkingssystemer. 

4.2.12.4. D o k u m e n t a s j o n  k n y t t e t  t i l  d r i f t  

 Den tekniske dokumentasjonen som er nødvendig for å drive enheten, består av: 

– en beskrivelse av driften under normale forhold, herunder enhetens driftsegenskaper og 

driftsbegrensninger (f.eks. konstruksjonsprofil, høyeste konstruksjonshastighet, aksellast og 

bremsevirkning), 

– en beskrivelse av de forskjellige driftsbegrensningene som med rimelighet kan forutses i forbindelse 

med sikkerhetskritiske feil på utstyr eller funksjoner beskrevet i denne TSI-en, sammen med tilhørende 

akseptable grenseverdier og driftsforhold som kan være aktuelle for enheten. 

 Denne tekniske driftsdokumentasjonen skal utgjøre en del av de tekniske dataene. 

4.2.12.5. L ø f t e d i a g r a m  o g  - i n s t r u k s e r  

 Dokumentasjonen skal inneholde: 

– en beskrivelse av prosedyrene for heving og løfting og tilhørende instruksjoner, 

– en beskrivelse av grensesnitt for heving og løfting. 

4.2.12.6. B e s k r i v e l s e r  k n y t t e t  t i l  b e r g i n g s o p e r a s j o n e r  

 Dokumentasjonen skal inneholde: 

– en beskrivelse av prosedyrer som skal følges i nødssituasjoner, og de forholdsregler som er forbundet 

med dette, f.eks. bruk av nødutganger, tilgang til det rullende materiellet for berging, isolering av 

bremser, elektrisk jording og sleping, 

– en beskrivelse av effektene av å følge de beskrevne nødtiltakene, f.eks. redusert bremsevirkning etter 

isolering av bremsene. 

4.3. Funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner for grensesnittene 

4.3.1. Grensesnitt mot delsystemet «Energi» 

Tabell 7 

Grensesnitt mot delsystemet «Energi» 

Henvisning til TSI-en for lokomotiver og rullende materiell for 

passasjertrafikk for konvensjonelle tog 

 Henvisning i TSI-en for energi for konvensjonelle tog  

Parameter Nummer Parameter Nummer 

Profiler 4.2.3.1 Strømavtakerprofil Vedlegg E 

Drift innenfor spennings- og frekvensområder 4.2.8.2.2 Spenning og frekvens 4.2.3 

  Parametrer for forsyningssystemets ytelse:  

– Maksimal strøm fra kjøreledning 4.2.8.2.4 – Maksimal togstrøm 4.2.4 

– Effektfaktor 4.2.8.2.6 – Effektfaktor 4.2.4 

– Maksimal strøm ved stillstand 4.2.8.2.5 – Gjennomsnittlig nyttespenning 4.2.4 

– Strømkapasitet, likestrømsystemer, stillestående 

tog 

4.2.6 

Regenerativ bremsing med energi til kjøreledning 4.2.8.2.3 Regenerativ bremsing 4.2.7 

Målefunksjon for energiforbruk 4.2.8.2.8 Måling av forbruk av elektrisk energi 4.2.21 

– Strømavtakerens høyde 4.2.8.2.9.1 Kjøreledningens geometri 4.2.13 

– Strømavtakerhodets geometri 4.2.8.2.9.2 

– Strømavtakerhodets geometri 4.2.8.2.9.2 Strømavtakeres fri passasje-profil 4.2.14 

– Profiler 4.2.3.1 
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Henvisning til TSI-en for lokomotiver og rullende materiell for 

passasjertrafikk for konvensjonelle tog 

 Henvisning i TSI-en for energi for konvensjonelle tog  

Parameter Nummer Parameter Nummer 

Slepestykkemateriale 4.2.8.2.9.4 Kjøreledningsmateriale 4.2.18 

Strømavtakerens statiske kontaktkraft 4.2.8.2.9.5 Gjennomsnittlig kontaktkraft 4.2.15 

Strømavtakerens kontaktkraft og dynamikk 4.2.8.2.9.6 Dynamikk og kvalitet på strømopptaket 4.2.16 

Plassering av strømavtakere 4.2.8.2.9.7 Avstand mellom strømavtakere til 

kjøreledningskonstruksjon 

4.2.17 

Kjøring gjennom faseskille- eller 

systemskilleseksjoner 

4.2.8.2.9.8 Skilleseksjoner:  

— fase 4.2.19 

— system 4.2.20 

Elektrisk beskyttelse av toget 4.2.8.2.10 Samordning av elektrisk beskyttelse 4.2.8 

Systemenergiforstyrrelser for vekselstrømsystemer 4.2.8.2.7 Oversvingninger og dynamiske virkninger 4.2.9 

4.3.2. Grensesnitt mot delsystemet «Infrastruktur» 

Tabell 8 

Grensesnitt mot delsystemet «Infrastruktur» 

Henvisning til TSI-en for lokomotiver og rullende materiell 

for passasjertrafikk for konvensjonelle tog 
 Henvisning i TSI-en for infrastruktur for konvensjonelle tog  

Parameter Nummer Parameter Nummer 

Frittromsprofil for rullende materiell 4.2.3.1 Frittromsprofil 4.2.4.1 

Sporavstand 4.2.4.2 

Minsteradius for vertikal kurve 4.2.4.5 

Aksellastparameter 4.2.3.2.1 Sporets evne til å motstå vertikale belastninger 4.2.7.1 

Sporets evne til å motstå sidekrefter 4.2.7.3 

Broers evne til å motstå trafikkbelastninger 4.2.8.1 

Ekvivalent vertikal belastning fra 

jordkonstruksjoner og virkninger av jordtrykk 

4.2.8.2 

Eksisterende broers og jordkonstruksjoners evne til 

å motstå trafikkbelastninger 

4.2.8.4 

Dynamiske egenskaper under kjøring 4.2.3.4.2. Manglende overhøyde 4.2.5.4 

Kjøredynamiske grenseverdier for sporbelastning 4.2.3.4.2.2 Sporets evne til å motstå vertikale belastninger 4.2.7.1 

Sporets evne til å motstå sidekrefter 4.2.7.3 

Ekvivalent konisitet 4.2.3.4.3 Ekvivalent konisitet 4.2.5.5 

Hjulsatsenes geometriske egenskaper 4.2.3.5.2.1 Nominell sporvidde 4.2.5.1 

Hjulenes geometriske egenskaper 4.2.3.5.2.2 Skinnehodeprofil for frie linjer 4.2.5.6 

Hjulsatser med variabel sporvidde 4.2.3.5.2.3 Geometri i sporveksler og skinnekryss under drift 4.2.6.2 

Minste kurveradius 4.2.3.6 Minsteradius for horisontal kurve 4.2.4.4 
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Henvisning til TSI-en for lokomotiver og rullende materiell 

for passasjertrafikk for konvensjonelle tog 
 Henvisning i TSI-en for infrastruktur for konvensjonelle tog  

Parameter Nummer Parameter Nummer 

Største gjennomsnittlige retardasjon 4.2.4.5.1 Sporets lengdebestandighet 4.2.7.2 

Påvirkninger fra akselerasjon og bremsing 4.2.8.1.4 

Luftstrømvirkninger 4.2.6.2.1 Motstandsevne hos nye konstruksjoner over eller 

ved sporene 

4.2.8.3 

Trykkbølge fra togets forende 4.2.6.2.2 Maksimale trykkvariasjoner i tunneler 4.2.11.1 

Maksimale trykkvariasjoner i tunneler 4.2.6.2.3 Stempeleffekt i underjordiske stasjoner 4.2.11.2 

4.2.6.2.4 Sporavstand 4.2.4.2 

Sidevind 4.2.6.2.5 Virkninger av sidevind 4.2.11.6 

Toalettømmingsanlegg 4.2.11.3 Toalettømming 4.2.13.1 

Utvendig rengjøring gjennom et vaskeanlegg 4.2.11.2.2 Anlegg for utvendig rengjøring av tog 4.2.13.2 

Utstyr for påfyll av vann:    

Grensesnitt for påfyll av vann 4.2.11.4 

4.2.11.5 

Påfyll av vann 4.2.13.3 

Utstyr for påfyll av drivstoff 4.2.11.7 Påfyll av drivstoff 4.2.13.5 

Særskilte krav til hensetting av tog 4.2.11.6 Stasjonær strømforsyning 4.2.13.6 

4.3.3. Grensesnitt mot delsystemet «Drift» 

Tabell 9 

Grensesnitt mot delsystemet «Drift» 

Henvisning til TSI-en for lokomotiver og rullende materiell 

for passasjertrafikk for konvensjonelle tog 

 Henvisning i TSI-en for drift for konvensjonelle tog  

Parameter Nummer Parameter Nummer 

Nødkopling 4.2.2.2.4 Beredskapsplaner 4.2.3.6.3 

Aksellastparameter 4.2.3.2 Togsammensetning 4.2.2.5 

Bremsevirkning 4.2.4.5 Minstekrav til bremseanlegget 4.2.2.6.1 

Utvendige lykter foran og bak 4.2.7.1 Togets synlighet 4.2.2.1 

Signalhorn 4.2.7.2 Togets hørbarhet 4.2.2.2 

Sikt ut 4.2.9.1.3 Signalers synlighet 4.2.2.8(*) 

Frontrutens optiske egenskaper 4.2.9.2.2 

Innvendig belysning 4.2.9.1.8 

Kontroll av lokomotivførerens aktivitet 4.2.9.3.1 Lokomotivførerens dødmannsfunksjon 4.2.2.919 

Ferdsskriver 4.2.9.6 Registrering av data 4.2.3.5.2 

(*) I den kommende reviderte utgaven av TSI-en for drift og trafikkstyring. 
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4.3.4. Grensesnitt mot delsystemet «Styring, kontroll og signal» 

Tabell 10 

Grensesnitt mot delsystemet «Styring, kontroll og signal» 

Henvisning til TSI-en for lokomotiver og rullende materiell for 

passasjertrafikk for konvensjonelle tog 

 Henvisning i TSI-en for styring, kontroll og signal for 

konvensjonelle tog 

 

Parameter Nummer Parameter Nummer 

Egenskaper for rullende materiell som er kompatible 

med togdeteksjonssystemer basert på sporfelt 

4.2.3.3.1.1 Kjøretøyets geometri 

Kjøretøyets konstruksjon 

Isolering av utslipp 

Elektromagnetisk kompatibilitet 

Vedlegg A tillegg 1 

Egenskaper for rullende materiell som er kompatible 

med togdeteksjonssystemer basert på akseltellere 

4.2.3.3.1.2 Kjøretøyets geometri 

Hjulgeometri 

Kjøretøyets konstruksjon 

Elektromagnetisk kompatibilitet 

Vedlegg A tillegg 1 

Egenskaper for rullende materiell som er kompatible 

med sløyfeutstyr 

4.2.3.3.1.3 Kjøretøyets konstruksjon Vedlegg A tillegg 1 

Varmgangsdeteksjon 4.2.3.3.2 Krav til varmgangsdetektor Vedlegg A tillegg 2 

Betjening av nødbrems 4.2.4.4.1 ETCS-funksjoner om bord 4.2.2 (vedlegg A 

indeksnr. 1) 

Nødbremsevirkning 4.2.4.5.2 Togets garanterte bremsevirkning og egenskaper 4.3.2.3 

Sikt ut 4.2.9.1.3 Synlighet av styrings- og kontrollelementer langs 

sporet 

4.2.16 

Kontroll av lokomotivførerens aktivitet 4.2.9.3.1 Lokomotivførerens dødmannsfunksjon 4.3.1.9 

Vedlegg A 

indeksnr. 42 

4.3.5. Grensesnitt mot delsystemet «Telematikkprogrammer for passasjertransport» 

Tabell 11 

Grensesnitt mot delsystemet «Telematikkprogrammer for passasjertransport» 

Henvisning til TSI-en for lokomotiver og rullende materiell for 

passasjertrafikk for konvensjonelle tog 
 

Henvisning i TSI-utkastet for telematikkprogrammer for 

passasjertransport 
 

Parameter Nummer Parameter Nummer 

Kundeinformasjon (bevegelseshemmede personer) 4.2.5 Visning av opplysninger i toget 4.2.13.1 

Personvarslingssystem 4.2.5.2 Automatisk meddelelse via høyttaler 4.2.13.2 

Kundeinformasjon (bevegelseshemmede personer) 4.2.5 

4.4. Driftsregler 

 På bakgrunn av de grunnleggende kravene nevnt i avsnitt 3 beskrives bestemmelsene om drift av rullende 

materiell innenfor denne TSI-ens virkeområde i følgende numre: 

– Nr. 4.3.3 Grensesnitt mot delsystemet «Drift», som viser til de relevante numrene i denne TSI-en i 

avsnitt 4.2 

– Nr. 4.2.12 Dokumentasjon for drift og vedlikehold 

 Driftsreglene utvikles innenfor rammen av jernbaneforetakets sikkerhetsstyringssystem. 
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 Driftsregler er særlig nødvendige for å sikre at tog som har stoppet på et spor med helling, som angitt i nr. 

4.2.4.2.1 og 4.2.4.5.5 i denne TSI-en (krav knyttet til bremsing), står stille. Ved utarbeiding av driftsregler 

for bruk av personvarslingssystemet, passasjeralarmen og nødutgangene samt for åpning og lukking av 

dørene skal det tas hensyn til de relevante bestemmelser i denne TSI-en og til driftsdokumentasjonen. 

 Ved utarbeiding av sikkerhetsregler for personer som arbeider langs sporet, og for passasjerer på 

plattformer skal det tas hensyn til de relevante bestemmelser i denne TSI-en og til driftsdokumentasjonen. 

 Den tekniske driftsdokumentasjonen som er beskrevet i nr. 4.2.12.4, gir opplysninger om hvilke 

egenskaper for det rullende materiellet som skal tas i betraktning ved fastsettelsen av driftsregler for 

redusert drift. 

 Ved fastsettelse av framgangsmåter for løfting og berging, herunder både metoden og midlene for å berge 

et avsporet tog eller et tog som ikke kan bevege seg normalt, skal det tas hensyn til bestemmelsene om 

heving og løfting i nr. 4.2.2.6 og 4.2.12.5 i denne TSI-en. Bestemmelser om bremseanlegget i forbindelse 

med berging er beskrevet i nr. 4.2.4.10 og 4.2.12.6. 

4.5. Vedlikeholdsregler 

 På bakgrunn av de grunnleggende kravene nevnt i avsnitt 3 beskrives bestemmelsene om vedlikehold av 

rullende materiell innenfor denne TSI-ens virkeområde, i følgende numre: 

– Nr. 4.2.11 «Service» 

– Nr. 4.2.12 «Dokumentasjon for drift og vedlikehold» 

 I andre bestemmelser i nr. 4.2 (nr. 4.2.3.4 og 4.2.3.5) er det for bestemte egenskaper spesifisert hvilke 

grenseverdier som skal kontrolleres under vedlikeholdsarbeidet. 

 På bakgrunn av ovennevnte opplysninger og opplysningene i nr. 4.2 defineres hensiktsmessige toleranser 

og intervaller som skal gjelde for å sikre at de grunnleggende kravene overholdes i hele levetiden til det 

rullende materiellet, på driftsnivå (ikke innenfor rammen av vurderingen som gjelder denne TSI-en). 

Dette arbeidet omfatter følgende: 

– fastsettelse av driftsverdier i de tilfellene der disse ikke er spesifisert i denne TSI-en, eller der 

driftsvilkårene tillater bruk av andre driftsgrenseverdier enn dem som er fastsatt i denne TSI-en, 

– begrunnelse for driftsverdiene, ved at det framlegges opplysninger som svarer til dem som kreves i 

nr. 4.2.12.3.1 Dokumentasjon om vedlikeholdets utforming. 

 På grunnlag av opplysningene nevnt ovenfor i dette nummer utarbeides en vedlikeholdsplan på driftsnivå 

(ikke innenfor rammen av vurderingen som gjelder denne TSI-en) som består av et strukturert sett 

vedlikeholdsoppgaver som omfatter arbeider, prøvinger og framgangsmåter, midler, vedlikeholdskriterier, 

hyppighet og arbeidstid som er nødvendig for å utføre vedlikeholdsoppgavene. 

4.6. Faglige kvalifikasjoner 

 De faglige kvalifikasjonene hos det personalet som er nødvendig for å drive det rullende materiellet 

innenfor denne TSI-ens virkeområde, omfattes delvis av TSI-en for drift og europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2007/59/EF(1). 

4.7. Helse- og sikkerhetsvilkår 

 Bestemmelsene om helse og sikkerhet for det personalet som er nødvendig for å drive og vedlikeholde 

rullende materiell innenfor denne TSI-ens virkeområde, omfattes av de grunnleggende kravene nr. 1.1, 

1.3, 2.5.1 og 2.6.1 (i henhold til nummereringen i direktiv 2008/57/EF). Av tabellen i nr. 3.2 framgår det 

hvilke tekniske bestemmelser i denne TSI-en som svarer til disse grunnleggende kravene. 

 Særlig omhandler følgende bestemmelser i avsnitt 4.2 bestemmelser om helse- og sikkerhetsvilkår for 

personalet: 

– Nr. 4.2.2.2.5: Personalets atkomst ved til- og frakopling. 

– Nr. 4.2.2.5: Passiv sikkerhet. 

– Nr. 4.2.2.8: Dører for personale og gods. 

– Nr. 4.2.6.2.2: Luftstrømvirkninger på personer som arbeider langs sporet. 

– Nr. 4.2.7.2.2: Lydtrykk fra signalhorn. 
  

  

(1) EUT L 315 av 3.12.2007, s. 51. 
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– Nr. 4.2.8.4: Beskyttelse mot elektriske farer. 

– Nr. 4.2.9: Førerrom. 

– Nr. 4.2.10: Brannsikkerhet og evakuering. 

4.8. Europeisk register over godkjente kjøretøytyper 

 I samsvar med artikkel 34 nr. 2 bokstav a) i direktiv 2008/57/EF skal TSI-en definere de tekniske 

egenskapene for det rullende materiellet, som skal innføres i det europeiske registeret over godkjente 

typer kjøretøyer. 

 De viktigste egenskapene for det rullende materiellet som skal registreres i det europeiske registeret over 

godkjente typer kjøretøyer, er vist i tabell 12. 

 De opplysningene som skal tasmed i det europeiske registeret, og som kreves for andre delsystemer, angis 

i andre relevante TSI-er. 

Tabell 12 

Opplysninger som skal registreres i det europeiske registeret over godkjente typer kjøretøyer 

Egenskaper for det rullende materiellet Nummer Type opplysninger som skal registreres 

Bruksvilkår (de definerte sammensetningene som det 

rullende materiellet er sertifisert for) 

4.1.2. Sammensetning, enhet, fast eller forhåndsdefinert sammensetning, 

multippeldrift 

4.1.3. Teknisk kategori 

Endekopling 4.2.2.2.3 Type mekanisk kopling og den nominelle dimensjonerende 

maksimalverdien for strekk- og trykkrefter 

Frittromsprofil for rullende materiell 4.2.3.1 Frittromsprofilen (GA, GB eller GC) som det rullende materiellet 

samsvarer med, herunder nasjonale profiler som er mindre enn GC 

Masse 4.2.2.10 Enhetens prosjekterte masse i driftstilstand 

Enhetens prosjekterte masse med normal nyttelast 

Største aksellast for en enkeltaksel for hvert belastningsforhold 

Egenskaper for rullende materiell for kompatibilitet med 

togdeteksjonssystemer 

4.2.3.3.1 Kompatibilitet med togdeteksjonssystem basert på sporfelt eller 

kompatibilitet med togdeteksjonssystem basert på akseltellere eller 

kompatibilitet med sløyfeutstyr 

Kvasistatisk styringskraft 4.2.3.4.2.2 og 7.5.1.2 Anslått verdi (etter prøving og eventuelt omberegning) 

Bremsevirkning for nødbrems under normale og 

reduserte driftsforhold (laveste evne for hvert 

belastningsforhold) 

4.2.4.5.2 Retardasjonsprofil (retardasjon = F(hastighet)) 

Ekvivalent reaksjonstid 

Installerte hjelpebremseanlegger 4.2.4 Regenerativ brems, magnetisk sporbrems, virvelstrømsporbrems 

Bremsens termiske kapasitet 4.2.4.5.4 Samsvar med referansetilfellet (ja/nei) 

Dersom nei: fallstrekningens hellingsgrad og lengde 

Parkeringsbremsevirkning 4.2.4.5.5 Helling 

Innvendig luftkvalitet / nødventilasjon 4.2.5.9 Det tidsrommet som ventilasjonsanlegget klarer å holde 

karbondioksidnivået under 10 000 ppm 

(registrering påkrevd bare dersom ventilasjonen forsynes med strøm 

fra batteri) 

Miljøforhold 4.2.6.1 Det valgte området for miljøparametrer (temperatur, snøforhold, 

høyde) 

Hastighet 4.2.8.1.2 Høyeste konstruksjonshastighet 
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Egenskaper for det rullende materiellet Nummer Type opplysninger som skal registreres 

Strømforsyning 4.2.8.2.2 Systemspenning og frekvens som det rullende materiellet er 

konstruert for 

Maksimal strøm 4.2.8.2.4 Høyeste strømtrekk som det rullende materiellet tillater 

Maksimal strøm ved stillstand for likestrømsystemer 4.2.8.2.5 Maksimal strøm ved stillstand for hver strømavtaker 

(dersom den er høyere enn det som angitt i nr. 4.2.6 i TSI-en for 

energi for konvensjonelle tog) 

Målefunksjon for energiforbruk 4.2.8.2.8 Forekomst av en måleenhet (ja/nei) 

Type strømavtaker 4.2.8.2.9.2 Geometrien for typen(e) av strømavtakerhode som det rullende 

materiellet er utstyrt med 

Konstruksjonens brannsikkerhetskategori 4.2.10.1 A, B eller godslokomotiv 

5.  SAMTRAFIKKOMPONENTER 

5.1. Definisjon 

 I samsvar med artikkel 2 bokstav f) i direktiv 2008/57/EF menes med samtrafikkomponenter: «enhver 

enkeltstående komponent, gruppe av komponenter, underenhet eller fullstendig enhet av utstyr som 

inngår i eller er bestemt til å inngå i et delsystem, og som samtrafikkevnen til det transeuropeiske 

jernbanesystemet for konvensjonelle tog direkte eller indirekte er avhengig av». 

 Begrepet «komponent» omfatter både materielle produkter og immaterielle produkter, som programvare. 

 Samtrafikkomponentene beskrevet i avsnitt 5.3 nedenfor er komponenter: 

– hvis spesifikasjon viser til et krav fastsatt i avsnitt 4.2 i denne TSI-en. I avsnitt 5.3 vises det til det 

relevante nummer i avsnitt 4.2; der defineres det hvordan samtrafikkevnen til det transeuropeiske 

jernbanesystemet for konvensjonelle tog er avhengig av den aktuelle komponenten. 

 Når det i avsnitt 5.3 er anført at et gitt krav skal vurderes på komponentnivå, er det ikke nødvendig å 

foreta en vurdering av det samme kravet på delsystemnivå 

– for hvis spesifikasjon det kan være nødvendig å fastsette ytterligere krav, for eksempel grensesnittkrav; 

disse ytterligere kravene er også spesifisert i avsnitt 5.3, 

– og for hvilke framgangsmåten for vurdering er beskrevet i avsnitt 6.1, uavhengig av det tilhørende 

delsystemet. 

 Bruksområdet for en samtrafikkomponent skal angis og vises som beskrevet for hver komponent i 

avsnitt 5.3. 

5.2. Nyskapende løsninger 

 Som angitt i nr. 4.1.1 i denne TSI-en kan nyskapende løsninger kreve nye spesifikasjoner og/eller nye 

vurderingsmetoder. Slike spesifikasjoner og vurderingsmetoder skal utarbeides ved hjelp av prosessen 

beskrevet i nr. 6.1.3 når det er planlagt å benytte en nyskapende løsning for en samtrafikkomponent. 

5.3. Spesifikasjoner for samtrafikkomponenter 

Samtrafikkomponentene er oppført og spesifisert nedenfor: 

5.3.1. Nødkoplinger 

 En nødkopling skal konstrueres og vurderes for et bruksområde definert ved: 

– den typen endekopling som den kan ha grensesnitt mot, 

– de strekk- og trekkreftene den kan motstå, 

– den måten den er planlagt montert på nødenheten. 

 En nødkopling skal oppfylle kravene angitt i nr. 4.2.2.2.4 i denne TSI-en. Disse kravene skal vurderes på 

komponentnivå.  
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5.3.2. Hjul 

 Et hjul skal konstrueres og vurderes for et bruksområde definert ved: 

– geometriske egenskaper: nominell kjøreflatediameter, 

– mekaniske egenskaper: største vertikale statiske kraft, maksimal hastighet og levetid, 

– termomekaniske egenskaper: største bremseenergi. 

 Et hjul skal oppfylle kravene til geometriske, mekaniske og termomekaniske egenskaper definert i 

nr. 4.2.3.5.2.2; disse kravene skal vurderes på komponentnivå. 

5.3.3. Glidevernsystem 

 Et glidevernsystem skal konstrueres og vurderes for et bruksområde definert ved: 

– et bremseanlegg av pneumatisk type, 

 Merknad: Glidevernsystemet anses ikke for å være en samtrafikkomponent for andre typer 

bremseanlegg som for eksempel hydrauliske, dynamiske og blandede bremseanlegg, og dette nummer 

får ikke anvendelse i slike tilfeller. 

– høyeste driftshastighet. 

 Et glidevernsystem skal oppfylle de kravene som er angitt i nr. 4.2.4.6.2 i denne TSI-en. 

5.3.4. Frontlykter 

 En frontlykt konstrueres og vurderes uten begrensning når det gjelder bruksområdet. 

 En frontlykt skal oppfylle de kravene til farge og lysstyrke som er definert i nr. 4.2.7.1.1. Disse kravene 

skal vurderes på komponentnivå. 

5.3.5. Lykter for markeringslys 

 En lykt for markeringslys konstrueres og vurderes uten begrensning når det gjelder bruksområdet. 

 En lykt for markeringslys skal oppfylle de kravene til farge og lysstyrke som er definert i nr. 4.2.7.1.2. 

Disse kravene skal vurderes på komponentnivå. 

5.3.6. Sluttsignaler 

 Et sluttsignal konstrueres og vurderes uten begrensning når det gjelder bruksområdet. 

 Et sluttsignal skal oppfylle de kravene til farge og lysstyrke som er definert i nr. 4.2.7.1.3. Disse kravene 

skal vurderes på komponentnivå. 

5.3.7. Signalhorn 

 Et signalhorn konstrueres og vurderes uten begrensning når det gjelder bruksområde. 

 Et signalhorn skal oppfylle de kravene til avgivelse av lydsignaler som er definert i nr. 4.2.7.2.1. Disse 

kravene skal vurderes på komponentnivå. 

5.3.8. Strømavtaker 

 En strømavtaker skal konstrueres og vurderes for et bruksområde definert ved: 

– type spenningssystem(er) som definert i nr. 4.2.8.2.1, 

– en av de to profilene som er definert ved strømavtakerhodets geometri og spesifisert i nr. 4.2.8.2.9.2, 

– strømkapasitet som definert i nr. 4.2.8.2.4, 

– maksimal strøm ved stillstand for hver kjøreledning i kjøreledningssystemer med likestrøm, 
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 Merknad: Maksimal strøm ved stillstand som definert i nr. 4.2.8.2.5 skal være forenlig med 

ovennevnte verdi, idet det tas hensyn til kjøreledningssystemets egenskaper (én eller to 

kjøreledninger). 

– høyeste driftshastighet: vurdering av høyeste driftshastighet skal foretas som definert i nr. 4.2.8.2.9.6. 

 Kravene som er spesifisert på listen ovenfor, skal vurderes på komponentnivå. 

 Strømavtakerens arbeidsområde i høyden, som er spesifisert i nr. 4.2.8.2.9.1.2, strømavtakerhodets 

geometri, som er spesifisert i nr. 4.2.8.2.9.2, strømavtakerens strømkapasitet, som er spesifisert i nr. 

4.2.8.2.9.3, strømavtakerens statiske kontaktkraft, som er spesifisert i nr. 4.2.8.2.9.5, og strømavtakerens 

dynamikk, som er spesifisert i nr. 4.2.8.2.9.6, skal også vurderes på komponentnivå. 

5.3.8.1. S l e p e s t y k k e r  

 Slepestykkene er de utskiftbare delene av strømavtakerhodet som er i kontakt med kjøreledningen. 

 Slepestykker skal konstrueres og vurderes for et bruksområde definert ved: 

– sin geometri som definert i nr. 4.2.8.2.9.4.1, 

– slepestykkenes materiale som definert i nr. 4.2.8.2.9.4.2, 

– type spenningssystem(er) som definert i nr. 4.2.8.2.1, 

– strømkapasitet som definert i nr. 4.2.8.2.4, 

– maksimal strøm ved stillstand for likestrømsystemer som definert i nr. 4.2.8.2.5. 

 Kravene som er spesifisert ovenfor i dette nummer, skal vurderes på komponentnivå. 

 I tillegg skal det foretas en samsvarsvurdering for slepestykker av karbon eller av impregnert karbon som 

spesifisert i nr. 6.1.2.2.7. 

5.3.9. Hovedeffektbryter 

 En hovedeffektbryter skal konstrueres og vurderes for et bruksområde definert ved: 

– type spenningssystem(er) som definert i nr. 4.2.8.2.1, 

– strømkapasitet som definert i nr. 4.2.8.2.4 (maksimal strøm) og i nr. 4.2.8.2.10 (høyeste feilstrøm). 

 Kravene som er spesifisert i numrene ovenfor, skal vurderes på komponentnivå. 

 Utløsningen skal skje omgående (ingen tilsiktet forsinkelse) som spesifisert i vedlegg K til TSI-en for 

energi for konvensjonelle tog, som det vises til i nr. 4.2.8.2.10 (høyeste tillatte verdi er angitt i merknad 2 

i vedlegg K). Den skal vurderes på komponentnivå. 

5.3.10. Toalettømmingsanlegg 

 Et toalettømmingsanlegg konstrueres og vurderes uten begrensning når det gjelder bruksområde. 

 Et toalettømmingsanlegg skal oppfylle kravene til dimensjoner som definert i nr. 4.2.11.3. 

5.3.11. Påfyllingstilslutning for vanntanker 

 En påfyllingstilslutning for vanntanker konstrueres og vurderes uten begrensning når det gjelder 

bruksområde. 

 En påfyllingstilslutning for vanntanker skal oppfylle kravene til dimensjoner som definert i nr. 4.2.11.5. 
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6.  VURDERING AV SAMSVAR ELLER BRUKSEGNETHET OG EF-VERIFISERING 

6.1. Samtrafikkomponenter 

6.1.1. Samsvarsvurdering 

 En EF-erklæring om samsvar eller bruksegnethet i samsvar med artikkel 13 nr. 1 og vedlegg IV til 

direktiv 2008/57/EF skal utarbeides av produsenten eller av dennes representant etablert i Unionen før en 

samtrafikkomponent bringes i omsetning. 

 Vurderingen av samsvar eller bruksegnethet for en samtrafikkomponent skal utføres i samsvar med den 

eller de modulene som er foreskrevet for den aktuelle komponenten, som spesifisert i nr. 6.1.2 i denne 

TSI-en. 

Moduler for EF-samsvarssertifisering av samtrafikkomponenter 

CA-modul Intern produksjonskontroll 

Modul CA1 Intern produksjonskontroll og produktverifisering ved undersøkelse av hvert 

enkelt produkt 

Modul CA2 Intern produksjonskontroll og produktverifisering med ujevne mellomrom 

Modul CB EF-typeprøving 

Modul CC Typesamsvar på grunnlag av intern produksjonskontroll 

Modul CD Typesamsvar på grunnlag av kvalitetsstyringssystemet i produksjonsprosessen 

Modul CF Typesamsvar på grunnlag av produktverifisering 

Modul CH Samsvar på grunnlag av fullstendig kvalitetsstyringssystem 

Modul CH1 Samsvar på grunnlag av fullstendig kvalitetsstyringssystem og 

konstruksjonskontroll 

Modul CV Typevalidering gjennom driftserfaring (bruksegnethet) 

 Disse modulene er beskrevet i en separat kommisjonsbeslutning. 

 Når det skal benyttes en bestemt framgangsmåte til vurderingen, i tillegg til kravene angitt i nr. 4.2 i 

denne TSI-en, spesifiseres dette i nr. 6.1.2.2 nedenfor. 

 Meldte organer som har rett til å vurdere de samtrafikkomponentene som er spesifisert i denne TSI-en, 

skal være godkjent for å vurdere delsystemet «Rullende materiell» for konvensjonelle tog og/eller 

strømavtakere. 

6.1.2. Framgangsmåter for samsvarsvurdering 

6.1.2.1. M o d u l e r  f o r  s a m s v a r s v u r d e r i n g  

 Produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet skal velge en av modulene eller 

modulkombinasjonene angitt i nedenstående tabell for den aktuelle komponenten. 

Nummer Komponenter som skal vurderes CA-modul 
Modul CA1 

eller CA2 

Modul CB + 

CC 

Modul CB + 

CD 

Modul CB + 

CF 
Modul CH Modul CH1 

5.3.1 Nødkoplinger for sleping  X(*)  X X X(*) X 

5.3.2 Hjul  X(*)  X X X(*) X 

5.3.3 Glidevernsystem  X(*)  X X X(*) X 

5.3.4 Frontlykter  X(*) X X  X(*) X 

5.3.5 Lykter for markeringslys  X(*) X X  X(*) X 

5.3.6 Sluttsignaler  X(*) X X  X(*) X 

5.3.7 Signalhorn  X(*) X X  X(*) X 
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Nummer Komponenter som skal vurderes CA-modul 
Modul CA1 

eller CA2 

Modul CB + 

CC 

Modul CB + 

CD 

Modul CB + 

CF 
Modul CH Modul CH1 

5.3.8 Strømavtaker  X(*)  X X X(*) X 

5.3.8.1 Slepestykke for strømavtaker  X(*)  X X X(*) X 

5.3.9 Hovedeffektbryter  X(*)  X X X(*) X 

5.3.10 Toalettømmingsanlegg X  X   X  

5.3.11 Påfyllingstilslutning for vanntanker X  X   X  

(*) Modul CA1, CA2 eller CH kan brukes bare for produkter som er brakt i omsetning og dermed utviklet før denne TSI-en trådte i kraft, forutsatt at produsenten overfor 

det meldte organet påviser at det ble utført en konstruksjonsvurdering og typeprøving for tidligere anvendelser under tilsvarende forhold, og at kravene i denne TSI-en er 

oppfylt. Dette skal dokumenteres og anses for å ha samme bevisverdi som modul CB eller en konstruksjonskontroll i henhold til modul CH1. 

6.1.2.2. S æ r l i g e  f r a m g a n g s m å t e r  f o r  s a m t r a f i k k o m p o n e n t e r  

6.1.2.2.1. G l i d e v e r n s y s t e m  ( n r .  5 . 3 . 3 )  

 Glidevernsystemet skal kontrolleres i samsvar med metoden definert i EN 15595:2009 nr. 5; dersom det 

vises til nr. 6.2 i EN 15595:2009 «overview of required test programmes», får bare nr. 6.2.3 anvendelse, 

og det får anvendelse på alle glidevernsystemene. 

6.1.2.2.2. F r o n t l y k t e r  ( n r .  5 . 3 . 4 )  

 Frontlyktenes farge skal prøves etter EN 15153-1:2007 nr. 6.1. 

 Frontlyktenes lysstyrke skal prøves etter EN 15153-1:2007 nr. 6.2. 

6.1.2.2.3. L y k t e r  f o r  m a r k e r i n g s l y s  ( n r .  5 . 3 . 5 )  

 Fargen til lykter for markeringslys skal prøves etter EN 15153-1:2007 nr. 6.1. 

 Lysstyrken til lykter for markeringslys skal prøves etter EN 15153-1:2007 nr. 6.2. 

6.1.2.2.4. S l u t t s i g n a l e r  ( n r .  5 . 3 . 6 )  

 Sluttsignalenes farge skal prøves etter EN 15153-1:2007 nr. 6.1. 

 Sluttsignalenes lysstyrke skal prøves etter EN 15153-1:2007 nr. 6.2. 

6.1.2.2.5. S i g n a l h o r n  ( n r .  5 . 3 . 7 )  

 Lydtrykknivåer for signalhorn skal måles og kontrolleres etter EN 15153-2:2007 nr. 5. 

6.1.2.2.6. S t r ø m a v t a k e r  ( n r .  5 . 3 . 8 )  

 For strømavtakere for likestrøm skal maksimal strøm ved stillstand for hver kjøreledning kontrolleres 

under følgende forhold: 

– Strømavtakeren skal være i kontakt med én kjøreledning av kobber. 

– Strømavtakeren skal påføre ledningen en statisk kontaktkraft som definert i nr. 7.1 i EN 50367:2006. 

 Temperaturen på kontaktpunktet skal overvåkes løpende under en prøving på 30 minutter og skal ikke 

overstige de verdiene som er angitt i nr. 5.1.2 i EN 50119:2009. 

 For alle strømavtakere skal den statiske kontaktkraften kontrolleres i samsvar med nr. 6.3.1 i EN 50206-

1:2010. 

 Strømavtakerens dynamiske egenskaper med hensyn til strømavtaking skal vurderes ved simulering i 

samsvar med EN 50318:2002. 

 Simuleringene skal foretas med minst to forskjellige kjøreledningstyper som er i samsvar med TSI-en(1) 

for den relevante hastigheten(2) og forsyningssystemet, opp til den hastigheten som den strømavtakeren 

som foreslås som samtrafikkomponent, er konstruert for. 
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 Det er tillatt å utføre simuleringen med kjøreledningstyper som er under sertifisering som 

samtrafikkomponenter, forutsatt at de oppfyller de andre kravene i TSI-en for energi for konvensjonelle 

tog. 

 Kvaliteten på den simulerte strømavtakingen skal være i samsvar med nr. 4.2.8.2.9.6 for heving, 

gjennomsnittlig kontaktkraft og standardavvik for hver av kjøreledningene. 

 Dersom resultatene av simuleringen er akseptable, skal det foretas en dynamisk prøving på stedet ved 

bruk av en representativ seksjon av en av de to typene kjøreledninger som er brukt ved simuleringen. 

 Samvirkingsegenskapene skal måles i samsvar med EN 50317:2002. 

 Den prøvde strømavtakeren skal monteres på rullende materiell og frambringe en gjennomsnittlig 

kontaktkraft som er mellom øvre og nedre grenseverdi som fastsatt i nummer 4.2.8.2.9.6, opp til den 

hastigheten som strømavtakeren er konstruert for. Prøvingene skal utføres i begge kjøreretninger og skal 

omfatte sporavsnitt med lav kjøreledningshøyde (definert som mellom 5,0 og 5,3 m) og sporavsnitt med 

høy kjøreledningshøyde (definert som mellom 5,5 og 5,75 m). 

 Prøvingene skal utføres på minst tre hastighetstrinn opp til og med den hastigheten som den prøvde 

strømavtakeren er konstruert for. 

 Intervallet mellom påfølgende prøvinger skal ikke være større enn 50 km/t. 

 Kvaliteten på den målte strømavtakingen skal være i samsvar med nr. 4.2.8.2.9.6 for heving og enten 

gjennomsnittlig kontaktkraft og standardavvik eller prosentandelen av gnistdannelse. 

 Dersom alle ovennevnte vurderinger gjennomføres med godkjent resultat, anses den prøvde 

strømavtakerkonstruksjonen for å være i samsvar med TSI-en når det gjelder kvaliteten på 

strømavtakingen. 

 For bruk av en strømavtaker med EF-verifiseringserklæring på rullende materiell av ulike konstruksjoner 

er ytterligere prøving på nivå for rullende materiell angående kvaliteten på strømavtakingen spesifisert i 

nr. 6.2.2.2.14. 

Merknader: 

(1) Dvs. kjøreledninger med en erklæring om at de er samtrafikkomponenter i samsvar med TSI-en for konvensjonelle 

tog eller høyhastighetstog. 

(2) Dvs. at hastigheten for de to kjøreledningstypene skal være minst like stor som den hastigheten som den simulerte 

strømavtakeren er konstruert for. 

6.1.2.2.7. S l e p e s t y k k e r  ( n r .  5 . 3 . 8 . 1 )  

 Slepestykker av rent karbon eller impregnert karbon skal kontrolleres som angitt i nr. 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 

5.2.6 og 5.2.7 i EN 50405:2006. 

 Slepestykker av annet materiale: Kontrollen er et åpent punkt. 

6.1.2.3. P r o s j e k t f a s e r  d e r  v u r d e r i n g  e r  o b l i g a t o r i s k  

 Det er nærmere beskrevet i vedlegg H til denne TSI-en i hvilke faser i et prosjekt det skal foretas en 

vurdering ut fra de kravene som gjelder for samtrafikkomponentene: 

– Konstruksjons- og utviklingsfase: 

– konstruksjonsvurdering og/eller konstruksjonskontroll, 

– typeprøving: prøving for å kontrollere konstruksjonen, dersom og som det defineres i avsnitt 4.2. 

– Produksjonsfase: rutineprøving for å kontrollere produksjonssamsvar. 

 Hvilken enhet som har ansvaret for vurderingen av rutineprøvingene, fastsettes i samsvar med den 

valgte vurderingsmodulen. 

 Vedlegg H er bygd opp i samsvar med avsnitt 4.2. De kravene og den vurderingen som gjelder for 

samtrafikkomponentene, er angitt i avsnitt 5.3 med henvisning til bestemte numre i avsnitt 4.2. I relevante 

tilfeller er det også angitt en henvisning til et undernummer i nummer 6.1.2.2. 
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6.1.3. Nyskapende løsninger 

 Dersom en nyskapende løsning (som definert i nr. 4.1.1) foreslås for en samtrafikkomponent som definert 

i avsnitt 5.2, skal produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet angi avvikene fra den 

aktuelle bestemmelsen i denne TSI-en og oversende dem til Kommisjonen for analyse. 

 Dersom analysen resulterer i positiv uttalelse, vil det bli utarbeidet en hensiktsmessig funksjons- og 

grensesnittspesifikasjon med tilhørende vurderingsmetode som skal innarbeides i TSI-en, for å tillate bruk 

av denne komponenten. 

 Relevante funksjons- og grensesnittspesifikasjoner og tilhørende vurderingsmetoder skal innarbeides i 

TSI-en når den revideres. 

 Kommisjonen kan tillate at den nyskapende løsningen benyttes før den innarbeides i en revidert utgave av 

TSI-en, ved å gi melding om en beslutning som Kommisjonen treffer i samsvar med artikkel 29 i direktiv 

2008/57/EF. 

6.1.4. Komponenter som krever EF-erklæringer på grunnlag av TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

 Dette nummer omhandler det tilfellet der en samtrafikkomponent skal vurderes på grunnlag av denne 

TSI-en, og: 

– også skal vurderes på grunnlag av TSI-en for rullende materiell for høyhastighetstog, eller 

– allerede har fått en EF-erklæring om samsvar eller bruksegnethet på grunnlag av denne TSI-en for 

rullende materiell for høyhastighetstog. 

 De parametrene som spesifiserer de samtrafikkomponentene som omfattes av begge TSI-ene og er 

spesifisert på samme måte, er angitt i nr. 6.2.5 i denne TSI-en. 

 I så fall er det ikke nødvendig å foreta en ny vurdering av samtrafikkomponentene i samsvar med denne 

TSI-en. Vurderingen som foretas på grunnlag av TSI-en for rullende materiell for høyhastighetstog anses 

for å være gyldig for begge TSI-ene. 

 Dette gjelder for følgende samtrafikkomponenter: 

– frontlykter, 

– lykter for markeringslys, 

– sluttsignaler, 

– signalhorn, 

– strømavtaker, forutsatt at vilkåret i nr. 6.2.5 er oppfylt, 

– slepestykke for strømavtaker, 

– toalettømmingsanlegg, 

– tilslutning for vanntanker. 

 For de samtrafikkomponentene som er oppgitt ovenfor, kan EF-erklæringen om samsvar eller 

bruksegnethet i henhold til denne TSI-en vise til EF-erklæringen om samsvar eller bruksegnethet i 

henhold til TSI-en for rullende materiell for høyhastighetstog. 

6.1.5. Vurdering av bruksegnethet 

 Det kreves vurdering av bruksegnethet etter framgangsmåten for typevalidering gjennom driftserfaring 

(modul CV) for følgende samtrafikkomponenter: 

– hjul, 

– glidevernsystem. 

 Før driftsprøvingene påbegynnes, skal en egnet modul (CB eller CH) benyttes for å sertifisere 

komponentens konstruksjon. 
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6.2. Delsystemet «Rullende materiell» 

6.2.1. EF-verifisering (generelt) 

 Framgangsmåtene for EF-verifisering er beskrevet i vedlegg VI til direktiv 2008/57/EF. 

 Prosessen med EF-verifiseringen av rullende materiell skal utføres i samsvar med en av eller en 

kombinasjon av følgende moduler, som definert i nr. 6.2.2 i denne TSI-en: 

Moduler for EF-verifisering av delsystemer 

SB-modul EF-typeprøving 

Modul SD EF-verifisering på grunnlag av et kvalitetsstyringssystem i 

produksjonsprosessen 

Modul SG EF-verifisering på grunnlag av verifisering av enkelteksemplarer 

Modul SF EF-verifisering på grunnlag av produktverifisering 

Modul SH1 EF-verifisering på grunnlag av fullstendig kvalitetsstyringssystem samt 

konstruksjonskontroll 

 Disse modulene beskrives i en separat kommisjonsbeslutning. 

 Dersom det skal benyttes en bestemt framgangsmåte til vurderingen, i tillegg til kravene angitt i nr. 4.2 i 

denne TSI-en, spesifiseres dette i nr. 6.2.2.2 nedenfor. 

 Dersom søkeren ber om en innledende vurdering som omfatter konstruksjonsfasen eller konstruksjons- og 

produksjonsfasen, skal det meldte organet som søkeren velger, utstede attesten for mellomliggende 

verifisering, og EF-samsvarserklæringen for delsystemet skal utarbeides. 

6.2.2. Framgangsmåter for samsvarsvurdering (moduler) 

6.2.2.1. M o d u l e r  f o r  s a m s v a r s v u r d e r i n g  

 Søkeren skal velge en av følgende kombinasjoner av moduler: 

 (SB + SD) eller (SB + SF) eller (SH1) for hvert av de aktuelle delsystemene (eller del av et delsystem). 

 Vurderingen skal deretter utføres i samsvar med den valgte kombinasjonen av moduler. 

 Dersom flere EF-verifiseringer (f.eks. i forbindelse med flere TSI-er som handler om det samme 

delsystemet) krever verifisering på grunnlag av den samme produksjonsvurderingen (modul SD eller SF), 

er det tillatt å kombinere flere SB-modulvurderinger med én vurdering av produksjonsmodul (SD eller 

SF). I så fall skal det utstedes attester for mellomliggende verifisering for konstruksjons- og 

utviklingsfasen i samsvar med modul SB. 

 Dersom modul SB benyttes, skal typeprøvingssertifikatets gyldighet angis i samsvar med bestemmelsene 

for fase B i nr. 7.1.3 Regler for EF-verifisering, i denne TSI-en. 

6.2.2.2. S æ r l i g e  f r a m g a n g s m å t e r  f o r  v u r d e r i n g  a v  d e l s y s t e m e r  

6.2.2.2.1. B e l a s t n i n g s f o r h o l d  o g  v e i d  m a s s e  ( n r .  4 . 2 . 2 . 1 0 )  

 Belastningsforholdet «prosjektert masse i driftstilstand» skal måles i samsvar med den metoden for veiing 

av kjøretøyer som er fastsatt i EN 14363:2005 nr. 4.5 for hvert (produsert) kjøretøy. 

6.2.2.2.2. P r o f i l e r  ( n r .  4 . 2 . 3 . 1 )  

 Enhetens profil skal vurderes ved hjelp av den kinematiske metoden som er beskrevet i nr. B.3 i 

EN 15273-2:2009. 

6.2.2.2.3. H j u l l a s t  ( n r .  4 . 2 . 3 . 2 . 2 )  

 Hjullasten skal måles som spesifisert i EN 14363:2005 nr. 4.5, idet det tas hensyn til belastningsforholdet 

«prosjektert masse i driftstilstand». 
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6.2.2.2.4. B r e m s i n g  —  s i k k e r h e t s k r a v  ( n r .  4 . 2 . 4 . 2 . 2 )  

 Påvisning av samsvar med sikkerhetskravene angitt i tabell 6 i nr. 4.2.4.2.2 skal utføres som følger: 

– Denne vurderingen skal bare omfatte konstruksjonen av det rullende materiellet, idet drift, prøving og 

vedlikehold utføres i samsvar med regler fastsatt av søkeren (som beskrevet i de tekniske dataene). 

 Merknad: Ved fastsettelse av kravene til prøving og vedlikehold skal søkeren ta hensyn til det 

sikkerhetsnivået som skal oppnås (konsekvens). Påvisningen av samsvar omfatter også krav til prøving 

og vedlikehold. 

 Det tas ikke hensyn til andre delsystemer og menneskelige faktorer (feil). 

– Alle antakelser som det tas hensyn til for oppgaveprofilen, skal tydelig dokumenteres i påvisningen. 

 Samsvar med det kravet som er spesifisert for risiko nr. 1 og nr. 2 i tabell 6 i nr. 4.2.4.2, skal påvises ved 

en av følgende to metoder: 

1.  Anvendelse av et harmonisert kriterium uttrykt i et tillatt risikonivå på 10-9 per time. 

 Dette kriteriet er i samsvar med forordning (EF) nr. 352/2009 (nedenfor kalt felles sikkerhetsmetode 

for risikovurdering), vedlegg I nr. 2.5.4. 

 Søkeren skal påvise samsvar med det harmoniserte kriteriet ved å anvende vedlegg I-3 til felles 

sikkerhetsmetode for risikovurdering. Følgende prinsipper kan benyttes for påvisningen: likhet med 

ett eller flere referansesystemer, anvendelse av regler for god praksis eller anvendelse av den 

sannsynlighetsbaserte metoden. 

 Søkeren skal angi det vurderingsorganet som understøtter den påvisningen søkeren framlegger: det 

meldte organet som er valgt for delsystemet «Rullende materiell», eller et vurderingsorganet som 

definert i felles sikkerhetsmetode for risikovurdering. 

 Vurderingen skal dokumenteres i det EF-sertifikatet som det meldte organet utsteder, eller i den EF-

verifiseringserklæringen som søkeren utsteder. 

 EF-verifiseringserklæringen skal nevne samsvaret med dette kriteriet og skal anerkjennes i alle 

medlemsstater. 

 Når det gjelder ytterligere godkjenninger for ibruktaking av kjøretøyer, får artikkel 23 nr. 1 i direktiv 

2008/57/EF anvendelse. 

 eller 

2.  Anvendelse av risikoevaluering og -vurdering i samsvar med felles sikkerhetsmetode for 

risikovurdering. 

 Det skal nevnes i EF-verifiseringserklæringen at denne metoden er brukt. 

 Søkeren skal angi det vurderingsorganet som understøtter den påvisningen søkeren framlegger, som 

definert i felles sikkerhetsmetode for risikovurdering. 

 Det skal framlegges en rapport om sikkerhetsvurderingen, der den utførte risikoevalueringen og -

vurderingen dokumenteres. Rapporten skal inneholde: 

– risikoanalyse, 

– prinsipp for risikoakseptering, kriterium for risikoakseptering og sikkerhetstiltak som skal 

gjennomføres, 

– påvisning av samsvar med kriterium for risikoakseptering og med de sikkerhetstiltakene som skal 

gjennomføres. 

 Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten i den berørte medlemsstaten skal ta rapporten om 

sikkerhetsvurdering i betraktning, i samsvar med avsnitt 2.5.6 i vedlegg I og artikkel 7 nr. 2 i felles 

sikkerhetsmetode for risikovurdering. 

 Ved krav om ytterligere godkjenninger for ibruktaking av kjøretøyer får artikkel 7 nr. 4 i felles 

sikkerhetsmetode for risikovurdering anvendelse på anerkjennelsen av rapporten om 

sikkerhetsvurdering i andre medlemsstater. 
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6.2.2.2.5. N ø d b r e m s i n g  ( n r .  4 . 2 . 4 . 5 . 2 )  

 Den bremsevirkningen som skal prøves, er stopplengden som definert i EN 14531-1:2005 nr. 5.11.3. 

Retardasjonen vurderes ut fra stopplengden. 

 Prøvingene skal utføres på tørre skinner ved følgende utgangshastigheter (dersom de er lavere enn 

maksimal hastighet): 30 km/t, 80 km/t, 120 km/t, 140 km/t, 160 km/t, 200 km/t og enhetens høyeste 

konstruksjonshastighet. 

 Prøvingene skal utføres for følgende belastningsforhold for enheten «egenvekt i driftstilstand» og 

«egenvekt ved normal nyttelast» (som definert i nr. 4.2.2.10). 

 Prøvingsresultatene skal vurderes etter en metode som tar hensyn til følgende: 

– korreksjon av rådata, 

– prøvingens repeterbarhet: for å validere prøvingsresultatet skal prøvingen gjentas flere ganger. Den 

absolutte forskjellen mellom resultatene og standardavviket skal evalueres. 

6.2.2.2.6. D r i f t s b r e m s i n g  ( n r .  4 . 2 . 4 . 5 . 3 )  

 Den bremsevirkningen som skal prøves, er stopplengden som definert i EN 14531-1:2005 nr. 5.11.3. 

Retardasjonen vurderes ut fra stopplengden. 

 Prøvingene skal utføres på tørre skinner ved den utgangshastigheten som er lik enhetens største 

konstruksjonshastighet, og enhetens belastningsforhold er ett av dem som er definert i nr. 4.2.2.10. 

 Prøvingsresultatene skal vurderes etter en metode som tar hensyn til følgende: 

– korreksjon av rådata, 

– prøvingens repeterbarhet: For å validere prøvingsresultatet skal prøvingen gjentas flere ganger. Den 

absolutte forskjellen mellom resultatene og standardavviket skal evalueres. 

6.2.2.2.7. G l i d e v e r n s y s t e m  ( n r .  4 . 2 . 4 . 6 . 2 )  

 Dersom en enhet er utstyrt med glidevernsystem, skal prøvingen av enheten under forhold med lav 

adhesjon utføres i samsvar med nr. 6.4 i standard EN 15595:2009 for å vurdere systemets yteevne (største 

forlengelse av stopplengden sammenlignet med stopplengden på tørre skinner) når det er integrert i 

enheten. 

6.2.2.2.8. S a n i t æ r a n l e g g  ( n r .  4 . 2 . 5 . 1 )  

 Dersom sanitæranlegget tillater utslipp av væsker til miljøet (f.eks. på sporene), kan samsvarsvurderingen 

bygge på tidligere driftsprøving dersom følgende vilkår er oppfylt: 

– Resultatene av driftsprøvingene er oppnådd for utstyrstyper med identisk behandlingsmetode. 

– Prøvingsvilkårene tilsvarer dem som kan forutsettes for den enheten som skal vurderes når det gjelder 

belastningsmengder, miljøforhold og alle andre parametrer som kan virke inn på 

behandlingsprosessens effektivitet. 

 Dersom det ikke foreligger driftsprøvingsresultater, skal det utføres typeprøvinger. 

6.2.2.2.9. I n n v e n d i g  l u f t k v a l i t e t  ( n r .  4 . 2 . 5 . 9  o g  4 . 2 . 9 . 1 . 7 )  

 Samsvarsvurderingen av CO2-nivåene kan foretas ved beregning av friskluftmengden fra ventilasjonen, 

idet uteluftens CO2-innhold settes til 400 ppm og CO2-utslippene per passasjer settes til 32 gram i timen. 

Hvor mange passasjerer det skal regnes med, skal fastsettes ut fra belastningsforholdet «prosjektert masse 

ved normal nyttelast», som angitt i nr. 4.2.2.10 i denne TSI-en. 

6.2.2.2.10. L u f t s t r ø m v i r k n i n g e r  p å  p a s s a s j e r e r  p å  p l a t t f o r m e n  ( n r .  4 . 2 . 6 . 2 . 1 )  

 Samsvar skal vurderes på grunnlag av fullskalaprøvinger under forholdene spesifisert i EN 14067-

4:2005/A1:2009 nr. 7.5.2. Målingene skal foretas på en plattform med en høyde på mellom 100 mm og 

400 mm over skinnetoppen. 
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6.2.2.2.11. L u f t s t r ø m v i r k n i n g e r  p å  p e r s o n e r  s o m  a r b e i d e r  l a n g s  s p o r e t  

( n r .  4 . 2 . 6 . 2 . 2 )  

 Samsvar skal vurderes på grunnlag av fullskalaprøvinger under forholdene spesifisert i EN 14067-

4:2005/A1:2009 nr. 8.5.2. 

6.2.2.2.12. T r y k k b ø l g e  f r a  t o g e t s  f o r e n d e  ( n r .  4 . 2 . 6 . 2 . 3 )  

 Samsvar skal vurderes på grunnlag av fullskalaprøvinger under forholdene spesifisert i EN 14067-

4:2005/A1:2009 nr. 5.5.2. En alternativ mulighet for hastigheter under 190 km/t er å vurdere samsvar ved 

hjelp av validerte datastøttede strømningsdynamiske simuleringer som beskrevet i nr. 5.3 i EN 14067-

4:2005/A1:2009 eller ved hjelp av prøvinger med en modell i bevegelse som spesifisert i EN 14067-

4:2005/A1:2009 nr. 5.4.3. 

6.2.2.2.13. M a k s i m a l  e f f e k t  o g  s t r ø m  f r a  k j ø r e l e d n i n g e n  ( n r .  4 . 2 . 8 . 2 . 4 )  

 Samsvarsvurdering utføres i samsvar med nr. 14.3 i EN 50388:2005. 

6.2.2.2.14. E f f e k t f a k t o r  ( n r .  4 . 2 . 8 . 2 . 6 )  

 Samsvarsvurdering utføres i samsvar med nr. 14.3 i EN 50388:2005. 

6.2.2.2.15. S t r ø m a v t a k i n g e n s  d y n a m i k k  ( n r .  4 . 2 . 8 . 2 . 9 . 6 )  

 Dersom en strømavtaker som har en EF-erklæring om samsvar eller egnethet for bruk som 

samtrafikkomponent, er integrert i en enhet av rullende materiell som vurderes i samsvar med LOC & 

PAS TSI for konvensjonelle tog, skal det utføres dynamiske prøvinger for å måle gjennomsnittlig 

kontaktkraft og standardavvik eller gnistdannelse i prosent i samsvar med EN 50317:2002 opp til den 

hastigheten enheten er konstruert for. 

 Prøvingene skal for hver installert strømavtaker utføres i begge kjøreretninger, og skal omfatte sporavsnitt 

med lav kjøreledningshøyde (definert som mellom 5,0 og 5,3 m) og sporavsnitt med høy 

kjøreledningshøyde (definert som mellom 5,5 og 5,75 m). 

 Prøvingene skal utføres på minst tre hastighetstrinn opp til og med den hastigheten som enheten er 

konstruert for. Intervallet mellom påfølgende prøvinger skal ikke være større enn 50 km/t. 

 De målte resultatene skal være i samsvar med nr. 4.2.8.2.9.6 for enten gjennomsnittlig kontaktkraft og 

standardavvik eller gnistdannelse i prosent. 

6.2.2.2.16. P l a s s e r i n g  a v  s t r ø m a v t a k e r e  ( n r .  4 . 2 . 8 . 2 . 9 . 7 )  

 Egenskapene knyttet til strømavtakingens dynamiske atferd skal kontrolleres som spesifisert i 

nr. 6.2.2.2.15 ovenfor. 

6.2.2.2.17. F r o n t r u t e  ( n r .  4 . 2 . 9 . 2 )  

 Egenskapene for frontruten skal kontrolleres som spesifisert i EN 15152:2007 nr. 6.2.1–6.2.7. 

6.2.2.2.18. B r a n n s k i l l e r  ( n r .  4 . 2 . 1 0 . 5 )  

 Dersom vurdering av samsvar med kravene i nr. 4.2.10.5 for forebyggende tiltak for å hindre spredning 

av brann foretas ved hjelp av datastøttede strømningsdynamiske simuleringer, skal disse simuleringene 

valideres ved prøvinger i skala 1:1 som utføres på en modell som representerer forhold som er gyldige for 

den enheten som skal vurderes på grunnlag av TSI-en. Det skal tas hensyn til påvisningsmetodens 

nøyaktighet. 

6.2.2.3. P r o s j e k t f a s e r  d e r  v u r d e r i n g  e r  o b l i g a t o r i s k  

 Det er nærmere beskrevet i vedlegg H til denne TSI-en i hvilken fase i prosjektet det skal foretas en 

vurdering: 

– Konstruksjons- og utviklingsfase: 

– konstruksjonsvurdering og/eller konstruksjonskontroll, 

– typeprøving: prøving for å kontrollere konstruksjonen, dersom og som det defineres i avsnitt 4.2. 

– Produksjonsfase: rutineprøving for å kontrollere produksjonssamsvar. 

 Hvilken enhet som har ansvaret for vurderingen av rutineprøvingene, fastsettes i samsvar med den 

valgte vurderingsmodulen. 
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 Vedlegg H er oppbygd i samsvar med nr 4.2, som fastsetter hvilke krav og hvilken vurdering som gjelder 

for delsystemet «Rullende materiell». I relevante tilfeller er det også angitt en henvisning til et 

underpunkt i nr. 6.2.2.2. 

 Dersom en typeprøving er angitt i tillegg H, skal særlig nr. 4.2 tas i betraktning når det gjelder vilkårene 

og kravene for denne prøvingen. 

 Dersom flere EF-verifiseringer (f.eks. i forbindelse med flere TSI-er som handler om det samme 

delsystemet) krever verifisering på grunnlag av den samme produksjonsvurderingen (modul SD eller SF), 

er det tillatt å kombinere flere SB-modulvurderinger med én vurdering av produksjonsmodul (SD eller 

SF). I så fall skal det utstedes attester for mellomliggende verifisering for konstruksjons- og 

utviklingsfasen i samsvar med modul SB. 

Dersom modul SB benyttes, skal gyldigheten av den mellomliggende EF-erklæringen om samsvar for 

delsystemet angis i samsvar med bestemmelsene for fase B i nr. 7.1.3, «Regler for EF-verifisering», i 

denne TSI-en. 

6.2.3. Nyskapende løsninger 

 Dersom det rullende materiellet omfatter en nyskapende løsning (som definert i nr. 4.1.1), skal søkeren 

angi avvikene fra de relevante bestemmelser i TSI-en og oversende dem til Kommisjonen for analyse. 

 Dersom analysen resulterer i positiv uttalelse, vil det bli utarbeidet en hensiktsmessig funksjons- og 

grensesnittspesifikasjon med tilhørende vurderingsmetoder som skal innarbeides i TSI-en, for å tillate 

bruk av denne løsningen. 

 Relevante funksjons- og grensesnittspesifikasjoner og tilhørende vurderingsmetoder skal deretter 

innarbeides i TSI-en når den revideres. 

 Kommisjonen kan tillate at den nyskapende løsningen benyttes før den innarbeides i en revidert utgave av 

TSI-en, ved å gi melding om en beslutning som Kommisjonen treffer i samsvar med artikkel 29 i direktiv 

2008/57/EF. 

6.2.4. Vurdering av nødvendig dokumentasjon for drift og vedlikehold 

 I samsvar med artikkel 18 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF har et meldt organ ansvaret for sammenstillingen av 

nødvendig teknisk dokumentasjon på drift og vedlikehold. 

 Det meldte organet skal bare kontrollere at den nødvendige dokumentasjonen for drift og vedlikehold 

som definert i nr. 4.2.12 i denne TSI-en foreligger. Det meldte organet behøver ikke kontrollere 

opplysningene i den forelagte dokumentasjonen. 

6.2.5. Enheter som krever EF-sertifikater på grunnlag av TSI-en for rullende materiell for høyhastighetstog 

 Dette nummer omhandler det tilfellet der en enhetstype skal vurderes på grunnlag av denne TSi-en, og: 

– også skal vurderes på grunnlag av TSI-en for rullende materiell for høyhastighetstog, 

eller 

– allerede har fått et EF-verifiseringssertifikat på grunnlag av denne TSI-en for rullende 

materiell for høyhastighetstog. 

 De parametrene som omfattes av begge TSI-ene og er spesifisert på samme måte, er angitt i tabellen 

nedenfor. Disse parametrene behøver ikke vurderes på nytt av det meldte organet som er utpekt til å 

foreta vurderingen i samsvar med denne TSI-en. Vurderingen som foretas på grunnlag av TSI-en for 

rullende materiell for høyhastighetstog, anses for å være gyldig for begge TSI-ene. 

 Det EF-verifiseringssertifikatet som det meldte organet har utarbeidet for å dokumentere samsvar for 

enhetstypen og denne TSI-en, kan vise til det EF-verifiseringssertifikatet som erklærer samsvar med TSI-

en for rullende materiell for høyhastighetstog, når det gjelder følgende numre i denne TSI-en, forutsatt at 

nedenstående vilkår for det relevante nummer er oppfylt: 

Element i delsystemet «Rullende materiell» 
Nummer i denne TSI-

en 

Nummer i TSI-en 

for rullende 

materiell for 

høyhastighetstog 

Vilkår for gyldigheten av vurdering på grunnlag av TSI-en for 

rullende materiell for høyhastighetstog 

Konstruksjon og mekaniske deler 4.2.2   

Endekopling 4.2.2.2.3 4.2.2.2 — 

Nødkopling 4.2.2.2.4 4.2.2.2 — 
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Element i delsystemet «Rullende materiell» 
Nummer i denne TSI-

en 

Nummer i TSI-en 

for rullende 

materiell for 

høyhastighetstog 

Vilkår for gyldigheten av vurdering på grunnlag av TSI-en for 

rullende materiell for høyhastighetstog 

Personalets atkomst ved til- og frakopling 4.2.2.2.5 4.2.2.2 — 

Kjøretøykonstruksjonens styrke 4.2.2.4 4.2.2.3 — 

Passiv sikkerhet 4.2.2.5 4.2.2.3 — 

Atkomstdører for personalet 4.2.2.8 4.2.2.4.2.2 — 

Samspill med spor samt profiler 4.2.3   

Profil – frittromsprofil 4.2.3.1 4.2.3.1 

4.2.3.9 

— 

Hjullast 4.2.3.2.2 4.2.3.2 — 

Parametrer for rullende materiell som påvirker 

delsystemet «Styring, kontroll og signal» 

4.2.3.3.1 4.2.3.2 

4.2.3.3.1 

4.2.3.4.9.1 

4.2.3.4.9.3 

4.2.3.10 

— 

Overvåking av aksellagertilstand 4.2.3.3.2 4.2.3.3.2 — 

Dynamiske egenskaper under kjøring 4.2.3.4.2 4.2.3.4.1 Vurderingen skal omfatte prøvinger ved 

driftshastighet på det konvensjonelle jernbanenettet 

Grenseverdier for sikker kjøring 4.2.3.4.2.1 4.2.3.4.2 — 

Grenseverdier for sporbelastning 4.2.3.4.2.2 4.2.3.4.3 — 

Ekvivalent konisitet: Dimensjonerende verdier for nye 

hjulprofiler 

4.2.3.4.3.1 4.2.3.4.6 

4.2.3.4.7 

Simuleringene må utføres for ytterligere tre 

skinneprofiler spesifisert i TSI-en for lokomotiver og 

rullende materiell for passasjertransport for 

konvensjonelle tog 

Hjulenes geometriske egenskaper 4.2.3.5.2.2 4.2.3.4.9.2 — 

Bremser 4.2.4   

Funksjonskrav 4.2.4.2.1 4.2.4.3 

4.2.4.6 

— 

Nødbremsing 4.2.4.4.1 4.2.4.3 — 

Driftsbremsing 4.2.4.4.2 4.2.4.3 — 

Nødbremsevirkning 4.2.4.5.2 4.2.4.1 Vurderingen skal omfatte prøvinger ved 

driftshastighet på det konvensjonelle jernbanenettet 

Driftsbremsevirkning 4.2.4.5.3 4.2.4.4 Vurderingen skal omfatte prøvinger ved 

driftshastighet på det konvensjonelle jernbanenettet 

Parkeringsbremsevirkning 4.2.4.5.5 4.2.4.6 — 

Grense for profil for adhesjon mellom hjul og skinner 4.2.4.6.1 4.2.4.2 — 

Bremsekrav ved berging 4.2.4.10 4.2.4.3 — 

Forhold av betydning for passasjerene 4.2.5   

Sanitæranlegg 4.2.5.1 4.2.2.5 — 

Personvarslingssystem: lydkommunikasjonssystem 4.2.5.2 4.2.5.1 — 

Passasjeralarm: Funksjonskrav 4.2.5.3 4.2.5.3 — 

Sikkerhetsinstrukser til passasjerer — skilt 4.2.5.4 4.2.5.2 — 
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Element i delsystemet «Rullende materiell» 
Nummer i denne TSI-

en 

Nummer i TSI-en 

for rullende 

materiell for 

høyhastighetstog 

Vilkår for gyldigheten av vurdering på grunnlag av TSI-en for 

rullende materiell for høyhastighetstog 

Miljøforhold og aerodynamiske virkninger 4.2.6   

Luftstrømvirkninger på passasjerer på plattformen 4.2.6.2.1 4.2.6.2.2 — 

Luftstrømvirkninger på personer som arbeider langs 

sporet 

4.2.6.2.2 4.2.6.2.1 — 

Trykkbølge fra togets forende 4.2.6.2.3 4.2.6.2.3 — 

Utvendige lykter samt synlige og hørbare 

varslingsinnretninger 

4.2.7   

Utvendige lykter foran og bak 4.2.7.1 4.2.7.4.1 — 

Signalhorn 4.2.7.2 4.2.7.4.2 — 

Trekkraftenheter og elektrisk utstyr 4.2.8   

Trekkraftytelse 4.2.8.1 4.2.8.1 — 

Strømforsyning 4.2.8.2.1 til 

4.2.8.2.7 

4.2.8.3 — 

Krav knyttet til strømavtakeren 4.2.8.2.9 4.2.8.3.6 til 

4.2.8.3.8 

Vurderingen skal omfatte prøvinger ved 

driftshastighet på det konvensjonelle jernbanenettet 

Elektrisk beskyttelse av toget 4.2.8.2.10 4.2.8.3.6.6+ 

åpent punkt 

— 

Beskyttelse mot elektrisk fare 4.2.8.4 4.2.7.3 — 

Førerrom og grensesnitt mellom fører og maskin 4.2.9   

Av- og påstigning 4.2.9.1.2 4.2.2.6 

4.2.7.1.2 

— 

Utvendig synlighet 4.2.9.1.3 4.2.2.6 — 

Innvendig utforming 4.2.9.1.4 4.2.2.6 — 

Førersete 4.2.9.1.5 4.2.2.6 — 

Klimaanlegg og luftkvalitet 4.2.9.1.7 4.2.7.7 — 

Frontrute 4.2.9.2 4.2.2.7 — 

Oppbevaringsplass til personalets personlige eiendeler 4.2.9.5 4.2.2.8 — 

Brannsikkerhet og evakuering 4.2.10   

Generelt og kategorisering 4.2.10.1 4.2.7.2 — 

Materialkrav 4.2.10.2 4.2.7.2.2 — 

Særlige tiltak for brannfarlige væsker 4.2.10.3 4.2.7.2.5.2 — 

Evakuering av passasjerer 4.2.10.4 4.2.7.1.1 — 

Brannvegger 4.2.10.5 4.2.7.2.3.3 — 

Vedlikehold 4.2.11   

Utvendig rengjøring av tog 4.2.11.2 4.2.9.2 — 

Toalettømmingsanlegg 4.2.11. 3 4.2.9.3 — 

Utstyr for påfyll av vann 4.2.11.4 4.2.9.5 — 



Nr. 26/462 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.4.2017 

 

Element i delsystemet «Rullende materiell» 
Nummer i denne TSI-

en 

Nummer i TSI-en 

for rullende 

materiell for 

høyhastighetstog 

Vilkår for gyldigheten av vurdering på grunnlag av TSI-en for 

rullende materiell for høyhastighetstog 

Grensesnitt for påfyll av vann 4.2.11.5 4.2.9.5.2 — 

Dokumentasjon for drift og vedlikehold 4.2.12   

Vedlikeholdsdokumentasjon 4.2.12.3 4.2.10.2 — 

Dokumentasjon knyttet til drift 4.2.12.4 4.2.1.1 — 

6.2.6. Vurdering av enheter beregnet på generell drift 

 Når en ny, opprustet eller fornyet enhet som er beregnet på generell drift, skal vurderes på grunnlag av 

denne TSI-en (i samsvar med nr. 4.1.2), krever noen av TSI-kravene et referansetog for vurderingen. 

Dette er nevnt i de relevante bestemmelsene i avsnitt 4. Tilsvarende kan noen av TSI-kravene på tognivå 

ikke vurderes på enhetsnivå. Slike tilfeller beskrives for de relevante kravene i nr. 4.2 i denne TSI-en. 

 Det bruksområdet med hensyn til typen av rullende materiell som i kombinasjon med den enheten som 

skal vurderes, sikrer at toget er i samsvar med TSI-en, kontrolleres ikke av det meldte organet. 

 Etter at en slik enhet har mottatt godkjenning for ibruktaking, har jernbaneforetaket ansvaret for enhetens 

bruk i en togsammensetning (uansett om den er i samsvar med TSI-en eller ikke) i samsvar med de 

reglene som er definert i nr. 4.2.2.5 i TSI-en for drift og trafikkstyring for konvensjonelle tog. 

6.2.7. Vurdering av enheter beregnet på én eller flere forhåndsdefinerte sammensetninger 

 Når en ny, oppgradert eller fornyet enhet som skal inngå i én eller flere forhåndsdefinerte 

sammensetninger, skal vurderes (i samsvar med nr. 4.1.2), skal EF-verifiseringssertifikatet angi hvilken 

eller hvilke sammensetninger vurderingen gjelder for: typen av rullende materiell som skal koples 

sammen med den enheten som skal vurderes, antall kjøretøyer i sammensetningen(e), den plasseringen av 

kjøretøyer i sammensetningen(e) som sikrer at togsammensetningen blir i samsvar med denne TSI-en. 

 TSI-kravene på tognivå skal vurderes ved bruk av en referansetogsammensetning, dersom angitt og slik 

det er angitt i denne TSI-en. 

 Etter at en slik enhet har mottatt godkjenning for ibruktaking, kan den koples sammen med andre enheter 

og dermed inngå i de sammensetningene som er nevnt i EF-verifiseringssertifikatet. 

6.2.8. Særtilfelle: Vurdering av enheter som skal inngå i en eksisterende fast sammensetning 

6.2.8.1. B a k g r u n n  

 Dette særtilfellet av vurdering gjelder når det skal skiftes ut en del av en fast sammensetning som allerede 

er tatt i bruk. 

 To tilfeller beskrives nedenfor, avhengig av TSI-statusen for den faste sammensetningen. 

 Den delen av den faste sammensetningen som skal vurderes, kalles «enheten» i teksten nedenfor. 

6.2.8.2. T i l f e l l e  m e d  e n  f a s t  s a m m e n s e t n i n g  i  s a m s v a r  m e d  T S I - e n  

 Dersom en ny, oppgradert eller fornyet enhet som skal inngå i en eksisterende fast sammensetning, skal 

vurderes på grunnlag av denne TSI-en, og det foreligger et gyldig EF-verifiseringssertifikat for den 

eksisterende faste sammensetningen, skal det foretas en TSI-vurdering av bare den nye enheten for å 

ajourføre sertifikatet for den eksisterende faste sammensetningen som anses å være fornyet (se også 

nr. 7.1.2.2). 

6.2.8.3. T i l f e l l e  m e d  e n  f a s t  s a m m e n s e t n i n g  s o m  i k k e  s a m s v a r e r  m e d  T S I - e n  

 Dersom en ny, opprustet eller fornyet enhet som skal inngå i en eksisterende fast sammensetning, skal 

vurderes på grunnlag av denne TSI-en, og det ikke foreligger et gyldig EF-verifiseringssertifikat for den 

eksisterende faste sammensetningen, skal det angis i EF-verifiseringssertifikatet at vurderingen ikke 

omfatter de TSI-kravene som gjelder for den faste sammensetningen, men bare for den vurderte enheten. 
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6.3. Delsystem som inneholder samtrafikkomponenter som ikke har EF-erklæring 

6.3.1. Vilkår 

 I overgangsperioden fastsatt i artikkel 6 i kommisjonsbeslutningen om denne TSI-en kan et meldt organ 

utstede et EF-verifiseringssertifikat for et delsystem selv om noen av samtrafikkomponentene som inngår 

i delsystemet, ikke omfattes av de aktuelle EF-erklæringene om samsvar eller bruksegnethet i henhold til 

denne TSI-en (ikke-sertifiserte samtrafikkomponenter), dersom følgende kriterier er oppfylt: 

a) Delsystemets samsvar er kontrollert av det meldte organet mot kravene i nr 4 og for nr. 6.2–7 (unntatt 

«særtilfeller») i denne TSI-en. Det kreves heller ikke at samtrafikkomponentene er i samsvar med nr. 

5 og 6.1. 

b) De samtrafikkomponentene som ikke omfattes av den aktuelle EF-erklæringen om samsvar eller 

bruksegnethet, har vært brukt i et delsystem som allerede er godkjent og tatt i bruk i minst én av 

medlemsstatene før datoen denne TSI-en trer i kraft. 

 EF-erklæringer om samsvar eller bruksegnethet skal ikke utarbeides for samtrafikkomponenter som 

vurderes på denne måten. 

6.3.2. Dokumentasjon 

 Av delsystemets EF-verifiseringssertifikat skal det framgå klart hvilke samtrafikkomponenter det meldte 

organet har vurdert som ledd i verifiseringen av delsystemet. 

 Følgende skal framgå klart av EF-verifiseringserklæringen for delsystemet: 

a) hvilke samtrafikkomponenter som er vurdert som en del av delsystemet, 

b) en bekreftelse på at delsystemet inneholder samtrafikkomponenter som er identiske med dem som er 

verifisert som en del av delsystemet, 

c) årsaken(e) til at produsenten ikke har framlagt en EF-erklæring om samsvar eller bruksegnethet for 

disse samtrafikkomponentene før de ble innlemmet i delsystemet, herunder anvendelsen av nasjonale 

regler som er meddelt i samsvar med artikkel 17 i direktiv 2008/57/EF. 

6.3.3. Vedlikehold av delsystemer sertifisert i henhold til nr. 6.3.1 

 I og etter overgangsperioden, og inntil delsystemet er oppgradert eller fornyet (samtidig som det tas 

hensyn til medlemsstatenes beslutning om anvendelse av TSI-er), kan det organet som er ansvarlig for 

vedlikeholdet, på eget ansvar benytte samtrafikkomponenter som ikke har en EF-erklæring om samsvar 

eller bruksegnethet, som erstatninger (reservedeler) som ledd i vedlikeholdet av delsystemet, forutsatt at 

de er av samme type. 

 Det organet som er ansvarlig for vedlikeholdet, skal uansett sikre at de vedlikeholdsrelaterte 

erstatningskomponentene er egnet for den anvendelsen de får, at de anvendes innenfor sine bruksområder, 

og at de gjør det mulig å oppnå samtrafikkevne innenfor jernbanesystemet, samtidig som de oppfyller de 

grunnleggende kravene. Slike komponenter skal være sporbare og skal sertifiseres i samsvar med 

nasjonale eller internasjonale regler eller i samsvar med allment anerkjente regler for god praksis innenfor 

jernbanesektoren. 

7.  GJENNOMFØRING 

7.1. Generelle regler for gjennomføringen 

7.1.1. Anvendelse på nybygd rullende materiell 

7.1.1.1. G e n e r e l t  

 Denne TSI-en gjelder for alle enheter av rullende materiell som hører inn under dens virkeområde og tas i 

bruk etter denne TSI-ens anvendelsesdato, unntatt der nr. 7.1.1.2 «Overgangsperiode» eller nr. 7.1.1.3 

«Anvendelse på arbeidskjøretøyer» får anvendelse. 

 Denne TSI-en får ikke anvendelse på enheter av eksisterende rullende materiell som allerede er i drift på 

jernbanenettet (eller en del av jernbanenettet) i en medlemsstat idet denne beslutning får anvendelse, med 

mindre disse enhetene er oppgradert eller fornyet (se nr. 7.1.2). 

 Rullende materiell som produseres etter en konstruksjon som er utarbeidet etter denne beslutningens 

anvendelsesdato, skal være i samsvar med denne TSI-en. 
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7.1.1.2. O v e r g a n g s p e r i o d e  

7.1.1.2.1. I n n l e d n i n g  

 Et betydelig antall prosjekter eller kontrakter som påbegynnes før denne beslutningens anvendelsesdato, 

vil føre til produksjon av konvensjonelt rullende materiell som ikke fullt ut oppfyller kravene i denne 

TSI-en. 

 Som fastsatt i artikkel 2 nr. 2 i denne beslutning er det i samsvar med artikkel 5 nr. 3 bokstav f) i direktiv 

2008/57/EF fastsatt en overgangsperiode for rullende materiell som berøres av nevnte prosjekter eller 

kontrakter. I denne overgangsperioden er anvendelsen av denne TSI-en ikke obligatorisk dersom det 

aktuelle rullende materiellet er tatt i bruk før overgangsperioden utløper. Overgangsperioden utløper på 

den datoen som er angitt i artikkel 2 nr. 2 i kommisjonsbeslutningen om denne TSI-en. 

 Overgangsperioden gjelder for: 

– langt framskredne prosjekter, som beskrevet i nr. 7.1.1.2.2, 

– kontrakter under gjennomføring, som beskrevet i nr. 7.1.1.2.3, 

– rullende materiell av eksisterende konstruksjon, som beskrevet i nr. 7.1.1.2.4. 

 Dersom søkeren i overgangsperioden velger ikke å anvende denne TSI-en, kan kjøretøyet godkjennes for 

ibruktaking i samsvar med artikkel 24 (første godkjenning) eller 25 (tilleggsgodkjenning) i direktiv 

2008/57/EF i stedet for artikkel 22 eller 23. 

 Alt rullende materiell som tas i bruk etter utløpet av overgangsperioden som fastsatt i dette nummer, skal 

være fullt ut i samsvar med denne TSI-en, uten at dette berører artikkel 9 i direktiv 2008/57/EF, som gir 

medlemsstatene muligheten til å be om unntak etter de vilkårene som fastsettes i nevnte artikkel. 

7.1.1.2.2. L a n g t  f r a m s k r e d n e  p r o s j e k t e r  

 Dette nummer omhandler rullende materiell som utvikles og produseres i henhold til et prosjekt som 

befinner seg i et langt framskredent trinn i utviklingen i samsvar med artikkel 2 bokstav t) i direktivet. 

Prosjektet skal befinne seg i et langt framskredent trinn i utviklingen idet denne TSI-en kunngjøres i Den 

europeiske unions tidende. 

 Anvendelse av denne TSI-en på rullende materiell som omfattes av dette nummer, er ikke obligatorisk i 

overgangsperioden fastsatt i nr. 7.1.1.2.1 dersom det rullende materiellet tas i bruk før overgangsperioden 

utløper, som fastsatt i artikkel 2 nr. 2 i denne beslutning. 

7.1.1.2.3. K o n t r a k t e r  u n d e r  g j e n n o m f ø r i n g  

 Dette nummer omhandler rullende materiell som utvikles og produseres i henhold til en kontrakt som 

undertegnes før denne TSI-en er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

 Søkeren skal framlegge bevis for underskriftsdatoen for den opprinnelige og gjeldende kontrakten. 

Datoen for eventuelle tilføyelser som endrer den opprinnelige kontrakten, skal ikke tas i betraktning som 

underskriftsdato for den gjeldende kontrakten. 

 Anvendelse av denne TSI-en på rullende materiell som omfattes av dette nummer, er ikke obligatorisk i 

overgangsperioden fastsatt i nr. 7.1.1.2.1 dersom det rullende materiellet tas i bruk før overgangsperioden 

utløper, som fastsatt i artikkel 2 nr. 2 i denne beslutning. 

7.1.1.2.4. R u l l e n d e  m a t e r i e l l  a v  e k s i s t e r e n d e  k o n s t r u k s j o n  

 Dette nummer omhandler rullende materiell som er produsert i samsvar med en konstruksjon som ble 

utviklet før denne TSI-en er kunngjort i Den europeiske unions tidende, og som derfor ikke er vurdert i 

samsvar med denne TSI-en. 

 Anvendelse av denne TSI-en på rullende materiell som omfattes av dette nummer, er ikke obligatorisk i 

overgangsperioden fastsatt i nr. 7.1.1.2.1 dersom det rullende materiellet tas i bruk før overgangsperioden 

utløper, som fastsatt i artikkel 2 nr. 2. 

 For denne TSI-ens formål kan rullende materiell kvalifiseres som «bygd i samsvar med eksisterende 

konstruksjon» dersom et av de to følgende vilkårene er oppfylt: 

– For bestilling eller ibruktaking av rullende materiell: Søkeren kan bevise at det nybygde rullende 

materiellet vil bli produsert i samsvar med en dokumentert konstruksjon som tidligere har vært brukt 

til å produsere rullende materiell, og som har fått godkjenning for ibruktaking i en medlemsstat før 

datoen for kunngjøring av denne TSI-en i Den europeiske unions tidende. 
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– For rullende materiell av en type som ikke er produsert i henhold til en kontrakt, men på produsentens 

initiativ: Produsenten eller søkeren kan bevise at prosjektet befant seg i en forproduksjonsfase eller i 

serieproduksjon på kunngjøringsdatoen for denne TSI-en. For å bevise dette skal minst én prototype 

være i monteringsfase med en eksisterende, identifiserbar vognkasse, og deler som allerede er bestilt 

fra underleverandører, skal tilsvare 90 % av delenes samlede verdi. 

 Søkeren skal bevise for den nasjonale sikkerhetsmyndighet at de vilkårene som angis under 

underpunktene i dette nummer (avhengig av situasjonen), er oppfylt. 

 For endring av en eksisterende konstruksjon (som ikke er i samsvar med TSI) gjelder følgende regler i 

overgangsperioden: 

– Ved konstruksjonsendringer som er strengt begrenset til det som er nødvendig for å sikre det rullende 

materiellets tekniske kompatibilitet med faste anlegg (tilsvarende grensesnitt mot delsystemene 

«Infrastruktur», «Energi» eller «Styring, kontroll og signal»), er det ikke obligatorisk å anvende denne 

TSI-en. Kjøretøyer som produseres på grunnlag av «endret» konstruksjon, kan få godkjenning i 

samsvar med artikkel 24 eller 25 i direktiv 2008/57/EF. 

– Ved andre konstruksjonsendringer gjelder ikke dette nummer om «eksisterende konstruksjon»; 

konstruksjonen anses således å være ny, og denne TSI-en får anvendelse. 

7.1.1.3. A n v e n d e l s e  p å  a r b e i d s k j ø r e t ø y e r  

 Det er ikke obligatorisk å anvende denne TSI-en på arbeidskjøretøyer (som definert i nr. 2.2 og 2.3). 

 Søkerne kan frivillig benytte samsvarsvurderingsprosessen beskrevet i avsnitt 6.2.1 som grunnlag for å 

opprette en EF-verifiseringserklæring. Medlemsstatene skal anerkjenne denne EF-

verifiseringserklæringen som sådan. 

 Dersom søkeren velger ikke å opprette en EF-verifiseringserklæring, kan arbeidskjøretøyer godkjennes i 

samsvar med artikkel 24 eller 25 i direktiv 2008/57/EF. 

7.1.1.4. G r e n s e s n i t t  m o t  g j e n n o m f ø r i n g  a v  a n d r e  T S I - e r  

 Som nevnt i nr. 2.1 gjelder også andre TSI-er for delsystemet «Rullende materiell». Disse andre TSI-ene 

spesifiserer gjennomføringsreglene for de kravene de omfatter. 

 For å unngå misforståelser når det gjelder gjennomføringsreglene for disse andre TSI-ene og 

gjennomføringsreglene for denne TSI-en for lokomotiver og passasjerkjøretøyer for konvensjonelle tog, 

gjelder følgende for de tilfellene der det i denne TSI-en vises til disse andre TSI-ene: 

– Når det i denne TSI-en til orientering for leseren vises til en annen TSI, gjelder den andre TSI-ens 

gjennomføringsregler (f.eks. når det som en påminnelse vises til en bestemmelse i TSI-en for 

tilgjengelighet for bevegelseshemmede, TSI-en for sikkerhet i jernbanetunneler eller TSI-en for støy). 

– Dersom det dreier seg om en bindende henvisning for å unngå å gjenta et ledd i en annen TSI (f.eks. 

for å utvide en bestemmelse i TSI-en for rullende materiell for høyhastighetstog eller i TSI-en for 

sikkerhet i jernbanetunneler til denne TSI-en for lokomotiver og passasjerkjøretøyer for 

konvensjonelle tog), fungerer henvisningen som et krav i denne TSI-en for lokomotiver og 

passasjerkjøretøyer  for konvensjonelle tog, og det er gjennomføringsstrategien for TSI-en for 

lokomotiver og passasjerkjøretøyer for konvensjonelle tog som får anvendelse. 

7.1.2. Fornyelse og oppgradering av eksisterende rullende materiell 

7.1.2.1. I n n l e d n i n g  

 Dette nummer gir opplysninger som gjelder artikkel 20 i direktiv 2008/57/EF. 

7.1.2.2. F o r n y e l s e  

 Medlemsstatene skal gå ut fra følgende prinsipper for å fastsette anvendelsen av denne TSI-en ved 

tilfeller av fornyelse: 

– En ny vurdering på grunnlag av kravene i denne TSI-en er nødvendig bare for de grunnleggende 

parametrene i denne TSI-en hvis yteevne påvirkes av endringen(e). 

– For eksisterende rullende materiell som ikke er i samsvar med TSI-en, og dersom det ved fornyelsen 

ikke er økonomisk gjennomførbart å oppfylle TSI-kravene, kan fornyelsen godtas dersom det er klart 

at en grunnleggende parameter forbedres med hensyn til den yteevnen som angis i TSI-en. 

– Innvirkningen av nasjonale overgangsstrategier som er et resultat av gjennomføringen av andre TSI-er. 
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 Dersom et prosjekt omfatter elementer som ikke er i samsvar med TSI-en, bør framgangsmåtene for 

samsvarsvurdering og EF-verifisering avtales med medlemsstaten. 

 For rullende materiell av en eksisterende konstruksjon som ikke er i samsvar med TSI-en, krever ikke 

utskifting av en hel enhet eller ett eller flere kjøretøyer i en enhet (f.eks. utskifting etter en alvorlig skade, 

se også nr. 6.2.8) en samsvarsvurdering på grunnlag av denne TSI-en, så lenge enheten eller kjøretøyet 

eller kjøretøyene er identiske med dem de erstatter. Slike enheter skal være sporbare og skal sertifiseres i 

samsvar med nasjonale eller internasjonale regler eller i samsvar med allment anerkjente regler for god 

praksis innenfor jernbanesektoren. 

 Ved utskifting av enheter eller kjøretøyer som er i samsvar med TSI, kreves det en samsvarsvurdering på 

grunnlag av denne TSI-en. 

7.1.2.3. O p p g r a d e r i n g  

 Medlemsstatene skal gå ut fra følgende prinsipper for å fastsette anvendelsen av denne TSI-en ved 

tilfeller av oppgradering: 

– Deler og grunnleggende parametrer i delsystemet som ikke er berørt av oppgraderingen, er fritatt for 

samsvarsvurdering på grunnlag av bestemmelsene i denne TSI-en. 

– En ny vurdering på grunnlag av kravene i denne TSI-en er nødvendig bare for de grunnleggende 

parametrene i denne TSI-en hvis yteevne påvirkes av endringen(e). 

– Dersom det ved oppgraderingen ikke er økonomisk gjennomførbart å oppfylle TSI-kravene, kan 

oppgraderingen godtas dersom det er klart at en grunnleggende parameter forbedres med hensyn til 

den yteevnen som er angitt i TSI-en. 

– Veiledning til medlemsstatene om de endringene som anses som oppgraderinger, er gitt i veiledningen 

om anvendelse. 

– Innvirkningen av nasjonale overgangsstrategier som er et resultat av gjennomføringen av andre TSI-er. 

 Dersom et prosjekt omfatter elementer som ikke er i samsvar med TSI-en, bør framgangsmåtene for 

samsvarsvurdering og EF-verifisering avtales med medlemsstaten. 

7.1.3. Regler knyttet til sertifikater for typeprøving eller konstruksjonskontroll 

7.1.3.1. D e l s y s t e m e t  « R u l l e n d e  m a t e r i e l l »  

 Dette nummer gjelder en type av rullende materiell (enhetstype i denne TSI-en), som definert i artikkel 2 

bokstav w) i direktiv 2008/57/EF, som omfattes av en framgangsmåte for EF-verifisering av type eller 

konstruksjon i samsvar med nr. 6.2.2.1 i denne TSI-en. 

 TSI-ens vurderingsgrunnlag for en «typeprøving eller konstruksjonskontroll» er definert i kolonne 2 og 3 

(konstruksjons- og utviklingsfase) i vedlegg H til denne TSI-en. 

 Fase A 

 Fase A begynner når søkeren har utnevnt et meldt organ med ansvar for EF-verifiseringen, og slutter når 

EF-typeprøvingssertifikatet er utstedt. 

 TSI-ens vurderingsgrunnlag for en type defineres for en fase A-periode på høyst sju år. I fase A-perioden 

vil det vurderingsgrunnlaget for EF-verifisering som det meldte organet skal benytte, ikke endre seg. 

 Dersom en revidert utgave av denne TSI-en trer i kraft i løpet av fase A-perioden, er det tillatt, men ikke 

obligatorisk å benytte den reviderte utgaven. 

 Fase B 

 Fase B-perioden angir gyldighetstiden for typeprøvingssertifikatet når attesten er utstedt av det meldte 

organet. I denne perioden kan enheter sertifiseres på grunnlag av typesamsvar. 

 EF-verifiseringssertifikatet for typeprøving av delsystemet er gyldig i en sjuårig fase B-periode fra 

utstedelsesdatoen, selv om en revidert utgave av denne TSI-en trer i kraft. I denne perioden kan nytt 

rullende materiell av samme type tas i bruk på grunnlag av en EF-verifiseringserklæring som viser til 

verifiseringssertifikatet for typen. 
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 Endringer av en type eller konstruksjon som har fått et EF-verifiseringssertifikat 

 Ved endringer av en type rullende materiell som allerede har et verifiseringssertifikat for typeprøving 

eller konstruksjonskontroll, gjelder følgende regler: 

– Endringene kan håndteres ved bare å revurdere de endringene som påvirker de grunnleggende 

parametrene i den siste reviderte utgaven av denne TSI-en som gjelder på det aktuelle tidspunktet. 

– For å opprette EF-verifiseringssertifikatet kan det meldte organet vise til: 

– det opprinnelige sertifikatet for typeprøving eller konstruksjonskontroll for deler av konstruksjonen 

som er uendret, så lenge det fortsatt er gyldig (i fase B-periodens sju år), 

– tilleggssertifikat for typeprøving eller konstruksjonskontroll (som endrer det opprinnelige 

sertifikatet) for endrede deler av konstruksjonen som påvirker de grunnleggende parametrene i den 

siste reviderte utgaven av denne TSI-en som gjelder på det aktuelle tidspunktet. 

7.1.3.2. S a m t r a f i k k o m p o n e n t e r  

 Dette nummer gjelder samtrafikkomponenter som omfattes av typeprøving (modul SB) eller vurdering av 

bruksegnethet (modul CV). 

 Sertifikatet for typeprøving eller konstruksjonskontroll eller sertifikatet for bruksegnethet er gyldig i fem 

år. I dette tidsrommet kan nye komponenter av samme type tas i bruk uten ny typevurdering. Før utløpet 

av perioden på fem år skal komponenten vurderes i samsvar med den siste reviderte utgaven av denne 

TSI-en som gjelder på det aktuelle tidspunktet, med hensyn til de kravene som har endret seg eller er nye 

sammenlignet med sertifiseringsgrunnlaget. 

7.2. Kompatibilitet med andre delsystemer 

 TSI-en for lokomotiver og passasjertrafikk for konvensjonelle tog er utarbeidet med hensyn til andre 

delsystemer og er i samsvar med deres TSI-er på området konvensjonelle tog. Det vil si at grensesnitt mot 

faste anlegg i delsystemene «Infrastruktur», «Energi» og «Styring, kontroll og signal» for konvensjonelle 

tog er behandlet for delsystemer som er i samsvar med TSI-ene for disse delsystemene. 

 Derfor er gjennomføringsmetodene og -fasene for det rullende materiellet avhengig av framdriften ved 

gjennomføringen av TSI-ene for infrastruktur, energi og styring, kontroll og signal for konvensjonelle 

tog. 

 Dessuten tillater TSI-ene som omfatter faste anlegg for konvensjonelle tog, varianter. 

 For rullende materiell vil disse variantene være en del av de tekniske egenskapene som skal registreres i 

«Det europeiske register over godkjente kjøretøytyper», i samsvar med artikkel 34 i direktiv 2008/57/EF. 

 For infrastruktur vil de være blant hovedegenskapene som skal registreres i «infrastrukturregisteret», i 

samsvar med artikkel 35 i direktiv 2008/57/EF. 

7.3. Særtilfeller 

7.3.1. Generelt 

 De særtilfellene som er oppgitt i det følgende nummer, beskriver særlige bestemmelser som er 

nødvendige og godkjente, om bestemte jernbanenett i hver medlemsstat. 

 Disse særtilfellene klassifiseres som følger: 

 «P»-tilfeller: «permanente» tilfeller. 

 «T»-tilfeller: «midlertidige» tilfeller, der det anbefales at målsystemet realiseres innen 2020 (et mål 

fastsatt ved vedtak nr. 1692/96/EF, endret ved europaparlaments- og rådsvedtak 884/2004/EF(1)). 

 Alle særtilfeller som har betydning for rullende materiell innenfor denne TSI-ens virkeområde, skal 

behandles i denne TSI-en. 

 Enkelte særtilfeller har grensesnitt mot andre TSI-er. Dersom et nummer i denne TSI-en viser til en annen 

TSI der et særtilfelle får anvendelse, eller dersom et særtilfelle får anvendelse på rullende materiell som 

følge av et særtilfelle angitt i en annen TSI, gjentas disse også i denne TSI-en. 

 Noen særtilfeller hindrer for øvrig ikke adgang til det nasjonale jernbanenettet for rullende materiell som 

er i samsvar med TSI-en. I slike tilfeller er dette nevnt uttrykkelig i det aktuelle avsnittet i nr. 7.3.2 

nedenfor. 

  

  

(1) EUT L 167 av 30.4.2004, s. 1. 
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7.3.2. Liste over særtilfeller 

7.3.2.1. G e n e r e l l e  s æ r t i l f e l l e r  

 Særtilfelle for Hellas 

 («P») For rullende materiell som skal kjøre på Peloponnes' jernbanenett med sporvidde 1 000 mm, gjelder 

nasjonale regler. 

 Særtilfelle for Estland, Latvia, Litauen, Polen og Slovakia for jernbanenett med sporvidde 

1 520 mm 

 («P») Anvendelse av denne TSI-en på rullende materiell som skal kjøre på jernbanenett med sporvidde 

1 520 mm, er et åpent punkt. 

 Bilateral trafikk med tredjestaters jernbanenett med sporvidde 1 520 mm: Særtilfelle for Finland 

 («P») Det er tillatt å anvende nasjonale tekniske regler i stedet for kravene i denne TSI-en på tredjestaters 

rullende materiell som skal kjøre på det finske 1 524-nettet, ved trafikk mellom Finland og tredjestaters 

1 520-nett. 

 Særtilfelle for Estland, Latvia, Litauen, Polen og Slovakia 

 («P») Det er tillatt å anvende nasjonale tekniske regler i stedet for kravene i denne TSI-en på rullende 

materiell som skal kjøre på 1 520-nett, ved trafikk mellom medlemsstater og tredjestater. 

7.3.2.2. M e k a n i s k e  g r e n s e s n i t t  —  e n d e k o p l i n g  ( 4 . 2 . 2 . 2 . 3 )  

 Særtilfelle for Finland 

 («P») Dersom rullende materiell som skal kjøre i Finland, er utstyrt med buffere, skal avstanden mellom 

buffernes midtlinjer være 1 830 mm (+/– 10 mm). 

 Øvrige krav i nr. 4.2.2.2.3 «Endekopling» får anvendelse. 

 Særtilfelle for Spania 

 («T») Dersom rullende materiell som skal kjøre i Spania på jernbanenett med 1 668 mm sporvidde, er 

utstyrt med buffere og skruekopling, skal avstanden mellom buffernes midtlinjer være 1 850 mm (+/–

 10 mm). 

 Øvrige krav i nr. 4.2.2.2.3 «Endekopling» får anvendelse. 

 Særtilfelle for Republikken Irland og for Nord-Irland i Det forente kongerike 

 («P») Dersom rullende materiell som skal kjøre i Irland, er utstyrt med buffere og skruekopling, skal 

avstanden mellom buffernes midtlinjer være 1 905 mm (+/– 10 mm), og høyden på buffernes og 

trekkinnretningenes midtpunkter over skinnen skal være mellom 1 067 mm og 1 092 mm i ulastet 

tilstand. 

7.3.2.3. P r o f i l e r  ( 4 . 2 . 3 . 1 )  

 Særtilfelle for Finland 

 («P») Enheter som er konstruert for drift på det finske 1 524-nettet, skal holdes innenfor profilen FIN1 i 

henhold til de vilkårene som er definert i EN 15273-2:2009. 

 Merknad: Se også særtilfelle 7.3.2.8 «Hjulsatser» for sporvidde. 

 Særtilfelle for Portugal 

 («P») Enheter som er konstruert for drift på det portugisiske jernbanenettet, skal holdes innenfor 

frittromsprofilene PTb, PTb+ eller PTc, som definert i vedlegg I til EN 15273-2:2009. 

 Merknad: Se også særtilfelle 7.3.2.8 «Hjulsatser» for sporvidde. 

 Særtilfelle for Sverige 

 («P») Enheter som er konstruert for drift på det svenske jernbanenettet, skal holdes innenfor profil SEA 

eller SEC i samsvar med EN 15273-2:2009. 

 Dette særtilfellet hindrer ikke adgang til det nasjonale jernbanenettet for rullende materiell som er i 

samsvar med TSI.   



27.4.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 26/469 

 

 Særtilfelle for Storbritannia i Det forente kongerike 

 («P») Enheter som er konstruert for drift på jernbanenettet i Storbritannia, skal holdes innenfor den 

frittromsprofilen som er definert i nr. 7.6.12.2 i TSI-en for infrastruktur for konvensjonelle tog. 

 Med hensyn til frittromsprofilen skal samsvarsvurderingen være i samsvar med de metodene som er 

fastsatt i nasjonale tekniske regler som er meddelt. 

 For oppgraderte og fornyede jernbanelinjer skal strømavtakere på kjøretøyer i bruk i Storbritannia holdes 

innenfor den profilen som er definert i de nasjonale tekniske reglene som er meddelt. 

 Særtilfelle for Nederland 

 («P») Enheter som er konstruert for drift på det nederlandske jernbanenettet, skal holdes innenfor 

frittromsprofilen NL1 eller NL2 i samsvar med EN 15273-2:2009 (vedlegg M). 

 Dette særtilfellet hindrer ikke adgang til det nasjonale jernbanenettet for rullende materiell som er i 

samsvar med TSI-en. 

 Merknad: Kompatibiliteten mellom infrastrukturen og profil NL1 og NL2 for rullende materiell skal 

kontrolleres ettersom ikke alle jernbanelinjer er kompatible med begge profilene. 

 Særtilfelle for Spania 

 («P») Enheter som er konstruert for drift på det spanske jernbanenettet med sporvidde 1 668 mm, skal 

holdes innenfor referansekontur GHE16 og tilhørende regler som definert i nasjonale regler meddelt for 

dette formål. 

 Merknad: Se også særtilfelle 7.3.2.8 «Hjulsatser» for sporvidde. 

 Særtilfelle for Republikken Irland og for Nord-Irland i Det forente kongerike 

 («T») Frittromsprofilen for rullende materiell er et åpent punkt. 

7.3.2.4. O v e r v å k i n g  a v  a k s e l l a g e r t i l s t a n d  ( 4 . 2 . 3 . 3 . 2 )  

 Særtilfelle for Finland 

 («P») For rullende materiell som skal kjøre på det finske jernbanenettet (1 524 mm sporvidde), og som 

bruker utstyr langs sporet til overvåking av aksellagertilstanden, skal målområdet på undersiden av 

akselkassen som skal være utildekket for å muliggjøre observasjon ved HABD-utstyr langs sporet, 

oppfylle dimensjonskravene i EN 15437-1:2009, der verdiene erstattes med følgende: 

 System basert på utstyr langs sporet: 

 Dimensjonene i nr. 5.1 og 5.2 i EN 15437-1:2009 erstattes med nedenstående dimensjoner. Det er 

definert to ulike målområder (I og II), herunder forbudssoner og målesoner: 

– Dimensjoner for målområde I: 

– WTA, større enn eller lik 50 mm, 

– LTA, større enn eller lik 200 mm, 

– YTA skal være mellom 1 045 mm og 1 115 mm, 

– WPZ, større enn eller lik 140 mm, 

– LPZ, større enn eller lik 500 mm, 

– YPZ skal være 1 080 mm ± 5 mm. 

– Dimensjoner for målområde II: 

– WTA, større enn eller lik 14 mm, 

– LTA, større enn eller lik 200 mm, 

– YTA skal være mellom 892 mm og 896 mm, 

– WPZ, større enn eller lik 28 mm, 

– LPZ, større enn eller lik 500 mm, 
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– YPZ skal være 894 mm ± 2 mm. 

 Særtilfelle for Spania 

 («P») For rullende materiell som skal kjøre på det spanske jernbanenettet med 1 668 mm sporvidde, og 

som bruker utstyr langs sporet til overvåking av aksellagertilstanden, skal det området på det rullende 

materiellet som er synlig for utstyret langs sporet, være det området som er definert i EN 15437-1:2010 

nr. 5.1 og 5.2, idet følgende verdier legges til grunn i stedet for dem som er angitt: 

– YTA = 1 176 ± 10 mm (sideposisjon for målområdets midtpunkt i forhold til kjøretøyets midtlinje) 

– WTA ≥ 55 mm (målområdets sidebredde) 

– LTA ≥ 100 mm (målområdets lengde i lengderetningen) 

– YPZ = 1 176 ± 10 mm (sideposisjon for forbudssonens midtpunkt i forhold til kjøretøyets midtlinje) 

– WPZ ≥ 110 mm (forbudssonens sidebredde) 

– LPZ ≥ 500 mm (forbudssonens lengde i lengderetningen) 

 Særtilfelle for Portugal 

 («P») For rullende materiell som skal kjøre på det portugisiske jernbanenettet (1 668 mm sporvidde), og 

som bruker utstyr langs sporet til overvåking av aksellagertilstanden, skal målområdet som skal være 

utildekket for å muliggjøre observasjon fra HABD-utstyr langs sporet og, dets plassering i forhold til 

kjøretøyets midtlinje, være som følger: 

– YTA = 1 000 mm (sideposisjon for målområdets midtpunkt i forhold til kjøretøyets midtlinje) 

– WTA ≥ 65 mm (målområdets sidebredde) 

– LTA ≥ 100 mm (målområdets lengde i lengderetningen) 

– YPZ = 1 000 mm (siderposisjon for forbudssonens midtpunkt i forhold til kjøretøyets midtlinje) 

– WPZ ≥ 115 mm (forbudssonens sidebredde) 

– LPZ ≥ 500 mm (forbudssonens lengde i lengderetningen) 

 Særtilfelle for Republikken Irland og for Nord-Irland i Det forente kongerike 

 («P») For rullende materiell som skal kjøre på det irske jernbanenettet, og som bruker utstyr langs sporet 

til overvåking av aksellagerets tilstand, er målområdet på undersiden av akselkassen som skal være 

utildekket, definert i nasjonale regler. 

 Særtilfelle for Sverige 

 («T») Dette særtilfellet gjelder for alle enheter som ikke har utstyr om bord til overvåking av 

aksellagertilstanden, og som er beregnet på trafikk på jernbanelinjer med aksellagerdetektorer som ikke er 

oppgradert. Disse jernbanelinjene er angitt i netterklæringen som linjer som ikke er i samsvar med TSI-en 

i denne sammenhengen. 

 Laterale dimensjoner for overvåking av aksellagerets tilstand: 

 Den sonen som skal være synlig for utstyr langs sporet på undersiden av en akselkasse/lagertapp, skal 

være utildekket for å lette vertikal overvåking: 

– lateralt intervall 842 til 882 mm i forhold til midtpunktet til en hjulsats, 
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– en minste ubrutt bredde på 40 mm innenfor en minste sideavstand i forhold til midtpunktet til en 

hjulsats på 865 mm og en største sideavstand i forhold til midtpunktet til en hjulsats på 945 mm. 

 Forbudssone: 

 Innenfor en lengde langs lengdeaksen på 500 mm, plassert midt på hjulakselens midtlinje, skal ingen del 

eller komponent med en høyere temperatur enn akselkassen/lagertappen plasseres nærmere enn 10 mm 

fra de laterale intervallene. 

7.3.2.5. D y n a m i s k e  e g e n s k a p e r  f o r  r u l l e n d e  m a t e r i e l l  ( 4 . 2 . 3 . 4 )  

 Særtilfelle for Republikken Irland og for Nord-Irland i Det forente kongerike 

 («T») På grunn av alternative grenseverdier for sporskjevhet og andre relevante, sporrelaterte kriterier på 

det eksisterende jernbanenettet er det nødvendig å tilpasse et antall grenseverdier og begreper i nr. 4.2.3.4 

med undernumre samt i EN 14363:2005 og i andre standarder som det vises til, før de kan anvendes på 

rullende materiell som skal trafikkere Republikken Irland og Nord-Irland. 

 Denne tilpasningen skal overholde IE-CMEs tekniske standard 302 eller gjeldende tekniske regel i Nord-

Irland i Det forente kongerike. 

 Dette gjelder: 4.2.3.4.1 «Sikkerhet mot avsporing ved kjøring på skjeve spor», 4.2.3.4.2 «Dynamiske 

egenskaper under kjøring», 4.2.3.4.2.1 «Grenseverdier for sikker kjøring», 4.2.3.4.2.2 «Grenseverdier for 

sporbelastning», 4.2.3.4.3 «Ekvivalent konisitet», 4.2.3.4.3.1 «Dimensjonerende verdier for nye 

hjulprofiler», 4.2.3.4.3.2 «Driftsverdier for ekvivalent konisitet for hjulsats». 

 Bortsett fra disse skal alle andre prinsipper i nummeret og i EN 14363 og andre standarder som det vises 

til, følge den framgangsmåten som er definert i denne TSI-en. 

 Særtilfelle for Storbritannia i Det forente kongerike 

 («P») De begrensningene i bruken av metode 3 som angis i EN 14363:2005 nr. 4.1.3.4.1, får ikke 

anvendelse på rullende materiell som bare skal kjøre på det britiske jernbanenettets hovedlinjer. 

 Dette særtilfellet hindrer ikke adgang til det nasjonale jernbanenettet for rullende materiell som er i 

samsvar med TSI-en. 

7.3.2.6. G r e n s e v e r d i e r  f o r  s p o r b e l a s t n i n g  ( 4 . 2 . 3 . 4 . 2 . 2 )  

 Særtilfelle for Spania 

 («P») For rullende materiell som skal kjøre på 1 668 mm sporvidde, skal grenseverdien for den 

kvasistatiske styrekraften Yqst vurderes for kurveradier på 250 ≤ R < 400 m. 

 Grenseverdien skal være: (Yqst)lim = (33 + 11 550/Rm) kN. 

7.3.2.7. D i m e n s j o n e r e n d e  v e r d i e r  f o r  n y e  h j u l p r o f i l e r  ( 4 . 2 . 3 . 4 . 3 . 1 )  

 Særtilfelle for Finland 

 («P») Hjul på tog som er konstruert for å kjøre på linjer i det finske jernbanenettet, skal være kompatible 

med sporvidden 1 524 mm. 

Tabell 2 

Dimensjonerende grenseverdier for ekvivalent konisitet 

Kjøretøyets høyeste driftshastighet 

(km/t): 
Grenseverdier for ekvivalent konisitet 

Prøvingsvilkår 

(se tabell 3) 

≤ 60 Ikke relevant Ikke relevant 

> 60 og ≤ 190 0,30 Alle 

> 190 Samme verdier som er angitt i 

TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

Samme vilkår som er angitt i TSI-

en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 
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Tabell 3 

Prøvingsvilkår for ekvivalent konisitet som er representative for det finske transeuropeiske 

jernbanenettet 

Prøvings-

vilkår nr. 
Skinnehodeprofil Skinnehelling Sporvidde 

1 Skinneprofil 60 E1 definert i EN 13674-1:2003 1 til 40 1 524 mm 

2 Skinneprofil 60 E1 definert i EN 13674-1:2003 1 til 40 1 526 mm 

3 Skinneprofil 54 E1 definert i EN 13674-1:2003 1 til 40 1 524 mm 

4 Skinneprofil 54 E1 definert i EN 13674-1:2003 1 til 40 1 526 mm 

 Kravene i dette nummer anses å være oppfylt av hjulsatser som har ikke-slitte S1002- eller GV 1/40-

profiler, som definert i EN 13715:2006, med en avstand mellom de aktive flatene på mellom 1 505 mm 

og 1 511 mm. 

 Særtilfelle for Portugal 

 («P») For Portugal skal sporvidden på 1 668 mm vurderes med en skinnehelling på 1 til 20 for 

skinneprofil 54E1 og 60E1. 

 Særtilfelle for Spania 

 («P») For rullende materiell som skal kjøre på 1 668 mm sporvidde, skal grenseverdiene for ekvivalent 

konisitet fastsatt i tabell 2 ikke overskrides når den konstruerte hjulsatsen modelleres ved passering over 

et eksemplar som er representativt for sporforholdene angitt i tabell 3 nedenfor. 

Tabell 2 

Dimensjonerende grenseverdier for ekvivalent konisitet 

Kjøretøyets høyeste driftshastighet 

(km/t): 
Grenseverdier for ekvivalent konisitet 

Prøvingsvilkår 

(se tabell 3) 

≤ 60 Ikke relevant Ikke relevant 

> 60 og ≤ 190 0,30 Alle 

> 190 Samme verdier som er angitt i 

TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

Samme vilkår som er angitt i TSI-

en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

 

Tabell 3 

Prøvingsvilkår for ekvivalent konisitet 

Prøvingsvi

lkår nr. 

Skinnehodeprofil Skinnehelling Sporvidde 

1 Skinneprofil 60 E 1 definert i EN 13674-1:2003 1 til 20 1 668 mm 

2 Skinneprofil 60 E 1 definert i EN 13674-1:2003 1 til 20 1 670 mm 

3 Skinneprofil 54 E1 definert i EN 13674-1:2003 1 til 20 1 668 mm 

4 Skinneprofil 54 E1 definert i EN 13674-1:2003 1 til 20 1 670 mm 

 Kravene i dette nummer anses å være oppfylt av hjulsatser som har ikke-slitte S1002- eller GV 1/40-

profiler, som definert i prEN 13715:2006, med en avstand mellom de aktive flatene på mellom 1 653 mm 

og 1 659 mm. 
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7.3.2.8. H j u l s a t s e r  ( 4 . 2 . 3 . 5 . 2 )  

 Særtilfelle for Finland 

 («P») Hjulsatser på tog som er konstruert for å kjøre på jernbanelinjer i det finske jernbanenettet, skal 

være kompatible med sporvidden 1 524 mm. 

 Dimensjonene for hjulsatser og hjul til sporvidde 1 524 mm er oppgitt i følgende tabell: 

Betegnelse 
Hjuldiameter D 

(mm) 

Nominell verdi 

(mm) 

Minsteverdi 

(mm) 

Største verdi 

(mm) 

Krav knyttet til delsystem 

Avstand mellom flensenes kontaktflater 

(SR) 

SR = AR+Sd (venstre hjul) + Sd (høyre 

hjul) 

D > 725 1 510 1 487 1 514 

725 > D ≥ 400 — 1 506 1 509 

Avstand mellom hjulflensens indre kanter 

(AR) 

D > 725 1 445 +/– 1 1 442 1 448 

725 > D ≥ 400 1 445 +/– 1 1 444 1 446 

Krav knyttet til samtrafikkomponentens hjul 

Betegnelse 
Hjuldiameter D 

(mm) 

Nominell verdi 

(mm) 

Minsteverdi 

(mm) 

Største verdi 

(mm) 

Felgkantens bredde (BR+grafter) D ≥ 400 135 +/– 1 134 136 

140 +/– 1(a) 139(a) 141(a) 

Flensens tykkelse (Sd) D > 840 32,5 22 33 

840 > D ≥ 760 32,5 25 33 

760 > D ≥ 400 32,5 27,5 33 

Flensens høyde (Sh) D > 760 28 27,5 36 

760 > D ≥ 630 30 29,5 36 

630 > D ≥ 400 32 31,5 36 

Flensens flate (qR) ≥ 400 — 6,5 — 

(a) Tillatt som mulighet for trekkraftenheter. 

 («P») For rullende materiell som skal kjøre i trafikk mellom finsk jernbanenett med 1 524 mm og en 

tredjestats jernbanenett med 1 520 mm, er det tillatt å bruke særlige hjulsatser som er konstruert for å 

tilpasses sporviddeforskjellen. 

 Særtilfelle for Portugal 

 («P») Mekaniske og geometriske egenskaper for hjulsatser: 

 For den nominelle sporvidden (1 668 mm) er de spesifikke verdiene for Ar og Sr for det portugisiske 

jernbanenettet som følger: 

– Ar = 1 593 0/–3 (mm) - ny hjulsats 

– Ar = 1 593 +3/–3 (mm) - største i drift 

– 1 646 ≤ Sr ≤ 1 661 (mm) 
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 Mekaniske og geometriske egenskaper for hjul: 

 Grenseverdiene for Sd og Sh i dette særtilfellet er som følger: 

– For D ≥ 800 mm 22 ≤ Sd ≤ 33 (mm) 

– For D < 800 mm 27,5 ≤ Sd ≤ 33 (mm) 

– Sh ≤ 36 (mm)  

 Særtilfelle for Spania 

 («P») Hjulsatsenes geometriske dimensjoner SR og AR skal være i samsvar med de grenseverdiene som 

er angitt nedenfor. Disse grenseverdiene skal forstås som konstruksjonsverdier (ny hjulsats) og som 

driftsgrenseverdier (som skal brukes til vedlikeholdsformål). 

 
Hjuldiameter 

(mm) 

Laveste 

(mm) 

Høyeste 

(mm) 

SR 840 ≤ D ≤ 1 250 1 643 1 659 

330 ≤ D < 840 1 648 1 659 

AR 840 ≤ D ≤ 1 250 1 590 1 596 

330 ≤ D < 840 1 592 1 596 

 («T») Flensens tykkelse (Sd) skal være minst 25 mm for hjuldiametere > 840 mm og 27,5 mm for 

hjuldiametere mellom 330 mm og 840 mm for kjøretøyer som skal trafikkere jernbanenett med 1 668 mm 

sporvidde. 

 Særtilfelle for Republikken Irland og for Nord-Irland i Det forente kongerike 

 («P») I forbindelse med nr. 4.2.3.5 med underpunkter skal alle geometriske dimensjoner for hjulsatser 

oppfylle IE-CME tekniske standard 301 eller gjeldende tekniske regel i Nord-Irland i Det forente 

kongerike. 

 Dette gjelder følgende numre: 4.2.3.5.2 «Hjulsatser», 4.2.3.5.2.1 «Mekaniske og geometriske egenskaper 

for hjulsatser», 4.2.3.5.2.2 «Mekaniske og geometriske egenskaper for hjul». 

7.3.2.9. G e o m e t r i s k e  e g e n s k a p e r  f o r  h j u l  ( 4 . 2 . 3 . 5 . 2 . 2 )  

 Særtilfelle for Storbritannia i Det forente kongerike 

 («P») For rullende materiell bare beregnet på nasjonal bruk tillates minsteverdien for felgkantens bredde 

(BR + grat) å være lik 127 mm (i stedet for 133 mm). 

 Dette særtilfellet hindrer ikke adgang til det nasjonale jernbanenettet for rullende materiell som er i 

samsvar med TSI. 

7.3.2.10. L u f t s t r ø m v i r k n i n g e r  p å  p a s s a s j e r e r  p å  p l a t t f o r m e n  ( 4 . 2 . 6 . 2 . 1 )  

 Særtilfelle for Storbritannia i Det forente kongerike 

 («P») Rullende materiell som trafikkerer det britiske jernbanenettet kan prøves i samsvar med følgende 

krav: 

 Rullende materiell som kjører i friluft ved en høyeste driftshastighet vtr > 160 km/t, skal ikke forårsake at 

lufthastigheten overskrider verdien u2σ = 11,5 m/s i en høyde på 1,2 m over plattformen og i en avstand 

på 3,0 m fra sporsenteret når det kjører forbi. 

 Samsvar skal vurderes på grunnlag av fullskalaprøvinger under de forholdene som er spesifisert i EN 

14067-4:2005/A1:2009 nr. 7.5.2. Målingene skal foretas på en plattform med en høyde på høyst 915 mm 

over skinnetoppen. 

 Dette særtilfellet hindrer ikke adgang til det nasjonale jernbanenettet for rullende materiell som er i 

samsvar med TSI-en. 
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7.3.2.11. T r y k k b ø l g e  f r a  t o g e t s  f o r e n d e  ( 4 . 2 . 6 . 2 . 3 )  

 Særtilfelle for Storbritannia i Det forente kongerike 

 («P») I stedet for kravet angitt i nr. 4.2.6.2.3 gjelder følgende for rullende materiell som trafikkerer det 

britiske jernbanenettet: 

 Rullende materiell som kjører i hastigheter over 160 km/t i friluft, skal ikke forårsake at den største 

trykkendringen topp-til-topp overskrider en verdi Δp2σ på 665 Pa målt i hele høydeintervallet mellom 

1,5 m og 3,3 m over skinnetoppen og i en avstand på 2,5 m fra sporsenteret, når togets forende kjører 

forbi. 

7.3.2.12. L y d t r y k k n i v å e r  f o r  s i g n a l h o r n  ( 4 . 2 . 7 . 2 . 2 )  

 Særtilfelle for Storbritannia i Det forente kongerike 

 («P») Rullende materiell bare for innenlands bruk kan være i samsvar med de lydtrykknivåene for 

signalhorn som er fastsatt i nasjonale tekniske regler for dette formål i Det forente kongerike. 

 Tog som skal kjøre i internasjonal trafikk, skal være i samsvar med lydtrykknivåene for signalhorn som 

fastsatt i denne TSI-en. 

 Dette særtilfellet hindrer ikke adgang til det nasjonale jernbanenettet for rullende materiell som er i 

samsvar med TSI-en. 

7.3.2.13. S t r ø m f o r s y n i n g  —  g e n e r e l t  ( 4 . 2 . 8 . 2 . 1 )  

 Særtilfelle for Storbritannia i Det forente kongerike 

 («P») Det er tillatt å fortsette å anskaffe rullende materiell som skal trafikkere på og være kompatibelt 

med jernbanelinjer som er utstyrt med elektrisitetsforsyningssystem for 600/750 V likestrøm, og som 

benytter strømførende skinner på bakken i en konfigurasjon med tre eller fire spor. Meddelte nasjonale 

tekniske regler får anvendelse. 

7.3.2.14. D r i f t  i n n e n f o r  s p e n n i n g s -  o g  f r e k v e n s o m r å d e r  ( 4 . 2 . 8 . 2 . 2 )  

 Særtilfelle for Frankrike 

 («T») Elektriske enheter som skal trafikkere det likestrømsystemet med 1,5 kV som angitt i nr. 7.5.2.2.1 i 

TSI-en for energi for konvensjonelle tog, skal kunne drives innenfor de spenningsgrensene som er 

definert samme sted. 

7.3.2.15. S t r ø m a v t a k e r e n s  a r b e i d s o m r å d e  i  h ø y d e n  ( 4 . 2 . 8 . 2 . 9 . 1 )  

 Særtilfelle for Finland 

 («P») Installering av en strømavtaker på rullende materiell skal gjøre det mulig med strømavtaking fra 

kjøreledninger i høyder mellom 5 600 og 6 600 mm over skinnenivå for spor som er konstruert i samsvar 

med profil FIN1. 

 Særtilfelle for Storbritannia i Det forente kongerike 

 («P») For alt rullende materiell som skal trafikkere det britiske vekselstrømsystemet med 25 kV 50 Hz, 

og som ikke er oppgradert i samsvar med TSI-en for energi for konvensjonelle tog, gjelder følgende krav: 

 Strømavtakere skal ha et arbeidsområde på 2 100 mm. Montert på en elektrisk enhet skal strømavtakeren 

kunne brukes mellom 4 140 mm (laveste driftsposisjon, ref. EN 50206-1, 3.2.13) og 6 240 mm (høyeste 

driftsposisjon, ref. EN 50206-1, 3.2.13) over skinnenivå. 

 Ved særlige topografiske forhold der elektriske frirom er begrenset av fysiske forhold, og der det for det 

rullende materiellet gjelder en redusert (statisk) største høyde på 3 775 mm, skal strømavtakere på disse 

kjøretøyene ha et arbeidsområde på 2 315 mm. Montert på en elektrisk enhet skal strømavtakeren kunne 

brukes mellom 3 925 mm (laveste driftsposisjon, ref. EN50206-1, 3.2.13) og 6 240 mm (øverste 

driftsposisjon, ref. EN50206-1, 3.2.13) over skinnenivå. 

 Særtilfelle for Nederland 

 («T») For å få ubegrenset adgang til det nederlandske jernbanenettet med 1 500 V likestrøm skal den 

største strømavtakerhøyden begrenses til 5 860 mm. 
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7.3.2.16. S t r ø m a v t a k e r h o d e t s  g e o m e t r i  ( 4 . 2 . 8 . 2 . 9 . 2 )  

 Særtilfelle for Storbritannia i Det forente kongerike 

 («T») For rullende materiell som skal trafikkere det britiske vekselstrømsystemet med 25 kV 50 Hz, og 

som ikke er oppgradert i samsvar med TSI-en for energi for konvensjonelle tog, gjelder følgende krav: 

 For å forbli kompatibelt med eksisterende infrastruktur skal strømavtakerhodets profil være som angitt i 

EN 50367:2006 vedlegg B.7. 

 For å forbli kompatible med kravene til kjøring gjennom faseskille- eller systemskilleseksjoner skal 

strømavtakerhodene ha en bredde i sporets retning på høyst 250 mm, med mindre annet er tillatt ifølge 

angivelse i infrastrukturregisteret. 

 Særtilfelle for Portugal 

 («P») For rullende materiell som skal trafikkere jernbanelinjer der delsystemet «Energi» ikke er blitt 

oppgradert i samsvar med TSI-en for energi for konvensjonelle tog, får følgende krav anvendelse på 

lengden av strømavtakerhodene: 

– 1 450 mm for 25 kV vekselstrømsystem, og 

– 2 180 mm for 1,5 kV likestrømsystem. 

 Særtilfelle for Italia 

 («T») For tog som skal kjøre på det eksisterende transeuropeiske jernbanenettet med 

kjøreledningssystemer som bare er kompatible med strømavtakerhoder med en lengde på 1 450 mm, skal 

det installeres strømavtakerhoder med en lengde på 1 450 mm. 

 På tog som bare skal kjøre innenlands, og som trafikkerer jernbanelinjer som er kompatible med 

strømavtakerhoder med lengder på både 1 600 mm og 1 450 mm, er det tillatt bare å installere 

strømavtakerhoder med en lengde på 1 450 mm. 

 («P») Tog som skal kjøre i Italia og Sveits eller på andre jernbanelinjer utenfor det transeuropeiske 

jernbanenettet med kjøreledningssystemer som er kompatible bare med 1 450 mm strømavtakere, skal 

utstyres med 1 450 mm brede strømavtakerhoder. På disse togene er det tillatt bare å installere 

strømavtakerhoder med en lengde på 1 450 mm, så lenge togene bare kjører på jernbanelinjer som er 

kompatible med strømavtakerhoder med en lengde på 1 450 mm. 

 Strømavtakerhodets profil skal være som vist i EN 50367:2006 vedlegg B.2. 

 Særtilfelle for Frankrike 

 («P») Tog som skal kjøre i Frankrike og Sveits eller på andre jernbanelinjer utenfor det transeuropeiske 

jernbanenettet med kjøreledningssystemer som er kompatible bare med 1 450 mm strømavtakere, skal 

utstyres med 1 450 mm brede strømavtakerhoder. På disse togene er det tillatt bare å installere 

strømavtakerhoder med en lengde på 1 450 mm dersom togene bare kjører på jernbanelinjer som er 

kompatible med strømavtakerhoder med en lengde på 1 450 mm. 

 Strømavtakerhodets profil skal være som vist i EN 50367:2006 vedlegg B.2. 

 Særtilfelle for Sverige 

 («P») Dette særtilfellet gjelder for enheter som trafikkerer jernbanelinjer med kjøreledningssystemer som 

ikke er oppgradert. Disse jernbanelinjene er angitt i netterklæringen som linjer som ikke er i samsvar med 

TSI-en i denne sammenhengen. 

 Strømavtakerens profil skal oppfylle kravene i henhold til de svenske tekniske spesifikasjonene JVS-

FS 2006:1 og BVS 543.330. 

 Særtilfelle for Slovenia 

 («P») På elektriske enheter som skal kjøre på: 

– jernbanelinjer med kjøreledningssystemer som er kompatible bare med strømavtakerhoder med en 

lengde på 1 450 mm, skal det installeres strømavtakerhoder med en lengde på 1 450 mm, og det er 

tillatt bare å installere strømavtakerhoder med en lengde på 1 450 mm, 
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– jernbanelinjer med kjøreledningssystemer som er kompatible med strømavtakerhoder med en lengde 

på 1 450 mm og 1 600 mm, er det tillatt å installere bare stramavtakerhoder med en lengde på 

1 450 mm dersom togene bare kjører på jernbanelinjer som er kompatible med strømavtakerhoder med 

en lengde på 1 450 mm. 

 Strømavtakerhodets profil skal være som vist i EN 50367:2006 vedlegg B.2. 

7.3.2.17. S t r ø m a v t a k e r e n s  k o n t a k t k r a f t  o g  d y n a m i k k  ( 4 . 2 . 8 . 2 . 9 . 6 )  

 Særtilfelle for Storbritannia i Det forente kongerike 

 («P») Rullende materiell og strømavtakere som er montert på rullende materiell, skal konstrueres og 

prøves for å utøve en gjennomsnittlig kontaktkraft Fm på kjøreledningen innenfor et område som angitt i 

nr. 4.2.16 i TSI-en for energi for konvensjonelle tog, for å sikre kvaliteten på strømavtakingen uten 

unødvendig gnistdannelse og for å begrense slitasjen og risikoen for slepestykkene. Innstilling av 

kontaktkraften gjøres ved utføring av dynamiske prøvinger. 

 Prinsippene for samsvarsvurderingen av kvaliteten på strømavtakingen er beskrevet i nr. 4.2.16 i TSI-en 

for energi for konvensjonelle tog. 

 Men henblikk på nr. 4.2.8.2.9.6, 6.1.2.2.6 og 6.2.2.2.15 for tog som skal sertifiseres for å kunne kjøre i 

Storbritannia og andre steder, skal prøvingene dessuten utføres ved en kjøreledningshøyde på mellom 

4 700 mm og 4 900 mm. 

 Men henblikk på nr. 4.2.8.2.9.6, 6.1.2.2.6 og 6.2.2.2.15 for tog som skal sertifiseres for bare å kunne kjøre 

i Storbritannia, er det tillatt bare å kontrollere samsvar ved en kjøreledningshøyde på mellom 4 700 mm 

og 4 900 mm. 

 Særtilfelle for Sverige 

 («P») Dette særtilfellet gjelder for enheter som trafikkerer jernbanelinjer med kjøreledningssystemer som 

ikke er oppgradert. Disse jernbanelinjene er angitt i netterklæringen som linjer som ikke er i samsvar med 

TSI-en i denne sammenhengen. 

 Strømavtakerens gjennomsnittlige kontaktkraft skal oppfylle kravene i henhold til de svenske tekniske 

spesifikasjonene JVS-FS 2006:1 og BVS 543.330. 

 Særtilfelle for Frankrike 

 («P») Med henblikk på nr. 4.2.8.2.9.6, 6.1.2.2.6 og 6.2.2.2.15 for tog som skal kjøre på likestrømsystemet 

med 1,5 kV, skal den gjennomsnittlige kontaktkraften være som angitt i nr. 7.5.2.2.2 i TSI-en for energi 

for konvensjonelle tog. 

7.3.2.18. S i k t  f r a m o v e r  ( 4 . 2 . 9 . 1 . 3 . 1 )  

 Særtilfelle for Storbritannia i Det forente kongerike 

 («P») I stedet for kravene angitt i nr. 4.2.9.1.3.1 skal følgende særtilfelle overholdes for rullende materiell 

som skal trafikkere Det forente kongerike: 

 Førerrommet skal konstrueres slik at føreren fra sittende kjørestilling har klar og uhindret sikt, slik at 

vedkommende kan se faste signaler i samsvar med den nasjonale tekniske regel GM/RT2161, 

«Requirements for driving cabs of railway vehicles». 

7.3.2.19. F ø r e r p u l t  —  e r g o n o m i  ( 4 . 2 . 9 . 1 . 6 )  

 Særtilfelle for Storbritannia i Det forente kongerike 

 («P») Dersom kravene i nr. 4.2.9.1.6 siste ledd knyttet til kjøreretningen for spaken for trekkraft og 

bremsing er inkompatible med sikkerhetsstyringssystemet for jernbaneforetaket i Storbritannia, er det 

tillatt å snu kjøreretningen for henholdsvis bremsing og trekkraft. 
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7.3.2.20. M a t e r i a l k r a v  ( 4 . 2 . 1 0 . 2 )  

 Særtilfelle for Spania 

 («T») For rullende materiell som bare er beregnet på innenlands trafikk på det spanske jernbanenettet, kan 

den spanske brannsikringsstandarden DT-PCI/5A anvendes, inntil EN 45545 er offentliggjort, som 

alternativ til materialkravene i nr. 4.2.10.2 i denne TSI-en. 

 Dette særtilfellet hindrer ikke adgang til det nasjonale jernbanenettet for rullende materiell som er i 

samsvar med TSI-en. 

7.3.2.21. G r e n s e s n i t t  f o r  p å f y l l  a v  v a n n  ( 4 . 2 . 1 1 . 5 )  o g  t o a l e t t ø m m i n g  ( 4 . 2 . 1 1 . 3 )  

 Særtilfelle for Republikken Irland og for Nord-Irland i Det forente kongerike 

 («P») Som alternativ eller tillegg til det som er angitt i nr. 4.2.11.6 i denne TSI-en, er det tillatt å installere 

en vannpåfyllingsinnretning med dyse. Dette påfyllingsgrensesnittet med dyse skal oppfylle kravene i IE-

CMEs tekniske standard 307 vedlegg 1 eller gjeldende tekniske regel i Nord-Irland i Det forente 

kongerike. 

 Dette særtilfellet hindrer ikke adgang til det nasjonale jernbanenettet for rullende materiell som er i 

samsvar med TSI-en. 

 Særtilfelle for Finland 

 («P») Som alternativ eller tillegg til det som er angitt i nr. 4.2.11.5, er det tillatt å installere 

vannpåfyllingstilslutninger som er kompatible med installasjoner langs sporet i det finske jernbanenettet i 

samsvar med figur AII1. 

 Dette særtilfellet hindrer ikke adgang til det nasjonale jernbanenettet for rullende materiell som er i 

samsvar med TSI-en. 

 Figur AII1 

 Vannpåfyllingstilslutning 

 

 

 Type: Tilslutning C for brannslokking NCUI 

 Materiale: Messing eller aluminium 

 Nærmere definisjon i standard SFS 3802 (pakning defineres av den enkelte produsent av tilslutninger) 

 («P») Som alternativ eller tillegg til det som er angitt i nr. 4.2.11.3, er det tillatt å installere tilslutninger 

for toalettømming og skylling av toalettanker som er kompatible med installasjoner langs sporet i det 

finske jernbanenettet i samsvar med figur AI1 og AI2. 

 Dette særtilfellet hindrer ikke adgang til det nasjonale jernbanenettet for rullende materiell som er i 

samsvar med TSI-en. 
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 Figur AI1 

 Tilslutninger for tømming av toalettank 

  

 Hurtigkopling SFS 4428, tilslutning del A, størrelse DN80 

 Materiale: Syrefast rustfritt stål 

 Pakning på motsatt side av tilslutningen 

 Nærmere definisjon i standard SFS 4428 

 Figur AI2 

 Tilslutninger for skylling av toalettank 

  

 Hurtigtilslutning med lukkeventil, størrelse 3/4" 

 Materiale: Syrefast rustfritt stål 

 Pakning på motsatt side av tilslutningen 

 Spesifikk type: Stäubli Faverges RBE11.7154 
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7.3.2.22. S æ r s k i l t e  k r a v  t i l  h e n s e t t i n g  a v  t o g  ( 4 . 2 . 1 1 . 6 )  

 Særtilfelle for Republikken Irland og for Nord-Irland i Det forente kongerike 

 («P») I forbindelse med nr. 4.2.11.7 skal stasjonær strømforsyning til hensatte tog overholde IE-CMEs 

tekniske standard 307 eller gjeldende tekniske regel i Nord-Irland i Det forente kongerike. 

7.3.2.23. U t s t y r  f o r  p å f y l l  a v  d r i v s t o f f  ( 4 . 2 . 1 1 . 7 )  

 Særtilfelle for Storbritannia i Det forente kongerike 

 («P») Når et kjøretøy er utstyrt med et system for påfyll av drivstoff, f.eks. tog som kjører på diesel, er det 

tillatt som alternativ eller tillegg til det som er anført i det relevante ledd i nr. 4.2 i denne TSI-en, å 

benytte utstyr for påfyll av drivstoff som oppfyller kravene i BS 3818:1964, Self-sealing couplings for 

diesel locomotives and diesel railcars. 

 Dette særtilfellet hindrer ikke adgang til det nasjonale jernbanenettet for rullende materiell som er i 

samsvar med TSI-en. 

 Særtilfelle for Republikken Irland og for Nord-Irland i Det forente kongerike 

 («P») I forbindelse med nr. 4.2.11.7 skal grensesnittet for utstyret for påfyll av drivstoff oppfylle kravene 

i IE-CMEs tekniske standard 307 eller gjeldende tekniske regel i Nord-Irland i Det forente kongerike. 

 Særtilfelle for Finland 

 («P») For å kunne få påfylt drivstoff på det finske jernbanenettet skal drivstofftanken på enheter med et 

grensesnitt for påfyll av diesel være utstyrt med overløpskontroll i samsvar med standard SFS 5684 og 

SFS 5685. 

7.4. Særlige miljøforhold 

 Særlige forhold for Finland 

 For at rullende materiell skal ha ubegrenset adgang til det finske jernbanenettet under vinterforhold, skal 

det godtgjøres at det rullende materiellet oppfyller følgende krav: 

– Temperatursone T2 som angitt i nr. 4.2.6.1.2 skal velges. 

– Vanskelige snø-, is- og haglforhold som angitt i nr. 4.2.6.1.5, unntatt scenariet «Snøfokk», skal velges. 

– Når det gjelder fuktighet, skal kravene som angitt i nr. 4.2.6.1.3 oppfylles, bortsett fra den største 

temperaturvariasjonen som det skal tas hensyn til, som skal være lik 60 K. 

– Når det gjelder bremseanlegg, skal kravene til bremsevirkning i denne TSI-en godtgjøres å være 

tilgjengelige for vinterforhold. 

At dette kravet er oppfylt, skal kontrolleres på følgende måte: 

– Minst én boggi er utstyrt med en magnetisk sporbrems for togsett eller passasjervogn med en 

nominell hastighet på mer enn 140 km/t. 

– Alle boggier er utstyrt med en a magnetisk sporbrems for togsett eller passasjervogn med en 

nominell hastighet på mer enn 180 km/t. 

 Særlige vilkår for Sverige 

 For at rullende materiell skal ha ubegrenset adgang til det svenske jernbanenettet under vinterforhold, 

skal det godtgjøres at det rullende materiellet oppfyller følgende krav: 

– Temperatursone T2 som angitt i nr. 4.2.6.1.2 skal velges. 

– Vanskelige snø-, is- og haglforhold som angitt i nr. 4.2.6.1.5 skal velges. 
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 Særlige vilkår for Østerrike 

 For at rullende materiell skal ha ubegrenset adgang i Østerrike under vinterforhold, skal 

– støtplaten ha den ekstra evnen til å fjerne snø som angitt for vanskelige snø-, is- og haglforhold i nr. 

4.2.6.1.5, og 

– lokomotiver og motorvogner være utstyrt med sandingsinnreninger. 

 

 Særlige vilkår for Spania 

 For ubegrenset adgang til det spanske jernbanenettet under sommerforhold skal temperatursone T3 som 

angitt i nr. 4.2.6.1.2 velges. 

 Merk: Den relevante EN-standarden som er under utarbeiding, vil definere visse bestemmelser for 

samsvarsvurderingen av rullende materiell (konstruksjon og prøving) for sone T3, særlig når det gjelder 

sikkerhetsrelatert utstyr som er montert på taket eller under toget, og som påvirkes av varm ballast. 

 Særlige vilkår for Portugal 

 For ubegrenset adgang til det portugisiske jernbanenettet under sommerforhold skal temperatursone T3 

som angitt i nr. 4.2.6.1.2 velges. 

7.5. Forhold som må tas hensyn til i revisjonsprosessen eller ved andre av Byråets aktiviteter 

 Utover den analysen som er gjort under utarbeidingen av denne TSI-en, er det identifisert særlige forhold 

som er av interesse for den framtidige utviklingen av jernbanesystemet i EU. 

 Disse forholdene kan deles inn i tre grupper: 

1.  De som allerede er gjenstand for en grunnleggende parameter i denne TSI-en, med en mulig 

videreutvikling av den tilsvarende spesifikasjonen når TSI-en skal revideres. 

2.  De som på nåværende utviklingstrinn i teknikken ikke anses som en grunnleggende parameter, men 

som er gjenstand for forskningsprosjekter. 

3.  De som er relevante innenfor rammen av pågående undersøkelser knyttet til jernbanesystemet i EU, 

som ikke ligger innenfor virkeområdet for TSI-er. 

 Disse forholdene er identifisert nedenfor og følger inndelingene i nr. 4.2 i TSI-en. 

7.5.1. Forhold knyttet til en grunnleggende parameter i denne TSI-en 

7.5.1.1. P a r a m e t e r  f o r  a k s e l l a s t  ( n r .  4 . 2 . 3 . 2 . 1 )  

 Denne grunnleggende parameteren omfatter grensesnittet mellom infrastruktur og rullende materiell med 

hensyn til vertikal belastning. 

 I samsvar med TSI-en for infrastruktur for konvensjonelle tog klassifiseres jernbanelinjene som angitt i 

standarden EN 15528:2008. Denne standarden kategoriserer også jernbanekjøretøyer, godsvogner og 

særlige typer lokomotiver og passasjervogner; den vil bli revidert slik at den omfatter alle typer rullende 

materiell. 

 Når denne revisjonen foreligger, kan det være av interesse å la klassifiseringen av den vurderte enhetens 

«konstruksjon» inngå i EF-attesten utstedt av det meldte organet: 

– Klassifisering som tilsvarer prosjektert masse ved normal nyttelast. 

– Klassifisering som tilsvarer prosjektert masse ved ekstraordinær nyttelast. 

 Dette forholdet vil måtte vurderes ved revisjon av denne TSI-en, som allerede i sin nåværende versjon 

krever at alle data som er nødvendige for å bestemme disse klassifiseringene, blir registrert. 

 Det må bemerkes at kravet til jernbaneforetaket om å definere og kontrollere driftsbelastningen, som 

angitt i nr. 4.2.2.5 i TSI-en for drift og trafikkstyring for konvensjonelle tog, vil forbli uendret. 

  



Nr. 26/482 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.4.2017 

 

7.5.1.2. G r e n s e v e r d i e r  f o r  s p o r b e l a s t n i n g  ( 4 . 2 . 3 . 4 . 2 . 2 )  

 Dette settet med grunnleggende parametrer angir grenseverdiene for sporbelastning (kvasistatisk 

styringskraft, kvasistatisk hjulkraft, største hjulkraft). 

 Grenseverdiene som er angitt, gjelder for aksellaster innenfor det området som er angitt i nr. 4.2.2 i TSI-

en for infrastruktur for konvensjonelle tog; for spor som er konstruert for større aksellast, er det ikke 

fastsatt harmoniserte grenseverdier for sporbelastning. 

 Når det gjelder den kvasistatiske styringskraften, kan den driftsmessige ytelsen til det rullende materiellet 

(f.eks. maksimal hastighet) dersom den angitte grenseverdien overskrides, begrenses av infrastrukturen på 

grunn av sporegenskapene (f.eks. kurveradius, overhøyde, sporhøyde). 

 Det kan bli nødvendig å supplere spesifikasjonen for disse grenseverdiene under revisjonen av denne TSI-

en. 

 Når det gjelder «kvasistatisk styringskraft, skal dens verdi registreres i den nåværende versjonen av denne 

TSI-en; den vil bli oppført i det europeiske registeret over godkjente kjøretøytyper. 

7.5.1.3. A e r o d y n a m i s k e  v i r k n i n g e r  ( n r .  4 . 2 . 6 . 2 )  

 Kravene til «luftstrømvirkninger» og «trykkbølge» fra togets forende er fastsatt i samsvar med TSI-en for 

rullende materiell for høyhastighetstog for enheter med en høyeste driftshastighet på klart mer enn 

160 km/t. 

 Denne hastighetsgrensen er definert ut fra en vurdering om at det er svært liten erfaring med tog som 

kjører med en høyere hastighet enn 160 km/t i jernbanesystemet for konvensjonelle tog. 

 Det forventes at erfaring med selve kravene og med hensyn til samsvarsvurderingen av dem vil øke 

betydelig de neste årene når TSI-en for rullende materiell for høyhastighetstog tas i bruk, og også 

innenfor rammen av europeiske forskningsprosjekter (Aerotrain). 

 Ved revisjon av denne TSI-en er derfor planen at kravene skal gjennomgås med to mål for øye: 

– Sikre at de passer til jernbaneforetakenes driftsbehov; det kan for eksempel være interessant å definere 

hvordan de kan brukes til å definere hastighetsbegrensninger under særlige omstendigheter (tog som 

kjører gjennom en stasjon, gjennom en tunnel, kryssing av tog …). 

– Sikre at samsvarsvurderingen kan foretas med god nøyaktighet, med et begrenset antall prøvinger, og 

fortrinnsvis ved hjelp av simuleringer. 

7.5.2. Forhold som ikke er knyttet til en grunnleggende parameter i denne TSI-en, men som er gjenstand for 

forskningsprosjekter 

7.5.2.1. T i l l e g g s k r a v  a v  s i k k e r h e t s m e s s i g e  å r s a k e r  

 Kjøretøyer som kommer i kontakt med passasjerer og besetning, skal innvendig beskytte personer i 

tilfelle kollisjon ved å: 

– minimere risikoen for skade som følge av sekundære slag fra innredning og andre innvendige 

innretninger og fester, 

– minimere skader som kan hindre etterfølgende evakuering. 

 Det ble i 2006 startet enkelte forskningsprosjekter i EU for å undersøke konsekvensene ved 

jernbaneulykker (kollisjon, avsporing …) for passasjerer, for særlig å evaluere risiko og skadeomfang; 

målet er å definere krav og tilhørende framgangsmåter for samsvarsvurdering knyttet til innvendig 

utforming og utstyr i jernbanekjøretøyer. 

 I denne TSI-en gis det allerede en rekke spesifikasjoner som skal dekke slike risikoer, for eksempel nr. 

4.2.2.5, 4.2.2.7, 4.2.2.9 og 4.2.5. 

 Senere er det startet undersøkelser på medlemsstatsplan og på europeiske plan (av Kommisjonens felles 

forskningssenter) med hensyn til beskyttelse av passasjerer i tilfelle terrorhandlinger. 

 Byrået vil følge med på disse undersøkelsene, og vil vurdere resultatet av dem for å avgjøre om 

ytterligere grunnleggende parametrer eller krav som dekker risikoen for skade på passasjerer i tilfelle 

ulykke eller terrorhandlinger, skal anbefales for Kommisjonen. Eventuelt skal denne TSI-en endres. 
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 I påvente av revisjon av denne TSI-en kan medlemsstatene bruke nasjonale regler til å dekke slike 

risikoer. Dette skal uansett ikke hindre adgang til det nasjonale jernbanenettet for rullende materiell som 

kjører over medlemsstatenes grenser, og som er i samsvar med TSI-en. 

7.5.3. Forhold som er relevante for jernbanesystemet i EU, men utenfor denne TSI-ens virkeområde 

7.5.3.1. S a m s p i l l  m e d  s p o r  ( n r .  4 . 2 . 3 )  —  s m ø r i n g  a v  f l e n s  e l l e r  s k i n n e  

 Ved utarbeidingen av denne TSI-en er det konkludert med at «smøring av flens eller skinne» ikke er en 

grunnleggende parameter (ingen tilknytning til grunnleggende krav som definert i direktivet). 

 Uansett synes det som om aktører i jernbanesektoren (infrastrukturforvaltninger, jernbaneforetak, 

nasjonale sikkerhetsmyndigheter) trenger bistand fra Byrået for å bevege seg bort fra gjeldende praksis til 

en metode som vil sikre åpenhet og unngå uberettigede hindringer for trafikken med rullende materiell i 

jernbanenettet i EU. 

 For dette formål har Byrået foreslått å starte en undersøkelse sammen med EIM med mål om å klargjøre 

viktige tekniske og økonomiske aspekter ved denne funksjonen, idet det tas hensyn til den nåværende 

situasjonen: 

– Smøring kreves av enkelte infrastrukturforvaltninger, mens andre forbyr det. 

– Smøring kan skje ved hjelp av et fast anlegg som er konstruert av infrastrukturforvaltningen, eller ved 

hjelp av en innretning om bord som jernbaneforetaket sørger for. 

– Det må tas hensyn til miljøaspektet når det slippes ut smørefett langs sporet. 

 I alle tilfeller er det planlagt å ta inn i infrastrukturregisteret opplysninger om «smøring av flens eller 

skinner», og i det europeiske registeret over godkjente typer kjøretøyer vil det bli angitt om det rullende 

materiellet har utstyr for smøring av flens om bord. Den ovennevnte undersøkelsen vil klargjøre 

driftsregler. 

 I mellomtiden kan medlemsstatene fortsatt bruke nasjonale regler for å dekke dette spørsmålet om 

grensesnitt mellom kjøretøy og spor. Disse reglene skal gjøres tilgjengelige enten ved underretning til 

Kommisjonen i samsvar med artikkel 17 i direktiv 2008/57/EF eller gjennom infrastrukturregisteret nevnt 

i artikkel 35 i nevnte direktiv, 

 ______  
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VEDLEGG A 

BUFFERE OG SKRUEKOPLINGSSYSTEM 

A.1  BUFFERE 

 Dersom buffere er montert på enhetens ende, skal de være montert i par (dvs. symmetrisk og motsatt vendt) og ha 

samme egenskaper. 

 Høyden på buffernes midtlinje skal være mellom 980 mm og 1 065 mm over skinnenivå under alle belastnings- 

og slitasjeforhold. 

 På biltransportvogner med største belastning og på lokomotiver er minstehøyden på 940 mm tillatt. 

 Standardavstanden mellom buffernes midtlinje skal nominelt være 1 750 mm ± 10 mm symmetrisk om 

kjøretøyets midtlinje. For enheter med to sporvidder beregnet på trafikk mellom jernbanenett med standard 

sporvidde og jernbanenett med bred sporvidde er det tillatt å ha forskjellig verdi i avstanden mellom buffernes 

midtlinjer (f.eks. 1 850 mm), forutsatt at det sikres full kompatibilitet med buffere for standard sporvidde på 

1 435 mm. 

 Bufferne skal være så store at det ikke er mulig for kjøretøyene å låse dem i vannrette kurver og s-kurver. Minste 

horisontale overlapp mellom bufferskiver som er i kontakt, er 25 mm. 

 Vurderingsprøving: 

 Bestemmelsen av bufferstørrelsen skal gjøres med to kjøretøyer som kjører gjennom en S-kurve med radius 190 

m uten mellomliggende rett spor (sporvidde 1 458 mm) og i en S-kurve med radius 150 m med mellomliggende 

rett og minst 6 m langt spor (sporvidde 1 470 mm). 

A.2.  SKRUEKOPLING 

 Standard skruekopling mellom kjøretøyene skal være ikke-gjennomgående, og skal bestå av en skruekopling som 

er permanent festet til kroken, en dragkrok og en trekkstang med et elastisk system. 

 Høyden på dragkrokens midtlinje skal være mellom 950 mm og 1 045 mm over skinnenivå under alle 

belastnings- og slitasjeforhold. 

 På biltransportvogner med største belastning og lokomotiver er minstehøyden på 920 mm tillatt. Største 

høydeforskjell for krokens midtlinje på kjøretøyet mellom «tomt kjøretøy (egenvekt i driftstilstand) med nye 

hjul» og «kjøretøy lastet (egenvekt ved normal nyttelast) med fullt nedslitte hjul» skal ikke overstige 85 mm for 

samme kjøretøy. Vurderingen skal gjøres ved beregning. 

 Hvert kjøretøy skal ha en innretning for å støtte en sjakkel når den ikke er i bruk. Ingen del av koplingsenheten 

skal være mindre enn 140 mm over skinnenivå i buffernes laveste tillatte posisjon. 

– Dimensjoner og egenskaper til skruekopling, dragkrok og draginnretning skal være i samsvar med 

EN15566:2009. 

– Skruekoplingens største vekt skal ikke overstige 36 kg, ikke medregnet vekten av bolten på koplingskroken 

(del nr. 1 i figur 4 og 5 i EN15566:2009). 

A.3  SAMSPILL MELLOM DRAGINNRETNINGER OG STØTDEMPERE 

– De statiske egenskapene til draginnretninger og buffere skal koordineres for å sikre at et tog kan kjøre sikkert 

gjennom kurver med den minste radien som er definert i nr. 4.2.3.6 i denne TSI-en, ved normal normale 

koplingsforhold (dvs. uten at bufferne låser seg fast i hverandre osv.) 

– Utforming av skruekopling og støtdempere: 

 Avstanden mellom åpningen på dragkrokens forkant og forkanten til de helt utstrakte bufferne skal være 

355 mm + 45/20 mm når de er nye, som vist i figur A1. 
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Konstruksjoner og mekaniske deler 

Buffere 

Figur A1 

Draginnretning og buffere 

 

I Helt utstrakt buffer 

II Dragkrokens åpning 
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 Figur A2 

 Bern-rektangel 

 

I Skinnetopp 

II Trinn 

III Kontaktflate mellom helt sammenpressede buffere 

 ______  
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VEDLEGG B 

HEVE- OG LØFTEPUNKTER 

Merk: Dataene nedenfor vil bli underlagt en EN-standard som for tiden er under utarbeiding. 

B.1.  DEFINISJONER 

B.1.1. Påsporing 

 Påsporing er en operasjon som består i å løfte og overføre et avsporet jernbanekjøretøy for å sette det tilbake på 

sporet. Denne operasjonen utføres på stedet der hendelsen har skjedd, ved hjelp av redningsutstyr som brukes 

av særlige redningsmannskaper. 

B.1.2. Berging 

 Arbeidet med å fjerne et kjøretøy som ikke kan kjøre som følge av kollisjon, avsporing, ulykke eller annen 

hendelse, fra jernbanelinjen. 

B.1.3. Heve- og løftepunkter 

 Særlige punkter på kjøretøyet der heve- eller løfteinnretninger kan anbringes for særlig å løfte kjøretøyet ved 

hjelp av redningsutstyr. 

 Merk: Det er tillatt å bruke disse heve- og løftepunktene til andre formål (for eksempel vedlikehold på verksted 

osv.) 

B.2.  PÅSPORINGENS BETYDNING FOR DET RULLENDE MATERIELLETS KONSTRUKSJON 

 Det skal være mulig på en sikker måte å påspore ethvert kjøretøy ved hjelp av en rekke metoder, herunder å 

løfte det ved hjelp av kran eller donkraft (heving), med redningsutstyr som har harmoniserte grensesnitt. 

 For dette formål skal vognkassen være konstruert med steder der den kan påføres vertikale eller nesten 

vertikale krefter. 

 Dessuten skal kjøretøyet være konstruert slik at det kan løftes i sin helhet, medregnet løpeverket (for eksempel 

ved å sikre/feste boggiene til vognkassen). 

B.3.  PLASSERING AV HEVEPUNKTER PÅ KJØRETØYENES KONSTRUKSJONER 

 Det skal være faste eller flyttbare hevepunkter til påsporingsoperasjoner. 

– Hvert hevepunkt og konstruksjonen rundt det skal uten permanent deformasjon motstå de kreftene som 

påføres ved heving av kjøretøyet med det nærmeste løpeverket festet til kjøretøyets vognkasse. 

– Merk: Det anbefales å konstruere hevepunktene slik at de kan brukes som løftepunkter med alt løpeverk på 

kjøretøyet festet til kjøretøyets underramme. 

 Plassering: 

– Heve-/løftepunktene skal være plassert slik at kjøretøyet kan løftes stabilt og sikkert; det skal være plass nok 

under og rundt hvert hevepunkt til at bergingsinnretninger kan monteres enkelt (åpent punkt inntil tilhørende 

standard foreligger). 

– Heve-/løftepunktene skal være konstruert slik at personell ikke utsettes for unødig risiko under normal drift 

eller ved bruk av bergingsutstyr (åpent punkt inntil tilhørende standard foreligger). 

 Dersom vognkassens nedre konstruksjon ikke tillater fast innebygde heve-/løftepunkter, skal denne 

konstruksjonen ha innretninger som gjør det mulig å feste flyttbare heve-/løftepunkter under påsporing. 

 Nærmere spesifikasjon av plasseringen av heve-/løftepunkter er et åpent punkt inntil tilhørende standard 

foreligger. 
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B.4.  HEVE- OG LØFTEPUNKTERS GEOMETRI 

B.4.1. Fast innebygde heve-/løftepunkter 

– Åpent punkt. 

B.4.2. Flyttbare heve-/løftepunkter 

– Åpent punkt. 

B.5.  FESTING AV LØPEVERK TIL UNDERRAMMEN 

 For å lette påsporingen av et kjøretøy skal det være mulig å begrense opphengsvandring (for eksempel kjeder, 

stropper eller annet løst løfteutstyr osv.) 

 Nærmere spesifikasjon for tekniske krav er et åpent punkt. 

B.6.  MERKING AV HEVE- OG LØFTEPUNKTER FOR BERGING   

 Hvert faste eller flyttbare hevepunkt skal merkes med et av følgende symboler: 

B.6.1.  Merking av punktene beregnet på heving eller løfting av hele kjøretøyet, med eller uten løpeverk: 

  

B.6.2.  Merking av punktene beregnet på heving eller løfting av nærmeste ende av kjøretøyet, med løpeverk: 

 

B.6.3.  Merking av punktene beregnet på heving eller løfting av nærmeste ende av kjøretøyet, uten nærmeste løpeverk: 

 

B.7.  INSTRUKSJONER FOR HEVING OG LØFTING 

 For hver kjøretøytype skal den tekniske dokumentasjonen som beskrevet i nr. 4.2.12 i denne TSI-en inneholde 

et heve- og løftediagram. 

 Dette diagrammet skal minst inneholde: 

– et lengdesnitt kjøretøyet som viser hevepunktenes plassering og dimensjoner, med angivelse av masse på 

hver av disse plasseringene, 

– et tverrsnitt ved hvert hevepunkts plassering, med detaljerte dimensjoner, 

– beskrivelse av donkraften og/eller løfteutstyret som skal brukes ved hver plassering, 

– eventuelle særlige instrukser som bergingsmannskapet trenger for å kunne utføre påsporingen på en sikker 

måte. 

 Instruksjonene skal i strst mulig grad gis med piktogrammer. 

 ______  
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VEDLEGG C 

SÆRLIGE BESTEMMELSER OM MOBILT JERNBANEUTSTYR FOR BYGGING OG VEDLIKEHOLD AV 

INFRASTRUKTUR 

C.1.  KJØRETØYKONSTRUKSJONENS STYRKE 

 Kravene i nr. 4.2.2.4 i denne TSI-en suppleres som følger: 

 Maskinrammen skal kunne motstå enten de statiske belastningene i EN 12663-1:2010 nr. 6.1-6.5 eller de statiske 

belastningene fastsatt i EN 12663-2:2010 nr. 5.2.1-5.2.4 uten at de tillatte verdiene som er angitt der, overskrides. 

 Tilsvarende konstruksjonskategori i EN 12663-2 er som følger: 

– For maskiner der løs skifting eller fallskifting ikke er tillatt: F-II 

– For alle andre maskiner: F-I 

 Akselerasjonen i x-retningen i samsvar med EN12663-1:2010 tabell 13 eller EN12663-2:2010 tabell 10 skal 

være 3 g. 

C.2.  HEVING OG LØFTING 

 Vognkassen skal ha løftepunkter som gjør det mulig å heve eller løfte hele maskinen på en sikker måte. Heve- og 

løftepunktenes plassering skal være definert. 

 For å lette arbeidet ved reparasjoner eller inspeksjon, eller når maskiner skal settes på sporet, skal maskinene på 

begge langsider ha minst to løftepunkter der de kan løftes i tom eller lastet tilstand. Disse løftepunktene skal være 

identifisert som beskrevet i vedlegg B til denne TSI-en. 

 Disse løftepunktene skal om mulig være plassert i en avstand av 1400 mm fra midten av de enkelte hjulsatsene. 

 For å gjøre det mulig å plassere heveinnretninger skal løftepunktene være fritt tilgjengelige nedenfra, og dette frie 

rommet skal ikke blokkeres av deler som ikke kan fjernes. Belastningstilfellene skal være i samsvar med dem 

som er valgt i vedlegg C.1 til denne TSI-en, og skal gjelde for heving og løfting i forbindelse med reparasjons- og 

vedlikeholdsarbeid. 

C.3.  DYNAMISKE EGENSKAPER UNDER KJØRING 

 Egenskapene under kjøring kan bestemmes ved driftsprøving eller ved henvisning til en lignende typegodkjent 

maskin, som nærmere beskrevet i nr. 4.2.3.4.2 i denne TSI-en, eller ved simulering. 

 Utover dette gjelder følgende avvik fra EN 14363:2005: 

– Prøvingen skal alltid utføres som den forenklede metoden for denne typen maskiner. 

– Dersom det utføres driftsprøvinger i samsvar med EN 14363:2005 med hjulprofil i ny tilstand, gjelder disse 

for høyst 50 000 km. Etter 50 000 km er det nødvendig å: 

– omprofilere hjulene, 

– eller beregne den slitte profilens ekvivalente konisitet og kontrollere at den ikke avviker mer enn 50 % fra 

verdien fra prøvingen i EN 14363:2005 (med en største differenase på 0,05), 

– eller foreta ny prøving i samsvar med EN 14363:2005 med slitt hjulprofil. 

– Generelt er det ikke nødvendig å foreta stasjonær prøving for å bestemme parameterne for karakteristisk 

løpeverk i samsvar med nr. 5.4.3.2 i EN 14363:2005. 

– Dersom påkrevd prøvingshastighet ikke kan oppnås av maskinen selv, skal den trekkes under prøvingene. 

– Dersom prøvingssone 3 (som beskrevet i tabell 9 i EN14363:2005) brukes, er det tilstrekkelig med minst 25 

samsvarende sporavsnitt. 

  



Nr. 26/490 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.4.2017 

 

 Egenskaper under kjøring kan evalueres ved simulering av prøvingene beskrevet i EN14363:2005 (med de 

unntakene som er angitt ovenfor) når det foreligger en validert modell for representative spor og driftsforhold for 

maskinen. 

 En modell av en maskin for simulering av egenskaper ved kjøring skal valideres ved å sammenligne resultatene 

for modellen med resultatene fra en driftsprøving, med samme inngangsverdier for sporegenskaper. 

 En validert modell er en simuleringsmodell som er verifisert ved en faktisk driftsprøving som påvirker opphenget 

tilstrekkelig, og der resultatene fra driftsprøvingen nøye tilsvarer de beregnede verdiene fra simuleringsmodellen 

på samme prøvingsspor. 

 ______  
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VEDLEGG D 

ENERGIMÅLER 

1. Innledning 

1.1. Energimålesystemet (EMS) om bord på toget er systemet for måling av elektrisk energi som trekkes fra eller 

føres tilbake (under regenerativ bremsing) til kjøreledningen av motorvognen, og som kommer fra det 

eksterne elektriske trekkraftsystemet. 

 Systemets funksjoner er som følger: 

1.1.1 Energimålefunksjon (EMF), herunder måling av spenning og strøm og beregning av energidata. 

1.1.2. Databehandlingssystem (DHS), som samkjører data fra EMF med tidsdata og geografisk posisjon og 

frambringer og lagrer komplette serier med data med sanne energiverdier (i kWh/kVarh) som er klare til å 

sendes med et kommunikasjonssystem. 

1.1.3. Stedsbestemmelsesfunksjon om bord som angir motorvognens geografiske posisjon. 

 Ovennevnte funksjoner kan utføres av enkeltstående innretninger, eller de kan kombineres i én eller flere 

integrerte innretninger. 

 Figur 1 

 Funksjonsdiagram for energimålesystemet 

 

2. Krav til energimålesystem (EMS) om bord 

2.1. Energimålefunksjon (EMF) 

2.1.1.  Målesystemet om bord skal omfatte et EMF med de elementene som er beskrevet i nr. 1.1.1 i dette vedlegg D. 

2.1.2.  EMF skal måle den energien som leveres av alle elektriske trekkraftsystemer som motorvognen er konstruert 

for. 

2.1.3.  EMF skal være tilkoplet på en slik måte at den registrerer all energi (trekkraft og hjelpestrøm) som leveres til 

toget fra kjøreledningen og regenereres; for energimålesystemer for vekselstrøm skal også den reaktive 

energien registreres. 

2.1.4.  EMF skal ha en samlet nøyaktighet på 1,5 % for vekselstrøm for aktiv energi og 2,0 % for likestrøm (eller 

lavere feilprosent).  

  



Nr. 26/492 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.4.2017 

 

 Disse nøyaktighetene bestemmes etter følgende formel: 

 

 der: 

– εEMF = samlet nøyaktighet for EMF, 

– εVMF = største prosentvise feil i spenningsmålefunksjonen (VMF), 

– εCMF = største prosentvise feil i strømmålefunksjonen (CMF), 

– εECF = største prosentvise feil i energiberegningsfunksjonen (ECF). 

2.1.4.1. Ovennevnte største prosentvise feil for de enkelte funksjonene skal overholdes under følgende 

referanseforhold: 

– Spenning mellom Umin1 og Umax2, med Umin1 og Umax2 som definert i EN 50163:2004 nr. 4.1 tabell 1. 

– Strøm mellom 10 % og 120 % for primær merkestrøm for EMF. 

– Frekvens ± 0,3 % i forhold til frekvensene i de tillatte kraftforsyningssystemene i henhold til nr. 4.2.3 i 

TSI-en for energi for konvensjonelle tog. 

– Effektfaktor mellom 0,85 og 1. 

– Omgivelsestemperatur på 23 °C ± 2 °C. 

2.1.4.2. Merkestrøm og merkespenning for EMS skal tilsvare motorvognens merkestrøm og merkespenning. 

2.1.5. De elementene som brukes ved gjennomføringen av EMF, er gjenstand for lovfestet meteorologisk kontroll, 

som skal utføres i samsvar med følgende: 

2.1.5.1. Hvert elements nøyaktighet skal prøves under referanseforhold i samsvar med nr. 2.1.4.1 i dette vedlegg D for 

å verifisere at de er innenfor deres angitte største feilgrenseverdi. 

2.1.5.2. Hvert element som er i samsvar med nr. 2.1.5.1 i dette vedlegg D, skal være merket for å angi meteorologisk 

kontroll og angitt største feilgrenseverdi. 

2.1.5.3. Konfigurasjonen til hvert element skal dokumenteres som ledd i den meteorologiske kontrollen. 

2.1.6. EMF skal ha en tidsreferanseperiode på fem minutter definert som UTC-tid ved slutten av hver 

referanseperiode; én av tidsreferanseperiodene skal slutte klokken 24:00:00. 

 Det er tillatte å bruke en kortere tidsreferanse dersom dataene kan legges sammen til en referanseperiode på 

fem minutter. 

2.1.7.  EMF skal beskyttes mot uvedkommendes adgang til systemet og dets data. 

2.2. Databehandlingssystem (DHS) 

2.2.1.  Målesystemet om bord skal omfatte et DHS med de funksjonene som er beskrevet i nr. 1.1.2 i dette vedlegg 

D. 

2.2.2.  DHS skal sammenstille de målte energidataene med andre data uten å forvanske dem. 

2.2.3.  DHS skal som tidsreferanse bruke samme klokkekilde som EMF. 
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2.2.4.  DHS skal inneholde et datalager med en minnekapasitet som er stor nok til å lagre data for minst 60 dagers 

(uavhengig av hvilken tidsreferanse som er brukt) sammenhengende arbeid, og som består av 

forbrukt/regenerert aktiv og reaktiv (om relevant) energi, sammen med tidsreferanse og stedsdata. 

2.2.5.  DHS skal kunne svare på spørsmål lokalt fra autorisert togpersonale med passende utstyr (f.eks. bærbar PC) 

for å gi mulighet for revisjon, og det skal være en alternativ metode for å gjenvinne data. 

2.2.6.  De sammenstilte dataene, som kan brukes til energifakturering, skal lagres slik at de kan overføres 

kronologisk etter sluttidene for hver fem minutters referanseperiode i samsvar med nr. 2.1.6 i dette vedlegg D, 

og de skal omfatte: 

2.2.6.1.  entydig enhetsnummer, herunder europeisk kjøretøynummer, 

2.2.6.2.  sluttid for hver utløpt energimåleperiode, definert som år, måned, dag, time, minutt og sekund, 

2.2.6.3.  stedsbestemmelsesdata som angitt i nr. 2.3.3 i dette vedlegg D, ved slutten av hver måleperiode, 

2.2.6.4.  forbrukt/regenerert aktiv og reaktiv (om relevant) energi i hver tidsperiode. 

2.3. Stedsbestemmelsesfunksjon 

2.3.1.  Stedsbestemmelsesfunksjonen er beskrevet i nr. 1.1.3 i dette vedlegg D. 

2.3.2.  Dataene fra stedsbestemmelsesfunksjonen skal synkroniseres (i samsvar med UTC-tid og tidsperiode) med 

EMF om bord. 

2.3.3.  Stedsbestemmelsesfunksjonen skal angi posisjonen uttrykt i bredde og lengde. 

2.3.4.  I friluft skal stedsbestemmelsesfunksjonen ha en nøyaktighet på minst 250 m. 

2.4. Andre krav 

2.4.1  Det er tillatt å bruke dataene i DHS for andre formål (f.eks. tilbakemelding til lokomotivføreren) i forbindelse 

med effektiv drift av toget, forutsatt at det kan godtgjøres at integriteten til de registrerte og oversendte 

dataene som oppført i nr. 2.2.6 i dette vedlegg D, ikke settes i fare ved slik bruk. 

2.4.2.  Dataene oppført i nr. 2.2.6 i dette vedlegg skal bevares selv om energimålesystemet frakoples sin 

kraftforsyning. 

2.5. Samsvarsvurdering av et fullstendig energimålesystem om bord 

2.5.1.  Samsvarsvurderingen av det fullstendige energimålesystemet (EMS) om bord skal vurderes ved en 

undersøkelse av prosjekteringen og en typeprøving av EMS-elementene, herunder dokumentasjon på 

meteorologisk kontroll av de elementene som er brukt til å gjennomføre EMF. Konfigurasjonen til EMS skal 

dokumenteres som ledd i samsvarsvurderingen. 

2.5.2.  Den angitte største feilgrenseverdien til en EMF, verifisert i samsvar med nr. 2.1.5.1 i dette vedlegg D, skal 

tas med i formelen i nr. 2.1.4 i dette vedlegg D for å kontrollere at den samlede nøyaktigheten er innenfor den 

angitte grenseverdien. 

 ______  
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VEDLEGG E 

LOKOMOTIVFØRERENS ANTROPOMETRISKE MÅL 

Dataene nedenfor representerer nåværende utviklingstrinn i teknikken og skal benyttes. 

Merk: Disse kravene vil bli underlagt en EN-standard som for tiden er under utarbeiding. 

1. Grunnleggende antropometriske mål på korteste og lengste lokomotivfører 

 Det skal tas hensyn til målene i tillegg E til UIC 651 (4. utgave, juli 2002). 

2. Ytterligere antropometriske mål på korteste og lengste lokomotivfører 

 Det skal tas hensyn til målene i tillegg G i UIC 651 (4. utgave, juli 2002). 

 ______  
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VEDLEGG F 

SIKT FRAMOVER 

Dataene nedenfor representerer nåværende utviklingstrinn i teknikken og skal benyttes. 

Merk: Disse kravene vil bli underlagt en EN-standard som for tiden er under utarbeiding. 

F.1. Generelt 

– Førerrommets konstruksjon skal gjøre lokomotivføreren i stand til å se all informasjon utenfor som 

vedkommende skal bruke til framføringen av toget, og skal samtidig beskytte lokomotivføreren mot eksterne 

kilder som kan forstyrre sikten. Dette skal omfatte følgende: 

– Flimring i frontrutens nedre kant som kan forårsake tretthet, skal reduseres. 

– Det skal være beskyttelse mot solen og mot blending fra motgående togs frontlys, uten at det reduserer 

lokomotivførernes sikt til utvendige skilt, signaler og annen visuell informasjon. 

– Plassering av utstyr i førerrommet skal ikke blokkere eller forvrenge lokomotivførernes sikt til informasjon 

utenfor toget. 

– Vinduenes mål, plassering, form og overflatebehandling (herunder vedlikehold) skal ikke være til hinder for 

lokomotivførerens sikt ut og skal lette framføringen av toget. 

– Plasseringen, typen og kvaliteten på innretninger for rengjøring av frontruten og bedring av sikten skal sikre 

at lokomotivføreren har god sikt ut under de fleste vær- og driftsforhold, og skal ikke være til hinder for 

lokomotivførerens sikt ut. 

– Førerrommet skal være konstruert slik at lokomotivføreren har ansiktet vendt framover ved framføring av 

toget. 

– Førerrommet skal være konstruert slik at føreren fra sittende kjørestilling og under de forholdene som er angitt 

i vedlegg F, har klar og uhindret sikt til faste signaler både til høyre og venstre på sporet, som definert i tillegg 

D i UIC 651 (4. utgave, juli 2002). 

 Merk: Plasseringen av setet i nevnte tillegg D skal betraktes som et eksempel; TSI-en fastsetter setets 

plassering (til venstre, i midten eller til høyre) i førerrommet. 

 De reglene som er uttrykt i dette vedlegg, er retningsgivende for vilkårene for sikt for hver kjøreretning langs rett 

spor og i kurver med en radius på 300 m eller mer. De gjelder for lokomotivførerens posisjon(er). 

 Merk: Dersom førerrommet er utstyrt med to førerseter, gjelder de for de to sitteplassene. 

F.2. Kjøretøyets referanseposisjon i forhold til sporet 

 Nr. 3.2.1 i UIC 651 (4. utgave, juli 2002) får anvendelse. 

 Det skal tas hensyn til forsyninger og nyttelast som definert i EN 15663:2009 og nr. 4.2.2.10 i denne TSI-en. 

F.3. Referanseposisjon for togpersonalets øyne 

 Nr. 3.2.2 i UIC 651 (4. utgave, juli 2002) får anvendelse. 

 Avstanden fra lokomotivførerens øyne i sittende stilling til frontruten skal være minst 500 mm. 

F.4. Siktforhold 

 Nr. 3.3 i UIC 651 (4. utgave, juli 2002) får anvendelse. 

 ______  
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VEDLEGG G 

Reservert 

 ______  
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VEDLEGG H 

VURDERING AV DELSYSTEMET «RULLENDE MATERIELL» 

H.1. Virkeområde 

 Dette vedlegg omhandler samsvarsvurderingen av delsystemet «Rullende materiell». 

H.2. Egenskaper og moduler 

 De egenskapene ved delsystemet som skal vurderes i de forskjellige konstruksjons-, utviklings- og 

produksjonsfasene, er merket med X i tabell H.1. Et kryss i kolonne 4 i tabell H.1 betyr at de relevante 

egenskapene skal kontrolleres ved prøving av hvert enkelt delsystem. 

Tabell H.1 

Vurdering av delsystemet «Rullende materiell» 

1 2 3 4 5 

Egenskaper som skal vurderes, som angitt i nr. 4.2 i denne TSI-en 

Konstruksjons- og 

utviklingsfase 

Produk-

sjonsfase 

Særlig 

framgangsmåte 

for vurdering 

Gjennom-

gåelse av 

konstruk-

sjon 

Typeprøving 
Rutine-

prøving 

Element i delsystemet «Rullende materiell» Nummer    Nummer 

Konstruksjon og mekaniske deler 4.2.2  

Innerkopling 4.2.2.2.2 X i.r. i.r. — 

Endekopling 4.2.2.2.3 X i.r. i.r. — 

Nødkopling 4.2.2.2.4 X X i.r. — 

Personalets atkomst ved til- og frakopling 4.2.2.2.5 X X i.r. — 

Gangbroer 4.2.2.3 X X i.r. — 

Kjøretøykonstruksjonens styrke 4.2.2.4 X X i.r. — 

Passiv sikkerhet 4.2.2.5 X X i.r. — 

Heving og løfting 4.2.2.6 X X i.r. — 

Festing av innretninger til 

karosserikonstruksjonen 

4.2.2.7 X i.r. i.r. — 

Adgangsdører 4.2.2.8 X X i.r. — 

Glassets mekaniske egenskaper 4.2.2.9 X i.r. i.r. — 

Lastforhold og veid masse 4.2.2.10 X X X 6.2.2.2.1. 

Samspill mellom kjøretøy og spor samt 

kjøretøyets profil 

4.2.3  

Frittromsprofil 4.2.3.1 X i.r. i.r. 6.2.2.2.2 

Hjullast 4.2.3.2.2 X X i.r. 6.2.2.2.3 

Parametrer for rullende materiell som påvirker 

delsystemet for styring, kontroll og signal 

4.2.3.3.1 X X X — 
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1 2 3 4 5 

Egenskaper som skal vurderes, som angitt i nr. 4.2 i denne TSI-en 

Konstruksjons- og 

utviklingsfase 

Produk-

sjonsfase 

Særlig 

framgangsmåte 

for vurdering 

Gjennom-

gåelse av 

konstruk-

sjon 

Typeprøving 
Rutine-

prøving 

Element i delsystemet «Rullende materiell» Nummer    Nummer 

Overvåking av aksellagertilstand 4.2.3.3.2 X X i.r. — 

Sikkerhet mot avsporing ved kjøring på skjeve 

spor 

4.2.3.4.1 X X i.r. — 

Dynamiske egenskaper under kjøring 4.2.3.4.2 X X i.r. — 

Grenseverdier for sikker kjøring 4.2.3.4.2.1 X X i.r. — 

Grenseverdier for sporbelastning 4.2.3.4.2.2 X X i.r. — 

Ekvivalent konisitet 4.2.3.4.3 X i.r. i.r. — 

Dimensjonerende verdier for nye hjulprofiler 4.2.3.4.3.1 X i.r. i.r. — 

Driftsverdier for ekvivalent konisitet for hjulsats 4.2.3.4.3.2 åpent åpent åpent åpent 

Boggirammens konstruksjon 4.2.3.5.1 X X i.r. — 

Mekaniske og geometriske egenskaper for 

hjulsatser 

4.2.3.5.2.1 X X X — 

Mekaniske og geometriske egenskaper for hjul 4.2.3.5.2.2 X X X — 

Hjulsatser med variabel sporvidde 4.2.3.5.2.3 åpent åpent åpent åpent 

Minste kurveradius 4.2.3.6 X i.r. i.r. — 

Sporrensere 4.2.3.7 X i.r. i.r. — 

Bremser 4.2.4  

Funksjonskrav 4.2.4.2.1 X X i.r. — 

Sikkerhetskrav 4.2.4.2.2 X i.r. i.r. 6.2.2.2.4 

Type bremseanlegg 4.2.4.3 X X i.r. — 

Betjening av brems 4.2.4.4  

Nødbremsing 4.2.4.4.1 X X X — 

Driftsbremsing 4.2.4.4.2 X X X — 

Betjening av direktebrems 4.2.4.4.3 X X X — 

Betjening av dynamisk brems 4.2.4.4.4 X X i.r. — 

Betjening av parkeringsbrems 4.2.4.4.5 X X X — 
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1 2 3 4 5 

Egenskaper som skal vurderes, som angitt i nr. 4.2 i denne TSI-en 

Konstruksjons- og 

utviklingsfase 

Produk-

sjonsfase 

Særlig 

framgangsmåte 

for vurdering 

Gjennom-

gåelse av 

konstruk-

sjon 

Typeprøving 
Rutine-

prøving 

Element i delsystemet «Rullende materiell» Nummer    Nummer 

Bremsevirkning 4.2.4.5  

Generelle krav 4.2.4.5.1 X i.r. i.r. — 

Nødbremsing 4.2.4.5.2 X X X 6.2.2.2.5 

Driftsbremsing 4.2.4.5.3 X X X 6.2.2.2.6 

Beregninger med hensyn til varmekapasitet 4.2.4.5.4 X i.r. i.r. — 

Parkeringsbrems 4.2.4.5.5 X i.r. i.r. — 

Grense for adhesjonsprofil mellom hjul og 

skinner 

4.2.4.6.1 X i.r. i.r. — 

Glidevernsystem 4.2.4.6.2 X X i.r. 6.2.2.2.7 

Glidevernsystem (samtrafikkomponent) 5.3.3 X X X 6.1.2.2.1 

Grensesnitt mot trekkraft – bremseanlegg knyttet 

til trekkraft (elektrisk, hydrodynamisk) 

4.2.4.7 X X i.r. — 

Bremseanlegg uavhengig av adhesjonsforhold 4.2.4.8  

Generelt 4.2.4.8.1 X i.r. i.r. — 

Magnetisk sporbrems 4.2.4.8.2. X X i.r. — 

Virvelstrømsporbrems 4.2.4.8.3 åpent åpent åpent åpent 

Bremsetilstand og feilangivelse 4.2.4.9 X X i.r. — 

Bremsekrav ved berging 4.2.4.10 X X i.r. — 

Forhold av betydning for passasjerene 4.2.5  

Sanitæranlegg 4.2.5.1 X i.r. i.r. 6.2.2.2.8 

Personvarslingssystem: 

lydkommunikasjonssystem 

4.2.5.2 X X X — 

Passasjeralarm: funksjonskrav 4.2.5.3 X X X — 

Sikkerhetsinstrukser til passasjerer — skilt 4.2.5.4 X i.r. i.r. — 

Kommunikasjonsutstyr for passasjerer 4.2.5.5 X X X — 

Ytterdører: på- og avstigning på rullende 

materiell 

4.2.5.6 X X X — 

Dørsystemets konstruksjon 4.2.5.7 X i.r. i.r. — 

Dører mellom enheter 4.2.5.8 X X i.r. — 
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1 2 3 4 5 

Egenskaper som skal vurderes, som angitt i nr. 4.2 i denne TSI-en 

Konstruksjons- og 

utviklingsfase 

Produk-

sjonsfase 

Særlig 

framgangsmåte 

for vurdering 

Gjennom-

gåelse av 

konstruk-

sjon 

Typeprøving 
Rutine-

prøving 

Element i delsystemet «Rullende materiell» Nummer    Nummer 

Innvendig luftkvalitet 4.2.5.9 X i.r. i.r. 6.2.2.2.9 

Sidevinduer i vognkassen 4.2.5.10 X   — 

Miljøforhold og aerodynamiske virkninger 4.2.6  

Miljøforhold 4.2.6.1  

Høyde 4.2.6.1.1 X i.r. i.r. — 

Temperatur 4.2.6.1.2 X i.r./X(1) i.r. — 

Fuktighet 4.2.6.1.3 X i.r. i.r. — 

Regn 4.2.6.1.4 X i.r. i.r. — 

Snø, is og hagl 4.2.6.1.5 X i.r. / X(1) i.r. — 

Solstråling 4.2.6.1.6 X i.r. i.r. — 

Bestandighet mot forurensning 4.2.6.1.7 X i.r. i.r. — 

Aerodynamiske virkninger 4.2.6.2  

Luftstrømvirkninger på passasjerer på 

plattformen 

4.2.6.2.1 X X i.r. 6.2.2.2.10 

Luftstrømvirkninger på personer som arbeider 

langs sporet 

4.2.6.2.2 X X i.r. 6.2.2.2.11 

Trykkbølge fra togets forende 4.2.6.2.3 X X i.r. 6.2.2.2.12 

Største trykkvariasjon i tunneler 4.2.6.2.4 åpent åpent åpent åpent 

Sidevind 4.2.6.2.5 åpent åpent åpent åpent 

Utvendige lykter samt synlige og hørbare 

varslingsinnretninger 

4.2.7  

Utvendige lykter foran og bak 4.2.7.1  

Frontlykter 4.2.7.1.1 X X i.r. 6.1.2.2.2 

Markeringslys 4.2.7.1.2 X X i.r. 6.1.2.2.3 

Sluttsignaler 4.2.7.1.3 X X i.r. 6.1.4.2.2 

Lyktestyring 4.2.7.1.4 X X i.r. — 

Signalhorn 4.2.7.2  

Generelt 4.2.7.2.1 X X i.r. — 
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1 2 3 4 5 

Egenskaper som skal vurderes, som angitt i nr. 4.2 i denne TSI-en 

Konstruksjons- og 

utviklingsfase 

Produk-

sjonsfase 

Særlig 

framgangsmåte 

for vurdering 

Gjennom-

gåelse av 

konstruk-

sjon 

Typeprøving 
Rutine-

prøving 

Element i delsystemet «Rullende materiell» Nummer    Nummer 

Lydtrykknivåer for signalhorn 4.2.7.2.2 X X i.r. 6.1.2.2.5 

Beskyttelse 4.2.7.2.3 X i.r. i.r. — 

Betjening 4.2.7.2.4 X X i.r. — 

Trekkraftenheter og elektrisk utstyr 4.2.8  

Trekkraftytelse 4.2.8.1  

Generelt 4.2.8.1.1  

Krav til yteevne 4.2.8.1.2 X i.r. i.r. — 

Strømforsyning 4.2.8.2     

Generelt 4.2.8.2.1 X i.r. i.r. — 

Drift innenfor spennings- og frekvensområder 4.2.8.2.2 X X i.r. — 

Regenerativ bremsing med tilbakeføring av 

energi til kjøreledningen 

4.2.8.2.3 X X i.r. — 

Maksimal effekt og strøm fra kjøreledningen 4.2.8.2.4 X X i.r. 6.2.2.2.13 

Maksimal strøm ved stillstand for 

likestrømsystemer 

4.2.8.2.5 X X i.r. — 

Effektfaktor 4.2.8.2.6 X X i.r. 6.2.2.2.14. 

Forstyrrelser i energisystemet 4.2.8.2.7 X X i.r. — 

Målefunksjon for energiforbruk 4.2.8.2.8 X X i.r. — 

Krav knyttet til strømavtakeren 4.2.8.2.9 X X i.r. 6.2.2.2.15 

og16 

Strømavtaker (samtrafikkomponent) 5.3.8 X X X 6.1.2.2.6 

Slepestykker (samtrafikkomponent) 5.3.8.1 X X X 6.1.2.2.7 

Elektrisk beskyttelse av toget 4.2.8.2.10 X X i.r. — 

Trekkraftsystemer med dieseldrift og annen 

forbrenningsdrift 

4.2.8.3 — — — Annet 

direktiv 

Beskyttelse mot elektrisk fare 4.2.8.4 X X i.r. — 

Førerrom og drift 4.2.9  

Førerrom 4.2.9.1 X i.r. i.r. — 
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1 2 3 4 5 

Egenskaper som skal vurderes, som angitt i nr. 4.2 i denne TSI-en 

Konstruksjons- og 

utviklingsfase 

Produk-

sjonsfase 

Særlig 

framgangsmåte 

for vurdering 

Gjennom-

gåelse av 

konstruk-

sjon 

Typeprøving 
Rutine-

prøving 

Element i delsystemet «Rullende materiell» Nummer    Nummer 

Generelt 4.2.9.1.1 X i.r. i.r. — 

Av- og påstigning 4.2.9.1.2 X i.r. i.r. — 

Av- og påstigning under driftsforhold 4.2.9.1.2.1 X i.r. i.r. — 

Nødutgang fra førerrommet 4.2.9.1.2.2 X i.r. i.r. — 

Sikt ut 4.2.9.1.3 X i.r. i.r. — 

Sikt framover 4.2.9.1.3.1 X i.r. i.r. — 

Synsfelt bakover og til siden 4.2.9.1.3.2 X i.r. i.r. — 

Innvendig utforming 4.2.9.1.4 X i.r. i.r. — 

Førersete 4.2.9.1.5 X i.r. i.r. — 

Førerpult – ergonomi 4.2.9.1.6 X i.r. i.r. — 

Klimaanlegg og luftkvalitet 4.2.9.1.7 X X i.r. 6.2.2.2.9 

Innvendig belysning 4.2.9.1.8 X X i.r. — 

Frontrute – mekaniske egenskaper 4.2.9.2.1 X X i.r. 6.2.2.2.17 

Frontrute – optiske egenskaper 4.2.9.2.2 X X i.r. 6.2.2.2.17 

Frontparti – utstyr 4.2.9.2.3 X X i.r. — 

Grensesnitt mellom lokomotivfører og maskin 4.2.9.3  

Kontroll av lokomotivførerens aktivitet 4.2.9.3.1 X X X — 

Hastighetsvisning 4.2.9.3.2 — — — — 

Visningsenheter og skjermer for fører 4.2.9.3.3 X X i.r. — 

Betjeningsinnretninger og indikatorer 4.2.9.3.4 X X i.r. — 

Merking 4.2.9.3.5 X i.r. i.r. — 

Fjernkontrollfunksjon 4.2.9.3.6 X X i.r. — 

Verktøy og bærbart utstyr om bord 4.2.9.4 X i.r. i.r. — 

Oppbevaringsplass til personalets personlige 

eiendeler 

4.2.9.5 X i.r. i.r. — 

Ferdsskriver 4.2.9.6 åpent åpent åpent åpent 
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1 2 3 4 5 

Egenskaper som skal vurderes, som angitt i nr. 4.2 i denne TSI-en 

Konstruksjons- og 

utviklingsfase 

Produk-

sjonsfase 

Særlig 

framgangsmåte 

for vurdering 

Gjennom-

gåelse av 

konstruk-

sjon 

Typeprøving 
Rutine-

prøving 

Element i delsystemet «Rullende materiell» Nummer    Nummer 

Brannsikkerhet og evakuering 4.2.10  

Generelt og kategorisering 4.2.10.1 X i.r. i.r. — 

Materialkrav 4.2.10.2 X X i.r. — 

Særlige tiltak for brannfarlige væsker 4.2.10.3 X X i.r. — 

Evakuering av passasjerer 4.2.10.4 X i.r. i.r. — 

Brannvegger 4.2.10.5 X X i.r. 6.2.2.2.18 

Vedlikehold 4.2.11  

Rengjøring av førerrommets frontrute 4.2.11.2 X X i.r. — 

Toalettømmingsanlegg 4.2.11.3 X i.r. i.r. — 

Utstyr for påfyll av vann 4.2.11.4 X i.r. i.r. — 

Grensesnitt for påfyll av vann 4.2.11.5 X i.r. i.r. — 

Særskilte krav til hensetting av tog 4.2.11.6 X X i.r. — 

Utstyr for påfyll av drivstoff 4.2.11.7 X i.r. i.r. — 

Dokumentasjon for drift og vedlikehold 4.2.12  

Generelt 4.2.12.1 X i.r. i.r. — 

Generell dokumentasjon 4.2.12.2 X i.r. i.r. — 

Vedlikeholdsplan 4.2.12.3 X i.r. i.r. — 

Dokumentasjon med begrunnelse av 

vedlikeholdets utforming. 

4.2.12.3.1 X i.r. i.r. — 

Vedlikeholdsdokumentasjon 4.2.12.3.2 X i.r. i.r. — 

Dokumentasjon knyttet til drift 4.2.12.4 X i.r. i.r. — 

(1) Typeprøving, dersom og som definert av søkeren. 
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VEDLEGG I 

ASPEKTER SOM DET IKKE FORELIGGER TEKNISK SPESIFIKASJON FOR (ÅPNE PUNKTER) 

Generelle åpne punkter som gjelder for et helt jernbanenett 

Element i delsystemet 

«Rullende materiell» 

Nummer i denne  

TSI-en 

Tekniske aspekter som ikke omfattes 

av denne TSI-en 
Merknader 

Særskilte krav for sikker 

drift av rullende materiell 

til konvensjonelle tog på 

nettet for høyhastighetstog 

1.2 Alle krav Kompatibilitet med berørt 

jernbanenett 

Særtilfelle for Estland, 

Latvia, Litauen, Polen og 

Slovakia for systemet med 

sporvidde 1 520 mm 

7.3.2 Alle numre i TSI-en er åpne 

punkter 

Åpent punkt som angir at det er 

behov for ytterligere arbeid for 

systemet med sporvidde 

1 520 mm 

Åpne punkter som gjelder den tekniske kompatibiliteten mellom kjøretøyet og jernbanenettet 

Element i delsystemet 

«Rullende materiell» 

Nummer i denne  

TSI-en 

Tekniske aspekter som ikke omfattes 

av denne TSI-en 
Merknader 

Overvåking av 

aksellagertilstand 

4.2.3.3.2 

4.2.3.5.2.1 

Driftstemperaturområde for 

utstyr langs sporet 

Temperaturgrense registrert i den 

tekniske dokumentasjonen. 

Kompatibilitet med det berørte 

nettet skal kontrolleres. 

Dynamiske egenskaper 

under kjøring 

4.2.3.4.2 Referansespor for prøvinger 

(sporgeometrisk kvalitet) 

Prøvingsrapport beskriver 

forholdene på prøvingssporet. 

Skal undersøkes for å kontrollere 

kompatibiliteten med det berørte 

nettet. 

Dynamiske egenskaper 

under kjøring 

4.2.3.4.2 Kombinasjonen av hastighet, 

kurver og manglende 

overhøyde i samsvar med 

EN 14363 

Prøvingsrapport beskriver 

prøvingssporet. Skal undersøkes 

for å kontrollere kompatibiliteten 

med det berørte nettet. 

Hjulsatser — ekvivalent 

konisitet 

4.2.3.4.3.2 Driftsverdi for ekvivalent 

konisitet for hjulsats 

Vedlikeholdskriterier som skal 

angis avhengig av forholdene på 

nettet. 

Bremseanlegg uavhengig 

av adhesjonsforhold 

4.2.4.8.3 Virvelstrømsporbrems Utstyr ikke obligatorisk. 

Kompatibilitet med det berørte 

nettet skal kontrolleres. 

Senking av 

strømavtakeren 

4.2.8.2.9.10 Krav om at det skal finnes en 

automatisk senkeinnretning 

Automatisk senkeinnretning 

godtas på det transeuropeiske 

nettet for konvensjonelle tog; ikke 

obligatorisk overalt (nasjonal 

regel). 

Åpne punkter som ikke gjelder den tekniske kompatibiliteten mellom kjøretøyet og jernbanenettet 

Element i delsystemet 

«Rullende materiell» 

Nummer i denne  

TSI-en 

Tekniske aspekter som ikke omfattes 

av denne TSI-en 

Merknader 

Sikkerhetsrelaterte 

funksjoner 

4.2.1 Sikkerhetsnivå ikke spesifisert 

i følgende numre: 

– 4.2.3.4 (dynamiske 

egenskaper; 

konstruksjonsalternativ 

med programvare) 

– Konstruksjonsalternativ(1) 

Sikkerhetsrelaterte 

funksjoner 

4.2.1 – 4.2.4.9 (bremsing; 

alternativt sentralisert 

styringssystem) 

– Konstruksjonsalternativ(1) 
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Element i delsystemet 

«Rullende materiell» 

Nummer i denne  

TSI-en 

Tekniske aspekter som ikke omfattes 

av denne TSI-en 

Merknader 

Sikkerhetsrelaterte 

funksjoner 

4.2.1 – 4.2.5.3 

(konstruksjonsalternativ 

for alarm) 

– Konstruksjonsalternativ(1) 

Sikkerhetsrelaterte 

funksjoner 

4.2.1 – 4.2.5.6 (system for 

dørstyring som beskrives i 

punkt D og E) 

 

Sikkerhetsrelaterte 

funksjoner 

4.2.1 – 4.2.8.2.10 (styring av 

hovedeffektbryteren) 

 

Sikkerhetsrelaterte 

funksjoner 

4.2.1 – 4.2.9.3.1 (kontroll av 

lokomotivførerens 

aktivitet) 

 

Sikkerhetsrelaterte 

funksjoner 

4.2.1 – 4.2.10.5 (annet 

konstruksjonsalternativ 

enn hel skillevegg) 

– Konstruksjonsalternativ(1) 

Passiv sikkerhet 4.2.2.5 Anvendelse av scenario 1 og 2 

på lokomotiver for tunge laster 

med midtkoplinger 

Finnes det ikke en løsning før 

godkjenning for ibruktaking 

(teknisk løsning ikke 

tilgjengelig), kan det innføres 

driftsbegrensninger(3) 

Passiv sikkerhet 4.2.2.5 Vurdering av samsvar for 

lokomotiver med sentrale 

førerrom med de kravene som 

gjelder scenario 3 

Finnes det ikke en løsning før 

godkjenning for ibruktaking 

(teknisk løsning ikke 

tilgjengelig), kan det innføres 

driftsbegrensninger(3) 

Grensesnitt for heve- og 

løfteutstyr 

4.2.2.6, vedlegg B Grensesnittenes plassering og 

geometri 

Beskrevet i den tekniske 

dokumentasjonen; skal tas i 

betraktning med tanke på drift og 

vedlikehold(2) 

Overvåking av 

aksellagertilstand 

4.2.3.3.2 Ekstrautstyr om bord Konstruksjonsalternativ(1) 

Hjulsatser med variabel 

sporvidde 

4.2.3.5.2.3 Samsvarsvurdering Konstruksjonsalternativ(1) 

Luftstrømvirkninger på 

passasjerer på plattformen 

(ved hastigheter over 

160 km/t) 

4.2.6.2.1 Luftstrømvirkninger for 

enheter som vurderes for 

generell drift 

(togsammensetning ikke 

fastsatt) 

Togsammensetning for vurdering 

av den enkelte enhet ikke fastsatt. 

Driftsrestriksjoner mulig(3) 

Luftstrømvirkninger på 

personer som arbeider 

langs sporet (ved 

hastigheter over 160 km/t) 

4.2.6.2.2 Luftstrømvirkninger for 

enheter som vurderes for 

generell drift 

(togsammensetning ikke 

fastsatt) 

Togsammensetning for vurdering 

av den enkelte enhet ikke fastsatt. 

Driftsrestriksjoner mulig(3) 

Sidevind 4.2.6.2.5 Påvirkning av sidevind for alt 

rullende materiell for 

konvensjonelle tog: 

harmoniserte egenskaper for 

vind som skal tas i betraktning, 

samt vurderingsmetode 

Løsning skal finnes før det gis 

godkjenning for ibruktaking ved å 

angi den sidevinden som det er 

tatt hensyn til ved konstruksjon (i 

samsvar med denne TSI-en). 

Kompatibilitet med 

driftsforholdene skal kontrolleres; 

mulige tiltak på infrastruktur- 

eller driftsnivå(2) 

Strømavtaker — 

slepestykkemateriale 

4.2.8.2.9.4 Annet materiale som kan 

brukes på strekninger med 

vekselstrøm og/eller likestrøm 

Dersom det brukes annet 

materiale: kontroll etter nasjonale 

regler. 

Beskrevet i den tekniske 

dokumentasjonen; skal tas i 
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Element i delsystemet 

«Rullende materiell» 

Nummer i denne  

TSI-en 

Tekniske aspekter som ikke omfattes 

av denne TSI-en 

Merknader 

betraktning med tanke på drift og 

vedlikehold(2) 

Ferdsskriver 4.2.9.6 Spesifikasjon av 

registreringsenheten og dens 

integrasjon i det rullende 

materiellet 

Åpent punkt ved revisjonen av 

TSI-en for drift (skal vedtas). 

Se også artikkel 23 nr. 3 bokstav 

b) i direktiv 2008/57/EF. 

Særskilte krav til 

hensetting av tog 

4.2.11.6 Lokal ekstern strømforsyning 

med 400 V (avventer 

konklusjon av Modtrain-

undersøkelse) 

Beskrevet i den tekniske 

dokumentasjonen; skal tas i 

betraktning med tanke på drift og 

vedlikehold(2) 

Påfyll av drivstoff 4.2.11.7 Dyser for andre typer drivstoff 

enn diesel 

Beskrevet i den tekniske 

dokumentasjonen; skal tas i 

betraktning med tanke på drift og 

vedlikehold(2) 

(1) Samtrafikkevnen sikres av den tekniske løsningen som er fullt ut spesifisert i nr. 4.2 i denne TSI-en. Dette åpne punktet gjelder en 

alternativ teknisk løsning som det ennå ikke foreligger en harmonisert spesifikasjon for. Det er søkeren som velger om denne 

alternative løsningen skal brukes. 

(2) Dette åpne punktet gjelder tekniske forhold som kan påvirke drift og/eller vedlikehold; den tekniske løsningen som brukes, skal 

beskrives i den tekniske dokumentasjonen som leveres sammen med EF-verifiseringserklæringen, slik at det kan tas hensyn til den 

på driftsnivå. 

(3) Dette åpne punktet gjelder tekniske forhold som på teknikkens nåværende stadium ikke er teknisk spesifisert for delsystemet 

«Rullende materiell»; det skal finnes en løsning ved hjelp av nasjonale regler, enten før godkjenning av ibruktaking eller ved å 

begrense bruken av kjøretøyet. 
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VEDLEGG J 

STANDARDER ELLER NORMATIVE DOKUMENTER SOM DET VISES TIL I DENNE TSI-EN 

TSI Standard 

Egenskaper som skal vurderes Obligatorisk henvisning til 

nummer på standard 

Nummer 

Element i delsystemet «Rullende 

materiell» 

Nummer i denne 

TSI-en 

  

Konstruksjon og mekaniske 

deler 

4.2.2   

Innerkopling 4.2.2.2.2 EN 12663-1:2010 Nr. 6.5.3 og 6.7.5 for leddelte enheter 

Endekopling 4.2.2.2.3 

Vedlegg A 

EN 15566:2009 Buffer og skruekopling 

EN 15551:2009 Buffer og skruekopling 

UIC 541-1:Nov 2003 Mål for og plassering av bremserør og 

-slanger 

UIC 648:Sep 2001 Plassering av bremserør og kraner på 

siden 

Kjøretøykonstruksjonens styrke 4.2.2.4 EN 12663-1:2010 Alle 

Passiv sikkerhet 4.2.2.5 EN 15227:2008 Alle unntatt vedlegg A 

Heving og løfting 4.2.2.6 

Vedlegg B 

EN 12663-1:2010 Nr. 6.3.2, 6.3.3 og 9.2.3.1 

Festing av innretninger til 

karosserikonstruksjonen 

4.2.2.7 EN 12663-1:2010 Nr. 6.5.2 

Belastningsforhold 4.2.2.10 EN 15663:2009 Hypotese for belastningsforhold 

6.2.2.2.1 EN 14363:2005 Nr. 4.5 «veiing av kjøretøyer» 

Samspill med spor samt 

lasteprofiler 

4.2.3   

Frittromsprofil 4.2.3.1 EN 15273-2:2009 Nr. A.3.12 

6.2.2.2.2 EN 15273-2:2009 Nr. B.3 

Hjullast 4.2.3.2.2   

6.2.2.2.3 EN 14363:2005 Nr. 4.5 «måling av hjullast» 

Overvåking av aksellagertilstand 4.2.3.3.2 EN 15437-1:2009 Nr. 5.1 og 5.2 

Sikkerhet mot avsporing ved 

kjøring på skjeve spor 

4.2.3.4.1 EN 14363:2005 Nr. 4.1 

Dynamiske egenskaper under 

kjøring 

4.2.3.4.2 

Vedlegg C 

EN 14363:2005 Nr. 5 

EN 15686:2010 For krengetog 

EN 13848-1 For sporgeometrisk kvalitet 
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TSI Standard 

Egenskaper som skal vurderes Obligatorisk henvisning til 

nummer på standard 

Nummer 

Element i delsystemet «Rullende 

materiell» 

Nummer i denne 

TSI-en 

  

Ekvivalent konisitet 4.2.3.4.3 EN 15302:2008 Beregningsmetode 

Konstruksjonsverdier for nye 

hjulprofiler 

4.2.3.4.3.1 EN 13674-

1:2003/A1:2007 

Skinnehodeprofil for modellering av 

ekvivalent konisitet 

EN 13715:2006 Definisjon av hjulprofiler 

Boggirammens konstruksjon 4.2.3.5.1 EN 13749:2005 Nr. 7 og 9.2; vedlegg C 

Mekaniske og geometriske 

egenskaper for hjulsatser 

4.2.3.5.2.1 EN 13260:2009 Nr. 3.2.1 og 3.2.2 

EN 13103:2009 Nr. 4, 5 og 6 

EN 13104:2009 Nr. 4, 5 og 6 

Mekaniske og geometriske 

egenskaper for hjul 

4.2.3.5.2.2 EN 13979-

1:2003/A1:2009 

Nr. 6.2, 6.3, 6.4, 7.2 og 7.3 

Bremser 4.2.4   

Sikkerhetskrav 4.2.4.2.2 

6.2.2.2.4 

Felles 

sikkerhetsmetode 

 

Type bremseanlegg 4.2.4.3 EN 14198:2004 Nr. 5.4 «UIC-bremseanlegg» 

Bremsevirkning 4.2.4.5 EN 14531-1:2005 Nr. 5.3.1.4, 5.3.3, 5.11.3 og 5.12 

6.2.2.2.4 

6.2.2.2.5 

EN 14531-6:2009  

Glidevernsystem 4.2.4.6.2 EN 15595:2009 Nr. 5 

6.1.2.2.1 EN 15595:2009 Nr. 5 eller 6.2 

6.2.2.2.6 EN 15595:2009 Nr. 6.4 

Magnetisk sporbrems 4.2.4.8.2 UIC 541-06:Jan 1992 Tillegg 3 

Forhold av betydning for 

passasjerene 

4.2.5   

Miljøforhold 4.2.6.1  Henvisning til standarder gjøres bare 

for definisjonen av soner eller stoffer 

Høyde 4.2.6.1.1 EN 50125-1:1999 Nr. 4.2 

Temperatur 4.2.6.1.2 EN 50125-1:1999 Nr. 4.3 

Fuktighet 4.2.6.1.3 EN 50125-1:1999 Nr. 4.4 

Regn 4.2.6.1.4 EN 50125-1:1999 Nr. 4.6 

Snø, is og hagl 4.2.6.1.5 EN 50125-1:1999 Nr. 4.7 

Solstråling 4.2.6.1.6 EN 50125-1:1999 Nr. 4.9 
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TSI Standard 

Egenskaper som skal vurderes Obligatorisk henvisning til 

nummer på standard 

Nummer 

Element i delsystemet «Rullende 

materiell» 

Nummer i denne 

TSI-en 

  

Bestandighet mot forurensning 4.2.6.1.7 EN 60721-3-5:1997 Liste over stoffer 

Aerodynamiske virkninger 4.2.6.2   

Luftstrømvirkninger på 

passasjerer på plattformen 

4.2.6.2.1   

6.2.2.2.9 EN 14067-

4:2005/A1:2009 

Nr. 7.5.2 

Luftstrømvirkninger på personer 

som arbeider langs sporet 

4.2.6.2.2   

6.2.2.2.10 EN 14067-

4:2005/A1:2009 

Nr. 8.5.2 

Trykkbølge fra togets forende 4.2.6.2.3   

6.2.2.2.11 EN 14067-

4:2005/A1:2009 

Nr. 5.3, 5.4.3 og 5.5.2 

Utvendige lykter samt synlige 

og hørbare 

varslingsinnretninger 

4.2.7   

Utvendige lys 4.2.7.1.1 EN 15153-1:2007 Nr. 5.3.5 

6.1.2.2.2 EN 15153-1:2007 Nr. 6.1 og 6.2 

4.2.7.1.2 EN 15153-1:2007 Nr. 5.4.4 

6.1.2.2.3 EN 15153-1:2007 Nr. 6.1 og 6.2 

4.2.7.1.3 EN 15153-1:2007 Nr. 5.5.3 og 5.5.4 

6.1.2.2.4 EN 15153-1:2007 Nr. 6.1 og 6.2 

Signalhorn 4.2.7.2 EN 15153-2:2007 Nr. 4.3.2 og 5 

Trekkraftenheter og elektrisk 

utstyr 

4.2.8   

Regenerativ bremsing med 

tilbakeføring av energi til 

kjøreledningen 

4.2.8.2.3 EN 50388:2005 Nr. 12.1.1 

Maksimal effekt og strøm fra 

kjøreledningen 

4.2.8.2.4 EN 50388:2005 Nr. 7.2 og 7.3 

6.2.2.2.12 EN 50388:2005 Nr. 14.3 

Effektfaktor 4.2.8.2.6   

6.2.2.2.13 EN 50388:2005 Nr. 14.2 

Systemenergiforstyrrelser for 

vekselstrømsystemer 

4.2.8.2.7 EN 50388:2005 Nr. 10.1, 10.3, 10.4, vedlegg D 

Strømavtakerens arbeidsområde i 

høyden 

4.2.8.2.9.1 EN 50206-1:2010 Nr. 4.2 og 6.2.3 

Strømavtakerhodets geometri 4.2.8.2.9.2 EN 50367:2006 Nr. 5.2, vedlegg A.2 figur A.7; 

vedlegg B.2 figur B.3 



Nr. 26/510 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.4.2017 

 

TSI Standard 

Egenskaper som skal vurderes Obligatorisk henvisning til 

nummer på standard 

Nummer 

Element i delsystemet «Rullende 

materiell» 

Nummer i denne 

TSI-en 

  

Strømavtakerens strømkapasitet 4.2.8.2.9.3 EN 50206-1:2010 Nr. 6.13.2 

6.1.2.2.6 EN 50206-1:2010 Nr. 6.13.1 

Slepestykkemateriale 4.2.8.2.9.4   

6.1.2.2.7 EN 50405:2006 Nr. 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.6 og 5.2.7 

Strømavtakerens statiske 

kontaktkraft 

4.2.8.2.9.5   

6.1.2.2.6 EN 50206-1:2010 Nr. 6.3.1 

Strømavtakerens dynamikk 6.1.2.2.6 EN 50318:2002 Alle 

EN 50317:2002 Alle 

Senking av strømavtakeren 4.2.8.2.9.1 EN 50206-1:2010 Nr. 4.7 og 4.8 

EN 50119:2009 Tabell 2 

Elektrisk beskyttelse av toget 4.2.8.2.10 EN 50388:2005 Nr. 11 

Beskyttelse mot elektriske farer 4.2.8.4 EN 50153:2002 Alle 

Førerrom og drift 4.2.9   

Førerrom 4.2.9.1 UIC 651:Jul 2002  

Vedlegg E  Tillegg E, tillegg F 

Vedlegg F  Tillegg D nr. 3.2.1, 3.2.2, 3.3 

Frontrute 4.2.9.2 EN 15152:2007 Nr. 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 

4.2.7 og 4.2.9 

6.2.2.2.16 EN 15152:2007 Nr. 6.2.1-6.2.7 

Brannsikkerhet og evakuering 4.2.10   

Materialkrav 4.2.10.2 TS45545-2:2009 Som alternativ til standarder spesifisert 

i TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

TS45545-1:2009 Som alternativ til standarder spesifisert 

i TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

Brannskiller 4.2.10.5 EN 1363-1:1999 Eller tilsvarende sikkerhetsnivå 

6.2.2.2.17   

Utstyr for påfyll av drivstoff 4.2.11.8 UIC 627-2:Jul 1980 Nr. 1 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 454/2011 

av 5. mai 2011 

om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet 

«Telematikkprogrammer for persontrafikk» i det transeuropeiske jernbanesystem(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2008/57/EF av 17. juni 2008 om samtrafikkevnen i 

Fellesskapets jernbanesystem(1), særlig artikkel 6 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 2 bokstav e) i direktiv 

2008/57/EF deles jernbanesystemet inn i strukturelle og 

funksjonelle delsystemer. Hvert av delsystemene bør 

omfattes av en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne 

(TSI). 

2) Ved vedtak K(2006) 124 endelig av 9. februar 2007 fikk 

Det europeiske jernbanebyrå (heretter kalt «Byrået») et 

mandat av Kommisjonen til å utvikle tekniske 

spesifikasjoner for samtrafikkevne (TSI-er) i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/16/EF av 19. 

mars 2001 om samtrafikkevnen til det transeuropeiske 

jernbanesystem for konvensjonelle tog(2). I henhold til 

vilkårene i det nevnte mandatet ble Byrået bedt om å 

lage et utkast til TSI med hensyn til 

telematikkprogrammer for persontrafikk. Byrået framsla 

31. mai 2010 en anbefaling. På grunnlag av et mandat 

fra Kommisjonen bør denne anbefalingen utfylles med 

en tilleggsanbefaling om takster, billettordninger og 

reservasjoner for innenlandsreiser. Når Byrået 

utarbeider sin anbefaling, bør det ta hensyn til 

utviklingen i de enkelte statene og den tekniske 

utvikling innenfor billettordninger og intermodalitet. 

3) Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne er 

spesifikasjoner som vedtas i samsvar med direktiv 

2008/57/EF. TSI-ene i vedlegget omfatter delsystemet 

«telematikkprogrammer for persontrafikk» med sikte på 

å oppfylle de grunnleggende kravene og sikre 

jernbanesystemets samtrafikkevne. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 123, 12.5.2011, s. 11, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 177/2012 av  

28. september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 70 av 13.12.2012, s. 36. 

(1) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1. 

(2) EFT L 110 av 20.4.2001, s. 1. 

4) Effektiv sammenkopling av informasjons- og 

kommunikasjonssystemene hos de forskjellige  

infrastrukturforvaltningene og jernbaneforetakene ses på 

som viktig, særlig for å sikre passasjerene aktuelle  

opplysninger og ajourførte billettsystemer. 

5) Formålet med denne TSI-en er å definere 

framgangsmåter samt grensesnitt mellom alle typer 

aktører for å gi opplysninger og utstede billetter til 

passasjerene ved hjelp av allment tilgjengelig teknologi. 

Den bør omfatte informasjonsutveksling om følgende 

forhold: systemer som gir opplysninger til passasjerene 

før og under reisen, reservasjons- og betalingssystemer, 

bagasjehåndtering, utstedelse av billetter via 

billettkontorer, billettautomater, om bord i togene, over 

telefon, via Internett eller ved hjelp av enhver annen 

allment tilgjengelig informasjonsteknologi, styring av 

forbindelser mellom tog og med andre 

transportsystemer. 

6) Opplysningene som gis til passasjerene, bør være 

tilgjengelig i samsvar med kravene i kommisjonsvedtak 

2008/164/EF av 21. desember 2007 om den tekniske 

spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til 

bevegelseshemmede personer i det transeuropeiske 

jernbanesystem for konvensjonelle tog og 

høyhastighetstog(3). 

7) Bestemmelsene i denne TSI-en bør ikke berøre vedtak 

som medlemsstatene gjør i henhold til artikkel 2 i  

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

1371/2007(4). 

8) Detaljerte spesifikasjoner er nødvendig for å sikre at 

denne forordning kan anvendes. I disse spesifikasjonene 

defineres datautvekslingssystemet på grunnlag av felles 

komponenter og sammenkopling av de relevante  

aktørenes informasjons- og kommunikasjonssystemer. I 

tillegg er det også nødvendig med en beskrivelse av 

styringsmåtene for utvikling, innføring og drift av dette 

systemet, og det er nødvendig med en hovedplan for 

utvikling og innføring av systemet. Disse resultatene vil 

bli levert i en tidlig fase av gjennomføringen. TSI-en må 

derfor endres senere for å ta hensyn til disse resultatene 

(detaljerte spesifikasjoner, styringsmåter og hovedplan).  

  

(3) EUT L 64 av 7.3.2008, s. 72. 

(4) EUT L 315 av 3.12.2007, s. 14. 

2017/EØS/26/47 
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9) I samsvar med artikkel 5 nr. 8 i direktiv 2008/57/EF bør 

de tekniske dokumentene som det vises til i denne 

forordning, og som offentliggjøres av Byrået, anses som 

vedlegg til denne TSI-en, og de bør bli obligatoriske fra 

det øyeblikk denne TSI-en får anvendelse. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 29 nr. 1 i 

direktiv 2008/57/EF — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1. Den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne (heretter 

kalt «TSI-en») som gjelder elementet «Programmer for 

persontrafikk» i delsystemet «Telematikkprogrammer» i det 

transeuropeiske jernbanesystem, nevnt i artikkel 6 nr. 1 i 

direktiv 2008/57/EF, er fastsatt i vedlegg I. 

2. TSI-en får anvendelse på elementet «Programmer for 

persontrafikk» i delsystemet «Telematikkprogrammer», som 

definert i nr. 2.5 i vedlegg II til direktiv 2008/57/EF. 

3. Når det gjelder persontransport med jernbane til og fra 

tredjestater, skal aktører utenfor EU stille opplysninger til 

rådighet for at kravene i denne TSI-en skal oppfylles, med 

mindre tosidige avtaler sikrer informasjonsutveksling i samsvar 

med denne TSI-en. 

Artikkel 2 

Denne TSI-en skal gjennomføres i tre faser: 

– en første fase der det utarbeides detaljerte IT-

spesifikasjoner, styringsmåter og hovedplan (fase 1), 

– en andre fase som gjelder utvikling av datautvekslings-

systemet (fase 2), og 

– en sluttfase fase som gjelder innføring av datautvekslings-

systemet (fase 3). 

Artikkel 3 

1. Det europeiske jernbanebyrå skal på sitt nettsted 

offentliggjøre og ajourføre de tekniske dokumentene oppført i 

vedlegg III. Det skal gjennomføre en prosess for 

endringsstyring for de tekniske dokumentene som angitt i nr. 

7.5.2 i vedlegg I. Det skal avgi rapport til Kommisjonen om 

utviklingen av disse dokumentene. Kommisjonen skal 

underrette medlemsstatene gjennom komiteen nedsatt ved 

artikkel 29 i direktiv 2008/57/EF. 

2. Det europeiske jernbanebyrå skal på sitt nettsted 

offentliggjøre og ajourføre referansedata nevnt i nr. 4.2.19 i 

vedlegg I. Det skal gjennomføre en prosess for endringsstyring 

for slike data. Det skal avgi rapport til Kommisjonen om 

utviklingen av disse dokumentene. Kommisjonen skal 

underrette medlemsstatene gjennom komiteen nedsatt ved 

artikkel 29 i direktiv 2008/57/EF. 

3. Det europeiske jernbanebyrå skal innen 31. mars 2012 

levere sin anbefaling om de åpne punktene oppført i vedlegg II 

til denne forordning. 

Artikkel 4 

Jernbaneforetak, infrastrukturforvaltninger, stasjonsforvaltere, 

billettutstedere og Byrået skal støtte arbeidene i fase 1 som 

angitt i nr. 7.2 i vedlegg I ved å stille til rådighet funksjonelle 

og tekniske opplysninger og sakkunnskap. 

Artikkel 5 

Jernbanesektorens representative organer som er virksomme på 

europeisk plan som definert i artikkel 3 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 881/2004(1), skal 

sammen med en representant for billettutstederne og en 

representant for de europeiske passasjerene utarbeide de 

detaljerte IT-spesifikasjonene, styringsmåtene og hovedplanen 

som beskrevet i kapittel 7 i vedlegg I, og skal oversende dem til 

Kommisjonen senest ett år etter at denne forordning er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 6 

Medlemsstatene skal sikre at jernbaneforetak, 

infrastrukturforvaltninger, stasjonsforvaltere og billettutstedere 

underrettes om denne forordning. 

Artikkel 7 

Denne forordning skal endres idet det tas hensyn til resultatene 

fra fase 1 som beskrevet i nr. 7.2 i vedlegg I. 

  

(1) EUT L 164 av 30.4.2004, s. 1. 
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Artikkel 8 

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

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

Utferdiget i Brussel, 5. mai 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

  

 



Nr. 26/514 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.4.2017 

 

VEDLEGG I 

1. INNLEDNING 

1.1. Teknisk virkeområde 

 Denne tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne (heretter kalt «TSI-en») gjelder elementet «Programmer 

for persontrafikk» i delsystemet «Telematikkprogrammer» i det transeuropeiske jernbanesystem, nevnt i 

artikkel 6 nr. 1 i direktiv 2008/57/EF. Den er tatt med i det funksjonelle området på listen i vedlegg II til 

direktiv 2008/57/EF. 

1.2. Geografisk virkeområde 

 Det geografiske virkeområdet for denne TSI-en er det transeuropeiske jernbanesystem slik det er definert i 

artikkel 2 bokstav a) i direktiv 2008/57/EF. 

1.3. Innhold i denne TSI-en 

 Innholdet i denne TSI-en er i samsvar med artikkel 5 i direktiv 2008/57/EF. 

 I kapittel 4 omfatter denne TSI-en også drifts- og vedlikeholdsregler for det tekniske og geografiske 

virkeområdet. 

2. BESKRIVELSE AV DELSYSTEM/VIRKEOMRÅDE 

2.1. Delsystem 

 Denne TSI-en omfatter: 

a) det funksjonelle delsystemet «Telematikkprogrammer for persontrafikk», 

b) den delen av delsystemet «Vedlikehold» som gjelder telematikkprogrammer for persontrafikk (dvs. 

bruksmetoder, styring, ajourføring og vedlikehold av databaser, programvare, 

datakommunikasjonsprotokoller osv.). 

Den omfatter også opplysninger om følgende forhold: 

a) systemer som gir passasjerene opplysninger før og under reisen, 

b) reservasjons- og betalingssystemer, 

c) bagasjehåndtering, 

d) utstedelse av billetter via billettkontorer, billettautomater, over telefon, via Internett eller ved hjelp av 

enhver annen allment tilgjengelig informasjonsteknologi, og om bord i togene, 

e) styring av forbindelser mellom tog og med andre transportsystemer. 

2.1.1. Opplysninger til passasjerene før og under reisen 

 I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1371/2007 om jernbanepassasjerers rettigheter og forpliktelser er det 

angitt hvor mye opplysninger jernbaneforetak og/eller billettutstedere minst skal gi til passasjerene. 

2.1.2. Reservasjons- og betalingssystemer 

 Det vil bli utvekslet opplysninger mellom reservasjons- og billettsystemene og betalingssystemene hos de 

forskjellige billettutstederne og jernbaneforetakene, slik at passasjerene kan betale for billetter, reservasjoner 

og tillegg for de reisene og tjenestene de har valgt. 

2.1.3. Bagasjehåndtering 

 Passasjerene vil bli underrettet om klageadgangen ved tap av registrert bagasje under reisen. Passasjerene vil 

dessuten få opplysninger om sending eller avhenting av registrert bagasje.  
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2.1.4. Utstedelse av billetter via billettkontorer, billettautomater, over telefon, via Internett eller ved hjelp av 

enhver annen allment tilgjengelig informasjonsteknologi 

 Det vil bli utvekslet opplysninger mellom jernbaneforetak og billettutstedere for å sette sistnevnte i stand til 

å utstede billetter, gjennomgangsbilletter og tillegg, samt foreta reservasjoner, i den grad dette er mulig. 

2.1.5. Styring av forbindelser mellom tog og med andre transportsystemer 

 Det er foreslått en standard for å gi opplysninger til og utveksle opplysninger med andre transportsystemer. 

3. GRUNNLEGGENDE KRAV 

3.1. Samsvar med grunnleggende krav 

 I henhold til artikkel 4 nr. 1 i direktiv 2008/57/EF skal det transeuropeiske jernbanesystem, delsystemene og 

samtrafikkomponentene oppfylle de grunnleggende kravene som er definert i generelle vendinger i vedlegg 

III til direktivet. 

 Innenfor virkeområdet for denne TSI-en sikres det at delsystemet oppfyller de relevante grunnleggende 

kravene nevnt i kapittel 3 i denne TSI-en, dersom det oppfyller kravene i spesifikasjonene beskrevet i 

kapittel 4: Beskrivelse av delsystemet. 

3.2. Aspekter som berører allmenne krav 

 De allmenne kravenes relevans for delsystemet «Telematikkprogrammer for persontrafikk» fastsettes på 

følgende måte: 

3.2.1. Sikkerhet 

 Følgende sikkerhetsrelaterte grunnleggende krav får anvendelse på delsystemet «Telematikkprogrammer for 

persontrafikk»: grunnleggende krav 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5 i vedlegg III til direktiv 2008/57/EF. 

Disse grunnleggende kravene er ikke relevante for delsystemet «Telematikkprogrammer». 

3.2.2. Pålitelighet og tilgjengelighet 

 Grunnleggende krav 1.2 i vedlegg III til direktiv 2008/57/EF oppfylles ved følgende numre: 

– nr. 4.2.19: Diverse referansedata og databaser, 

– nr. 4.2.21: Nettverk og kommunikasjon. 

3.2.3. Helse 

 Grunnleggende krav 1.3.1 og 1.3.2 i vedlegg III til direktiv 2008/57/EF er ikke relevante for delsystemet 

«Telematikkprogrammer». 

3.2.4. Miljøvern 

 Grunnleggende krav 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4 og 1.4.5 i vedlegg III til direktiv 2008/57/EF er ikke relevante 

for delsystemet «Telematikkprogrammer». 

3.2.5. Teknisk forenlighet 

 Grunnleggende krav 1.5 i vedlegg III til direktiv 2008/57/EF er ikke relevant for delsystemet 

«Telematikkprogrammer». 

3.3. Aspekter som særlig berører delsystemet «Telematikkprogrammer for persontrafikk» 

 De allmenne kravenes relevans for delsystemet «Telematikkprogrammer for persontrafikk» fastsettes på 

følgende måte:  
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3.3.1. Teknisk forenlighet 

 Grunnleggende krav 2.7.1 i vedlegg III til direktiv 2008/57/EF oppfylles særlig ved følgende numre: 

– nr. 4.2.19: Diverse referansedata og databaser, 

– nr. 4.2.21: Nettverk og kommunikasjon. 

3.3.2. Pålitelighet og tilgjengelighet 

 Grunnleggende krav 2.7.2 i vedlegg III til direktiv 2008/57/EF oppfylles særlig ved følgende numre: 

– nr. 4.2.19: Diverse referansedata og databaser, 

– nr. 4.2.21: Nettverk og kommunikasjon. 

 Dette grunnleggende kravet, særlig måten det brukes på for å siksre telematikkprogrammenes effektivitet og 

tjenestens kvalitet, danner grunnlaget for den fullstendige TSI-en og er ikke begrenset bare til de ovennevnte 

numrene. 

3.3.3. Helse 

 Når det gjelder grunnleggende krav 2.7.3 i vedlegg III til direktiv 2008/57/EF, angis det i denne TSI-en 

ingen tilleggskrav til eksisterende nasjonale og europeiske regler for minstekrav til ergonomi og helsevern i 

grensesnittet mellom telematikkprogrammene og brukerne. 

3.3.4. Sikkerhet 

 Grunnleggende krav 2.7.4 i vedlegg III til direktiv 2008/57/EF oppfylles ved følgende numre: 

– nr. 4.2.19: Diverse referansedata og databaser, 

– nr. 4.2.21: Nettverk og kommunikasjon. 

4. BESKRIVELSE AV DELSYSTEMET 

4.1. Innledning 

 Når det tas hensyn til alle gjeldende grunnleggende krav, kjennetegnes delsystemet «Telematikkprogrammer 

for persontrafikk» av følgende grunnleggende parametrer, som er beskrevet i de følgende numrene. 

4.2. Funksjonelle og tekniske spesifikasjoner for delsystemet 

4.2.1. Utveksling av ruteplanopplysninger 

 Denne grunnleggende parameteren fastsetter hvordan jernbaneforetaket skal utveksle ruteplanopplysninger. 

 Denne grunnleggende parameteren skal sikre at ruteplaner som inneholder de dataelementene som er definert 

nedenfor, gjøres tilgjengelig for et annet jernbaneforetak, for tredjemenn og for offentlige organer. Denne 

grunnleggende parameteren skal også sikre at hvert jernbaneforetak gir nøyaktige og ajourførte 

ruteplanopplysninger. 

 Bestemmelsene i denne grunnleggende parameteren får anvendelse på jernbaneforetakets persontransport. 

 Denne grunnleggende parameteren omfatter følgende prosess: 

4.2.1.1. J e r n b a n e f o r e t a k e t  g j ø r  s i n e  e g n e  r u t e p l a n o p p l y s n i n g e r  t i l g j e n g e l i g e  f o r  

a n d r e  j e r n b a n e f o r e t a k  o g  f o r  t r e d j e m e n n  

 Jernbaneforetaket skal gjøre tilgjengelig for alle jernbaneforetak, tredjemenn og offentlige organer alle de 

ruteplanopplysningene som det er ansvarlig for som eneansvarlig transportør eller samarbeidende 

transportør, og som gjelder transporttjenester som offentligheten har anledning til å kjøpe. Jernbaneforetaket 

skal sikre at ruteplanopplysningene er nøyaktige og ajourførte. Ruteplanopplysningene skal holdes 

tilgjengelig i minst 12 måneder etter at de er utløpt.  
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 Dersom et jernbaneforetak driver en transporttjeneste som én av flere samarbeidende transportører, skal det 

sammen med de andre samarbeidende transportørene sikre at dets del av ruteplanen er nøyaktig og ajourført. 

 Hovedinnholdet i ruteplanopplysningene skal være: 

– grunnleggende prinsipper for togvarianter, 

– togsymboler, 

– forskjellige mulige måter å angi driftsdager på, 

– togkategori/tjenesteart, 

– forbindelser mellom transporttjenester, 

– passasjervogngrupper koplet til togene, 

– tilkopling, frakopling, 

– gjennomgående forbindelser (forbindelse til), 

– gjennomgående forbindelser (endring av tognummer), 

– nærmere opplysninger om transporttjenestene, 

– opphold med trafikkbegrensninger, 

– nattog, 

– kryssing av tidssoner, 

– prissystem og opplysninger om reservasjoner, 

– hvem som gir opplysninger, 

– hvem som foretar reservasjoner, 

– servicetilbud, 

– togets tilgjengelighet (herunder prioriterte seter, rullestolplasser, universalsovekupeer — se TSI-en for 

bevegelseshemmede personer, 4.2.4) — se nr. 4.2.6.1, 

– tilleggstjenester, 

– forbindelse — tidsforskjeller mellom transporttjenestene, 

– stasjonsoversikt. 

 For de transporttjenestene som jernbaneforetaket er eneansvarlig for, skal den årlige ruteplanen gjøres 

tilgjengelig minst to måneder før ruteplanen trer i kraft. For de resterende transporttjenestene skal 

jernbaneforetaket gjøre ruteplanen tilgjengelig så snart som mulig.  
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 Jernbaneforetaket skal gjøre alle endringer i den årlige ruteplanen tilgjengelig i en serie ajourføringer minst 

sju dager før endringene trer i kraft. Dette kravet får anvendelse bare dersom endringen er kjent for 

jernbaneforetaket sju dager eller mer før den trer i kraft. 

 Den ovennevnte prosessen og opplysningene som brukes i den, skal være i samsvar med følgende tekniske 

dokument(er): 

– B.4 (se vedlegg III). 

4.2.2. Utveksling av takstopplysninger 

 Denne grunnleggende parameteren fastsetter hvordan jernbaneforetaket skal utveksle takstopplysninger. 

 Denne grunnleggende parameteren skal sikre at takstopplysninger i det formatet som er definert nedenfor, 

skal være tilgjengelig for andre jernbaneforetak eller tredjemenn med tillatelse til å selge reiser. 

 Bestemmelsene i denne grunnleggende parameteren får anvendelse på alle jernbaneforetakets takster for 

innenlandsk og internasjonalt salg og utenlandssalg. 

 Denne grunnleggende parameteren omfatter følgende prosess: 

4.2.2.1. J e r n b a n e f o r e t a k e t  g j ø r  s i n e  e g n e  t a k s t e r  t i l g j e n g e l i g e  f o r  a n d r e  

j e r n b a n e f o r e t a k ,  f o r  g o d k j e n t e  o f f e n t l i g e  o r g a n e r  o g  f o r  t r e d j e m e n n  m e d  

t i l l a t e l s e  t i l  å  s e l g e  

 Jernbaneforetaket skal gjøre alle sine takster tilgjengelige (herunder taksttabeller) ved å garantere tilgang for 

jernbaneforetak og tredjemenn som det gir tillatelse til å selge reiser i samsvar med distribusjonsavtaler, og 

for godkjente offentlige organer. Jernbaneforetaket skal sikre at opplysningene om takster er nøyaktige og 

ajourførte. 

 Dersom et jernbaneforetak driver en transporttjeneste som én av flere samarbeidende transportører, skal det 

sammen med de andre samarbeidende transportørene sikre at opplysningene om takster er nøyaktige og 

ajourførte. 

 Hovedinnholdet i opplysningene om takster for internasjonalt salg eller utenlandssalg skal være som fastsatt 

i vedlegg IV. 

 Takstopplysninger beregnet på internasjonalt salg eller utenlandssalg, skal gjøres tilgjengelig for 

jernbaneforetak og tredjemenn med tillatelse til å selge i samsvar med distribusjonsavtaler, og for godkjente 

offentlige organer, minst så lang tid på forhånd som fastsatt i vedlegg IV. 

 Prosessen nevnt ovenfor og opplysningene som brukes i den, skal være i samsvar med takstopplysninger 

beregnet på internasjonalt salg og utenlandssalg i følgende tekniske dokument(er): 

– B.1 (se vedlegg III), 

– B.2 (se vedlegg III), 

– B.3 (se vedlegg III). 

 Takstopplysninger for innenlandssalg skal gjøres tilgjengelig for jernbaneforetak og tredjemenn med 

tillatelse til å selge, samt for godkjente offentlige organer, minst så lang tid på forhånd som tilfellet er for 

takstopplysninger beregnet på internasjonalt salg og utenlandssalg. 

 Prosessen nevnt ovenfor og opplysningene som brukes i den med hensyn til takstopplysninger beregnet på 

innenlandssalg, skal være i samsvar med det eller de tekniske dokumentene som Byrået skal utarbeide (se 

vedlegg II). 

4.2.3. Håndtering av kontaktopplysninger for jernbaneforetaket 

 Denne grunnleggende parameteren fastsetter hvordan jernbaneforetaket skal gi opplysninger om sitt 

offisielle nettsted, der kundene kan få nøyaktige opplysninger. 

 Bestemmelsene i denne grunnleggende parameteren får anvendelse på alle jernbaneforetak. 

 Denne grunnleggende parameteren omfatter følgende prosess:  
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4.2.3.1. J e r n b a n e f o r e t a k e t  g j ø r  t i l g j e n g e l i g  e t  d a t a s e t t  m e d  s i n e  

k o n t a k t o p p l y s n i n g e r  

 Jernbaneforetaket skal for andre jernbaneforetak, for Byrået, for tredjemenn og for offentlige organer gjøre 

tilgjengelig et datasett som inneholder jernbaneforetakets transportørnavn, transportørkode og dets offisielle 

nettsted. Det offisielle nettstedet nevnt i denne grunnleggende parameteren skal være maskinlesbart og i 

samsvar med retningslinjene for tilgang til nettinnhold. Dersom et jernbaneforetak driver en felles 

forretningsenhet sammen med ett eller flere andre jernbaneforetak, skal navnet på den felles 

forretningsenheten, transportørkodene og det offisielle nettstedet gjøres tilgjengelig for de andre 

jernbaneforetakene. 

 Når et jernbaneforetak gjør sine ruteplanopplysninger tilgjengelige for andre jernbaneforetak i henhold til nr. 

4.2.1.1, skal det sikre at transportørnavnet i ruteplanen tilsvarer transportørnavnet i dette datasettet. Dersom 

det har skjedd endringer, skal jernbaneforetaket ajourføre innholdet i datasettet så snart som mulig. 

4.2.4. Håndtering av opplysninger om transportvilkår 

 Denne grunnleggende parameteren fastsetter hvordan jernbaneforetaket skal håndtere opplysninger om 

transportvilkår. 

 Denne grunnleggende parameteren skal sikre at transportvilkårene er tilgjengelige på jernbaneforetakets 

offisielle nettsted. 

 Bestemmelsene i denne grunnleggende parameteren får anvendelse på jernbaneforetakets persontransport. 

 Denne grunnleggende parameteren omfatter følgende prosess: 

4.2.4.1. J e r n b a n e f o r e t a k e t  o f f e n t l i g g j ø r  o p p l y s n i n g e r  o m  t r a n s p o r t v i l k å r  

 Jernbaneforetak skal offentliggjøre opplysninger om: 

– generelle transportvilkår for jernbanepassasjerer (GCC-CIV/PRR), 

– sine egne transportvilkår, 

– en lenke til forordning (EF) nr. 1371/2007 av 23. oktober 2007 om jernbanepassasjerers rettigheter og 

forpliktelser, 

– godkjente betalingsmåter, 

– vilkår med hensyn til salg og ettersalg, særlig for innbytte og refusjon av billetter, 

– framgangsmåter for å inngi klager, 

– minst på sitt offisielle nettsted. Dette nettstedet skal være i samsvar med retningslinjer for tilgang til 

nettinnhold som tar hensyn til behovene til personer med hørsels- eller synshemning. 

 Denne prosessen skal med hensyn til den første offentliggjøringen gjennomføres senest seks måneder etter at 

denne TSI-en er trådt i kraft. Endringer av disse opplysningene skal offentliggjøres senest seks dager før 

endringene trer i kraft. Jernbaneforetaket skal lage en liste over hvilke artikler som er endret sammenlignet 

med forrige versjon. Jernbaneforetaket skal i hvert tilfelle beholde den tidligere versjonen av disse 

opplysningene på sitt offisielle nettsted. 

4.2.5. Håndtering av opplysninger om transport av registrert bagasje 

 Denne grunnleggende parameteren fastsetter hvordan jernbaneforetaket skal sørge for å gi opplysninger om 

transport av registrert bagasje dersom jernbaneforetaket tilbyr denne tjenesten. Dersom tjenesten ikke tilbys, 

skal jernbaneforetaket opplyse om at tjenesten ikke tilbys. 

 Denne grunnleggende parameteren skal sikre at opplysninger om håndtering av registrert bagasje gjøres 

tilgjengelig for passasjerene. 

 Denne grunnleggende parameteren omfatter følgende prosess:  
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4.2.5.1. J e r n b a n e f o r e t a k e t  o f f e n t l i g g j ø r  v i l k å r e n e  f o r  h å n d t e r i n g  a v  r e g i s t r e r t  

b a g a s j e  

 Jernbaneforetaket skal offentliggjøre vilkårene for håndtering av registrert bagasje for passasjerene dersom 

jernbaneforetaket tilbyr slik håndtering. Dersom tjenesten ikke tilbys, skal jernbaneforetaket offentliggjøre 

opplysninger om dette. Disse opplysningene skal minst offentliggjøres på jernbaneforetakets offisielle 

nettsted. Dette nettstedet skal være i samsvar med retningslinjer for tilgang til nettinnhold som tar hensyn til 

behovene til personer med hørsels- eller synshemning. 

 Denne prosessen skal med hensyn til den første offentliggjøringen gjennomføres senest seks måneder etter at 

denne TSI-en er trådt i kraft. Endringer av disse opplysningene skal offentliggjøres senest seks dager før 

endringen trer i kraft. Jernbaneforetaket skal lage en liste over hvilke artikler som er endret sammenlignet 

med forrige versjon. Jernbaneforetaket skal i hvert tilfelle beholde den tidligere versjonen av disse 

opplysningene på sitt offisielle nettsted. 

4.2.6. Håndtering av opplysninger om transport av og assistanse til bevegelseshemmede personer 

 Denne grunnleggende parameteren fastsetter hvordan jernbaneforetaket, billettutstederen og/eller 

stasjonsforvalteren skal sikre at det gis opplysninger om transport av og assistanse til bevegelseshemmede 

personer. 

 Denne grunnleggende parameteren skal sikre at opplysninger om transport av og assistanse til 

bevegelseshemmede personer er tilgjengelig for passasjerene. Dersom jernbaneforetaket benytter IT-

kommunikasjon for å sende en forespørsel om tilgjengelighet/reservasjon av assistanse for en 

bevegelseshemmet person, skal det systemet som forespørselen sendes til, minst kunne håndtere meldinger i 

samsvar med protokollen som er angitt i teknisk dokument B.10 (se vedlegg III). Systemet skal i tillegg 

utstede et bekreftelsesnummer for reservasjonen av assistanse — dette er viktig for at kunden/passasjeren 

skal få en garanti for og kunne stole på at assistanse vil bli gitt, og for å plassere et ansvar for at assistanse 

blir gitt. Disse meldingene inneholder alle opplysninger som jernbaneforetaket, billettutstederen og/eller 

stasjonsforvalteren trenger for å utstede et bekreftelsesnummer til den bevegelseshemmede personen om 

reservasjon av assistanse (for hver avgang og ankomst på alle reiser). 

 Bestemmelsene i denne grunnleggende parameteren får følgende anvendelse: Håndteringen av opplysninger 

om transport av bevegelseshemmede personer får anvendelse på jernbaneforetakets persontransport. 

Bestemmelsene i denne grunnleggende parameteren om elektronisk forespørsel/bekreftelse får anvendelse 

dersom det foreligger en avtale mellom de anmodende parter og de parter anmodningen er rettet til. 

 Denne grunnleggende parameteren omfatter følgende prosesser: 

4.2.6.1. J e r n b a n e f o r e t a k e t  o f f e n t l i g g j ø r  o p p l y s n i n g e r  o m  t i l g j e n g e l i g h e t e n  a v  

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

 Jernbaneforetaket skal offentliggjøre følgende opplysninger: 

– togtyper/-numre og/eller linjenummer (dersom tognumre ikke er tilgjengelig for offentligheten) som har 

innretninger for bevegelseshemmede personer, 

– typene og minsteantallet av innretninger for bevegelseshemmede personer på de ovennevnte togene (som 

for eksempel rullestolseter samt køyer, toaletter og seter for bevegelseshemmede personer) under normale 

driftsforhold, 

– metodene for å be om assistanse i forbindelse med av- og påstigning (herunder frist for å be om assistanse 

til bevegelseshemmede personer, samt adresse, e-post, åpningstider og telefonnummer til det eller de 

kontorene som tilbyr slik assistanse) i samsvar med artikkel 24 i forordningen om passasjerers rettigheter, 

– rullestolens største tillatte størrelse og vekt (herunder vekten av den bevegelseshemmede personen), 

– transportvilkårene for ledsagere og/eller medbrakte dyr, 

– vilkår for adgang til stasjonsbygningen og perrongene, herunder hvorvidt stasjonen er klassifisert som 

tilgjengelig for bevegelseshemmede personer, og om den er bemannet med støttepersonale for 

bevegelseshemmede,  



27.4.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 26/521 

 

 minst på sitt offisielle nettsted. Dette nettstedet skal være i samsvar med retningslinjer for tilgang til 

nettinnhold som tar hensyn til behovene til personer med hørsels- eller synshemning. 

 Denne prosessen skal med hensyn til den første offentliggjøringen gjennomføres senest seks måneder etter at 

denne TSI-en er trådt i kraft. Eventuelle endringer av disse opplysningene skal offentliggjøres senest seks 

dager før endringen trer i kraft. Jernbaneforetaket skal lage en liste over hvilke artikler som er endret 

sammenlignet med forrige versjon. Jernbaneforetaket skal i hvert tilfelle beholde den tidligere versjonen av 

disse opplysningene på sitt offisielle nettsted. 

4.2.6.2. J e r n b a n e f o r e t a k e t  e l l e r  b i l l e t t u t s t e d e r e n  s e n d e r  e n  f o r e s p ø r s e l  o m  

t i l g j e n g e l i g h e t / r e s e r v a s j o n  a v  a s s i s t a n s e  f o r  e n  b e v e g e l s e s h e m m e t  p e r s o n  

t i l  d e t  e l l e r  d e  m o t t a k e n d e  s y s t e m e n e  

 Dersom jernbaneforetaket eller billettutstederen benytter IT-kommunikasjon for å sende en forespørsel om 

tilgjengelighet/reservasjon av assistanse for en bevegelseshemmet person, skal forespørselen være i samsvar 

med relevante bestemmelser. 

 Muligheten for å gjøre en reservasjon av assistanse for en bevegelseshemmet person avhenger av at det 

foreligger en forretningsavtale mellom den eller de berørte transportørene og distributørene. Slike avtaler 

kan omfatte gebyrer, tekniske standarder og sikkerhetsstandarder, særlige begrensninger med hensyn til tog, 

start-/bestemmelsessteder, takster, salgskanaler osv. 

 Forutsatt at det foreligger en avtale mellom de berørte partene, skal det anmodende distribusjonssystemet 

sende det mottakende systemet forespørsler om tilgjengelighet/reservasjon for den angitte typen assistanse i 

det aktuelle toget. 

 De viktigste typene forespørsler er: 

– forespørsel om tilgjengelighet, 

– forespørsel om reservasjon, 

– forespørsel om delvis avbestilling, 

– forespørsel om full avbestilling. 

 Denne prosessen skal benyttes når en kunde sender en forespørsel til jernbaneforetakets eller 

billettutstederens system. 

 Dataelementene og informasjonsinnholdet i meldingen som benyttes for å oppfylle forpliktelsene, skal være i 

samsvar med: 

– enten elementene definert i teknisk dokument B.10 (se vedlegg III), som betyr at alle mottakende 

systemer skal kunne forstå forespørselen og svare på den, 

– eller andre standarder, som betyr at det mottakende systemet skal kunne forstå forespørselen og svare på 

den bare dersom det foreligger en særlig avtale med det anmodende systemet. 

4.2.6.3. S v a r  f r a  m o t t a k e n d e  s y s t e m  o m  t i l g j e n g e l i g h e t / r e s e r v a s j o n  a v  a s s i s t a n s e  

f o r  e n  b e v e g e l s e s h e m m e t  p e r s o n  

 Dersom jernbaneforetaket benytter IT-kommunikasjon for å sende et svar på en forespørsel om 

tilgjengelighet/reservasjon av assistanse for en bevegelseshemmet person, skal det overholde vilkårene i 

denne prosessen. 

 Dersom en forespørsel om reservasjon av assistanse for en bevegelseshemmet person er korrekt formulert i 

henhold til prosessen beskrevet ovenfor, skal det mottakende systemet sende det anmodende systemet et svar 

på forespørselen om tilgjengelighet/reservasjon for den typen assistanse det bes om. 

 De viktigste typene svar er: 

– svar med hensyn til tilgjengelighet, 

– bekreftelse på forespørsel om reservasjon,  
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– bekreftelse på forespørsel om delvis avbestilling, 

– bekreftelse på forespørsel om full avbestilling, 

– negativt svar. 

 Denne prosessen skal benyttes når det mottakende systemet får en innkommende forespørsel i henhold til 

prosessen beskrevet ovenfor. 

 Dataelementene og informasjonsinnholdet i meldingen som benyttes for å oppfylle forpliktelsene, skal være i 

samsvar med: 

– enten elementene definert i teknisk dokument B.10 (se vedlegg III), 

– eller andre standarder, 

 i samsvar med protokollen som benyttes av det anmodende systemet. 

4.2.7. Håndtering av opplysninger om transport av sykler 

 Denne grunnleggende parameteren fastsetter hvordan jernbaneforetaket skal sørge for å gi opplysninger om 

transport av sykler. 

 Denne grunnleggende parameteren skal sikre at opplysninger om transport av sykler er tilgjengelige for 

passasjerene. Det tildelende systemet skal minst kunne håndtere meldinger i samsvar med protokollen som er 

angitt i teknisk dokument B.5 (se vedlegg III). 

 Bestemmelsene i denne grunnleggende parameteren får følgende anvendelse: Håndteringen av opplysninger 

om transport av sykler får anvendelse på de av jernbaneforetakets ruter for persontransport som tilbyr 

transport av sykler. Bestemmelsene i denne grunnleggende parameteren om elektronisk 

forespørsel/bekreftelse får anvendelse dersom det foreligger en avtale mellom de anmodende og tildelende 

parter om levering av tjenester der slik transport kan eller må bestilles. 

 Denne grunnleggende parameteren omfatter følgende prosesser: 

4.2.7.1. J e r n b a n e f o r e t a k e t  o f f e n t l i g g j ø r  v i l k å r  f o r  h å n d t e r i n g  a v  s y k l e r  

 Jernbaneforetaket skal offentliggjøre vilkårene for transport av sykler for passasjerene dersom 

jernbaneforetaket tilbyr slik transport. Disse opplysningene skal minst offentliggjøres på jernbaneforetakets 

offisielle nettsted. Dette nettstedet skal være i samsvar med retningslinjer for tilgang til nettinnhold som tar 

hensyn til behovene til personer med hørsels- eller synshemning. Disse vilkårene skal minst omfatte: 

– togtyper/-numre eller linjenummer (dersom tognumre ikke er tilgjengelig for offentligheten) der transport 

av sykler er mulig, 

– særlige tidspunkter/tidsrom der transport av sykler er tillatt, 

– takster for transport av sykler, 

– hvorvidt det kan eller skal reserveres en særskilt sykkelplass i toget (herunder frist for reservasjon, 

åpningstider, e-post og/eller telefon). 

 Den første offentliggjøringen av disse vilkårene skal finne sted senest seks måneder etter at denne TSI-en er 

trådt i kraft. Endringer av disse opplysningene skal offentliggjøres senest seks dager før endringen trer i 

kraft. Jernbaneforetaket skal lage en liste over hvilke artikler som er endret sammenlignet med forrige 

versjon. Jernbaneforetaket skal i hvert tilfelle beholde den tidligere versjonen av disse opplysningene på sitt 

offisielle nettsted.  
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4.2.7.2. J e r n b a n e f o r e t a k e t  e l l e r  b i l l e t t u t s t e d e r e n  s e n d e r  e n  f o r e s p ø r s e l  o m  

t i l g j e n g e l i g h e t / r e s e r v a s j o n  a v  s y k k e l p l a s s  t i l  d e t  t i l d e l e n d e  

r e s e r v a s j o n s s y s t e m e t  

 Muligheten for å gjøre en reservasjon avhenger av at det foreligger en forretningsavtale mellom den eller de 

berørte transportørene og distributørene. Slike avtaler kan omfatte gebyrer, tekniske standarder og 

sikkerhetsstandarder, særlige begrensninger med hensyn til tog, start-/bestemmelsessteder, takster, 

salgskanaler osv. 

 Dersom jernbaneforetaket eller billettutstederen benytter IT-kommunikasjon for å sende en forespørsel om 

tilgjengelighet/reservasjon for transport av sykler, skal slik kommunikasjon oppfylle kravene til denne 

prosessen. 

 Forutsatt at det foreligger en avtale mellom de berørte partene, skal det anmodende distribusjonssystemet 

sende det tildelende systemet forespørsler om tilgjengelighet/reservasjon for transport av sykler i det aktuelle 

toget. 

 De viktigste typene forespørsler om reservasjoner er: 

– spørsmål om tilgjengelighet, 

– forespørsel om reservasjon, 

– forespørsel om delvis avbestilling, 

– forespørsel om full avbestilling. 

 Denne prosessen skal benyttes når en kunde har sendt en forespørsel til jernbaneforetakets 

distribusjonssystem. 

 Dataelementene og informasjonsinnholdet i meldingen som benyttes for å oppfylle forpliktelsene, skal være i 

samsvar med: 

– enten elementene definert i teknisk dokument B.5 (se vedlegg III), som betyr at alle tildelende systemer 

skal kunne forstå forespørselen og svare på den, 

– eller andre standarder, som betyr at det tildelende systemet skal kunne forstå forespørselen og svare på 

den bare dersom det foreligger en særlig avtale med det anmodende distribusjonssystemet. 

4.2.7.3. S v a r  f r a  t i l d e l e n d e  r e s e r v a s j o n s s y s t e m  o m  t i l g j e n g e l i g h e t / r e s e r v a s j o n  a v  

s y k l e r  

 Dersom jernbaneforetaket benytter IT-kommunikasjon for å sende et svar på en forespørsel om 

tilgjengelighet/reservasjon for transport av sykler, skal det følge alle relevante instrukser i denne prosessen. 

 Dersom en forespørsel om reservasjon av sykkelplass er korrekt formulert i henhold til prosessen beskrevet 

ovenfor, skal det tildelende systemet sende det anmodende distribusjonssystemet et svar på forespørselen om 

tilgjengelighet/reservasjon for det toget forespørselen gjelder. 

 De viktigste typene svar er: 

– svar med hensyn til tilgjengelighet, 

– bekreftelse på forespørsel om reservasjon, 

– bekreftelse på forespørsel om delvis avbestilling, 

– bekreftelse på forespørsel om full avbestilling, 

– negativt svar.  
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 Denne prosessen skal benyttes som svar på en innkommende forespørsel som mottas av det tildelende 

systemet i henhold til prosessen beskrevet ovenfor. 

 Dataelementene og informasjonsinnholdet i meldingen som benyttes for å oppfylle forpliktelsene, skal være i 

samsvar med: 

– enten opplysningene i teknisk dokument B.5 (se vedlegg III), 

– eller andre standarder, 

 i samsvar med protokollen som benyttes av det anmodende tildelingssystemet. 

4.2.8. Håndtering av opplysninger om transport av biler 

 Denne grunnleggende parameteren fastsetter hvordan jernbaneforetaket skal sørge for å gi opplysninger om 

transport av biler/motorsykler (heretter menes med ordet «biler» også motorsykler) dersom jernbaneforetaket 

tilbyr dette. 

 Denne grunnleggende parameteren skal sikre at opplysninger om transport av biler er tilgjengelig for 

passasjerene. Det tildelende systemet skal minst kunne håndtere meldinger i samsvar med protokollen som er 

angitt i teknisk dokument B.5 (se vedlegg III). 

 Bestemmelsene i denne grunnleggende parameteren får følgende anvendelse: Håndteringen av opplysninger 

om transport av biler får anvendelse på de av jernbaneforetakets ruter for persontransport som tilbyr 

transport av biler. Bestemmelsene i denne grunnleggende parameteren om elektronisk forespørsel/bekreftelse 

får anvendelse dersom det foreligger en avtale mellom de anmodende og tildelende parter om tjenester der 

slik transport kan eller må bestilles. 

 Denne grunnleggende parameteren får følgende anvendelse: 

4.2.8.1. J e r n b a n e f o r e t a k e t  o f f e n t l i g g j ø r  v i l k å r  f o r  h å n d t e r i n g  a v  b i l e r  

 Jernbaneforetaket skal underrette passasjerene om vilkårene for transport av biler dersom jernbaneforetaket 

tilbyr denne tjenesten. Disse opplysningene skal minst offentliggjøres på jernbaneforetakets offisielle 

nettsted. Dette nettstedet skal være i samsvar med retningslinjer for tilgang til nettinnhold som tar hensyn til 

behovene til personer med hørsels- eller synshemning. 

 Disse vilkårene skal minst omfatte: 

– de togtypene/-numrene der transport av biler er tilgjengelig, 

– særlige tidspunkter/tidsrom der transport av biler er tilgjengelig, 

– standardtakstene for transport av biler (herunder takster for passasjerplasser dersom jernbaneforetaket 

tilbyr slike plasser), 

– sted og tidspunkt for lasting av biler om bord på toget, 

– sted og tidspunkt for togets ankomst til bestemmelsesstasjonen, 

– størrelse, vekt og andre begrensninger for transport av biler. 

 Den første offentliggjøringen skal finne sted senest seks måneder etter at denne TSI-en er trådt i kraft. 

Endringer av disse opplysningene skal offentliggjøres senest seks dager før endringene trer i kraft. 

Jernbaneforetaket skal lage en liste over hvilke artikler som er endret. Jernbaneforetaket skal i hvert tilfelle 

beholde den tidligere versjonen av disse opplysningene på sitt offisielle nettsted.  
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4.2.8.2. J e r n b a n e f o r e t a k e t  e l l e r  b i l l e t t u t s t e d e r e n  s e n d e r  e n  f o r e s p ø r s e l  o m  

t i l g j e n g e l i g h e t / r e s e r v a s j o n  a v  b i l e r  t i l  r e s e r v a s j o n s s y s t e m e t  

 Muligheten for å gjøre en reservasjon avhenger av at det foreligger en forretningsavtale mellom den eller de 

berørte transportørene og distributørene. Slike avtaler kan omfatte gebyrer, tekniske standarder og 

sikkerhetsstandarder, særlige begrensninger med hensyn til tog, start-/bestemmelsessteder, takster, 

salgskanaler osv.  

 Dersom jernbaneforetaket eller billettutstederen benytter IT-kommunikasjon for å sende en forespørsel om 

tilgjengelighet/reservasjon for transport av biler, skal slik kommunikasjonen overholde bestemmelsene som 

gjelder for denne prosessen. 

 Forutsatt at det foreligger en avtale mellom de berørte partene, skal det anmodende distribusjonssystemet 

sende det tildelende systemet forespørsler om tilgjengelighet/reservasjon for den angitte transporten av biler i 

det aktuelle toget. 

 De viktigste typene forespørsler om reservasjoner er: 

– forespørsel om tilgjengelighet, 

– forespørsel om reservasjon, 

– forespørsel om delvis avbestilling, 

– forespørsel om full avbestilling. 

 Denne prosessen skal benyttes når en kunde har sendt en forespørsel til jernbaneforetakets 

distribusjonssystem. 

 Dataelementene og informasjonsinnholdet i meldingen som benyttes for å oppfylle forpliktelsene, skal være i 

samsvar med: 

– enten elementene definert i teknisk dokument B.5 (se vedlegg III), som betyr at alle tildelende systemer 

skal kunne forstå forespørselen og svare på den, 

– eller andre standarder, som betyr at det tildelende systemet skal kunne forstå forespørselen og svare på den 

bare dersom det foreligger en særlig avtale med det anmodende distribusjonssystemet. 

4.2.8.3. S v a r  f r a  t i l d e l e n d e  r e s e r v a s j o n s s y s t e m  o m  t i l g j e n g e l i g h e t / r e s e r v a s j o n  a v  

b i l e r  

 Dersom jernbaneforetaket benytter IT-kommunikasjon for forespørsler om tilgjengelighet/reservasjon for 

transport av biler, skal det overholde de reglene som er fastsatt for denne prosessen. 

 Dersom en forespørsel om reservasjon for biler er korrekt formulert i henhold til prosessen beskrevet 

ovenfor, skal det tildelende systemet sende det anmodende distribusjonssystemet et svar på forespørselen om 

tilgjengelighet/reservasjon for det toget forespørselen gjelder. 

 De viktigste typene svar er: 

– svar med hensyn til tilgjengelighet, 

– bekreftelse på forespørsel om reservasjon, 

– bekreftelse på forespørsel om delvis avbestilling, 

– bekreftelse på forespørsel om full avbestilling, 

– negativt svar. 

 Denne prosessen skal benyttes som svar på en innkommende forespørsel som mottas av det tildelende 

systemet i henhold til prosessen beskrevet ovenfor.  
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 Dataelementene og informasjonsinnholdet i meldingen som benyttes for å oppfylle forpliktelsene, skal være i 

samsvar med: 

– enten elementene definert i teknisk dokument B.5 (se vedlegg III), 

– eller andre standarder, 

 i samsvar med protokollen som benyttes av det anmodende distribusjonssystemet. 

4.2.9. Håndtering av tilgjengelighet/reservasjon 

 Denne grunnleggende parameteren fastsetter hvordan jernbaneforetakene skal behandle reservasjoner av 

passasjerplasser. Alle de forskjellige typene av plasser (for eksempel sitteplasser, liggeseter, sovevogner, 

prioriterte seter, rullestolplasser, universalsovekupeer (se nr. 4.2.4 i TSI-en for bevegelseshemmede  

personer ) vil heretter betegnes som «plasser», med mindre det er behov for presiseringer. Reservasjoner for 

transport av sykler og biler og for assistanse til bevegelseshemmede personer beskrives i egne 

grunnleggende parametrer i egne avsnitt. 

 En plassreservasjon kan enten bare omfatte bestilling av plass i tillegg til transportavtalen, eller den kan være 

del av en kombinert transaksjon som omfatter både plass og transportavtale. 

 Denne grunnleggende parameteren skal sikre at det utstedende og tildelende jernbaneforetaket utveksler 

tilfredsstillende opplysninger om tilgjengelighet og reservasjon. Det tildelende systemet skal minst kunne 

håndtere meldinger i samsvar med protokollen som er angitt i teknisk dokument B.5 (se vedlegg III). 

 Bestemmelsene i denne grunnleggende parameteren får anvendelse dersom det foreligger en avtale mellom 

de anmodende og tildelende parter med hensyn til tjenester som kan eller må bestilles. 

 Denne grunnleggende parameteren omfatter følgende prosess: 

4.2.9.1. J e r n b a n e f o r e t a k e t  e l l e r  b i l l e t t u t s t e d e r e n  s e n d e r  e n  f o r e s p ø r s e l  o m  

t i l g j e n g e l i g h e t / r e s e r v a s j o n  t i l  r e s e r v a s j o n s s y s t e m e t  

 Muligheten for å gjøre en reservasjon avhenger av at det foreligger en forretningsavtale mellom den eller de 

berørte transportørene og distributørene. Slike avtaler kan omfatte gebyrer, tekniske standarder og 

sikkerhetsstandarder, særlige begrensninger med hensyn til tog, start-/bestemmelsessteder, takster, 

salgskanaler osv. 

 Forutsatt at det foreligger en avtale mellom de berørte partene, skal det anmodende distribusjonssystemet 

sende det tildelende systemet forespørsler om tilgjengelighet/reservasjon for den angitte plasstypen i det 

aktuelle toget. 

 De viktigste typene forespørsler om reservasjoner er: 

– spørsmål om tilgjengelighet, 

– forespørsel om reservasjon, 

– forespørsel om delvis avbestilling, 

– forespørsel om full avbestilling. 

 Denne prosessen skal benyttes når en kunde har sendt en forespørsel til jernbaneforetakets 

distribusjonssystem.  
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 Dataelementene og informasjonsinnholdet i meldingen som benyttes for å oppfylle forpliktelsen, skal være i 

samsvar med: 

– enten elementene definert i teknisk dokument B.5 (se vedlegg III), som betyr at alle tildelende systemer 

skal kunne forstå forespørselen og svare på den, 

– eller andre standarder, som betyr at det tildelende systemet skal kunne forstå forespørselen og svare på 

den bare dersom det foreligger en særlig avtale med det anmodende distribusjonssystemet. 

4.2.9.2. S v a r  f r a  t i l d e l e n d e  r e s e r v a s j o n s s y s t e m  p å  f o r e s p ø r s l e r  o m  

t i l g j e n g e l i g h e t / r e s e r v a s j o n  

 Dersom en forespørsel om reservasjon av plasser er gyldig formulert i henhold til prosessen beskrevet 

ovenfor, skal det tildelende systemet sende det anmodende distribusjonssystemet et svar på forespørselen om 

tilgjengelighet/reservasjon for det toget forespørselen gjelder. 

 De viktigste typene svar er: 

– svar med hensyn til tilgjengelighet, 

– bekreftelse på forespørsel om reservasjon, 

– bekreftelse på forespørsel om delvis avbestilling, 

– bekreftelse på forespørsel om full avbestilling, 

– forslag om alternativ plass, 

– negativt svar. 

 Denne prosessen skal benyttes som svar på en innkommende forespørsel som mottas av det tildelende 

systemet i henhold til prosessen beskrevet ovenfor. 

 Dataelementene og informasjonsinnholdet i meldingen som benyttes for å oppfylle forpliktelsene, skal være i 

samsvar med: 

– enten elementene definert i teknisk dokument B.5 (se vedlegg III), 

– eller andre standarder, 

– i samsvar med protokollen som benyttes av det anmodende distribusjonssystemet. 

4.2.10. Håndtering av sikkerhetselementer for distribusjon av produkter 

 Denne grunnleggende parameteren angir hvordan det tildelende jernbaneforetaket skal generere 

sikkerhetselementer for distribusjon av sine produkter. 

 Denne grunnleggende parameteren skal sikre at jernbaneforetakene og passasjerene i rett tid mottar de 

nødvendige sikkerhetsopplysningene og referansene for de forskjellige billettypene fra det tildelende 

jernbaneforetaket. 

 Denne grunnleggende parameteren omfatter følgende prosess: 

4.2.10.1. T i l d e l e n d e  s y s t e m  o p p r e t t e r  e t  s i k k e r h e t s e l e m e n t  f o r  e l e k t r o n i s k  

l e v e r i n g  

 Dersom et jernbaneforetak utsteder en billett/reservasjon som er i samsvar med CIV, skal 

jernbanebillettkontorets personale eller personalet hos agenturet/detaljisten eller jernbaneforetakets 

distribusjonssystem generere de sikkerhetsopplysningene som skal påføres billetten/reservasjonen. 

 Denne prosessen skal utføres så snart bestillingsstatus- og salgstransaksjonsdataene er sendt på riktig måte til 

det aktuelle jernbaneforetakets distribusjonssystem.  
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 Den ovennevnte prosessen og opplysningene som brukes i den, skal være i samsvar med: 

– standarden for håndtering av sikkerhetselementer for produktdistribusjon som er under utvikling. Den er 

derfor et åpent punkt og er oppført i vedlegg II. 

4.2.10.2. T i l d e l e n d e  s y s t e m  o p p r e t t e r  e n  r e f e r a n s e m a p p e  f o r  j e r n b a n e f o r e t a k e t  

m e d  s i k t e  p å  e l e k t r o n i s k  l e v e r i n g  

 Dersom et jernbaneforetak utsteder en billett/reservasjon som er i samsvar med CIV, skal 

jernbanebillettkontorets personale eller personalet hos agenturet/detaljisten eller jernbaneforetakets 

distribusjonssystem produsere en referansemappe for å gjenfinne billetten/reservasjonen og registrere alle 

opplysninger om billetten i sitt eget distribusjonssystem. 

 Denne prosessen skal utføres så snart bestillingsstatus- og salgstransaksjonsdataene er sendt på riktig måte til 

det aktuelle jernbaneforetakets distribusjonssystem. 

 Den ovennevnte prosessen og opplysningene som brukes i den, skal være i samsvar med: 

– standarden for håndtering av sikkerhetselementer for produktdistribusjon som er under utvikling. Den er 

derfor et åpent punkt og er oppført i vedlegg II. 

4.2.10.3. T i l d e l e n d e  s y s t e m  o p p r e t t e r  e n  r e f e r a n s e m a p p e  f o r  p a s s a s j e r e n  m e d  s i k t e  

p å  e l e k t r o n i s k  l e v e r i n g  

 Dersom et jernbaneforetak utsteder en billett/reservasjon som er i samsvar med CIV, skal 

jernbanebillettkontorets personale eller personalet hos agenturet/detaljisten eller jernbaneforetakets 

distribusjonssystem generere en referansemappe og påføre den på billetten/reservasjonen. 

 Denne prosessen skal utføres så snart bestillingsstatus- og salgstransaksjonsdataene er sendt på riktig måte til 

det aktuelle jernbaneforetakets distribusjonssystem. 

 Den ovennevnte prosessen og opplysningene som brukes i den, skal være i samsvar med: 

– standarden for håndtering av sikkerhetselementer for produktdistribusjon som er under utvikling. Den er 

derfor et åpent punkt og er oppført i vedlegg II. 

4.2.11. Levering av produktet til kunden etter kjøp (oppfyllelse) 

 Denne grunnleggende parameteren fastsetter alle de mulige direkte og indirekte oppfyllelsesmetodene som 

er knyttet til billetten og/eller reservasjonen, og til typen medium (f.eks. papir). 

 Denne grunnleggende parameteren skal sikre at utstederen eller selgeren utsteder billetter i samsvar med 

standarder som sikrer samtrafikkevne mellom jernbaneforetakene. For å utstede billetter for internasjonalt 

salg og utenlandssalg skal jernbaneforetakene benytte minst én av oppfyllelsestypene oppført i nr. 4.2.11.1, 

Direkte oppfyllelse for internasjonalt salg og utenlandssalg, og i nr. 4.2.11.2, Indirekte oppfyllelse for 

internasjonalt salg og utenlandssalg. 

 Bestemmelsene i denne grunnleggende parameteren får anvendelse minst på takstene for internasjonalt salg 

og utenlandssalg. 

4.2.11.1. D i r e k t e  o p p f y l l e l s e  f o r  i n t e r n a s j o n a l t  s a l g  o g  u t e n l a n d s s a l g  

 Denne prosessen skal være et alternativ til prosess 4.2.11.2, Indirekte oppfyllelse for internasjonalt salg og 

utenlandssalg. 

 Jernbaneforetakene skal minst akseptere billetter i samsvar med definisjonen i teknisk dokument B.6 (se 

vedlegg III), unntatt når billetten ikke er riktig for den reisen som foretas, når jernbaneforetaket har rimelig 

grunn til mistanke om bedrageri, og når billetten ikke brukes i samsvar med transportvilkårene definert i nr. 

4.2.4.  
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 De viktigste typene utstedte billetter er angitt i teknisk dokument B.6 i vedlegg III: 

– billett og reservasjon, 

– bare billett, 

– bare reservasjon, 

– tillegg, 

– oppgradering, 

– endring av reiserute, 

– ombordstigningskort, 

– spesialtakster i tilknytning til nasjonale jernbanepass, 

– gruppebillett, 

– diverse typer internasjonale jernbanepass, 

– kupong for medbrakt kjøretøy, 

– reisekupong for erstatning. 

 Den ovennevnte prosessen og opplysningene som brukes i den, skal være i samsvar med følgende tekniske 

dokument(er): 

– B.6 (se vedlegg III). 

4.2.11.2. I n d i r e k t e  o p p f y l l e l s e  f o r  i n t e r n a s j o n a l t  s a l g  o g  u t e n l a n d s s a l g  

 Denne prosessen er et alternativ til prosessen i nr. 4.2.11.1, Direkte oppfyllelse for internasjonalt salg og 

utenlandssalg. 

 Dersom jernbaneforetaket foretar salg med indirekte oppfyllelse ved hjelp av en av følgende metoder, skal 

det benytte følgende standarder: 

– elektronisk levering i samsvar med CIV (billett ved avgang - Ticket On Departure), 

– oppføring på passasjerliste i samsvar med CIV (elektronisk billett - Manifest On List) i samsvar med CIV, 

– billett i A4-format i samsvar med CIV, levert per e-post. 

 De viktigste typene av utstedte billetter nevnt ovenfor er: 

– åpen billett (bare reise), 

– åpen billett + reservasjon (reise og reservasjon), 

– åpen billett + tillegg (reise og tillegg), 

– åpen billett + reservasjon + tillegg (reise, reservasjon og tillegg), 

– globalprisbillett (reise og reservasjon).  
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 Den ovennevnte prosessen og opplysningene som brukes i den, skal være i samsvar med følgende tekniske 

dokument(er): 

– B.6 (se vedlegg III), 

– B.7 (se vedlegg III), 

 Standard for europeisk «Ticket On Departure» og for europeisk «Manifest On List» er under utvikling. Den 

er derfor et åpent punkt og er oppført i vedlegg II. 

4.2.11.3. D i r e k t e  o p p f y l l e l s e  f o r  i n n e n l a n d s s a l g  

 Dette er et åpent punkt (se vedlegg II). 

4.2.11.4. I n d i r e k t e  o p p f y l l e l s e  f o r  i n n e n l a n d s s a l g  

 Dette er et åpent punkt (se vedlegg II). 

4.2.12. Håndtering av opplysninger som gis på stasjonsområdet 

 Denne grunnleggende parameteren fastsetter hvordan stasjonsforvalteren skal gi kunden opplysninger om 

togtrafikk inne på stasjonsområdet. 

 Bestemmelsene får anvendelse bare dersom det har vært en fornyelse, en større opprusting eller en ny 

installasjon av høyttaler- og/eller skjermsystemer. 

 Bestemmelsene i denne grunnleggende parameteren får anvendelse minst på stasjoner som er stoppesteder 

for tog i internasjonal trafikk. 

 Denne grunnleggende parameteren omfatter følgende prosess: 

4.2.12.1. S t a s j o n s f o r v a l t e r  u n d e r r e t t e r  k u n d e r  i n n e  p å  s t a s j o n e n  

 Når det gjelder opplysninger om togavganger, skal stasjonsforvalteren gi kundene følgende opplysninger på 

stasjonen: 

– togtype og/eller -nummer, 

– bestemmelsesstasjon(er), 

– eventuelle stopp på stasjoner underveis, 

– perrong eller spor, 

– avgangstidspunkt ifølge rutetabell. 

 Ved endringer av disse opplysningene for avgående tog skal stasjonsforvalteren gi minst følgende 

togopplysninger på stasjonen: 

– togtype og/eller -nummer, 

– bestemmelsesstasjon(er), 

– avgangstidspunkt ifølge rutetabell, 

– avvik fra plan.  
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 Når det gjelder opplysninger om tog som ankommer endestasjon, skal stasjonsforvalteren minst gi følgende 

togopplysninger: 

– startstasjon(er), 

– ankomsttid på bestemmelsesstasjonen, 

– togtype og/eller -nummer, 

– ankomstperrong eller -spor. 

 Ved avvik for tog som ankommer endestasjon, skal stasjonsforvalteren gi minst følgende opplysninger for 

slike tog: 

– togtype og/eller -nummer, 

– startstasjon(er), 

– ankomsttid ifølge rutetabell, 

– avvik fra plan. 

 Avvik fra plan omfatter: 

– vesentlige forsinkelser, 

– endring av spor eller perrong, 

– hel eller delvis innstilling av tog, 

– omruting av tog. 

 I samsvar med avtaler med jernbaneforetakene og/eller infrastrukturforvaltningene treffer stasjonsforvalteren 

beslutning om: 

– type informasjonssystem (skjermer og/eller høyttalere), 

– tidspunktet for når informasjonen gis, 

– stedet inne på stasjonen der informasjonssystemet vil bli montert. 

 I samsvar med en avtale skal jernbaneforetakene og/eller infrastrukturforvaltningene i rett tid underrette 

stasjonsforvalteren om avvik. 

4.2.13. Håndtering av opplysninger som gis på kjøretøyområdet 

 Denne grunnleggende parameteren fastsetter hvordan jernbaneforetaket skal gi opplysninger om togtrafikk 

på kjøretøyområdet. 

 Disse bestemmelsene får anvendelse på nytt eller fornyet eller opprustet rullende materiell dersom 

informasjonssystemene (høyttalere og/eller skjermer) fornyes eller monteres. 

 Bestemmelsene i denne grunnleggende parameteren får anvendelse minst på alle tog i internasjonal trafikk. 

 Denne grunnleggende parameteren omfatter følgende prosesser:  
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4.2.13.1. J e r n b a n e f o r e t a k e t  u n d e r r e t t e r  p a s s a s j e r e r  p å  t o g e t  

 Jernbaneforetaket skal gi passasjerene følgende opplysninger: 

– På avgangsstasjonen og ved stopp på større stasjoner underveis: 

– togtype og/eller -nummer, 

– endelig(e) bestemmelsessted(er), 

– om praktisk mulig, stopp på stasjoner underveis, 

– vesentlige forsinkelser, 

– årsaker til forsinkelsene, dersom de er kjent. 

 Før ankomst i forbindelse med stopp på alle stasjoner underveis: 

– neste stasjon (stasjonsnavn). 

 Før ankomst på store stasjoner underveis og bestemmelsesstasjonen: 

– neste stasjon (stasjonsnavn). 

– planlagt ankomsttid, 

– beregnet ankomsttid og/eller opplysninger om forsinkelse, 

– neste viktige korresponderende forbindelse (etter jernbaneforetakets skjønn). 

 Jernbaneforetaket treffer beslutning om: 

– type informasjonssystem (skjermer og/eller høyttalere), 

– tidspunktet for når informasjonen skal gis, 

– stedet om bord på et tog der informasjonssystemet vil bli montert. 

4.2.14. Klargjøring av tog 

 Denne grunnleggende parameteren fastsetter hvordan jernbaneforetaket skal underrette 

infrastrukturforvaltningen om at toget er klart til avgang på jernbanenettet, etter at oppgavene i forbindelse 

med togavgangen, som definert i nr. 4.2.3.3 i TSI-en for drift og trafikkstyring er utført, eller når 

tognummeret er endret. 

 Bestemmelsene i denne grunnleggende parameteren får anvendelse på alle jernbaneforetakets tog. 

 Denne grunnleggende parameteren omfatter følgende prosess: 

4.2.14.1. « T o g  k l a r t » - m e l d i n g  f o r  a l l e  t o g  

 Jernbaneforetaket skal sende en «tog klart»-melding til infrastrukturforvaltningen hver gang et tog er klart til 

avgang på jernbanenettet for første gang, med mindre, i henhold til nasjonale regler, 

infrastrukturforvaltningen godtar ruteplanen som en «tog klart»-melding. I sistnevnte tilfelle skal 

jernbaneforetaket underrette infrastrukturforvaltningen og eventuelt stasjonsforvalteren så snart som mulig 

dersom toget ikke er klart.  
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 Meldingene skal minst inneholde følgende opplysninger: 

– tognummer og/eller ruteleienummer, 

– angivelsen «tog klart», som betyr at toget er klargjort og er klart til å kjøre, 

 Andre opplysninger, for eksempel: 

– ruteleiets utgangspunkt med klokkeslett som søknaden om ruteleie gjelder for, 

– ruteleiets sluttpunkt med klokkeslett for når det foreslåtte toget skal ankomme sitt bestemmelsessted, 

 kan overføres i den samme meldingen. 

 Den ovennevnte prosessen og opplysningene som brukes i den, skal minst være i samsvar med «tog klart»-

meldingen i følgende tekniske dokument(er): 

– B.30 (se vedlegg III). 

 I tillegg kan andre eksisterende standarder benyttes for samme formål dersom de berørte partene har inngått 

en særlig avtale som tillater bruk av disse standardene. 

4.2.15. Opplysninger om togtrafikk og varsel om beregnet ankomsttid 

 Denne grunnleggende parameteren fastsetter opplysningene om togtrafikk og varsel om beregnet ankomsttid. 

Den skal beskrive hvordan dialogen mellom infrastrukturforvaltningen og jernbaneforetaket, samt mellom 

jernbaneforetaket og stasjonsforvalteren, skal opprettholdes for å kunne utveksle opplysninger om togtrafikk 

og varsler om beregnet ankomsttid. 

 Denne grunnleggende parameteren fastsetter hvordan infrastrukturforvaltningen i rett tid skal sende 

opplysninger om togtrafikk til jernbaneforetaket og til neste tilstøtende infrastrukturforvaltning som deltar i 

driften av toget. 

 Opplysningene om togtrafikk har til hensikt å gi opplysninger om togets gjeldende status på avtalte 

meldingspunkter. 

 Varsel om beregnet ankomsttid brukes til å gi opplysninger om beregnet tid ved avtalte varselpunkter. Denne 

meldingen skal sendes fra infrastrukturforvaltningen til jernbaneforetaket og den tilstøtende 

infrastrukturforvaltningen som deltar i kjøringen. Opplysningene om varselet om beregnet ankomsttid skal 

leveres av jernbaneforetakene og/eller infrastrukturforvaltningene til stasjonsforvalteren i rett tid i henhold til 

en avtale. 

 Meldingspunkter for togets bevegelser er angitt i ruteleieavtalen. 

 Denne grunnleggende parameteren beskriver innholdet i meldingen, men fastsetter ikke prosessen for 

utarbeiding av varselet om beregnet ankomsttid. 

 Bestemmelsene i denne grunnleggende parameteren får anvendelse på alle jernbaneforetakets tog. 

 Denne grunnleggende parameteren omfatter følgende prosess:  
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4.2.15.1. O p p l y s n i n g e r  o m  t o g t r a f i k k  f o r  a l l e  t o g  

 Infrastrukturforvaltningen skal sende meldingen «Opplysninger om togtrafikk» til jernbaneforetaket. Denne 

prosessen skal utføres så snart toget kommer til avtalte meldingspunkter, der opplysninger om togtrafikk skal 

leveres. Et avtalt meldingspunkt kan blant annet være et overleveringspunkt, en stasjon eller togets endelige 

bestemmelsessted. 

 Meldingen skal minst inneholde følgende opplysninger: 

– tognummer og/eller ruteleienummer (tog-ID), 

– tidspunkt ifølge rutetabell og faktisk tid ved avtalt meldingspunkt, 

– identifisering av meldingspunkt, 

– togets status ved meldingspunktet (ankomst, avgang, passering, avgang fra startstasjonen, ankomst på det 

endelige bestemmelsesstedet). 

 Andre opplysninger, for eksempel: 

– avvik fra bestilt rutetid tid (i minutter), 

– årsaken til forsinkelsen, dersom den er tilgjengelig, 

 kan overføres i den samme meldingen. 

 Den ovennevnte prosessen og opplysningene som brukes i den, skal minst være i samsvar med meldingen 

«Opplysninger om togtrafikk» (TrainRunningInformationMessage) i følgende tekniske dokument(er): 

– B.30 (se vedlegg III). 

 I tillegg kan andre eksisterende standarder benyttes for samme formål dersom de berørte partene har inngått 

en særlig avtale som tillater bruk av disse standardene. 

4.2.15.2. V a r s e l  o m  b e r e g n e t  a n k o m s t t i d  f o r  a l l e  t o g  

 Infrastrukturforvaltningen skal sende meldingen «Varsel om beregnet ankomsttid» til jernbaneforetaket. 

 Denne prosessen skal utføres så snart toget kommer til avtalte meldingspunkter for å gi et varsel. Et avtalt 

varselpunkt kan blant annet være et overleveringspunkt eller en stasjon. Et varsel om beregnet ankomsttid 

kan også sendes før toget begynner å kjøre. Ved ytterligere forsinkelser som inntreffer mellom to 

meldingspunkter, skal det i avtalen mellom jernbaneforetaket og infrastrukturforvaltningen defineres en 

terskel som et første eller et nytt varsel skal sendes til. Dersom forsinkelsen ikke er kjent, skal 

infrastrukturforvaltningen sende en «melding om driftsforstyrrelser» (se nr. 4.2.16, Opplysninger om 

driftsforstyrrelser). 

 Meldingen med varsel om beregnet ankomsttid skal angi beregnet tidspunkt for avtalte varselpunkter. 

 Opplysninger om varsel om beregnet ankomsttid skal leveres av jernbaneforetakene og/eller 

infrastrukturforvaltningene til stasjonsforvalteren i rett tid i henhold til en avtale. 

 Infrastrukturforvaltningen skal sende denne meldingen til den neste tilstøtende infrastrukturforvaltningen 

som deltar i kjøringen av toget. 

 Meldingene skal minst inneholde følgende opplysninger: 

– tognummer og/eller ruteleienummer (tog-ID), 

– for hvert avtalt varselpunkt: 

– tidspunkt ifølge rutetabell og beregnet tidspunkt, 

– identifisering av det avtalte varselpunktet, 

– togets status ved avtalt varselpunkt (ankomst, avgang, passering, ankomst på bestemmelsessted).  
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 Andre opplysninger, for eksempel: 

– beregnet avvik fra bestilt rutetid (i minutter), 

– overføring av årsak til forsinkelse, dersom slik foreligger, 

 kan sendes i den samme meldingen. 

 Den ovennevnte prosessen og opplysningene som brukes i den, skal minst være i samsvar med meldingen 

«Varsel om beregnet ankomsttid» (TrainRunningForecastMessage) i følgende tekniske dokument(er): 

– B.30 (se vedlegg III). 

 I tillegg kan andre eksisterende standarder benyttes for samme formål dersom de berørte partene har inngått 

en særlig avtale for dette formål, som tillater bruk av disse standardene. 

4.2.16. Opplysninger om driftsforstyrrelser 

 Denne grunnleggende parameteren fastsetter hvordan opplysninger om driftsforstyrrelser håndteres mellom 

jernbaneforetaket og infrastrukturforvaltningen. 

 Bestemmelsene i denne grunnleggende parameteren får anvendelse på alle jernbaneforetakets tog. 

 Med tanke på behandling av klager fra passasjerer skal opplysninger om driftsforstyrrelser holdes 

tilgjengelig for jernbaneforetak, billettutstedere og/eller godkjente offentlige organer i minst tolv måneder 

etter at opplysningene har opphørt å gjelde. 

 Denne grunnleggende parameteren omfatter følgende prosesser: 

4.2.16.1. G e n e r e l l e  m e r k n a d e r  

 Jernbaneforetaket skal underrette infrastrukturforvaltningen om togenes driftsstatus, som definert i  

nr. 4.2.3.3.2 i TSI-en for drift og trafikkstyring.. 

 Dersom togtrafikken forstyrres, skal infrastrukturforvaltningen sende en melding om avbrutt togtrafikk, som 

angitt nedenfor. 

4.2.16.2. M e l d i n g e n  « A v b r u t t  t o g t r a f i k k »  f o r  a l l e  t o g  

 Dersom togtrafikken avbrytes, sender infrastrukturforvaltningen denne meldingen til den tilstøtende 

infrastrukturforvaltningen og til det eller de aktuelle jernbaneforetakene. 

 Dersom lengden på forsinkelsen er kjent, skal infrastrukturforvaltningen sende en melding med varsel om 

beregnet ankomsttid (se nr. 4.2.15.2, Varsel om beregnet ankomsttid). 

 De viktigste opplysningene i denne meldingen er: 

– tognummer og/eller ruteleienummer (tog-ID), 

– identifikasjon av posisjonen på grunnlag av neste posisjon ut fra posisjonsreferansedata, 

– starttidspunktet for avbruddet, 

– planlagt dato og klokkeslett for avgang fra denne posisjonen, 

– kode som angir årsaken til avbruddet og/eller beskriver det. 

 Den ovennevnte prosessen og opplysningene som brukes i den, skal minst være i samsvar med meldingen 

«Avbrutt togtrafikk» (TrainRunningInterruptionMessage) i følgende tekniske dokument(er): 

– B.30 (se vedlegg III). 

 I tillegg kan andre eksisterende standarder benyttes for samme formål dersom de berørte partene har inngått 

en særlig avtale som tillater bruk av disse standardene.  
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4.2.17. Håndtering av kortsiktige ruteplanopplysninger for tog 

 Denne grunnleggende parameteren fastsetter hvordan ruteleiesøknader på kort varsel bør håndteres mellom 

«tilgangsparten» og infrastrukturforvaltningen. Disse kravene er gyldige for alle ruteleiesøknader på kort 

varsel. 

 Denne grunnleggende parameteren omfatter ikke trafikkstyringsspørsmål. Fristen for å skille mellom 

kortsiktige ruteleier og trafikkstyringsruteleier avhenger av lokale avtaler. Det skal være mulig, med hensyn 

til transportbehov på kort varsel (f.eks. spesialtog, ekstratog), å søke om et kortsiktig ruteleie. For dette 

formål må den tilgangsparten som søker om et kortsiktig ruteleie, gi infrastrukturforvaltningen alle 

nødvendige opplysninger, med angivelse av når og hvor et tog skal kjøre, og tilhørende data. 

 Ingen minstetidsramme er angitt på europeisk plan. Minstetidsrammer kan angis i netterklæringen. 

 Hver infrastrukturforvaltning er ansvarlig for at et ruteleie egner seg for dens infrastruktur, og 

jernbaneforetaket plikter å kontrollere togegenskapene mot verdiene i opplysningene for det ruteleiet som det 

har inngått avtale om. 

 De forskjellige situasjonene er angitt nedenfor: 

– Situasjon A: Tilgangsparten kontakter alle berørte infrastrukturforvaltninger direkte (tilfelle A) eller via 

ett saksbehandlingssted (tilfelle B) for å legge opp ruteleiene for den samlede strekningen. I dette tilfellet 

skal tilgangsparten også kjøre toget på den samlede strekningen. 

– Situasjon B: Hver tilgangspart som deltar i transporten, kontakter de lokale infrastrukturforvaltningene 

direkte eller via ett saksbehandlingssted for å søke om et ruteleie på den delstrekningen der den kjører 

toget. 

 I begge situasjoner består framgangsmåten for tildeling av en ruteleiesøknad på kort varsel av en dialog 

mellom tilgangsparten og infrastrukturforvaltningen, der følgende meldinger inngår: 

– meldingen «Søknad om ruteleie», 

– meldingen «Detaljer om ruteleie», 

– meldingen «Ruteleie ikke tilgjengelig», 

– meldingen «Ruteleie bekreftet», 

– meldingen «Detaljer om ruteleie avvist», 

– meldingen «Ruteleie annullert», 

– meldingen «Bestilt ruteleie ikke lenger tilgjengelig», 

– meldingen «Bekreftet mottak». 

 Når det gjelder togbevegelser som det allerede er søkt om og utstedt et ruteleie for, er det ikke nødvendig å 

søke om et ruteleie på nytt, med mindre forsinkelsene overskrider en verdi som er avtalt mellom 

jernbaneforetaket og infrastrukturforvaltningen, eller dersom togsammensetningen endres på en slik måte at 

den eksisterende søknaden om ruteleie blir ugyldig. 

 Bestemmelsene i denne grunnleggende parameteren får anvendelse på ruteleiehåndtering for alle 

jernbaneforetakets tog, men bare dersom de berørte partene benytter telematikkprogrammer som definert i 

vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/14/EF(1), for ruteleiesøknader på kort varsel.  

  

(1) EFT L 75 av 15.3.2001, s. 29. 
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 I slike tilfeller omfatter den grunnleggende parameteren følgende prosesser: 

4.2.17.1. M e l d i n g e n  « S ø k n a d  o m  r u t e l e i e »  

 Tilgangsparten sender denne meldingen til infrastrukturforvaltningen med følgende hovedinnhold: 

– tilgangsparten som søker om ruteleie, 

– ruteleiets utgangspunkt: stedet der ruteleiet begynner, 

– avgangstid fra ruteleiets utgangspunkt: klokkeslett som søknaden om ruteleie gjelder for, 

– ruteleiets sluttpunkt: togets bestemmelsessted på ruteleiet søknaden gjelder for, 

– ankomsttid på ruteleiets sluttpunkt: klokkeslett for når det foreslåtte toget skal ankomme sitt 

bestemmelsessted, 

– den delstrekningen det søkes om, 

– stopp underveis eller andre angitte punkter langs det foreslåtte ruteleiet, med angivelse av klokkeslett for 

ankomst til og avgang fra et mellomliggende punkt. Dersom dette feltet ikke er utfylt, betyr det at toget 

ikke stopper ved dette punktet, 

– avtalt og nødvendig togutstyr/data for delstrekningen, 

– høyeste tillatte toghastighet, 

– høyeste hastighet med angitte(e) togkontrollsystem(er) (nasjonale og internasjonale, f.eks. LZB, ETCS), 

– for hver motorvogn: trekkraftklasse, teknisk variant, 

– skyvende motorvogn (trekkraftklasse, teknisk variant), 

– styrevogn, 

– samlet lengde, 

– samlet vekt, 

– største aksellast, 

– bruttovekt per meter, 

– bremseevne (effektiv bremsekraft ved bremsen), 

– bremsetype (for å angi bruk av elektromagnetisk brems), 

– angitt(e) togkontrollsystem(er) (nasjonale og internasjonale), 

– overstyring av nødbrems, 

– radiosystem (f.eks. GSM-R), 

– særlige forsendelser, 

– lasteprofil, 

– eventuelle andre tekniske krav som avviker fra standardmålene (f.eks. ekstraordinær lasteprofil), 

– togkategori, 

– eventuelle andre særlige data som kreves lokalt eller nasjonalt, for å behandle søknaden om ruteleie, 

– definisjoner av virksomhet som skal utøves på et bestemt mellomliggende punkt langs ruten,  
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– kode for jernbaneforetak som er ansvarlig for togbevegelsen på den aktuelle delstrekningen, 

– kode for infrastrukturforvaltning som er ansvarlig for toget på den aktuelle delstrekningen, 

– kode for jernbaneforetak og infrastrukturforvaltning for den neste togstrekningen, dersom det er aktuelt. 

 Den ovennevnte prosessen og opplysningene som brukes i den, skal minst være i samsvar med meldingen 

«Søknad om ruteleie» (PathRequestMessage) i følgende tekniske dokument(er): 

– B.30 (se vedlegg III). 

 I tillegg kan andre eksisterende standarder benyttes for samme formål dersom de berørte partene har inngått 

en særlig avtale som tillater bruk av disse standardene. 

4.2.17.2. M e l d i n g e n  « D e t a l j e r  o m  r u t e l e i e »  

 Infrastrukturforvaltningen sender denne meldingen med følgende hovedinnhold til den tilgangsparten som 

søker om ruteleie, som svar på dennes søknad om ruteleie: 

– tilgangsparten som søker om ruteleie, 

– ruteleiets utgangspunkt: stedet der ruteleiet begynner, 

– avgangstid fra ruteleiets utgangspunkt: klokkeslett som søknaden om ruteleie gjelder for, 

– ruteleiets sluttpunkt: togets bestemmelsessted på ruteleiet søknaden gjelder for, 

– ankomsttid på ruteleiets sluttpunkt: klokkeslett for når det foreslåtte toget skal ankomme sitt 

bestemmelsessted, 

– den delstrekningen det søkes om, 

– stopp underveis eller andre angitte punkter langs det foreslåtte ruteleiet, med angivelse av klokkeslett for 

ankomst til og avgang fra et mellomliggende punkt. Dersom dette feltet ikke er utfylt, betyr det at toget 

ikke stopper ved dette punktet, 

– avtalt og nødvendig togutstyr/data for delstrekningen, 

– høyeste tillatte toghastighet, 

– høyeste hastighet med angitte(e) togkontrollsystem(er) (nasjonale og internasjonale, f.eks. LZB, ETCS), 

– for hver motorvogn: trekkraftklasse, teknisk variant, 

– skyvende motorvogn (trekkraftklasse, teknisk variant), 

– styrevogn, 

– samlet lengde, 

– samlet vekt, 

– største aksellast, 

– bruttovekt per meter, 

– bremseevne (effektiv bremsekraft ved bremsen),  
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– bremsetype (for å angi bruk av elektromagnetisk brems), 

– angitt(e) togkontrollsystem(er) (nasjonale og internasjonale), 

– overstyring av nødbrems, 

– radiosystem (f.eks. GSM-R), 

– særlige forsendelser, 

– lasteprofil, 

– eventuelle andre tekniske krav som avviker fra de vanlige målene (f.eks. ekstraordinær lasteprofil), 

– togkategori, 

– eventuelle andre særlige data som kreves lokalt eller nasjonalt, for å behandle søknaden om ruteleie, 

– definisjoner av virksomhet som skal utøves på et bestemt mellomliggende punkt langs ruten, 

– kode for jernbaneforetak som er ansvarlig for togbevegelsen på den aktuelle delstrekningen, 

– kode for infrastrukturforvaltning som er ansvarlig for toget på den aktuelle delstrekningen, 

– kode for jernbaneforetak og infrastrukturforvaltning for den neste delstrekningen, dersom det er aktuelt. 

 Den ovennevnte prosessen og opplysningene som brukes i den, skal minst være i samsvar med meldingen 

«Detaljer om ruteleie» (PathDetailsMessage) i følgende tekniske dokument(er): 

– B.30 (se vedlegg III). 

 I tillegg kan andre eksisterende standarder benyttes for samme formål dersom de berørte partene har inngått 

en særlig avtale som tillater bruk av disse standardene. 

4.2.17.3. M e l d i n g e n  « R u t e l e i e  i k k e  t i l g j e n g e l i g »  

 Infrastrukturforvaltningen sender denne meldingen til tilgangsparten som søker om ruteleie, som svar på 

dennes søknad om ruteleie, dersom ingen ruteleier er tilgjengelig: 

– ruteleiets utgangspunkt: togets avgangspunkt på ruteleiet, 

– ruteleiets sluttpunkt, 

– avgangstid fra ruteleiets utgangspunkt: klokkeslett som søknaden om ruteleie gjelder for, 

– angivelse av at ruteleiet ikke er tilgjengelig, 

– årsak til at ruteleiet ikke er tilgjengelig. 

 Samtidig med denne meldingen, eller så snart som mulig, skal infrastrukturforvaltningen sende et alternativt 

forslag, uten krav om ytterligere søknad fra jernbaneforetaket (meldingen «Detaljer om ruteleie»). 

 Den ovennevnte prosessen og opplysningene som brukes i den, skal minst være i samsvar med meldingen 

«Ruteleie ikke tilgjengelig» (PathNotAvailableMessage) i følgende tekniske dokument(er): 

– B.30 (se vedlegg III). 

 I tillegg kan andre eksisterende standarder benyttes for samme formål dersom de berørte partene har inngått 

en særlig avtale som tillater bruk av disse standardene.  
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4.2.17.4. M e l d i n g e n  « R u t e l e i e  b e k r e f t e t »  

 Tilgangsparten som søker om ruteleie, bruker denne meldingen til å bestille/bekrefte det ruteleiet som 

infrastrukturforvaltningen har foreslått: 

– ruteleienummer for å identifisere ruteleiet, 

– ruteleiets utgangspunkt: togets avgangspunkt på ruteleiet, 

– ruteleiets sluttpunkt, 

– avgangstid fra ruteleiets utgangspunkt: klokkeslett som søknaden om ruteleie gjelder for, 

– ruteleiets sluttpunkt: togets bestemmelsessted på ruteleiet søknaden gjelder for, 

– ankomsttid på ruteleiets sluttpunkt: klokkeslett for når det foreslåtte toget skal ankomme sitt 

bestemmelsessted, 

– angivelse av at tilgangsparten godtar det foreslåtte ruteleiet. 

 Den ovennevnte prosessen og opplysningene som brukes i den, skal minst være i samsvar med meldingen 

«Ruteleie bekreftet» (PathConfirmedMessage) i følgende tekniske dokument(er): 

– B.30 (se vedlegg III). 

 I tillegg kan andre eksisterende standarder benyttes for samme formål dersom de berørte partene har inngått 

en særlig avtale som tillater bruk av disse standardene. 

4.2.17.5. M e l d i n g e n  « D e t a l j e r  o m  r u t e l e i e  a v v i s t »  

 Tilgangsparten som søker om ruteleie, bruker denne meldingen til å avvise detaljene om ruteleie som den 

relevante infrastrukturforvaltningen har foreslått: 

– ruteleienummer for å identifisere ruteleiet, 

– angivelse av at detaljene om ruteleie avvises, 

– begrunnelse for avvisningen av ruteleiet eller for endringen som tilgangsparten ber om, 

– ruteleiets utgangspunkt: togets avgangspunkt på ruteleiet, 

– ruteleiets sluttpunkt, 

– avgangstid fra ruteleiets utgangspunkt: klokkeslett som søknaden om ruteleie gjelder for, 

– ruteleiets sluttpunkt: togets bestemmelsessted på ruteleiet søknaden gjelder for, 

– ankomsttid på ruteleiets sluttpunkt: klokkeslett for når det foreslåtte toget skal ankomme sitt 

bestemmelsessted. 

 Den ovennevnte prosessen og opplysningene som brukes i den, skal minst være i samsvar med meldingen 

«Detaljer om ruteleie avvist» (PathDetailsRefusedMessage) i følgende tekniske dokument(er): 

– B.30 (se vedlegg III). 

 Andre eksisterende standarder kan også benyttes for samme formål dersom de berørte partene har inngått en 

særlig avtale som tillater bruk av disse standardene.  
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4.2.17.6. M e l d i n g e n  « R u t e l e i e  a n n u l l e r t »  

 Denne meldingen brukes av en tilgangspart for å annullere et bestilt ruteleie: 

– ruteleienummer for å identifisere ruteleiet, 

– den delstrekningen som skal annulleres, 

– angivelse av at ruteleiet annulleres, 

– ruteleiets opprinnelige utgangspunkt: togets avgangspunkt på ruteleiet, 

– ruteleiets sluttpunkt, 

– avgangstid fra ruteleiets opprinnelige utgangspunkt: klokkeslett som søknaden om ruteleie gjelder for, 

– ruteleiets opprinnelige sluttpunkt: togets bestemmelsessted på ruteleiet søknaden gjelder for, 

– ankomsttid på ruteleiets opprinnelige sluttpunkt: klokkeslett for når det foreslåtte toget skal ankomme sitt 

bestemmelsessted. 

 Den ovennevnte prosessen og opplysningene som brukes i den, skal minst være i samsvar med meldingen 

«Ruteleie annullert» (PathCancelledMessage) i følgende tekniske dokument(er): 

– B.30 (se vedlegg III). 

 I tillegg kan andre eksisterende standarder benyttes for samme formål dersom de berørte partene har inngått 

en særlig avtale som tillater bruk av disse standardene. 

4.2.17.7. M e l d i n g e n  « B e k r e f t e t  m o t t a k »  

 Denne meldingen utveksles mellom infrastrukturforvaltningene og tilgangspartene når svaret som kreves på 

noen av de ovennevnte meldingene, ikke kan gjøres tilgjengelig i løpet av fem minutter: 

– Meldingen «Bekreftet mottak»: angir at avsenderen har mottatt meldingen og vil treffe nødvendige tiltak. 

 Den ovennevnte prosessen og opplysningene som brukes i den, skal minst være i samsvar med meldingen 

«Bekreftet mottak » (ReceiptConfirmationMessage) i følgende tekniske dokument(er): 

– B.30 (se vedlegg III). 

 I tillegg kan andre eksisterende standarder benyttes for samme formål dersom de berørte partene har inngått 

en særlig avtale som tillater bruk av disse standardene. 

4.2.17.8. M e l d i n g e n  « B e s t i l t  r u t e l e i e  i k k e  l e n g e r  t i l g j e n g e l i g »  

 Infrastrukturforvaltningen bruker denne meldingen for å gi tilgangsparten beskjed om at et bestilt ruteleie 

ikke lenger er tilgjengelig. Ruteleiet har opphørt å være tilgjengelig av en viktig årsak, f.eks. en større 

forstyrrelse. Innhold i meldingen: 

– ruteleienummer, 

– nummeret på det toget som var planlagt for ruteleiet som ikke lenger er tilgjengelig (dersom det allerede 

er kjent for infrastrukturforvaltningen), 

– ruteleiets opprinnelige utgangspunkt: togets avgangspunkt på ruteleiet, 

– ruteleiets sluttpunkt, 

– avgangstid fra ruteleiets opprinnelige utgangspunkt: klokkeslett som søknaden om ruteleie gjelder for,  
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– ruteleiets opprinnelige sluttpunkt: togets bestemmelsessted på ruteleiet søknaden gjelder for, 

– ankomsttid på ruteleiets opprinnelige sluttpunkt: klokkeslett for når det foreslåtte toget skal ankomme sitt 

bestemmelsessted, 

– angivelse av årsaken. 

 Den ovennevnte prosessen og opplysningene som brukes i den, skal minst være i samsvar med meldingen 

«Ruteleie ikke tilgjengelig» (PathNotAvailableMessage) i følgende tekniske dokument(er): 

– B.30 (se vedlegg III). 

 I tillegg kan andre eksisterende standarder benyttes for samme formål dersom de berørte partene har inngått 

en særlig avtale som tillater bruk av disse standardene. 

4.2.18. Kvaliteten på dataene og opplysningene i forbindelse med denne TSI-en 

4.2.18.1. K r a v e n e  

 Med sikte på å oppfylle kravene i denne TSI-en skal følgende gjelde med hensyn til kvaliteten på dataene og 

opplysningene i hele TSI-en. 

 Alle de som denne TSI-en er rettet til, er ansvarlige for å gjøre ajourførte, sammenhengende, nøyaktige og 

fullstendige data tilgjengelig til rett tid og i riktig format for andre jernbaneforetak, for 

infrastrukturforvaltninger eller for en tredjemann. Alle aktører som denne TSI-en er rettet til, er ansvarlige 

for å offentliggjøre ajourførte, sammenhengende, nøyaktige og fullstendige opplysninger til rett tid og med 

riktig innhold til kundene (passasjerene), til andre jernbaneforetak, til infrastrukturforvaltninger eller til en 

tredjemann. 

 Dersom data eller opplysninger brukes til å oppfylle kravene samtidig i flere grunnleggende parametrer i 

denne TSI-en, skal de aktørene som denne TSI-en er rettet til, sikre at dataene eller opplysningene som deles 

mellom de nevnte grunnleggende parametrene, brukes på en sammenhengende måte (det skal f.eks. sikres at 

det er sammenheng i) mellom ruteplanopplysninger og takstopplysninger eller ii) mellom takstopplysninger 

og opplysninger om reservasjoner). 

 Dersom opplysningene eller dataene gis av flere av aktørene som denne TSI-en er rettet til, skal aktørene 

sammen sikre at delene av de felles dataene eller opplysningene som er gitt, er ajourførte, sammenhengende, 

nøyaktige, fullstendige og forenlige (eksempel: leveringer av ruteplanopplysninger for jernbaneforetak A og 

jernbaneforetak B skal være sammenhengende for å sikre at de stemmer overens ved grensen). 

 Dersom referansedata eller referanseopplysninger brukes til å oppfylle kravene i denne TSI-en, skal de 

aktørene som denne TSI-en er rettet til, sikre sammenhengen mellom referansedataene eller 

referanseopplysningene og dataene eller opplysningene som brukes i de grunnleggende parametrene i denne 

TSI-en (eksempler: sammenheng i) mellom posisjonsreferansekoder og opplysninger om togtrafikk eller ii) 

mellom referansekoder for jernbaneforetak og oppfyllelse skal sikres). 

 Kvaliteten på data eller opplysninger som aktørene gir for denne TSI-ens formål, skal være slik at aktørene 

som denne TSI-en er rettet til, settes i stand til å utstede billetter som fastsatt i artikkel 10 i forordningen om 

jernbanepassasjerers rettigheter og forpliktelser. 

 Kvaliteten på data eller opplysninger som aktørene gir for denne TSI-ens formål, skal ha et nivå som gjør det 

mulig for aktørene som denne TSI-en er rettet til, å gi opplysninger som fastsatt i artikkel 10 og i vedlegg II 

til forordningen om togpassasjerers rettigheter og forpliktelser. 

4.2.19. Diverse referansedata og databaser 

4.2.19.1. R e f e r a n s e d a t a  

 Følgende referansedata skal være tilgjengelige for alle tjenesteytere ved drift av passasjertog på det 

europeiske jernbanenettet (infrastrukturforvaltninger, jernbaneforetak, godkjente tredjemenn og 

stasjonsforvaltere). Opplysningene skal til enhver tid gi uttrykk for faktisk status.  
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 Det europeiske jernbanebyrå skal lagre og vedlikeholde entydige koder for følgende referansedata sentralt: 

– referansedata for koding for alle infrastrukturforvaltninger, jernbaneforetak, stasjonsforvaltere, 

tjenesteytende selskaper, 

– referansedata for koding for posisjoner, 

– referansedata for alle eksisterende togkontrollsystemer, 

– referansedata for alle forskjellige lokomotivtyper, 

– referansedata for alle europeiske vedlikeholdsverksteder, 

– referansedata for europeiske reservasjonssystemer, 

– referansedata med koder for utveksling av ruteplaner, 

– referansedata med koder for utveksling av takster, 

– katalog med datasett for meldinger, 

– fortegnelse over kodelister, 

– eventuelle andre data og kodelister som er nødvendige for å bruke det eller de tekniske dokumentene i 

vedleggene (disse vil bli definert i fase 1). 

 Dersom en referansefil er i allmenn bruk sammen med TSI-en for telematikkprogrammer for godstrafikk, 

skal utviklingen og bruken av den være så nært forbundet med den iverksatte TSI-en for 

telematikkprogrammer for godstrafikk som mulig, for å oppnå optimale synergivirkninger. 

4.2.19.2. T i l l e g g s k r a v  m e d  h e n s y n  t i l  d a t a b a s e r  

 Tilleggskravene som de forskjellige databasene skal oppfylle, er oppført nedenfor. De omfatter følgende: 

1. Autentisering 

En database skal støtte autentisering av systembrukere før de kan få tilgang til databasen. 

2. Sikkerhet 

En database skal støtte sikkerhetsaspekter i den forstand at det er kontroll med tilgangen til databasene. 

En mulig kryptering av selve databaseinnholdet er ikke nødvendig. 

3. ACID 

En valgt database skal støtte ACID-prinsippet (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability – atomitet, 

forenlighet, isolasjon, holdbarhet). 

4. Tilgangskontroll 

En database skal gi brukere eller systemer som har fått tillatelse, tilgang til dataene. Tilgangskontroll 

skal støttes ned til det enkelte attributt i en datapost. En database skal støtte en konfigurerbar, rollebasert 

tilgangskontroll for registrering, ajourføring eller sletting av dataposter. 

5. Sporing 

En database skal støtte loggføring av alle utførte handlinger i databasen, slik at det er mulig å spore 

detaljer i forbindelse med en postering (av hvem, for hva, tidspunkt for endring av innholdet).  
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6. Låsestrategi 

En database skal inneholde en låsestrategi som gjør det mulig å få tilgang til dataene selv om 

datapostene samtidig redigeres av andre brukere. 

7. Flerbrukertilgang 

En database skal sikre at dataene er tilgjengelige for flere brukere og systemer samtidig. 

8. Pålitelighet 

Det skal være samsvar mellom en databases pålitelighet og den tilgjengeligheten som kreves. 

9. Tilgjengelighet 

En database skal ha den tilgjengeligheten som kreves med hensyn til den typen data og den 

forretningsvirksomheten som er basert på den. 

10. Vedlikeholdsevne 

Det skal være samsvar mellom muligheten for vedlikehold av databasen og den tilgjengeligheten som 

kreves. 

11. Sikkerhet 

Databaser er i seg selv ikke innstilt på sikkerhet. Sikkerhetsaspekter er følgelig ikke relevante. Dette må 

ikke forveksles med det faktum at visse data — for eksempel feilaktige eller ikke ajourførte data — kan 

ha innvirkning på sikker drift av et tog. 

12. Forenlighet 

En database skal støtte et allment akseptert programmeringsspråk, som for eksempel SQL eller XQL. 

13. Importfunksjon 

En database skal ha en funksjon som gjør det mulig å legge formaterte data inn i databasen, i stedet for 

manuell registrering. 

14. Eksportfunksjon 

En database skal ha en funksjon som gjør det mulig å eksportere hele eller deler av innholdet i en 

database som formaterte data. 

15. Obligatoriske felter 

En database skal støtte obligatoriske felter som skal være utfylt før den aktuelle posten godtas som 

inndata til databasen. 

16. Rimelighetskontroll 

En database skal støtte konfigurerbare rimelighetskontroller før registrering, ajourføring eller sletting av 

dataposter godtas. 

17. Svartider 

En database skal ha svartider som gjør det mulig for brukerne å registrere, ajourføre eller slette 

dataposter i rett tid. 

18. Ytelse 

Referansedataene og databasene skal på en kostnadseffektiv måte støtte det antallet forespørsler som er 

nødvendig for å sikre effektiv drift av alle relevante togbevegelser som omfattes av bestemmelsene i 

denne TSI-en. 

19. Kapasitet 

I en database skal det kunne lagres relevante data for alle passasjervogner, og/eller hele jernbanenettet. 

Kapasiteten skal kunne utvides med enkle midler (dvs. ved å tilføye flere lagringsenheter og flere 

datamaskiner). Kapasitetsutvidelsen skal ikke gjøre det nødvendig å erstatte delsystemet.  
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20. Historikkdata 

En database skal støtte håndteringen av historikkdata ved å gjøre allerede arkiverte data tilgjengelige. 

21. Sikkerhetskopieringsstrategi 

Det skal være utarbeidet en sikkerhetskopieringsstrategi som gjør at hele innholdet i databasen kan 

gjenopprettes for et tidsrom på inntil 24 timer. 

22. Kommersielle aspekter 

Databasesystemet som benyttes, skal være hyllevare (COTS-produkt) eller offentlig tilgjengelig (Open 

Source). 

23. Personvern 

En database skal oppfylle kravene til personvern i den medlemsstaten der selskapet som leverer 

tjenesten, er etablert. 

4.2.20. Elektronisk overføring av dokumenter 

 I nr. 4.2.21 (Nettverk og kommunikasjon) beskrives det kommunikasjonsnettet som skal brukes i forbindelse 

med datautvekslingen. Dette nettet og sikkerhetshåndteringen som beskrives, muliggjør alle typer av 

nettoverføring, som for eksempel e-post, filoverføring (ftp, http) osv. Partene som deltar i 

informasjonsutvekslingen kan deretter bestemme hvilken type de skal bruke, og dermed sikre at 

dokumentene overføres elektronisk, f.eks. via ftp. 

4.2.21. Nettverk og kommunikasjon 

4.2.21.1. A l m i n n e l i g  a r k i t e k t u r  

 Dette delsystemet kommer med tiden til å vokse og danne et stort og sammensatt telematikksystem innenfor 

rammen av et jernbanefellesskap med samtrafikkevne, basert på samvirkende telematikksystemer, der 

tusenvis av deltakende organisasjoner (jernbaneforetak, infrastrukturforvaltninger og tredjemenn, som for 

eksempel detaljister og offentlige myndigheter) vil konkurrere og/eller samarbeide om å dekke markedets 

behov. 

 Infrastrukturen for nettverk og kommunikasjon til støtte for jernbanefellesskapet med samtrafikkevne vil 

bygge på en felles arkitektur for informasjonsutveksling, som er kjent og anvendt av alle som deltar i det. 

 Den foreslåtte arkitekturen for informasjonsutveksling: 

– er beregnet på å gjøre forskjellige informasjonsmodeller forenlige ved semantisk å omdanne dataene som 

utveksles mellom systemene, og ved å utligne forskjellene mellom forretningsprosesser og 

programprotokoller, 

– har minimal innvirkning på eksisterende IT-arkitektur som anvendes av alle aktører, 

– sikrer de IT-investeringene som allerede er foretatt. 

 Arkitekturen for informasjonsutveksling favoriserer hovedsakelig en likenettbasert («peer-to-peer») type av 

samhandling mellom aktørene, samtidig som den sikrer den samlede integriteten og ensartetheten til 

jernbanefellesskapet med samtrafikkevne ved å tilby et sett med sentraliserte tjenester. 

 En likenettbasert samhandlingsmodell gir mulighet for best mulig kostnadsfordeling mellom de forskjellige 

aktørene, basert på faktisk bruk, og vil generelt medføre færre skalerbarhetsproblemer. 

4.2.21.2. N e t t v e r k  

 Nettverket skal sikre det nødvendige nivået på sikkerhet, redundans, trafikkstyring, statistikkverktøy, vekst i 

båndbredde, brukertilgjengelighet og effektiv ledelse. 

 Med nettverk menes her kommunikasjonsmetode og -filosofi, og ikke det fysiske jernbanenettet.  
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 Samtrafikkevne i jernbanenettet bygger på en felles arkitektur for informasjonsutveksling som er kjent og 

anvendt av alle deltakere, og som dermed oppmuntrer og minsker hindringene for nye aktører, særlig kunder. 

 Først kontaktes det sentrale datalageret for å innhente metainformasjon, for eksempel identiteten til en aktør 

(peer) som det er lagret opplysninger om, eller for å kontrollere sikkerhetsopplysninger. Deretter foregår 

likenettskommunikasjon mellom de berørte aktørene. 

4.2.21.3. P r o t o k o l l e r  

 Bare protokoller som tilhører samlingen av Internett-protokoller (vanligvis kjent som TCP/IP, UDP/IP osv.), 

kan benyttes til utvikling. 

4.2.21.4. S i k k e r h e t  

 Utover det garanterte sikkerhetsnivået på nettverksnivået (se nr. 4.2.21.2, Jernbanenett), kan det oppnås et 

ytterligere sikkerhetsnivå for følsomme data ved å benytte en kombinasjon av kryptering, 

sertifiseringsordning og VPN-teknologi. 

4.2.21.5. K r y p t e r i n g  

 Asymmetrisk eller symmetrisk kryptering kan benyttes for overføring og lagring av data, avhengig av 

forretningskravene. For dette formål skal det innføres en infrastruktur for offentlige nøkler (PKI). 

4.2.21.6. S e n t r a l t  d a t a l a g e r  

 Det sentrale datalageret skal kunne håndtere: 

– metadata — strukturerte data som beskriver innholdet i meldinger, 

– en liste over elektroniske adresser, der aktørene som denne TSI-en er rettet til, gir andre aktører mulighet 

til å innhente opplysninger eller data i samsvar med bestemmelsene i denne TSI-en, 

– kryptering, 

– autentisering, 

– adresseliste (telefonkatalog) — inneholder alle nødvendige opplysninger om dem som deltar i 

utvekslingen av meldinger og data. 

 Dersom det sentrale datalageret er i bruk i forbindelse med TSI-en for telematikkprogrammer for 

godstrafikk, skal utvikling og endringer utføres så nært opptil den iverksatte TSI-en for 

telematikkprogrammer for godstrafikk som mulig, for å oppnå optimale synergivirkninger. 

4.2.21.7. F e l l e s  g r e n s e s n i t t  f o r  k o m m u n i k a s j o n  m e l l o m  j e r n b a n e f o r e t a k  o g  

i n f r a s t r u k t u r f o r v a l t n i n g  

 Det felles grensesnittet er obligatorisk for alle aktører som ønsker å delta i fellesskapet for samtrafikkevne 

innenfor jernbanesektoren. 

 Det felles grensesnittet skal kunne håndtere: 

– meldingsformatering av utgående meldinger i samsvar med metadataene, 

– signering og kryptering av utgående meldinger, 

– adressering av utgående meldinger, 

– kontroll av innkommende meldingers gyldighet, 

– dekryptering av innkommende meldinger, 

– samsvarskontroll av innkommende meldinger i henhold til metadataene, 

– entydig felles tilgang til de forskjellige databasene. 



27.4.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 26/547 

 

 Hver instans av det felles grensesnittet har tilgang til alle dataene innenfor hvert jernbaneforetak, hver 

infrastrukturforvaltning osv. som er påkrevd i henhold til TSI-en, uavhengig av om databasene er sentrale 

eller enkeltstående. På grunnlag av resultatene av gyldighetskontrollen av innkommende meldinger kan et 

minstenivå for meldingskvittering iverksettes: 

i) positivt: send ACK, 

ii) negativt: send NACK, 

 Det felles grensesnittet bruker opplysningene i det sentrale datalageret til å utføre oppgavene ovenfor. 

 Dersom en aktør innfører et lokalt «speil» av det sentrale datalageret, så må denne aktøren ved hjelp av egne 

midler sikre at det lokale «speilet» er en nøyaktig og ajourført kopi av det sentrale datalageret. 

 Dersom det felles grensesnittet er i allmenn bruk sammen med TSI-en for telematikkprogrammer for 

godstrafikk, skal utviklingen og endringene finne sted så nært opptil den iverksatte TSI-en for 

telematikkprogrammer for godstrafikk som mulig, for å oppnå optimale synergivirkninger. 

4.2.22. Styring av forbindelser til andre transportsystemer 

 For å styre forbindelsen til andre transportsystemer skal følgende standarder anvendes for å gi opplysninger 

til og utveksle informasjon med andre transportsystemer: 

– For utveksling av ruteplanopplysninger mellom jernbaneforetak og andre transportsystemer: standardene 

EN 12896 («Transmodel») og EN TC 278 WI 00278207 («IFOPT — Identification of Fixed Objects in 

Public transport»), 

– For utveksling av spesifikke ruteplanopplysninger, de tekniske XML-standardene og -protokollene basert 

på Transmodel, særlig standarden EN 15531 («SIRI»), for utveksling av sanntidsruteplaner, og standarden 

EN TC 278 WI 00278207 («IFOPT»), for utveksling av «stoppesteds-/stasjonsdata». 

– For utveksling av takstopplysninger: Denne standarden er fortsatt et åpent punkt (se vedlegg II — Liste 

over åpne punkter). 

4.3. Funksjonelle og tekniske spesifikasjoner for grensesnittene 

 Med hensyn til teknisk forenlighet er grensesnittene mellom delsystemet «telematikkprogrammer for 

persontrafikk» og de andre delsystemene slik som beskrevet i avsnittene nedenfor. 

4.3.1. Grensesnitt mot delsystemet «rullende materiell» 

Tabell 1 

Grensesnitt mot delsystemet «rullende materiell» 

Grensesnitt 
Henvisning til TSI-en for 

telematikkprogrammer for persontrafikk 

Henvisning til TSI-en for rullende 

materiell til konvensjonelle tog 

Visningsskjerm om bord 4.2.13 Håndtering av opplysninger 

som gis på kjøretøyområdet 

4.2.5 Kundeopplysninger 

(bevegelseshemmede 

personer) 

Automatisk meddelelse via 

høyttaler 

4.2.13 Håndtering av opplysninger 

som gis på kjøretøyområdet 

4.2.5 Kundeopplysninger 

(bevegelseshemmede 

personer) 

4.2.5.2 Personvarslingssystem 
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4.3.2. Grensesnitt mot delsystemet «Telematikkprogrammer for godstrafikk» 

Tabell 2 

Grensesnitt mot delsystemet «telematikkprogrammer for godstrafikk» 

Grensesnitt 

Henvisning til TSI-en for 

telematikkprogrammer  

for persontrafikk 

Henvisning til TSI-en for 

telematikkprogrammer for 

godstrafikk i jernbanesystemet for 

konvensjonelle tog 

Tog klart 4.2.14.1 Meldingen «Tog klart» 

for alle tog 

4.2.3.5 Meldingen «Tog klart» 

Varsel om beregnet ankomsttid 4.2.15.2 Meldingen «Varsel om 

beregnet ankomsttid» 

for alle tog 

4.2.4.2 Meldingen «Varsel om 

beregnet ankomsttid» 

Opplysninger om togtrafikk 4.2.15.1 Meldingen 

«Opplysninger om 

togtrafikk» for alle tog  

4.2.4.3 Opplysninger om 

togtrafikk 

Avbrutt togtrafikk til 

jernbaneforetaket 

4.2.16.2 Meldingen «Avbrutt 

togtrafikk» for alle tog 

4.2.5.2 Avbrutt togtrafikk 

Håndtering av kortsiktige 

ruteplanopplysninger 

4.2.17  Håndtering av 

kortsiktige ruteplan-

opplysninger for tog 

4.2.2  Søknad om ruteleie 

Felles grensesnitt 4.2.21.7 Felles grensesnitt for 

kommunikasjon mellom 

jernbaneforetak og 

infrastrukturforvaltning 

4.2.14.7 Felles grensesnitt for 

kommunikasjon mellom 

jernbaneforetak og 

infrastrukturforvaltning 

Sentralt datalager 4.2.21.6 Sentralt datalager 4.2.14.6 Sentralt datalager 

Referansedata 4.2.19.1 Referansedata 4.2.12.1 Referansedata 

4.4. Driftsregler 

 På bakgrunn av de grunnleggende kravene i kapittel 3 gjelder følgende driftsregler for det delsystemet som 

omfattes av denne TSI-en: 

4.4.1. Datakvalitet 

 For å sikre datakvaliteten er avsenderen av enhver TSI-melding ansvarlig for at innholdet i meldingen er 

korrekt på det tidspunkt meldingen sendes. Dersom kildedataene stammer fra de databasene som utgjør en 

del av TSI-en, skal dataene i de nevnte databasene benyttes som grunnlag for å kvalitetssikre dataene. 

 Dersom kildedataene ikke stammer fra de databasene som utgjør en del av denne TSI-en, skal avsenderen av 

meldingen kvalitetssikre dataene ved hjelp av egne ressurser. 

 Kvalitetssikringen av dataene skal omfatte sammenligning av dataene med data fra databaser som utgjør en 

del av denne TSI-en, som beskrevet ovenfor, pluss eventuelt logiske kontroller for å sikre at data og 

meldinger oversendes i rett tid og kontinuerlig. 

 Dataene er av høy kvalitet dersom de egner seg for den bruken de er ment for, som betyr at de: 

– er korrekte: tilgjengelige, nøyaktige, aktuelle, fullstendige, forenlige med andre kilder osv., og 

– har de ønskede egenskapene: relevante, omfattende, tilstrekkelig detaljerte, enkle å lese, enkle å tolke osv. 

 De viktigste kjennetegnene på datakvalitet er: 

– nøyaktighet, 

– fullstendighet, 

– forenlighet, 

– aktualitet.
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N ø y a k t i g h e t  

 Opplysningene (dataene) som kreves, skal være samlet inn på en så økonomisk måte som mulig. Dette er 

mulig bare dersom primærdataene, om mulig, registreres bare én enkelt gang. Primærdataene bør derfor 

legges inn i systemet så nært opptil kilden som mulig, slik at de kan integreres fullstendig i all senere 

behandling. 

 F u l l s t e n d i g h e t  

 Før meldingene sendes skal meldingenes fullstendighet og syntaks kontrolleres mot metadataene. Dermed 

unngås også unødvendig datatrafikk på nettet. 

 Alle inngående meldinger skal også kontrolleres mot metadataene med tanke på fullstendighet. 

 F o r e n l i g h e t  

 Forretningsregler skal innføres for å sikre forenlighet. Dobbeltregistreringer bør unngås og eieren av dataene 

bør identifiseres på en entydig måte. 

 Gjennomføringen av de nevnte forretningsreglene avhenger av hvor sammensatt de er. For enkle regler er 

det tilstrekkelig med databaseskranker og utløsere. I forbindelse med mer kompliserte regler, som krever 

data fra flere tabeller, skal det foretas en validering for å kontrollere at dataversjonen er forenlig før 

grensesnittdata genereres og den nye dataversjonen tas i bruk. Det skal sikres at de overførte dataene er 

validert mot de fastsatte forretningsreglene. 

 A k t u a l i t e t  

 Det er viktig at opplysninger gis i rett tid. Dersom data lagres eller en melding sendes som en direkte følge 

av en hendelse i IT-systemet, er aktualitet ikke noe problem, forutsatt at systemet er utformet i henhold til 

forretningsprosessene. I de fleste tilfeller sendes imidlertid meldingen på initiativ fra en operatør, eller er i 

det minste avhengig av ytterligere inndata fra en operatør. For å oppfylle kravene til aktualitet skal dataene 

ajourføres så raskt som mulig, også for å garantere at det faktiske datainnholdet i meldingene fortsatt er 

aktuelt når systemet sender ut disse meldingene automatisk. 

 Svartiden for forespørsler skal behandles for de forskjellige programmene og brukertypene innenfor de 

detaljerte IT-spesifikasjonene. Alle data skal ajourføres og utveksles så raskt som mulig. 

 M å l i n g  a v  d a t a k v a l i t e t  

 De detaljerte IT-spesifikasjonene skal inneholde hensiktsmessige prosentverdier for: 

– fullstendigheten av data (prosent av datafeltene som har utfylte verdier) og dataenes forenlighet (prosent 

av samsvarende data i tabeller/filer/poster), 

– dataenes aktualitet (prosent av dataene som er tilgjengelige innenfor en angitt tidsramme), 

– nøyaktigheten (prosent av lagrede verdier som er korrekte sammenlignet med faktisk verdi). 

4.4.2. Drift av det sentrale datalageret 

 Det sentrale datalagerets funksjoner er beskrevet i kapittel 4.2.14.6 (Sentralt datalager). Den enheten som er 

ansvarlig for driften av det sentrale datalageret, skal også ha ansvaret for å ajourføre og kvalitetssikre 

metadataene og katalogen samt for å administrere tilgangskontrollen. Kvaliteten på metadataene med hensyn 

til fullstendighet, forenlighet, aktualitet og nøyaktighet skal sikre at de virker tilfredsstillende for denne TSI-

ens formål. 

4.5. Vedlikeholdsregler 

 På bakgrunn av de grunnleggende kravene i kapittel 3 gjelder følgende vedlikeholdsregler for det 

delsystemet som omfattes av denne TSI-en: 

 Transporttjenestens kvalitet skal garanteres, selv om dataene ble ødelagt eller databehandlingsutstyret helt 

eller delvis skulle bryte sammen. Det anbefales derfor å installere doble systemer eller datamaskiner med en 

særlig høy grad av pålitelighet som sikrer uavbrutt drift under vedlikehold.  
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 Vedlikeholdsaspektene ved de ulike databasene er omtalt i nr. 4.2.19.2 «Tilleggskrav til databasene» (nr. 10 

og 21). 

4.6. Faglige kvalifikasjoner 

 I forbindelse med drift og vedlikehold av delsystemet samt gjennomføring av TSI-en kreves det at personalet 

har følgende faglige kvalifikasjoner: 

 Det er ikke nødvendig å innføre et helt nytt system, i form av ny maskin- og programvare og nytt personale, 

for å gjennomføre denne TSI-en. Oppnåelse av kravene i TSI-en resulterer bare i de endringene, 

opprustingene eller funksjonelle utvidelsene av driften som det eksisterende personalet allerede har foretatt. 

Derfor er det ingen krav utover eksisterende nasjonale og europeiske regler når det gjelder faglige 

kvalifikasjoner. 

 Dersom det er nødvendig med tilleggsopplæring av personalet, bør opplæringen ikke bare bestå i å vise 

hvordan utstyret brukes. Den enkelte ansatte skal også kjenne og forstå sin særlige rolle innenfor den 

samlede transportprosessen. Personalet må særlig være oppmerksom på kravet om å holde et vedvarende 

høyt kvalitetsnivå på arbeidet, ettersom dette er avgjørende for påliteligheten til de opplysningene som skal 

behandles på et senere tidspunkt. 

 De faglige kvalifikasjonene som kreves i forbindelse med sammensetning og drift av tog, er fastsatt i TSI-en 

for drift og trafikkstyring. 

4.7. Helse- og sikkerhetsvilkår 

 Personalet skal oppfylle følgende helse- og sikkerhetsvilkår i forbindelse med drift og vedlikehold av det 

aktuelle delsystemet og i forbindelse med gjennomføring av TSI-en: 

 Det er ingen krav utover eksisterende nasjonale regler og unionsregler for helse og sikkerhet. 

4.8. Register over godkjente kjøretøytyper og infrastrukturregister  

 I artikkel 34 nr. 1 i direktiv 2008/57/EF er det fastsatt at «Byrået skal innføre og vedlikeholde et register over 

kjøretøytyper som medlemsstatene har gitt tillatelse til ibruktaking på Fellesskapets jernbanenett». I artikkel 

35 nr. 1 i direktiv 2008/57/EF er det fastsatt at «hver medlemsstat skal sikre at det blir offentliggjort og 

ajourført et infrastrukturregister». 

 Som følge av den årlige ajourføringen og offentliggjøringen av disse registrene, kan de ikke brukes av 

delsystemet «Telematikkprogrammer for persontrafikk». Derfor har denne TSI-en ikke noe å gjøre med disse 

registrene. 

5.  SAMTRAFIKKOMPONENTER 

5.1. Definisjon 

 Med «samtrafikkomponenter» menes i samsvar med artikkel 2 bokstav f) i direktiv 2008/57/EF enhver 

enkeltstående komponent, gruppe av komponenter, underenhet eller fullstendig enhet av utstyr som inngår i 

eller er bestemt til å inngå i et delsystem, og som samtrafikkevnen til jernbanesystemet direkte eller indirekte 

er avhengig av. Begrepet «komponent» omfatter både materielle og immaterielle produkter, som 

programvare. 

5.2. Liste over komponenter 

 Samtrafikkomponentene omfattes av de relevante bestemmelsene i direktiv 2008/57/EF. 

 Ingen samtrafikkomponenter er fastsatt for delsystemet «Telematikkprogrammer for persontrafikk». 

 For å oppfylle kravene i denne TSI-en er det tilstrekkelig med standard IT-utstyr, som ikke må ha særlige 

egenskaper med hensyn til samtrafikkevne i jernbanesammenheng. Dette gjelder for både 

maskinvarekomponenter og standardprogramvare, som operativsystem og databaser. Programvaren er 

individuell for hver bruker og kan tilpasses og forbedres i henhold til individuelle faktiske funksjoner og 

behov. Forslaget til «arkitektur for programintegrering» forutsetter at programmene ikke bygger på den 

samme interne informasjonsmodellen. Programintegrering defineres som en prosess for å få 

programsystemer som er utviklet uavhengig av hverandre, til å virke sammen.  
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5.3. Komponentenes ytelse og spesifikasjoner 

 Se nr. 5.2, ikke relevant for TSI-en for telematikkprogrammer for persontrafikk. 

6. SAMSVARSVURDERING OG/ELLER VURDERING AV BRUKSEGNETHET FOR KOMPONENTENE 

SAMT VERIFISERING AV DELSYSTEMET 

6.1. Samtrafikkomponenter 

6.1.1. Framgangsmåter for vurdering 

 Ikke relevant for TSI-en for telematikkprogrammer for persontrafikk. 

6.1.2. Modul 

 Ikke relevant for TSI-en for telematikkprogrammer for persontrafikk. 

6.2. Delsystemet «Telematikkprogrammer for persontrafikk» 

 I henhold til vedlegg II til direktiv 2008/57/EF deles delsystemene inn i strukturbetingede og 

funksjonsbetingede områder. Samsvarsvurdering er obligatorisk for TSI-er på det strukturbetingede området. 

Delsystemet «Telematikkprogrammer for persontrafikk» tilhører det funksjonsbetingede området, og i denne 

TSI-en er det ikke fastsatt noen moduler for samsvarsvurdering. 

7.  GJENNOMFØRING 

7.1. Innledning 

 Denne TSI-en gjelder delsystemet «Telematikkprogrammer for persontrafikk». Dette delsystemet er 

funksjonelt i henhold til vedlegg II til direktiv 2008/57/EF. Anvendelsen av denne TSI-en er derfor ikke 

avhengig av begrepet nytt, fornyet eller opprustet delsystem, slik det er vanlig for TSI-er som gjelder 

strukturelle delsystemer, unntatt når det er angitt i TSI-en. 

 TSI-en vil bli gjennomført i faser: 

– fase 1: detaljerte IT-spesifikasjoner, styringsmåter og hovedplan, 

– fase 2: utvikling, 

– fase 3: innføring. 

7.2. Fase 1 — detaljerte IT-spesifikasjoner, styringsmåter og hovedplan 

 Fase 1 har tre mål: 

1. Definere datautvekslingssystemet (heretter kalt «systemet»), som består av felles komponenter og av 

sammenkoplingen av informasjons- og kommunikasjonssystemer hos berørte parter som er i stand til å 

oppfylle kravene i denne forordning. 

2. Bekrefte et slikt system med hensyn til teknisk og økonomisk gjennomførbarhet. 

3. Utarbeide en plan for de tiltakene som anses nødvendige for å gjennomføre systemet, herunder 

hensiktsmessige milepæler, slik at Kommisjonen, Det europeiske jernbanebyrå, medlemsstatene og de 

berørte partene kan kontrollere framdriften i gjennomføringen av det. 

7.2.1. Styringsmåter for prosjektet i fase 1 

 Kommisjonen skal senest én måned etter at denne forordningen er kunngjort i Den europeiske unions 

tidende, etablere en styringskomité som skal bestå av: 

– jernbanesektorens representative organer på europeisk plan, som definert i artikkel 3 nr. 2 i forordning 

(EF) nr. 881/2004 (representative organer i jernbanesektoren),  
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– en representant for billettutstederne, 

– en representant for europeiske passasjerer, 

– Det europeiske jernbanebyrå, og 

– Kommisjonen. 

 Denne styringskomiteen skal ledes i fellesskap av a) Kommisjonen og b) en person nominert av 

jernbanesektorens representative organer. Kommisjonen skal med hjelp av medlemmene av 

styringskomiteen lage et utkast til forretningsorden for denne styringskomiteen, som styringskomiteen skal 

være enig om. Beslutningene som treffes skal være åpne, og skal ledsages av en god teknisk og økonomisk 

begrunnelse. 

 Medlemmene av styringskomiteen kan foreslå for styringskomiteen at andre organisasjoner får delta som 

observatører, dersom det er gode tekniske og organisasjonsmessige grunner for å gjøre dette. 

7.2.2. Roller og ansvar 

7.2.2.1. B e r ø r t e  p a r t e r  

1.  En prosjektgruppe nedsatt av jernbanesektorens representative organer og som omfatter en representant for 

billettutstederne, skal utarbeide de detaljerte IT-spesifikasjonene, styringsmåtene og hovedplanen på 

grunnlag av et arbeidsprogram som skal godkjennes av styringskomiteen. 

2.  Prosjektgruppen skal etablere de nødvendige arbeidsgruppene ved å bringe sammen sakkunnskap fra Det 

europeiske jernbanebyrå, jernbaneforetakene, infrastrukturforvaltningene, stasjonsforvalterne, 

arbeidstakerrepresentanter for billettutstederne og representanter for passasjerene. 

3.  Prosjektgruppen skal drive hele prosjektet på en åpen måte, og alle referater, dokumenter og resultater fra 

prosjektgruppen og dens arbeidsgrupper skal i sin helhet gjøres permanent tilgjengelig for Kommisjonen 

og Det europeiske jernbanebyrå. 

4.  Prosjektgruppen skal sende månedlige framdriftsrapporter til styringskomiteen og skal fullt ut ta hensyn til 

sistnevntes beslutninger. Struktur og innhold i framdriftsrapporten skal godkjennes av styringskomiteen i 

oppstartsmøtet. 

5.  Prosjektgruppen skal gi opplysninger til jernbaneforetak, infrastrukturforvaltninger, stasjonsforvaltere, 

billettutstedere og representanter for passasjerene og skal rådspørre disse. Den skal ta særlig hensyn til 

små jernbaneforetak og jernbaneforetak som ikke er medlemmer av jernbanesektorens representative 

organer, og skal holde dem underrettet og rådspørre dem. 

6.  Jernbaneforetak, infrastrukturforvaltninger, stasjonsforvaltere, billettutstedere og passasjerrepresentanter 

skal støtte prosjektet ved å gi opplysninger og funksjonell og teknisk sakkunnskap dersom og når 

prosjektgruppen ber om det. 

7.2.2.2. D e t  e u r o p e i s k e  j e r n b a n e b y r å  

1.  Det europeiske jernbanebyrå skal overvåke og vurdere utarbeidingen av de detaljerte IT-spesifikasjonene, 

styringsmåtene og hovedplanen med sikte på å bestemme om de målene som er nevnt, er nådd. 

2.  Det europeiske jernbanebyrå skal sende Kommisjonen en anbefaling om de detaljerte IT-spesifikasjonene, 

styringsmåtene og hovedplanen. 

7.2.2.3. K o m m i s j o n e n  

1.  Kommisjonen skal for prosjektgruppen utarbeide en liste over organer som skal delta i prosjektet.  
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2.  Når den mottar de detaljerte IT-spesifikasjonene, styringsmåtene og hovedplanen, skal Kommisjonen 

vurdere dem på grunnlag av anbefalingen fra Det europeiske jernbanebyrå og i lys av denne vurderingen 

treffe de nødvendige tiltak for å endre den gjeldende TSI-en. 

3.  Kommisjonen skal underrette medlemsstatene gjennom komiteen nedsatt ved artikkel 29 nr. 1 i 

direktiv 2008/57/EF. 

7.2.3. Resultater 

 De detaljerte IT-spesifikasjonene skal inneholde en beskrivelse av systemet samt en klar og utvetydig 

angivelse av hvordan systemet oppfyller kravene i TSI-en for telematikkprogrammer for persontrafikk. 

Utarbeiding av en slik plan krever en systematisk analyse av de relevante tekniske, driftsmessige, 

økonomiske og institusjonelle spørsmålene som ligger til grunn for prosessen med å gjennomføre TSI-en for 

telematikkprogrammer for persontrafikk. Resultatene skal derfor omfatte, men ikke være begrenset til: 

1. Funksjonelle, tekniske og ytelsesbetingede spesifikasjoner, tilhørende data, grensesnittkrav, sikkerhets- 

og kvalitetskrav. 

2. Skisse av den globale systemarkitekturen. Den skal beskrive hvordan de nødvendige komponentene 

griper inn i hverandre og passer sammen. Dette skal være basert på en analyse av de 

systemkonfigurasjonene som eksisterende IT-systemer kan integreres med, samtidig som systemene 

oppfyller kravene til funksjonalitet og ytelse. 

Hovedplanen skal inneholde følgende: 

1. Identifisering av de typene virksomhet som er nødvendige for å gjennomføre systemet. 

2. En overgangsplan som omfatter et sett med faser som via kontrollerbare og konkrete delresultater fører 

fram til selve systemet fra de berørte partenes eksisterende informasjons- og kommunikasjonssystemer. 

3. En detaljert plan for milepæler. 

4. En risikovurdering av de avgjørende fasene i hovedplanen. 

5. En vurdering av de samlede levetidskostnadene (LCC) knyttet til innføring og drift av systemet samt en 

tilhørende investeringsplan og en relevant nytte- og kostnadsanalyse. 

 Styringsmåtene skal omfatte identifisering av hensiktsmessige styringsstrukturer, -metoder og  

-framgangsmåter for å støtte utvikling og validering og etterfølgende innføring av systemet samt daglig drift 

og forvaltning av systemet gjennom dets levetid (herunder løsing av konflikter mellom de berørte partene i 

henhold til bestemmelsene i denne TSI-en). 

7.2.4. Milepæler 

1. Et oppstartsmøte mellom prosjektgruppen og styringskomiteen skal finne sted senest to måneder etter at 

denne forordning er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

a) På oppstartsmøtet skal prosjektgruppen legge fram en prosjektbeskrivelse og et arbeidsprogram for 

prosjektet med en tidsplan. I prosjektbeskrivelsen skal det forklares hvordan oppgavene, 

prosjektorganisasjonen, rollene, ansvarsområdene og prosjektmetoden skal forstås, herunder 

prosessen med å rådspørre og underrette alle berørte parter. 

b) På oppstartsmøtet vil innholdet og detaljnivået i den foreløpige rapporten og i den månedlige 

framdriftsrapporten nevnt i nr. 7.2.2.1, bli diskutert og avtalt mellom prosjektgruppen og 

styringskomiteen.  
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2. Prosjektgruppen skal oversende den foreløpige rapporten til styringskomiteen senest fem måneder etter 

oppstartsmøtet. 

3. Resultatene skal oversendes Kommisjonen og Det europeiske jernbanebyrå senest ti måneder etter 

oppstartsmøtet. 

4. Det europeiske jernbanebyrå skal gi en anbefaling om de resultatene som er oversendt, til Kommisjonen 

senest to måneder etter at det mottok dem. 

7.3. Fase 2 — Utvikling 

 Alle berørte aktører skal utvikle systemet når denne TSI-en er endret. 

7.4. Fase 3 — Innføring 

 Alle berørte aktører skal innføre systemet når denne TSI-en er endret. 

7.5. Endringsstyring 

7.5.1. Prosess for endringsstyring 

 Framgangsmåtene for endringsstyring skal utformes slik at de sikrer at det utføres en grundig nytte- og 

kostnadsanalyse ved endring, og at endringene gjennomføres på en kontrollert måte. Disse framgangsmåtene 

skal defineres, innføres, støttes og ledes av Det europeiske jernbanebyrå og skal omfatte: 

– identifisering av de tekniske begrensningene som ligger til grunn for endringen, 

– en angivelse av hvem som tar ansvaret for framgangsmåtene for gjennomføring av endringen, 

– en framgangsmåte for å vurdere de endringene som skal gjennomføres, 

– en strategi for endringsstyring, utgaver, overgang og gjennomføring, 

– fastsettelse av hvem som er ansvarlig for å forvalte de detaljerte spesifikasjonene samt for kvalitetssikring 

og konfigurasjonsstyring av dem. 

 Tilsynsutvalget for endringer (Change Control Board – CCB) skal bestå av Det europeiske jernbanebyrå, 

jernbanesektorens representative organer, et representativt organ for billettutstederne, et representativt organ 

for passasjerene samt av medlemsstatene. En slik deltaking fra partene skal sikre at de endringene som skal 

gjennomføres, settes i perspektiv, og at det gjøre en overordnet vurdering av virkningene. CCB skal til slutt 

bli underlagt Det europeiske jernbanebyrås kontroll. 

7.5.2. Særlig prosess for endringsstyring for tekniske dokumenter som offentliggjøres av Det europeiske 

jernbanebyrå 

 Tekniske dokumenter nevnt i kapittel 4 i denne TSI-en (unntatt de standardene som er knyttet til åpne 

punkter) og oppført i vedlegg III til denne forordning, er tekniske dokumenter som offentliggjøres av Det 

europeiske jernbanebyrå i henhold til artikkel 5 nr. 8 i direktiv 2008/57/EF. 

 Endringsstyringen av disse tekniske dokumentene skal fastsettes av Det europeiske jernbanebyrå i samsvar 

med følgende kriterier: 

1. De endringsanmodningene som berører de tekniske dokumentene, sendes enten gjennom de nasjonale 

sikkerhetsmyndighetene, eller gjennom jernbanesektorens representative organer på europeisk plan, som 

definert i artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 881/2004, eller billettutstedernes representant, eller 

gjennom det organet som opprinnelig utarbeidet de spesifikasjonene som var forløperne til de tekniske 

dokumentene. 

2. Det europeiske jernbanebyrå skal samle inn og lagre endringsanmodningene. 
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3. Det europeiske jernbanebyrå skal framlegge endringsanmodningene for Byråets egen arbeidsgruppe, som 

vil vurdere dem og utarbeide et forslag, eventuelt ledsaget av en økonomisk vurdering. 

4. Deretter skal Det europeiske jernbanebyrå framlegge endringsanmodningen og det tilhørende forslaget 

for tilsynsutvalget for endringer, som beslutter hvorvidt endringsanmodningen skal valideres eller 

utsettes. 

5. Dersom endringsanmodningen ikke valideres, skal Det europeiske jernbanebyrå sende anmoderen enten 

en begrunnelse for avslaget eller be om tilleggsopplysninger om utkastet til endringsanmodning. 

6. Dersom endringsanmodningen valideres, skal det tekniske dokumentet endres. 

7. Før det endrede tekniske dokumentet offentliggjøres, skal det oversendes Kommisjonen sammen med 

endringsanmodningen og den økonomiske vurderingen. 

8. Kommisjonen vil holde medlemsstatene underrettet gjennom komiteen nedsatt ved artikkel 29 nr. 1 i 

direktiv 2008/57/EF. 

9. Den nye utgaven av det tekniske dokumentet og den validerte endringsanmodningen skal gjøres 

tilgjengelig på Det europeiske jernbanebyrås nettsted. 

 Dersom endringsstyringen berører elementer som er i allmenn bruk innenfor TSI-en for 

telematikkprogrammer for godstrafikk, skal endringene gjennomføres slik at de blir liggende så nært opptil 

den gjennomførte TSI-en for telematikkprogrammer for godstrafikk som mulig, for å oppnå optimale 

synergivirkninger. 

7.6. Særtilfeller 

7.6.1. Innledning 

 Følgende særlige bestemmelser er tillatt i særtilfellene nevnt nedenfor: 

a) «P»-tilfeller: permanente tilfeller, 

b) «T»-tilfeller: midlertidige tilfeller, der det anbefales at målsystemet oppnås innen 2020 (et mål fastsatt i 

europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1692/96/EF av 23. juli 1996 om fellesskapsretningslinjer for 

utviklingen av et transeuropeisk transportnett(1), endret ved vedtak nr. 884/2004/EF(2). 

7.6.2. Liste over særtilfeller 

 Det er ikke angitt noen særtilfeller for denne TSI-en. 

8.  ORDLISTE 

 Definisjonene i denne ordlisten viser til bruken av termene i denne TSI-en. 

Term Beskrivelse 

Tilgangspart Enten: 

et jernbaneforetak med lisens, eller, dersom den enkelte medlemsstaten tillater det, en 

annen part som søker om å anskaffe et ruteleie i ruteplanen, for å drive kommersiell 

eller allmennyttig jernbanetrafikk på den aktuelle medlemsstatens territorium. 

Eksempler på slike godkjente parter kan være offentlige myndigheter eller andre parter 

med en tilgangskontrakt, 

eller: 

en internasjonal gruppe av slike parter, også kjent som en søkergruppe eller en 

tilgangspartgruppe. 

  

(1)  EFT L 228 av 9.9.1996, s. 1. 

(2)  EUT L 167 av 30.4.2004, s. 1. 
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Term Beskrivelse 

ACID Forkortelse for Atomicity, Consistency, Isolation, Durability (udelelighet, forenlighet, 

isolasjon, bestandighet). 

Disse fire grunnleggende egenskapene er felles for enhver transaksjon: 

Udelelighet. I en transaksjon som inneholder to eller flere enkeltopplysninger, skal 

enten alle eller ingen av dem behandles. 

Konsistens: En transaksjon skaper enten en ny og gyldig status for dataene eller, 

dersom det oppstår en feil, tilbakestiller alle dataene til den tilstanden de hadde før 

transaksjonen startet. 

Isolasjon: En transaksjon som er i gang, og som ennå ikke er avsluttet, må holdes 

isolert fra alle andre transaksjoner. 

Bestandighet: Overførte data lagres av systemet på en slik måte at dataene, selv om det 

oppstår en feil og systemet må startes på nytt, er tilgjengelige i sin korrekte tilstand. 

ACID-begrepet er beskrevet i ISO/IEC 10026-1:1992 Del 4. Hver av disse 

egenskapene kan måles mot en standardverdi. Generelt utpekes imidlertid en 

transaksjonsforvalter eller -overvåker til å gjennomføre ACID-prinsippet. En måte å 

oppnå ACID på i et distribuert system er å benytte en tofasebehandling (two-phase 

commit – 2PC), som sikrer at alle berørte parter fullfører transaksjonen, eller at ingen 

gjør det og transaksjonen tilbakeføres. 

Ankomstdato og  

-klokkeslett, faktisk 

Den faktiske datoen (og det faktiske klokkeslettet) for et transportmiddels ankomst. 

Ankomstdato og  

-klokkeslett, 

beregnet 

Datoen (og klokkeslettet) for et transportmiddels ankomst basert på gjeldende varsel. 

Ankomstdato 

og -klokkeslett, 

planlagt 

Datoen (og klokkeslettet) for et transportmiddels ankomst ifølge ruteplanen. 

Forsinkelse ved 

ankomst, forventet 

Tidsforskjellen mellom beregnet og planlagt ankomstdato og -klokkeslett 

Forsinkelse ved 

ankomst, faktisk 

Tidsforskjellen mellom faktisk og planlagt ankomstdato og -klokkeslett 

Etter eget valg At jernbaneforetaket kan treffe en beslutning på grunnlag av sin erfaring og sine behov 

Tildelende system Et elektronisk system som inneholder en katalog over transporttjenester som en 

tilbyder av transporttjenester tillater distributører å utstede reisedokumenter for. 

Tildeler Et selskap som administrerer et tildelende system. Kan være en transportør. 

Godkjent offentlig 

organ 

En offentlig myndighet som har en lovfestet plikt eller rett til å gi offentligheten 

reiseopplysninger. Termen viser også til den offentlige myndigheten som er ansvarlig 

for håndheving av forordning (EF) nr. 1371/2007, i samsvar med forordningens 

artikkel 30 nr. 1. 

Tilgjengelighet Opplysninger (transporttjenester, tilbudstyper, takster, andre tjenester) som en passasjer 

faktisk kan innhente på et gitt tidspunkt for et bestemt tog. Må ikke forveksles med 

tilbud, som angir at en (transporttjeneste, tilbudstype, takst, annen tjeneste) tilbys under 

førstegangsplanleggingen, men kan bli utsolgt, og derfor ikke kan innhentes av en 

passasjer på et gitt tidspunkt for et bestemt tog. 

Grunnleggende 

parameter 

Ethvert forskriftsmessig, teknisk eller driftsmessig vilkår som er av avgjørende 

betydning for samtrafikkevnen, og som krever en beslutning etter framgangsmåten 

fastsatt i artikkel 21 nr. 2 før det felles representative organ kan utarbeide utkast til 

TSI-er. 

Bestilling (salg) Salg av en billett med eller uten en plassreservasjon. 

Transportør Det jernbaneforetaket som passasjeren har inngått transportavtale med, eller en rekke 

etterfølgende jernbaneforetak som er ansvarlige i henhold til en slik avtale. 
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Medtransportør En transportør som gjennom en samarbeidsavtale er knyttet til én eller flere andre 

transportører i forbindelse med gjennomføring av en transporttjeneste. 

Enetransportør En transportør som driver en transporttjeneste uavhengig av andre transportører. 

Kanal Den metoden (f.eks. billettautomater, medier om bord på toget, offentlige nettjenester, 

fjernsalg, billettsalg via mobile enheter) som et jernbaneforetak benytter for å tilby en 

tjeneste (informasjon, salg og tilbakebetaling av billetter, svar på klager osv.) til 

passasjerene. 

Passasjervogn-ID Entydig identifikasjonsnummer for en passasjervogn. 

Kommisjonen Europakommisjonen. 

COTS-produkt Forkortelse for Commercial Off-The-Shelf-produkt (kommersielt standardprodukt). 

Hyllevare. 

Kunde En person som har til hensikt å kjøpe, kjøper eller har kjøpt et jernbaneprodukt til seg 

selv eller én eller flere andre personer. Kan derfor være en annen person enn passasjer 

(se passasjer). 

Dekryptering Konvertering av krypterte data tilbake til opprinnelige form. 

Forsinkelse Forskjellen mellom det tidspunktet passasjeren skulle ankomme i henhold til 

offentliggjort ruteplan og vedkommendes faktiske eller forventede ankomst. 

Avvik Driftsmessig avvik (+/-) i forhold til den bestilte rutetiden. 

Avgangsdato og  

-klokkeslett, faktisk 

Den faktiske datoen (og det faktiske klokkeslettet) for et transportmiddels avgang. 

Avgangsdato og  

-klokkeslett, 

beregnet 

Datoen (og klokkeslettet) for et transportmiddels avgang basert på gjeldende varsel. 

Avgangsdato og  

-klokkeslett, 

planlagt 

Datoen (og klokkeslettet) for et transportmiddels avgang i følge ruteplanen. 

Direktiv 

2008/57/EF 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF av 17. juni 2008 om samtrafikkevnen i 

Fellesskapets jernbanesystem. 

Forsinkelse ved 

avgang, faktisk 

Tidsforskjellen mellom faktisk og planlagt avgangsdato og -klokkeslett. 

Forsinkelse ved 

avgang, forventet 

Tidsforskjellen mellom avgangsdatoen og -klokkeslettet og forventet avgangsdato 

og -klokkeslett. 

Skjerm Enhver dynamisk skjerminnretning, enten på stasjonene eller i eller utenfor togene, 

med det formål å gi passasjerene informasjon. 

Distributør Et foretak som gir utstedere rettslig handleevne og teknisk kapasitet, slik at de kan 

selge jernbaneprodukter eller tilby nettjenester til kundene for kjøp av 

jernbaneprodukter. Distributøren kan dessuten tilby tjenester til utstederne ved å 

sammenstille start- og bestemmelsessteder som betjenes av ulike transportører, til 

fullstendige reiser i henhold til den reisendes krav. Distributøren kan være en 

transportør. 

Innenlandsreise En passasjerreise med jernbane der en passasjer ikke krysser en grense til en 

medlemsstat. 

Innenlands 

persontransport 

med jernbane 

Persontransport med jernbane som ikke krysser grensen til en medlemsstat. 

Kryptering Koding av data. 

ERA Forkortelse for European Railway Agency. Se Det europeiske jernbanebyrå. 
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Grunnleggende 

krav 

Alle vilkår fastsatt i vedlegg III til direktiv 2008/57/EF som det transeuropeiske 

jernbanesystem, med delsystemer og samtrafikkomponenter, herunder grensesnitt, skal 

oppfylle. 

ETA Forkortelse for Estimated Time of Arrival. Beregnet ankomsttid (for toget på 

stasjonen). 

ETH Forkortelse for Estimated Time of Handover. Beregnet tidspunkt for overlevering (av et 

tog fra en infrastrukturforvaltning til en annen). 

ETI Forkortelse for Estimated Time of Interchange. Beregnet overgangstidspunkt (for toget 

fra et jernbaneforetak til et annet). 

Det europeiske 

jernbanebyrå 

(European Railway 

Agency) 

Det byrået som ble opprettet i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 881/2004/EF av 29. april 2004 om opprettelse av et europeisk jernbanebyrå. 

Pris Et beløp som skal betales for transport eller en tilhørende tjeneste. 

Varsel Beste beregning av en hendelse (f.eks. tidspunktet for et togs ankomst, avgang eller 

passering). 

Varselpunkt Et målpunkt som varselet utarbeides for. Det kan dreie seg om ankomst, avgang, 

passering eller overlevering. 

Utenlands 

persontransport 

med jernbane 

Persontransport med jernbane i et annet land enn det landet passasjeren kjøpte den i. 

Utenlandssalg Salg av en togbillett utført av en utsteder som ikke er (en av) transportøren(e) som er 

ansvarlig for togdriften der hvor billetten vil bli brukt. Utstederen befinner seg i en 

annen stat enn transportøren(e). 

FTP Forkortelse for File Transfer Protocol. 

En protokoll for overføring av filer mellom databehandlingssystemer i TCP/IP-nettet. 

Oppfyllelse Prosessen som fører til at produktet leveres til kunden etter at det er kjøpt. 

Generelle 

transportvilkår 

Transportørens vilkår i form av generelle vilkår eller takster som har rettslig gyldighet i 

hver medlemsstat, og som ved inngåelse av transportavtalen er blitt en integrert del av 

den. 

Globalpristog Et tog som en passasjer kan gå om bord i bare dersom vedkommende har kjøpt en 

globalprisbillett. 

Overleveringspunkt Det stedet der ansvaret går over fra en infrastrukturforvaltning til en annen. 

HTTP Forkortelse for Hypertext Transfer Protocol. 

Klient/tjener-protokoll som brukes til å kommunisere med tjenere på Internett. 

IM Forkortelse for Infrastructure Management, infrastrukturforvaltning. Ethvert organ 

eller foretak som er særlig ansvarlig for å opprette og vedlikeholde 

jernbaneinfrastrukturen. Dette kan også omfatte forvaltning av kontroll- og 

sikkerhetssystemene for infrastrukturen. Infrastrukturforvaltningens funksjoner på en 

jernbanekorridor eller en del av en jernbanekorridor kan tildeles til andre organer eller 

foretak. 

Infrastruktur-

forvaltning (IM) 

Se IM. 

Billett med 

integrert 

plassreservasjon – 

IRT 

IRT = Integrated Reservation Ticket. En type togbillett som er gyldig bare på et 

bestemt tog på en bestemt dato og et bestemt klokkeslett. En IRT-billett kan selges bare 

ved hjelp av en nettbasert transaksjon mellom salgsterminalen og det tildelingssystemet 

der det aktuelle toget er registrert. 
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Overgang mellom 

transportører 

Overføring av kontrollen fra et jernbaneforetak til et annet av praktiske årsaker knyttet 

til drift, sikkerhet og ansvar. Eksempler: 

– etterfølgende jernbaneforetak, 

– tog med utførende transportører, 

– overføring av opplysninger mellom forskjellige jernbaneforetak. 

Overgangspunkt Det stedet der kontrollen med toget overføres fra et jernbaneforetak til et annet. 

Med hensyn til togets kjøring innebærer det at toget overføres fra et jernbaneforetak til 

et annet, som nå eier ruteleiet for den neste delstrekningen. 

Mellomliggende 

punkt 

Sted som angir utgangs- eller sluttpunktet for en delstrekning. Dette kan for eksempel 

være et overgangspunkt, et overleveringspunkt eller et håndteringspunkt. 

Internasjonal 

persontransport 

med jernbane 

Persontransport med jernbane som krysser grensen til minst én medlemsstat. 

Internasjonal reise En passasjerreise med jernbane som krysser grensen til minst én medlemsstat. 

Internasjonalt salg Salg av en jernbanebillett til en internasjonal reise. 

Samtrafikk-

komponent 

Enhver enkeltstående komponent, gruppe av komponenter, underenhet eller fullstendig 

enhet av utstyr som inngår i eller er bestemt til å inngå i et delsystem, og som 

samtrafikkevnen til det transeuropeiske jernbanesystem direkte eller indirekte er 

avhengig av. Begrepet «komponent» omfatter både materielle og immaterielle 

produkter, som programvare. 

IP Forkortelse for Internettprotokoll. 

Utsteder Et foretak som selger billetten og mottar betaling. Kan være en transportør og/eller en 

distributør. Utstederen er det foretaket som er angitt på billetten med sin kode, og 

eventuelt med sin logo. 

Rute Transporten av en passasjer (eller av flere passasjerer som reiser sammen) fra sted A til 

sted B 

Ruteplanlegger Et IT-system som er i stand til å foreslå ruteløsninger. 

En ruteløsning er et sett med én eller flere kommersielle transporttjenester som minst 

besvarer spørsmålet: «Hvordan kan jeg komme fra sted A til sted B på en gitt avgangs-

/ankomstdato og et gitt avgangs-/ankomsttidspunkt?» Spørsmålet kan inneholde mer 

kompliserte tilleggskriterier, som f.eks. «på den raskeste måten», «på den billigste 

måten», «uten togbytte» osv. Passasjeren kan lage ruteløsningene på egen hånd ved 

hjelp av ulike informasjonskilder, eller løsningen kan tilbys ham/henne av en 

ruteplanlegger. 

Innehaver Den personen som i egenskap av å være eier eller rettighetshaver utnytter et kjøretøy 

økonomisk som et transportmiddel på permanent grunnlag, og som er registrert som 

sådan i registeret over rullende materiell. 

Lok-ID Entydig identifikasjonsnummer for en skinnegående motorvogn. 

Gjøre tilgjengelig Offentliggjøring av opplysninger eller data, eventuelt med adgangskontroll. 

Oppføring på 

passasjerliste 

En oppfyllelsesmetode der kunden foretar sitt kjøp på forhånd (f.eks. hjemme), og bare 

mottar en bekreftelse, vanligvis med en referansekode. Det foretaket som gjennomfører 

denne typen salg, gir billettkontrollorganisasjonen en liste over alle passasjerer (med 

referansekoder) som har fått plass på det bestemte toget. Passasjeren tilkjennegir 

ganske enkelt overfor billettkontrollorganisasjonen sitt ønske om få plass på toget 

før/etter avgang. Billettkontrollorganisasjonen kontrollerer om passasjeren har tillatelse 

til å gå ombord i/bli på toget. 
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Markedspris Se Globalpris. 

Metadata Denne termen betyr ganske enkelt data om data. Den beskriver data, 

programvaretjenester og andre deler av et foretaks informasjonssystemer. Eksempler på 

typer av metadata er definisjoner av standarddata, posisjons- og ruteopplysninger samt 

synkroniseringsstyring for distribusjon av felles data. 

Meldte organer De organene som har ansvar for å foreta en samsvarsvurdering av 

samtrafikkomponentene eller en vurdering av deres bruksegnethet, eller for å vurdere 

framgangsmåten for EF-verifisering av delsystemene. 

NRT-tog Et tog som passasjerer som har kjøpt en NRT-billett, kan gå om bord i, ved 

internasjonalt salg eller utenlandssalg. 

NRT Forkortelse for «Non-integrated Reservation Tickets», billetter uten integrert 

plassreservasjon — Denne måten å selge togbilletter på er beregnet på internasjonalt 

salg eller utenlandssalg, der utstederen kan utstede billetten lokalt uten noen nettbasert 

transaksjon med et tildelende system. NRT-billetter er alltid åpne billetter, dvs. at 

transportavtalen er gyldig på alle NRT-tog som betjener strekningen angitt på billetten, 

innenfor en definert gyldighetstid. For å utstede en NRT-billett trenger utstederen en 

liste over start- og bestemmelsessteder og én eller flere pristabeller med tilhørende 

avstandssoner. Plassreservasjoner kan (og må i noen tilfeller) kjøpes sammen med 

billetten. 

Tilbud Se tilgjengelighet. 

Offisielt nettsted Selskapets offentlige nettsted, der forretningsopplysninger gjøres tilgjengelig for 

kunden. Nettstedet skal være maskinlesbart og i samsvar med retningslinjene for 

tilgang til nettinnhold. 

One Stop Shop – 

Ett 

saksbehandlings-

sted 

Internasjonalt partnerskap mellom jernbaneinfrastrukturforvaltninger, som er 

jernbanekundenes eneste kontaktpunkt for å: 

bestille angitte ruteleier i internasjonal godstrafikk, 

overvåke hele togets bevegelser, 

generelt også fakturere sportilgang på vegne av infrastrukturforvaltningene. 

Passasjer En person som har til hensikt å gjennomføre, gjennomfører eller har gjennomført en 

reise ved å bruke transporttjenestene og andre tjenester fra ett eller flere 

jernbaneforetak. 

Kan være en annen person enn kunden (se kunde). 

Ruteleie Den infrastrukturkapasiteten som trengs for å kjøre et tog mellom to steder over et gitt 

tidsrom (rute definert i tid og rom). 

Ruteleienummer Det definerte ruteleiets nummer. 

Betaling Verdioverføring fra en part (f.eks. en kunde) til en annen (f.eks. en distributør). 

Motytelse til en betaling er vanligvis levering av en transporttjeneste. 

Likenett En klasse av systemer og programmer som benytter distribuerte ressurser for å utføre 

en kritisk funksjon på en desentralisert måte. 

Bevegelseshemmet 

person 

Enhver person hvis bevegelighet ved bruk av transportmidler er nedsatt på grunn av en 

fysisk funksjonshemning (sensorisk eller motorisk, varig eller midlertidig), psykisk 

funksjonshemning eller svekkelse, eller på grunn av enhver annen funksjonshemning, 

eller som følge av alder, og hvis situasjon krever behørig oppmerksomhet og tilpasning 

av de tjenestene som er tilgjengelige for alle passasjerer, til vedkommendes særlige 

behov. 

Perrong Det området av en stasjon som benyttes til å stige av eller på toget. 

Primærdata Grunndata som tjener som referanseinndata for meldinger, eller som grunnlag for 

funksjonalitet og beregning av avledede data. 

PRM Forkortelse for «Person with Reduced Mobility». Se «Bevegelseshemmet person». 
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Produkt Togtype med bestemte typer tjenester (f.eks. høyhastighetstog, plass for sykler, 

tilpasning for bevegelseshemmede, liggeseter og/eller sovevogner, restaurantvogner, 

togkiosk/-bar osv.) som det er knyttet relevante priser, og eventuelt særlige betingelser 

til. 

Offentliggjøre Offentliggjøring av opplysninger eller data der det ikke må brukes adgangskontroll. 

Jernbanesystem Som i uttrykket «transeuropeisk jernbanesystem», strukturen til det transeuropeiske 

transportnett, som beskrevet i vedlegg I til direktiv 2008/57/EF, herunder 

jernbanelinjer og faste anlegg, bygd eller opprustet for konvensjonell jernbanetransport 

og kombinert jernbanetransport, samt rullende materiell utformet for å trafikkere denne 

infrastrukturen. 

Jernbaneforetak Ethvert privat eller offentlig foretak som har som hovedvirksomhet å yte tjenester for 

transport av gods og/eller passasjerer med jernbane, og som forplikter seg til å sørge 

for trekkraften; dette gjelder også foretak som bare sørger for trekkraften. 

Regulære kontra 

kortsiktige 

prosesser 

Med regulær prosess menes en prosess som utføres innenfor et tidsrom på sju dager 

eller mer. 

Med kortsiktig prosess menes en prosess som utføres innenfor et tidsrom på mindre 

enn sju dager. 

Meldingspunkt Enten passeringspunkter brukt av en infrastrukturforvaltning for å gi (bare) 

opplysninger om togtrafikk, eller punkter der varsler blir utarbeidet. 

Datalager Lagring av data på lignende måte som i en database og en datakatalog, men det består 

vanligvis i tillegg av et omfattende informasjonshåndteringssystem. Det skal ikke bare 

inneholde beskrivelser av datastrukturer (dvs. enheter og elementer), men også 

metadata av interesse for foretaket, skjermbilder, rapporter, programmer og systemer. 

Reservasjon En tillatelse på papir eller i elektronisk form som gir rett til en tjeneste (transport eller 

assistanse), i henhold til en forhåndsbekreftet personlig transportordning. 

Reservasjons-

system 

Et datamaskinbasert system som brukes til å lagre og hente opplysninger og 

gjennomføre transaksjoner knyttet til reiser. Et reservasjonssystem kan holde data 

ajourført i sanntid og er tilgjengelig for agenter/detaljister over hele verden. 

Detaljist En person eller et foretak som selger kunden en billett, med eller uten reservasjon, til 

en jernbanetransport. En detaljist kan være et jernbaneforetak (en agent) eller et 

akkreditert reisebyrå. 

Rute Den geografiske veien fra et utgangspunkt til et bestemmelsessted. 

Rutestrekning En del av en rute. 

RU Se «Jernbaneforetak». 

Salg Se «Bestilling» 

Tjeneste Se «Transporttjeneste» 

Tjenesteyter Den ansvarlige enheten som leverer alle tjenester knyttet til transport av passasjerer. 

Skal Betyr at definisjonen er et absolutt krav i spesifikasjonen. 

Kortsiktig prosess Se «Regulære kontra kortsiktige prosesser». 
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Ruteleiesøknad på 

kort varsel 

En søknad om ruteleie i samsvar med artikkel 23 i direktiv 2001/14/EF, som skyldes 

tilleggsbehov for transport eller driftsbehov. 

SQL Forkortelse for «Structured Query Language». 

Et språk utviklet av IBM og deretter standardisert av ANSI og ISO som brukes til å 

opprette, vedlikeholde og gjenfinne data i relasjonsdatabaser. 

Berørte parter Enhver person eller organisasjon som har en begrunnet interesse i levering av 

togtjenester, for eksempel: 

– jernbaneforetak, 

– lokomotivleverandør, 

– leverandør av passasjervogner, 

– leverandør av lokomotivførere/togpersonale, 

– infrastrukturforvaltning, 

– flåteforvaltning, 

– fergeleverandør, 

– arbeider, 

– billettutsteder, 

– passasjer. 

Stasjon Et sted på jernbanen der et passasjertog kan starte, stanse eller avslutte turen. 

Stasjonsforvalter En organisasjonsenhet i en medlemsstat som har ansvaret for forvaltningen av en 

jernbanestasjon, og som kan være infrastrukturforvaltningen. 

Utførende 

transportør 

Et jernbaneforetak som ikke har inngått en transportavtale med passasjeren, men som 

jernbaneforetaket som har inngått avtalen, helt eller delvis har overlatt 

jernbanetransporten til. 

Takst Et nærmere angitt sett med priser for billetter som er tilgjengelige på et bestemt tog, på 

en bestemt dag for en bestemt del av reisen (avgang til ankomst). Takster kan deles inn 

i forskjellige kategorier (som f.eks. offentlige takster, gruppetakster, osv.) 

TCO Forkortelse for «Ticket Controlling Organisation» – billettkontrollorganisasjon. Dette 

er en organisasjon som har myndighet til å kontrollere passasjerenes billetter. Vanligvis 

en transportør. Om nødvendig skal billettkontrollorganisasjonen utstyre distributørene 

med sikkerhetssertifikater for internasjonale togbilletter som kan skrives ut hjemme 

(International Rail Ticket for Home Printing – IRTHP)  

Teknisk dokument Ethvert teknisk dokument som offentliggjøres av Det europeiske jernbanebyrå i 

henhold til artikkel 5 nr. 8 i direktiv 2008/57. 

Teknisk 

spesifikasjon for 

samtrafikkevne 

En spesifikasjon vedtatt i samsvar med direktiv 2008/57/EF som hvert delsystem eller 

hver del av et delsystem skal omfattes av for å oppfylle de grunnleggende kravene og 

sikre jernbanesystemets samtrafikkevne. 

TETA Forkortelse for «Train Estimated Time of Arrival». Se «Togets beregnede ankomsttid». 

Tredjemann Ethvert offentlig eller privat foretak som ikke er et jernbaneforetak eller en 

infrastrukturforvaltning, og som tilbyr tjenester i tillegg til eller i forbindelse med 

tjenestene/transporttjenestene. 

Gjennom-

gangsbillett 

Én eller flere billetter som utgjør en transportavtale inngått for å gjennomføre 

påfølgende jernbanetjenester som utføres av ett eller flere jernbaneforetak. 

Billett En materiell eller immateriell registrering som gir en passasjer en rett i henhold til en 

avtale til å bruke én eller flere kommersielle transporttjenester, tilbudt av ett eller flere 

jernbaneforetak. 

Billett ved avgang En oppfyllelsesmetode der kunden foretar sitt kjøp på forhånd (f.eks. hjemme) og 

henter billetten på avgangsstasjonen, i en billettluke eller i en billettautomat. 
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Term Beskrivelse 

Billettutsteder En detaljist av jernbanetransport som inngår transportavtaler og selger billetter for et 

jernbaneforetak eller for egen regning. 

Ruteplan Liste over kommersielle transporttjenester som et jernbaneforetak tilbyr i et bestemt 

tidsrom. 

TOD Forkortelse for «Ticket On Departure». Se «Billett ved avgang». 

Reisearrangør En arrangør eller detaljist, men ikke et jernbaneforetak, i henhold til artikkel 2 nr. 2 og 

3 i direktiv 90/314/EØF. 

Togets beregnede 

ankomsttid 

Et togs beregnede ankomsttid på et bestemt punkt, for eksempel togets 

overleveringspunkt, overgangspunkt eller bestemmelsessted. 

Ruteleie Togrute definert i tid og rom. 

Avbrutt togtrafikk Togets videre kjøring kan ikke bestemmes på bakgrunn av lokale omstendigheter på 

det aktuelle tidspunktet og i henhold til de berørte parters oppfatning. Dersom 

forsinkelsen er kjent, skal infrastrukturforvaltningen sende en melding med varsel om 

beregnet ankomsttid. 

Transeuropeisk 

jernbanenett 

Jernbanenettet som beskrevet i vedlegg 1 til direktiv 2008/57/EF. 

Transportavtale En avtale om transport mot eller uten betaling mellom et jernbaneforetak eller en 

billettutsteder og en passasjer for å yte én eller flere transporttjenester. 

Transportsystem En generell type kjøretøy (tog, fly, buss osv.) som er i stand til å transportere 

passasjerer. 

Transporttjeneste En kommersiell transporttjeneste eller en transporttjeneste i henhold til en kontrakt om 

offentlig tjenesteyting som forbinder to eller flere steder med hverandre, og som tilbys 

av et jernbaneforetak i samsvar med en offentliggjort rutetabell. En transporttjeneste 

gjennomføres vanligvis med et nærmere angitt transportsystem. 

Yter av 

transporttjenester 

Privat eller offentlig selskap med tillatelse til å transportere personer i nasjonal eller 

internasjonal persontransport. En «yter av transporttjenester» godtar reisedokumenter 

utstedt av de akkrediterte utsalgsstedene som dens distributører benytter. Yteren av 

transporttjenester opptrer som den kontraktsmessig forpliktede transportøren som 

passasjeren har inngått en transportavtale med. Gjennomføring av transporttjenesten 

kan helt eller delvis overlates til en utførende transportør. 

TSI Forkortelse for «Technical Specification for Interoperability». Se «Teknisk 

spesifikasjon for samtrafikkevne». 

XML Forkortelse for «Extended Mark-up Language». 

XQL Forkortelse for «Extended Structured Query Language». 
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VEDLEGG II 

LISTE OVER ÅPNE PUNKTER 

I samsvar med artikkel 5 nr. 6 i direktiv 2008/57/EF er følgende åpne punkter identifisert: 

Nr. Åpne punkter 

4.2.2.1. Teknisk dokument om prosessen og opplysningene som brukes i den med hensyn til takstopplysninger 

beregnet på innenlandssalg.  

4.2.10. Standard for håndtering av sikkerhetselementer for distribusjon av produkter. 

4.2.11.2 Standard for europeisk «Ticket On Departure» og for europeisk «Manifest On List». 

4.2.11.3 Teknisk dokument eller standard om direkte oppfyllelsesmetoder knyttet til billetten og/eller 

reservasjonen og til mediatypen for innenlandssalg 

4.2.11.4 Teknisk dokument eller standard om indirekte oppfyllelsesmetoder knyttet til billetten og/eller 

reservasjonen og til mediatypen for innenlandssalg 

4.2.22 Standard for utveksling av prisopplysninger i tilknytning til forbindelser med andre transportsystemer. 
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VEDLEGG III 

LISTE OVER TEKNISKE DOKUMENTER SOM DET VISES TIL I DENNE TSI-EN 

Henvisning Merking 

B.1. (V1.1) Edb-basert generering og utveksling av takstopplysninger beregnet på internasjonalt salg og 

utenlandssalg — NRT-billetter 

B.2. (V1.1) Edb-basert generering og utveksling av takstopplysninger beregnet på internasjonalt salg og 

utenlandssalg — billetter med integrert plassreservasjon (IRT) 

B.3. (V1.1) Edb-basert generering og utveksling av data beregnet på internasjonalt salg og utenlandssalg — 

spesialtilbud 

B.4. (V1.1) Gjennomføringshåndbok for EDIFACT-meldinger som omfatter utveksling av 

ruteplanopplysninger 

B.5. (V1.1) Elektronisk plassreservasjon / reservasjon av soveplasser og elektronisk produksjon av 

reisedokumenter — utveksling av meldinger  

B.6. (V1.1) Elektronisk plassreservasjon / reservasjon av soveplasser og elektronisk produksjon av 

transportdokumenter (RCT2-standarder) 

B.7. (V1.1) Internasjonal togbillett som kan skrives ut hjemme 

B.8. (V1.1) Standardiserte tallkoder for jernbaneforetak, infrastrukturforvaltninger og andre selskaper som 

deltar i jernbanetransportkjeder 

B.9. (V1.1) Standardiserte tallkoder for posisjoner 

B.10 (V1.1) Elektronisk reservasjon av assistanse for bevegelseshemmede personer — utveksling av 

meldinger 

B.30. (V1.1) Skjema — katalog med datasett for meldinger som er nødvendig for kommunikasjon mellom 

jernbaneforetaket og infrastrukturforvaltningen om TSI-en for telematikkprogrammer for 

persontrafikk  
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VEDLEGG IV 

LISTE OVER TAKSTER FOR INTERNASJONALT SALG OG UTENLANDSSALG 

C.1. NRT-takster 

Hovedinnholdet i opplysningene om NRT-takster skal være: 

– serie, 

– produkter, 

– tjenester, 

– transportørkoder, 

– taksttabeller, 

– stasjonsoversikt. 

NRT-takstene skal gjøres tilgjengelige på forhånd, minst tre måneder før takstene trer i kraft. 

C.2. IRT-takster 

Hovedinnholdet i opplysningene om IRT-takster skal være: 

– takster, 

– takstområder, 

– kort som brukes i forbindelse med markedspriser, 

– utelukkelsestyper, 

– salgsvilkår, 

– ettersalgsvilkår, 

– taksttabeller, 

– stasjons-/soneoversikt. 

IRT-takstene skal gjøres tilgjengelige på forhånd i samsvar med salgsvilkårene. 

C.3. Spesialtakster 

Hovedinnholdet i opplysningene om spesialtakster skal være: 

– tilbudet og dets vilkår, 

– priser, 

– tillegg, 

– tillatelser, 

– antall passasjerer/ledsagere og deres kategorier, 

– reduksjonstyper, 

– utelukkelsestyper, 

– salgsvilkår, 

– ettersalgsvilkår,  
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– reservasjonsgebyrer, 

– serie, 

– tog, herunder togkategorier og -utstyr. 

Spesialtakstene skal gjøres tilgjengelige på forhånd i samsvar med salgsvilkårene. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1087/2011 

av 27. oktober 2011 

om endring av forordning (EU) nr. 185/2010 om fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring 

av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet når det gjelder systemer for påvisning av 

eksplosiver(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til 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. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 185/2010 av 

4. mars 2010 om fastsettelse av detaljerte tiltak for 

gjennomføring av felles grunnleggende standarder for 

luftfartssikkerhet(2) er det fastsatt bestemmelser om 

systemer for påvisning av eksplosiver. 

2) Metoder og teknologi for påvisning av eksplosiver 

utvikles over tid. I tråd med utviklingen av trusselen 

mot sivil luftfart, den teknologiske utviklingen og 

praktiske erfaringer både på unionsplan og verdensplan 

bør Kommisjonen revidere de tekniske og driftsmessige 

bestemmelsene om systemer for påvisning av 

eksplosiver.  

3) Forordning (EU) nr. 185/2010 bør derfor endres. 

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for sikkerhet i sivil luftfart, 

nedsatt ved artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 300/2008 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 27. oktober 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

 

2017/EØS/26/48 

 ___________________ 

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 281, 28.10.2011, s. 12, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 178/2012 av  

28. september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 70 av 13.12.2012, s. 37. 

(1) EUT L 97 av 9.4.2008, s. 72. 

(2) EUT L 55 av 5.3.2010, s. 1. 
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VEDLEGG 

I kapittel 12 i vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010 skal nr. 12.4.2 lyde: 

«12.4.2. Standarder for EDS 

12.4.2.1. Det skal være tre standarder for EDS. Nærmere bestemmelser om disse standardene fastsettes i en 

særskilt kommisjonsbeslutning. 

12.4.2.2. Alle EDS-systemer skal oppfylle standard 1. 

12.4.2.3. Standard 1 utløper 1. september 2012. 

12.4.2.4. Vedkommende myndighet kan tillate at EDS-systemer som oppfyller standard 1 og er installert mellom 

1. januar 2003 og 1. september 2006, fortsatt brukes til senest 1. januar 2014. 

12.4.2.5. Standard 2 skal gjelde for alle EDS-systemer som installeres fra 1. januar 2007, med mindre det før 

19. oktober 2006 er inngått kontrakt om installasjon av EDS-systemer som oppfyller standard 1. 

12.4.2.6. Alle EDS-systemer skal oppfylle standard 2 senest 1. september 2012 med mindre nr. 12.4.2.4 får 

anvendelse. 

12.4.2.7. Standard 2 utløper 1. september 2020. 

12.4.2.8. Vedkommende myndighet kan tillate at EDS-systemer som oppfyller standard 2 og er installert mellom 

1. januar 2011 og 1. september 2014, fortsatt brukes til senest 1. september 2022. 

12.4.2.9. Vedkommende myndighet skal underrette Kommisjonen når den tillater at EDS-systemer som 

oppfyller standard 2, fortsatt brukes etter 1. september 2020. 

12.4.2.10. Standard 3 skal gjelde for alle EDS-systemer som installeres fra 1. september 2014. 

12.4.2.11. Alle EDS-systemer skal oppfylle standard 3 senest 1. september 2020 med mindre nr. 12.4.2.8 får 

anvendelse.» 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1141/2011 

av 10. november 2011 

om endring av forordning (EF) nr. 272/2009 om utfylling av de felles grunnleggende standarder for 

sikkerhet i sivil luftfart når det gjelder bruk av sikkerhetsskannere i lufthavnene i Den europeiske 

union(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til 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 og vedlegget, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 4 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 300/2008 skal Kommisjonen vedta allmenne tiltak 

som har som formål å endre ikke-grunnleggende 

bestemmelser i de felles grunnleggende standardene 

fastsatt i vedlegget til forordningen, ved å utfylle dem. 

2) I henhold til artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 300/2008 skal Kommisjonen også vedta detaljerte 

tiltak for gjennomføring av de felles grunnleggende 

standardene for sikkerhet i sivil luftfart fastsatt i 

vedlegget til forordning (EF) nr. 300/2008, utfylt av de 

allmenne tiltakene som Kommisjonen vedtar på 

grunnlag av artikkel 4 nr. 2. 

3) Særlig i kommisjonsforordning (EF) nr. 272/2009(2) om 

utfylling av de felles grunnleggende standardene for 

sikkerhet i sivil luftfart er det fastsatt allmenne tiltak når 

det gjelder tillatte metoder for gjennomsøking av 

passasjerer, angitt i del A i vedlegget. 

4) Sikkerhetsskannere er et effektivt hjelpemiddel til 

gjennomsøking av passasjerer og bør godkjennes for 

bruk i EUs lufthavner ved at de oppføres på listen over 

tillatte metoder for gjennomsøking. 

5) Kommisjonen har bedt Vitenskapskomiteen for nye og 

nylig påviste helserisikoer (SCENIHR) om å vurdere de 

mulige virkningene sikkerhetsskannere som bruker 

ioniserende stråling, har på menneskers helse. Uten at 

det berører rådsdirektiv 96/29/Euratom av 13. mai 1996 

om fastsettelse av grunnleggende sikkerhetsstandarder 

for vern av helsen til arbeidstakere og allmennheten mot 

fare forårsaket av ioniserende stråling(3) og 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/95/EF av 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 293, 11.11.2011, s. 22, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 178/2012 av  

28. september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 70 av 13.12.2012, s. 37. 

(1) EUT L 97 av 9.4.2008, s. 72. 

(2) EUT L 91 av 3.4.2009, s. 7. 

(3) EFT L 159 av 29.6.1996, s. 1. 

12. desember 2006 om harmonisering av 

medlemsstatenes lovgivning om elektrisk utstyr bestemt 

til bruk innenfor visse spenningsgrenser(4), er det på det 

nåværende tidspunkt, for å verne borgernes helse og 

sikkerhet, bare sikkerhetsskannere som ikke bruker 

ioniserende stråling, som oppføres på listen over tillatte 

metoder for gjennomsøking av passasjerer med henblikk 

på flysikkerhet. 

6) Bruken av sikkerhetsskannere bør være underlagt 

særlige gjennomføringsregler som gjør det mulig å 

benytte denne gjennomsøkingsmetoden, alene er i 

kombinasjon med andre metoder, som primært eller 

sekundært hjelpemiddel og på bestemte vilkår fastsatt 

for å sikre vern av grunnleggende rettigheter. Disse 

reglene skal vedtas særskilt i henhold til artikkel 4 nr. 3 

i forordning (EF) nr. 300/2008. 

7) Ved å fastsette bestemte driftsvilkår for bruk av 

sikkerhetsskannere og ved å gi passasjerene muligheten 

til å velge mellom forskjellige metoder for 

gjennomsøking er denne forordning, sammen med de 

særskilte gjennomføringsreglene vedtatt i henhold til 

artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 300/2008, forenlig 

med de grunnleggende rettighetene og prinsippene som 

er anerkjent særlig i Den europeiske unions pakt om 

grunnleggende rettigheter, herunder respekt for 

menneskeverdet, privat- og familielivet, rett til vern av 

personopplysninger, barns rettigheter, religionsfrihet og 

forbud mot forskjellsbehandling. Denne forordning skal 

anvendes i samsvar med disse rettighetene og 

prinsippene. 

8) Kommisjonen vil samarbeide tett med bransjen og med 

medlemsstatene for å sikre at det så snart som mulig 

benyttes bare sikkerhetsskannere med automatisk 

trusselpåvisning i EUs lufthavner slik at det ikke lenger 

er nødvendig med en operatør til å analysere bildene. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for sikkerhet i sivil luftfart — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EF) nr. 272/2009 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

  

(4) EUT L 374 av 27.12.2006, s. 10. 

2017/EØS/26/49 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 10. november 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

I del A første ledd nr. 1 i vedlegget til forordning (EF) nr. 272/2009 skal ny bokstav f) lyde: 

«f)  sikkerhetsskannere som ikke bruker ioniserende stråling.» 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1147/2011 

av 11. november 2011 

om endring av forordning (EU) nr. 185/2010 om fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring 

av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet når det gjelder bruk av 

sikkerhetsskannere i lufthavnene i Den europeiske union(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til 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. 2 og 3, og ut fra følgende 

betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 4 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 300/2008 skal Kommisjonen vedta allmenne tiltak som 

har som formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser 

i de felles grunnleggende standardene fastsatt i vedlegget 

til forordningen ved å utfylle dem. 

2) I henhold til artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 300/2008 skal Kommisjonen også vedta detaljerte 

tiltak for gjennomføring av de felles grunnleggende 

standardene for sikkerhet i sivil luftfart fastsatt i vedlegget 

til forordning (EF) nr. 300/2008,  utfylt av de allmenne 

tiltakene som Kommisjonen vedtar på grunnlag av 

artikkel 4 nr. 2. 

3) Særlig i kommisjonsforordning (EF) nr. 272/2009(2) om 

utfylling av de felles grunnleggende standardene for 

sikkerhet i sivil luftfart er det fastsatt allmenne tiltak når 

det gjelder tillatte metoder for gjennomsøking av 

passasjerer, angitt i del A i vedlegget. 

4) For at bruk av sikkerhetsskannere skal kunne tillates som 

en metode for gjennomsøking av passasjerer, bør det 

fastsettes bestemmelser om bruken, minstestandarder for 

påvisningsevne og minstevilkår for drift. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 294, 12.11.2011, s. 7, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 179/2012 av 28. 

september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 

70 av 13.12.2012, s. 39. 

(1) EUT L 97 av 9.4.2008, s. 72. 

(2) EUT L 91 av 3.4.2009, s. 7. 

5) Kommisjonsforordning (EU) nr. 185/2010(3) bør derfor 

endres. 

6) Sikkerhetsskannere skal installeres og brukes i samsvar 

med rådsrekommandasjon 1999/519/EF av 12. juli 1999 

om begrensning av eksponering av allmennheten for 

elektromagnetiske felt (0 Hz–300 GHz)(4) og 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/40/EF av 29. april 

2004 om minstekrav til helse og sikkerhet med hensyn til 

eksponering av arbeidstakere for risikoer i forbindelse 

med fysiske agenser (elektromagnetiske felt) (attende 

særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 

89/391/EØF)(5). 

7) Ved å fastsette bestemte driftsvilkår for bruk av 

sikkerhetsskannere og ved å gi passasjerene muligheten til 

å velge mellom forskjellige metoder for gjennomsøking er 

denne forordning forenlig med de grunnleggende 

rettigheter og de prinsipper som er anerkjent særlig i Den 

europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter, 

herunder respekt for menneskeverdet, privatliv og 

familieliv, rett til vern av personopplysninger, barns 

rettigheter, religionsfrihet og forbud mot 

forskjellsbehandling. Denne forordning skal anvendes i 

samsvar med disse rettigheter og prinsipper. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for sikkerhet i sivil luftfart — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

(3) EUT L 55 av 5.3.2010, s. 1. 

(4) EFT L 199 av 30.7.1999, s. 59. 

(5) EFT L 159 av 30.4.2004, s. 1. 

2017/EØS/26/50 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 11. november 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010 gjøres følgende endringer: 

1) I kapittel 4 skal nr. 4.1.1.1 lyde: 

«4.1.1.1 Før gjennomsøking skal passasjerene ta av seg frakker, kapper, kåper og jakker, som skal gjennomsøkes 

som håndbagasje. Kontrolløren kan eventuelt anmode passasjerene om å ta av seg ytterligere plagg.»  

2) I kapittel 4 skal nr. 4.1.1.2 lyde: 

«4.1.1.2 Passasjerer skal gjennomsøkes ved hjelp av: 

a)  manuell gjennomsøking, 

b)  metalldetektorramme (WTMD), 

c)  bombehunder i kombinasjon med bokstav a), eller 

d)  sikkerhetsskannere som ikke bruker ioniserende stråling. 

Dersom kontrolløren ikke kan avgjøre om passasjeren bringer med seg forbudte gjenstander, skal 

passasjeren nektes adgang til sikkerhetsbegrensede områder eller gjennomsøkes på nytt til kontrollørens 

tilfredshet.» 

3) I kapittel 4 skal nytt nummer lyde: 

«4.1.1.10 Når det benyttes sikkerhetsskanner med operatør i henhold til nr. 12.11.1 annet ledd til gjennomsøking 

av passasjerer, skal følgende minstekrav være oppfylt:  

a) Sikkerhetsskannere skal ikke lagre, oppbevare, kopiere, skrive ut eller hente bilder. Et bilde som er 

generert under gjennomsøkingen, kan imidlertid oppbevares i så lang tid som operatøren trenger for å 

analysere det, og skal slettes så snart passasjeren er kontrollert. All uautorisert tilgang til og bruk av 

bildet er forbudt og skal forhindres. 

b) Operatøren som analyserer bildet, skal være plassert på et sted der det ikke er mulig for 

vedkommende å se passasjeren som gjennomsøkes. 

c) Enhver teknisk innretning som kan lagre, kopiere, fotografere eller på annen måte registrere bilder, er 

forbudt på det stedet der bildet analyseres. 

d) Bildet skal ikke kunne knyttes til data som gjelder personen som gjennomsøkes, og vedkommendes 

identitet skal være skjult. 

e) Enhver passasjer kan be om at bildet av vedkommendes kropp analyseres av en operatør av det kjønn 

passasjeren ønsker. 

f) Bildet skal være uskarpt eller utydelig, slik at ansiktet til vedkommende passasjer ikke kan 

gjenkjennes. 

Bokstav a) og d) får anvendelse også på sikkerhetsskannere med automatisk påvisning av farlige 

gjenstander. 

Passasjerer har rett til å velge bort gjennomsøking med sikkerhetsskanner. I så fall skal passasjeren 

gjennomsøkes ved en alternativ metode som skal omfatte minst en manuell gjennomsøking i samsvar 

med tillegg 4-A til kommisjonsbeslutning (2010) 774. Dersom sikkerhetsskannerens alarm utløses, skal 

årsaken klarlegges. 

Før passasjerene gjennomsøkes med en sikkerhetsskanner, skal de informeres om teknologien som 

benyttes, vilkårene for bruk av denne teknologien og muligheten for å velge bort gjennomsøking med 

sikkerhetsskanner.» 

4) I kapittel 11 skal nr. 11.3 lyde: 

«11.3 SERTIFISERING ELLER GODKJENNING  

11.3.1 For personer som utfører oppgavene omhandlet i nr. 11.2.3.1-11.2.3.5, gjelder følgende:   
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a) De skal gjennomgå en innledende sertifisering eller godkjenning. 

b) Personer som betjener røntgen- eller EDS-utstyr, eller operatører som betjener sikkerhetsskannere, skal 

sertifiseres på nytt minst hvert tredje år. 

c) Alle øvrige personer skal sertifiseres eller godkjennes på nytt minst hvert femte år. 

11.3.2 Personer som betjener røntgen- eller EDS-utstyr, eller operatører som betjener sikkerhetsskannere, skal som 

et ledd i den innledende sertifiseringen eller godkjenningen bestå en standardisert bildetolkingsprøve. 

11.3.3 Den fornyede sertifiseringen eller godkjenningen av personer som betjener røntgen- eller EDS-utstyr, eller 

operatører som betjener sikkerhetsskannere, skal omfatte både den standardiserte bildetolkingsprøven og en 

vurdering av arbeidsprestasjonene. 

11.3.4 Dersom fornyet sertifisering eller fornyet godkjenning ikke gjennomføres med tilfredsstillende resultat 

innen en rimelig frist, normalt høyst tre måneder, skal de tilknyttede sikkerhetsrettighetene kalles tilbake. 

11.3.5 Opplysninger om sertifiseringen eller godkjenningen skal for alle sertifiserte eller godkjente personer 

oppbevares minst så lenge personenes arbeidsavtale varer.» 

5) I kapittel 11 skal nytt nummer lyde: 

«11.4.1.1 Operatører av sikkerhetsskannere skal gjennomgå regelmessig opplæring som består av trening og 

prøving i bildegjenkjenning. Denne opplæringen skal skje i form av klasseromsopplæring og/eller 

datamaskinbasert opplæring i minst seks timer hver seksmånedersperiode.  

Prøveresultatene skal meddeles personen og registreres, og de kan tas i betraktning som et ledd i den 

fornyede sertifiseringen eller godkjenningen.» 

6) I kapittel 12 tilføyes følgende punkter: 

«12.11 SIKKERHETSSKANNERE  

12.11.1 Allmenne prinsipper 

En sikkerhetsskanner er et system for gjennomsøking av personer og kan påvise metallgjenstander og 

ikke-metalliske gjenstander som bæres på kroppen eller i klærne. 

En sikkerhetsskanner med operatør kan bestå av et påvisningssystem som genererer et bilde av en persons 

kropp som en operatør kan analysere for å fastslå at personen ikke bærer noen metallgjenstander og ikke-

metallisk gjenstander på kroppen. Dersom operatøren oppdager en slik gjenstand, skal gjenstandens 

plassering meddeles kontrolløren for nærmere undersøkelse. I så fall skal operatøren anses som en 

integrert del av påvisningssystemet. 

En sikkerhetsskanner med automatisk påvisning av farlige gjenstander kan bestå av et påvisningssystem 

som automatisk gjenkjenner metallgjenstander og ikke-metalliske gjenstander som personen som 

gjennomsøkes, bærer på kroppen. Når systemet påviser en slik gjenstand, skal plasseringen angis på en 

strekfigur som vises for kontrolløren. 

En sikkerhetsskanner for gjennomsøking av passasjerer skal oppfylle følgende standarder: 

a) Sikkerhetsskannere skal minst kunne påvise og angi ved hjelp av en alarm metallgjenstander og ikke-

metalliske gjenstander, herunder eksplosiver, både enkeltvis og kombinert med andre gjenstander. 

b) Påvisningen skal skje uavhengig av gjenstandens plassering og stilling. 

c) Systemet skal ha en visuell indikator som viser når det er i drift. 

d) Sikkerhetsskannere skal være slik plassert at ytelsen ikke påvirkes av interferenskilder. 

e) Det skal daglig kontrolleres om sikkerhetsskannerne fungerer korrekt. 

f) Sikkerhetsskannerne skal brukes i samsvar med produsentens anvisninger.  
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Sikkerhetsskannere for gjennomsøking av passasjerer skal installeres og brukes i samsvar med 

rådsrekommandasjon 1999/519/EF av 12. juli 1999 om begrensning av eksponering av allmennheten for 

elektromagnetiske felt (0 Hz–300 GHz)(*) og europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/40/EF av 29. april 

2004 om minstekrav til helse og sikkerhet med hensyn til eksponering av arbeidstakere for risikoer i 

forbindelse med fysiske agenser (elektromagnetiske felt) (attende særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 

1 i direktiv 89/391/EØF)(**). 

12.11.2 Standarder for sikkerhetsskannere 

Ytelseskravene til sikkerhetsskannere er fastsatt i tillegg 12-K, som skal klassifiseres som 

«CONFIDENTIEL UE» og behandles i samsvar med beslutning 2001/844/EF, EKSF, Euratom. 

Sikkerhetsskannere skal overholde standarden fastsatt i tillegg 12-K fra ikrafttredelsen av denne 

forordning. 

12.11.2.1 Alle sikkerhetsskannere skal overholde standard 1. 

Standard 1 utløper 1. januar 2022. 

12.11.2.2 Standard 2 gjelder for alle sikkerhetsskannere som installeres fra 1. januar 2019. 

______________ 

(*) EFT L 199 av 30.7.1999, s. 59  

(**) EUT L 159 av 30.4.2004, s. 1.» 

7) I kapittel 12 skal nytt tillegg 12-K lyde: 

 «TILLEGG 12-K 

Nærmere bestemmelser om ytelseskrav til sikkerhetsskannere fastsettes i en særskilt kommisjonsbeslutning.» 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1149/2011 

av 21. oktober 2011 

om endring av forordning (EF) nr. 2042/2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og 

luftfartsprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i 

disse oppgaver(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 100 nr. 2, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 216/2008 av 20. februar 2008 om felles regler for sivil 

luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå, og 

om oppheving av rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 

1592/2002 og direktiv 2004/36/EF(1), særlig artikkel 5 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å opprettholde et ensartet høyt flysikkerhetsnivå i 

Europa er det nødvendig å endre de nåværende kravene 

til og prosedyrene for kontinuerlig luftdyktighet for 

luftfartøyer, luftfartsprodukter, -deler og -utstyr og for 

godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i 

disse oppgaver, særlig for å ajourføre kravene til 

opplæring, eksamen, kunnskap og erfaring med 

henblikk på utstedelse av vedlikeholdssertifikater for 

luftfartøy og for å tilpasse disse kravene til 

kompleksiteten ved de ulike kategorier av luftfartøyer. 

2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003(2) bør derfor 

endres. 

3) Tiltakene fastsatt i denne forordning bygger på 

uttalelsene(3) Det europeiske flysikkerhetsbyrå (heretter 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 298, 16.11.2011, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 180/2012 av  

28. september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 70 av 13.12.2012, s. 41. 

(1) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1. 

(2) EUT L 315 av 28.11.2003, s. 1. 

(3) EASA-uttalelse nr. 05/2008 om frist for å vise at kravene til 

kunnskap og erfaring er oppfylt, uttalelse nr. 04/2009 om 

vedlikeholdssertifikat for ikke teknisk kompliserte luftfartøyer og 

uttalelse nr. 05/2009 om særlige rettigheter for B1- og B2-

vedlikeholdssertifikater samt type- og grupperettigheter og 

typerettighetsopplæring. 

kalt «Byrået») har avgitt i samsvar med artikkel 17 nr. 2 

bokstav b) og artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 216/2008. 

4) Det er nødvendig å gi personell som er kvalifisert for 

det nye vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy i kategori 

B3 som innføres ved denne forordning, 

utdanningsorganisasjoner, vedlikeholdsorganisasjoner 

og vedkommende myndigheter i medlemsstatene 

tilstrekkelig tid til å tilpasse seg de nye rammereglene. 

5) Da lette luftfartøyer er mindre komplekse, kan det være 

hensiktsmessig å fastsette en enkel og tilpasset ordning 

for sertifisering av personell som deltar i vedlikeholdet 

av slike luftfartøyer. Byrået bør derfor kunne fortsette 

arbeidet med dette spørsmålet, og medlemsstatene bør 

fortsatt kunne bruke tilsvarende nasjonale sertifikater. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen nedsatt ved artikkel 65 i 

forordning (EF) nr. 216/2008 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 2042/2003 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 5 skal nytt nr. 3–6 lyde: 

«3.  Personell med sertifiseringsansvar som har et 

sertifikat utstedt i samsvar med vedlegg III (del 66) i en gitt 

kategori/underkategori, skal anses å ha de særskilte 

rettighetene beskrevet i 66.A.20 bokstav a) i dette vedlegg 

for den aktuelle kategori/underkategori. Kravene til 

grunnleggende kunnskap for disse nye særskilte 

rettighetene skal anses å være oppfylt ved utvidelse av 

sertifikatet til en ny kategori/underkategori.  

2017/EØS/26/51 
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4.  Personell med sertifiseringsansvar som har et  

sertifikat som omfatter luftfartøyer som ikke krever 

individuelle typerettigheter, kan fortsatt utøve sine særskilte 

rettigheter til sertifikatet skal fornyes eller endres første 

gang, når sertifikatet skal konverteres i samsvar med 

prosedyren beskrevet i 66.B.125 i vedlegg III (del 66) til 

rettighetene fastsatt i 66.A.45 i dette vedlegg. 

5.  Konverteringsrapporter og rapporter om godskriving 

av eksamener som er i samsvar med gjeldende krav før 

denne forordning får anvendelse, skal anses å være i 

samsvar med denne forordning. 

6.  Inntil det i denne forordning fastsettes krav til 

personell med sertifiseringsansvar 

i) for andre luftfartøyer enn fly og helikoptre, 

ii) for komponenter, 

får gjeldende krav i den berørte medlemsstaten fortsatt 

anvendelse, unntatt for vedlikeholdsorganisasjoner etablert 

utenfor Den europeiske union, der kravene skal godkjennes 

av Byrået.» 

2) I artikkel 6 skal nytt nr. 3–5 lyde: 

«3.  Grunnkurs som oppfyller kravene som gjaldt før 

denne forordning trådte i kraft, kan igangsettes inntil ett år 

etter at denne forordningen har trådt i kraft. Eksamener i 

grunnleggende kunnskap som avholdes som en del av disse 

kursene, kan være i samsvar med kravene som gjaldt før 

denne forordning trådte i kraft. 

4.  Eksamener i grunnleggende kunnskap som er i 

samsvar med kravene som gjaldt før denne forordning 

trådte i kraft, og som gjennomføres av vedkommende 

myndighet eller en vedlikeholdsopplæringsorganisasjon 

som er godkjent i samsvar med vedlegg IV (del 147), men 

som ikke er del av et grunnkurs, kan gjennomføres inntil ett 

år etter at denne forordning har trådt i kraft. 

5.  Typeopplæringskurs og typeeksamener som er i 

samsvar med kravene som gjaldt før denne forordning 

trådte i kraft, skal være påbegynt og avsluttet senest ett år 

etter den dato da denne forordning trådte i kraft.» 

3) I artikkel 7 gjøres følgende endringer: 

i) i nr. 3 skal ny bokstav h) og i) lyde: 

«h) for vedlikehold av fly uten trykkabin, med  

stempelmotor og en største tillatte startmasse på 

høyst 2 000 kg som ikke benyttes i kommersiell 

lufttransport: 

i) fram til 28. september 2012, kravet om at 

vedkommende myndighet skal utstede nye 

vedlikeholdssertifikater for luftfartøy i 

samsvar med vedlegg III (del 66) eller 

konverterte i henhold til 66.A.70 i dette 

vedlegg, 

ii) fram til 28. september 2014, kravet om at 

personell med sertifiseringsansvar er 

kvalifisert i samsvar med vedlegg III (del 66) 

i følgende bestemmelser: 

 

– M.A.606 bokstav g) og M.A.801 bokstav 

b) nr. 2 i vedlegg I (del M), 

– 145.A.30 bokstav g) og h) i vedlegg II (del 

145), 

i) for vedlikehold av ELA1-fly som ikke benyttes i 

kommersiell lufttransport, fram til 28. september 

2015: 

i) kravet om at vedkommende myndighet skal 

utstede nye vedlikeholdssertifikater for 

luftfartøy i samsvar med vedlegg III (del 66) 

eller konverterte i henhold til 66.A.70 i dette 

vedlegg, 

ii) kravet om at personell med 

sertifiseringsansvar er kvalifisert i samsvar 

med vedlegg III (del 66) i følgende 

bestemmelser: 

– M.A.606 bokstav g) og M.A.801 bokstav 

b) nr. 2 i vedlegg I (del M), 

– 145.A.30 bokstav g) og h) i vedlegg II (del 

145).» 

ii) Nr. 7 bokstav e) oppheves. 

iii) Nytt nr. 8 og 9 skal lyde: 

«8.  Fristene i 66.A.25, 66.A.30 og i tillegg III til 

vedlegg III (del 66) om eksamener i grunnleggende 

kunnskap, grunnleggende erfaring, teoretisk 

typeopplæring og typeeksamener, praktisk opplæring 

og vurdering, typeeksamener og opplæring på 

arbeidsplassen som fullføres før denne forordning får 

anvendelse, gjelder fra den dato denne forordning får 

anvendelse. 

9. Byrået skal avgi en uttalelse til Kommisjonen, 

herunder forslag til en enkel og forholdsmessig 

ordning for sertifisering av personell med 

sertifiseringsansvar som deltar i vedlikeholdet av 

ELA1-fly samt andre luftfartøyer enn fly og 

helikoptre.» 

4) Ny artikkel 8 skal lyde: 

«Artikkel 8 

Byråets tiltak 

1.  Byrået skal utarbeide akseptable samsvarskriterier 

som vedkommende myndigheter, organisasjoner og 

personell kan bruke for å vise at bestemmelsene i 

vedleggene til denne forordning overholdes. 

2.  De akseptable samsvarskriteriene som Byrået utsteder, 

skal verken innføre nye krav eller lavere krav enn de som er 

fastsatt i vedleggene til denne forordning. 

3.  Med forbehold for artikkel 54 og 55 i forordning (EF) 

nr. 216/2008 anses kravene i vedleggene til denne 

forordning å være oppfylt uten ytterligere dokumentasjon 

når de akseptable samsvarskriteriene utstedt av Byrået er 

brukt.»  
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5) Vedlegg I (del M), vedlegg II (del 145), vedlegg III (del 66) 

og vedlegg IV (del 147) endres i samsvar med vedlegget til 

denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning får anvendelse den første dag i den niende 

måned etter at den er kunngjort i Den europeiske unions 

tidende, unntatt artikkel 1 nr. 3 i), som får anvendelse dagen 

etter at den er kunngjort. 

Sertifikater utstedt i samsvar med vedlegg I (del M), vedlegg II 

(del 145), vedlegg III (del 66) eller vedlegg IV (del 147) før 

denne forordning får anvendelse, skal være gyldige inntil de 

endres, oppheves eller tilbakekalles. 

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

Utferdiget i Brussel, 21. oktober 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 
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VEDLEGG 

1.  I vedlegg I (del M) til forordning (EF) nr. 2042/2003 oppheves M.B.103. 

2.  I vedlegg II (del 145) til forordning (EF) nr. 2042/2003 gjøres følgende endringer: 

1) Innholdsfortegnelsen skal lyde: 

«INNHOLD 

145.1 Generelt 

AVSNITT A — TEKNISKE KRAV 

145.A.10 Virkeområde 

145.A.15 Søknad 

145.A.20 Godkjenningsvilkår 

145.A.25 Krav til anlegg 

145.A.30 Krav til personell 

145.A.35 Personell med sertifiseringsansvar og støttepersonell 

145.A.40 Utstyr, verktøy og materialer 

145.A.42 Godkjenning av komponenter 

145.A.45 Vedlikeholdsdata 

145.A.47  Planlegging av produksjon 

145.A.50 Sertifisering av vedlikehold 

145.A.55 Vedlikeholdsdokumentasjon 

145.A.60  Rapportering av hendelser 

145.A.65 Retningslinjer for sikkerhet og kvalitet, prosedyrer for vedlikehold og kvalitetssystem 

145.A.70 Vedlikeholdsorganisasjonens håndbok (MOE) 

145.A.75  Organisasjonens særskilte rettigheter 

145.A.80  Begrensninger for organisasjonen 

145.A.85  Endringer i organisasjonen 

145.A.90  Fortsatt gyldighet 

145.A.95  Resultater 

AVSNITT B — PROSEDYRER FOR VEDKOMMENDE MYNDIGHETER 

145.B.1  Virkeområde 

145.B.10 Vedkommende myndighet 

145.B.15 Organisasjoner med anlegg i flere medlemsstater 

145.B.20 Førstegangsgodkjenning 

145.B.25 Utstedelse av godkjenning 

145.B.30 Forlengelse av en godkjenning 

145.B.35 Endringer 

145.B.40 Endringer i vedlikeholdsorganisasjonens håndbok 

145.B.45 Tilbakekalling, midlertidig oppheving og begrensning av en godkjenning 

145.B.50  Avvik 

145.B.55  Oppbevaring av dokumentasjon 

145.B.60  Unntak  
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Tillegg I  —  Sertifikat for godkjent frigivelse EASA-skjema 1 

Tillegg II  —  Klasse- og rettighetssystem for godkjenning av vedlikeholdsorganisasjoner omhandlet i kapittel 

F i vedlegg I (del M) og i vedlegg II (del 145) 

Tillegg III  —  Godkjenning av vedlikeholdsorganisasjon omhandlet i vedlegg II (del 145) 

Tillegg IV  — Vilkår for bruk av personell som ikke er kvalifisert i samsvar med vedlegg III (del 66) nevnt i  

 145.A.30 bokstav j) nr.1 og 2. 

2)  I 145.A.30 gjøres følgende endringer: 

i) I bokstav f) endres «kvalifisert i henhold til del 66 kategori B1» til «kvalifisert i kategori B1 eller B3 i 

samsvar med vedlegg III (del 66)». 

ii) Bokstav g) skal lyde: 

«g) Med mindre annet er fastsatt i bokstav j), skal enhver organisasjon som vedlikeholder luftfartøyer, i 

forbindelse med linjevedlikehold av luftfartøyer ha personell med sertifiseringsansvar med relevante 

rettigheter for luftfartøyer i kategori B1, B2 eller B3, i samsvar med vedlegg III (del 66) og 145.A.35. 

 I tillegg kan slike organisasjoner også bruke personell med sertifiseringsansvar som har relevant 

opplæring for oppgaven og de særskilte rettighetene beskrevet i 66.A.20 bokstav a) nr. 1) og 66.A.20 

bokstav a) nr. 3 ii), og som er kvalifisert i samsvar med vedlegg III (del 66) og 145.A.35 til å utføre 

planlagt mindre linjevedlikehold og utbedring av enkle mangler. Tilgangen på slikt personell skal 

ikke erstatte behovet for personell med sertifiseringsansvar i kategori B1, B2 eller B3, alt etter som.» 

iii) I bokstav h) nr. 1 endres «kvalifisert som kategori B1 og B2» til «kvalifisert som kategori B1 eller B2, alt 

etter hva som passer». 

iv) Bokstav h) nr. 2 skal lyde: 

«2.  når det gjelder basevedlikehold av andre luftfartøyer enn store luftfartøyer, enten ha 

i) personell med sertifiseringsansvar som har relevante rettigheter for luftfartøyer og er kvalifisert i 

kategori B1, B2 eller B3, i samsvar med vedlegg III (del 66) og 145.A.35, eller 

ii) personell med sertifiseringsansvar med relevante rettigheter for luftfartøyer og er kvalifisert i 

kategori C, bistått av støttepersonell som angitt i 145.A.35 bokstav a) i).» 

v) I bokstav j) endres «Som unntak fra bokstav g) og h)» til «Som unntak fra bokstav g) og h) i forbindelse 

med forpliktelsen til å oppfylle kravene i vedlegg III (del 66)». 

3) I 145.A.35 gjøres følgende endringer: 

i) Overskriften skal lyde «145.A.35 Personell med sertifiseringsansvar og støttepersonell» 

ii) Bokstav a) skal lyde: 

«a) I tillegg til de relevante kravene i 145.A.30 bokstav g) og h) skal organisasjonen sørge for at personell 

med sertifiseringsansvar og støttepersonell har tilstrekkelig forståelse av de aktuelle luftfartøyene 

og/eller komponentene som skal vedlikeholdes i tillegg til de tilknyttede organisatoriske prosedyrene. 

For personell med sertifiseringsansvar skal dette være fullført før sertifiseringsfullmakten utstedes 

eller fornyes. 

i) Med «støttepersonell» menes personell som har vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i henhold til 

del 66 i kategori B1, B2 og/eller B3 og relevante rettigheter for luftfartøy, og som arbeider med 

basevedlikehold, men som ikke nødvendigvis har særskilte sertifiseringsrettigheter. 

ii) Med «aktuelle luftfartøyer og/eller komponenter» menes de luftfartøyene eller komponentene 

som er nevnt i vedkommendes sertifiseringsfullmakt.  
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iii) Med «sertifiseringsfullmakt» menes fullmakten som utstedes av organisasjonen til personell med 

sertifiseringsansvar, og som opplyser om at de kan undertegne sertifikater for frigivelse for bruk 

på vegne av den godkjente organisasjonen innenfor de begrensningene som er oppgitt i en slik 

fullmakt. 

iii) Bokstav b) skal lyde: 

«b) Med unntak av tilfellene nevnt i 145.A.30 bokstav j) og 66.A.20 bokstav a) nr. 3 ii) kan 

organisasjonen bare utstede sertifiseringsfullmakt til personell med sertifiseringsansvar i tilknytning 

til de grunnleggende kategoriene eller underkategoriene og eventuelle typerettigheter nevnt i 

vedlikeholdssertifikatet for luftfartøyet som kreves i vedlegg III (del 66), forutsatt at sertifikatet er 

gyldig i hele fullmaktens gyldighetsperiode, og at personellet med sertifiseringsansvar fortsatt 

oppfyller kravene i vedlegg III (del 66).» 

iv) Bokstav c) skal lyde: 

«c) Organisasjonen skal sørge for at alt personell med sertifiseringsansvar og støttepersonell har minst 

seks måneders relevant faktisk erfaring med vedlikehold av luftfartøyer eller komponenter i en 

sammenhengende toårsperiode. 

 I denne bokstav menes med «har relevant faktisk erfaring med vedlikehold av luftfartøyer eller 

komponenter» at vedkommende har arbeidet i et miljø beskjeftiget med vedlikehold av luftfartøyer 

eller komponenter, og enten har hatt de særskilte rettighetene som følger av sertifiseringsfullmakten 

og/eller har utført faktisk vedlikehold på i det minste noen av de luftfartøytype- eller 

luftfartøygruppesystemene som er nevnt i vedkommendes sertifiseringsfullmakt.» 

v) I bokstav d), e), j) og m) erstattes «støttepersonell i kategori B1 og B2» av «støttepersonell». 

vi) Ny bokstav n) og o) skal lyde: 

«n) Innehaveren av et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i kategori A kan bare utøve særskilte 

sertifiseringsrettigheter på en bestemt type luftfartøy etter tilfredsstillende fullført opplæring i de 

relevante oppgavene på luftfartøyer i kategori A gitt av en organisasjon som er behørig godkjent i 

samsvar med vedlegg II (del 145) eller vedlegg IV (del 147). Opplæringen skal omfatte praktisk og 

teoretisk opplæring tilpasset hver oppgave sertifiseringen gjelder for. Tilfredsstillende fullføring av 

opplæringen skal godtgjøres med en eksamen eller vurdering på arbeidsplassen utført av 

organisasjonen. 

o) Innehaveren av et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i kategori B2 kan bare utøve de særskilte 

sertifiseringsrettighetene beskrevet i 66.A.20 bokstav a) nr. 3) ii) i vedlegg III (del 66) etter 

tilfredsstillende fullføring av i) opplæringen i de relevante oppgavene på luftfartøyer i kategori A og 

ii) seks måneders dokumentert praktisk erfaring som dekker virkeområdet for fullmakten som skal 

utstedes. Oppgaveopplæringen skal omfatte praktisk og teoretisk opplæring tilpasset hver oppgave 

sertifiseringen gjelder for. Tilfredsstillende fullføring av opplæringen skal godtgjøres med en eksamen 

eller vurdering på arbeidsplassen. Oppgaveopplæring og eksamen/vurdering skal gjennomføres av den 

vedlikeholdsorganisasjonen som utsteder fullmakten til personell med sertifiseringsansvar. Den 

praktiske erfaringen skal dessuten være fra en slik vedlikeholdsorganisasjon.» 

4) I bokstav 145.A.70 bokstav a) nr. 6 erstattes «støttepersonell i kategori B1 og B2» med «støttepersonell». 

5) 145.B.17 oppheves. 

6) I tillegg IV til del 145 gjøres følgende endringer: 

«Tillegg IV 

Vilkår for bruk av personell som ikke er kvalifisert i samsvar med vedlegg III (del 66) nevnt i 145.A.30 

bokstav j) nr. 1 og 2 

1.  Personell med sertifiseringsansvar som oppfyller alle følgende vilkår, anses å oppfylle formålet med 

145.A.30 bokstav j) nr. 1 og 2: 

a) Vedkommende skal inneha et sertifikat eller en fullmakt for personell med sertifiseringsansvar utstedt i 

henhold til nasjonale bestemmelser i samsvar med ICAO-vedlegg 1.  
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b) Vedkommendes arbeidsomfang skal ikke overskride arbeidsomfanget fastsatt i det mest restriktive av 

henholdsvis det nasjonale sertifikatet eller fullmakten for personell med sertifiseringsansvar. 

c)  Vedkommende skal kunne dokumentere å ha fått opplæring om menneskelige faktorer og 

luftfartslovgivningen nevnt i modul 9 og 10 i tillegg I til vedlegg III (del 66). 

d) Vedkommende skal kunne godtgjøre fem års vedlikeholdserfaring som personell med 

sertifiseringsansvar innen linjevedlikehold og åtte år som personell med sertifiseringsansvar innen 

basevedlikehold. Personer med oppgaver som ikke går ut over oppgavene til personell med 

sertifiseringsansvar i kategori A i henhold til del 66, trenger imidlertid bare å godtgjøre tre års 

vedlikeholdserfaring. 

e)  Personell med sertifiseringsansvar for linjevedlikehold og støttepersonell for basevedlikehold skal vise at 

de har mottatt typeopplæring og bestått eksamen på henholdsvis kategori B1-, B2- eller B3-nivå som 

nevnt i tillegg III til vedlegg III (del 66) for hver luftfartøytype innenfor arbeidsomfanget nevnt i bokstav 

b). Personer med et arbeidsomfang som ikke går ut over arbeidsomfanget til personell med 

sertifiseringsansvar i kategori A, kan imidlertid få oppgaveopplæring i stedet for fullstendig 

typeopplæring. 

f)  Personell med sertifiseringsansvar for basevedlikehold skal vise at de har mottatt typeopplæring og bestått 

eksamen på kategori C-nivå som nevnt i tillegg III til vedlegg III (del 66) for hver luftfartøytype innenfor 

arbeidsomfanget nevnt i bokstav b), bortsett fra at for den første luftfartøytypen skal opplæring og 

eksamen være på kategori B1-, B2- eller B3-nivå i samsvar med tillegg III. 

2.  Beskyttede rettigheter 

a)  Personell som har særskilte rettigheter før de relevante kravene i vedlegg III (del 66) trer i kraft, kan 

fortsette å utøve disse uten å måtte oppfylle kravene i nr. 1 bokstav c)–f). 

b) Etter denne dato skal imidlertid alt personell med sertifiseringsansvar som ønsker å utvide virkeområdet 

for sin fullmakt til å omfatte ytterligere særskilte rettigheter, oppfylle kravene i nr. 1. 

c) Uten hensyn til nr. 2 bokstav b) er det i forbindelse med ytterligere typeopplæring ikke nødvendig å 

oppfylle kravene i nr. 1 bokstav c) og d).» 

3.  Vedlegg III (del 66) til forordning (EF) nr. 2042/2003 skal lyde: 

«VEDLEGG III 

(del 66) 

INNHOLD 

66.1.  Vedkommende myndighet 

AVSNITT A — TEKNISKE KRAV 

KAPITTEL A — VEDLIKEHOLDSSERTIFIKAT FOR LUFTFARTØY 

66.A.1 Virkeområde 

66.A.3  Sertifikatkategorier 

66.A.5 Luftfartøygrupper 

66.A.10 Søknad 

66.A.15 Berettigelse 

66.A.20 Særskilte rettigheter 

66.A.25 Krav til grunnleggende kunnskap 

66.A.30 Krav til grunnleggende erfaring 

66.A.40 Fortsatt gyldighet for vedlikeholdssertifikat for luftfartøy 

66.A.45 Påtegning av rettigheter for luftfartøy  
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66.A.50 Begrensninger 

66.A.55 Kvalifikasjonsbevis 

66.A.70  Konverteringsbestemmelser 

AVSNITT B — PROSEDYRER FOR VEDKOMMENDE MYNDIGHETER 

KAPITTEL A — GENERELT 

66.B.1 Virkeområde 

66.B.10 Vedkommende myndighet 

66.B.20 Oppbevaring av dokumentasjon 

66.B.25 Gjensidig utveksling av opplysninger 

66.B.30 Unntak 

KAPITTEL B — UTSTEDELSE AV VEDLIKEHOLDSSERTIFIKAT FOR LUFTFARTØY 

66.B.100 Prosedyre for vedkommende myndighets utstedelse av vedlikeholdssertifikat for luftfartøy 

66.B.105 Prosedyre for utstedelse av vedlikeholdssertifikat for luftfartøy gjennom en vedlikeholdsorganisasjon 

godkjent i henhold til del 145 

66.B.110 Prosedyre for endring av vedlikeholdssertifikat for luftfartøy slik at det omfatter ytterligere 

grunnkategorier eller underkategorier 

66.B.115 Prosedyre for endring av vedlikeholdssertifikat for luftfartøy slik at det omfatter en rettighet for 

luftfartøy eller opphever begrensninger 

66.B.120 Prosedyre for fornyelse av gyldigheten for vedlikeholdssertifikat for luftfartøy 

66.B.125  Prosedyre for konvertering av sertifikater, herunder grupperettigheter 

66.B.130 Prosedyre for direkte godkjenning av luftfartøytypeopplæring 

KAPITTEL C — EKSAMENER 

66.B.200 Eksamen avholdt av vedkommende myndighet 

KAPITTEL D — KONVERTERING AV KVALIFIKASJONER FOR PERSONELL MED 

SERTIFISERINGSANSVAR 

66.B.300 Generelt 

66.B.305  Konverteringsrapport for nasjonale kvalifikasjoner 

66.B.310  Konverteringsrapport for fullmakter til godkjente vedlikeholdsorganisasjoner 

KAPITTEL E — GODSKRIVING AV EKSAMENER 

66.B.400 Generelt 

66.B.405 Rapport om godskriving av eksamener 

66.B.410 Gyldighet for godskriving av eksamen 

KAPITTEL F — LØPENDE TILSYN 

66.B.500 Tilbakekalling, midlertidig oppheving eller begrensning av vedlikeholdssertifikat for luftfartøy 

TILLEGG 

Tillegg I – Krav til grunnleggende kunnskap 

Tillegg II – Standard for grunnleggende eksamener 

Tillegg III – Standard for luftfartøytypeopplæring og -eksamen. Opplæring på arbeidsplassen 

Tillegg IV –  Krav til erfaring for utvidelse av vedlikeholdssertifikat for luftfartøy 

Tillegg V –  EASA-skjema 19 — Søknadsskjema 

Tillegg VI – EASA-skjema 26 — Vedlikeholdssertifikat for luftfartøy nevnt i vedlegg III (del 66)  
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66.1 Vedkommende myndighet 

a) I dette vedlegg (del 66) menes med vedkommende myndighet 

1.  myndigheten utpekt av den medlemsstaten der en person først søker om utstedelse av et 

vedlikeholdssertifikat for luftfartøy, eller 

2.  myndigheten utpekt av en annen medlemsstat, forutsatt samtykke fra myndigheten nevnt i nr. 1. I så fall skal 

sertifikatet nevnt i nr. 1 tilbakekalles, all dokumentasjon nevnt i 66.B.20 overføres og et nytt sertifikat 

utstedes på grunnlag av denne dokumentasjonen. 

b) Byrået skal ha ansvar for å fastsette 

1.  listen over luftfartøytyper og 

2.  hvilke skrog/motorkombinasjoner som omfattes av hver enkelt typerettighet. 

AVSNITT A 

TEKNISKE KRAV 

KAPITTEL A 

VEDLIKEHOLDSSERTIFIKAT FOR LUFTFARTØY 

66.A.1 Virkeområde 

 Dette avsnitt definerer vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy og fastsetter kravene til søknad og utstedelse samt 

forlengelse av gyldigheten. 

66.A.3  Sertifikatkategorier 

a)  Vedlikeholdssertifikater for luftfartøy omfatter følgende kategorier: 

– Kategori A 

– Kategori B 

– Kategori B2 

– Kategori B3 

– Kategori C 

b) Kategori A og B1 er inndelt i underkategorier for kombinasjoner av fly, helikoptre, turbin- og stempelmotorer. 

Disse underkategoriene er: 

– A1 og B1.1 Fly med turbinmotor 

– A2 og B1.2 Fly med stempelmotor 

– A3 og B1.3 Helikoptre med turbinmotor 

– A4 og B1.4 Helikoptre med stempelmotor 

c) Kategori B3 gjelder fly uten trykkabin, med stempelmotor og en største tillatte startmasse på høyst 2 000 kg. 

66.A.5 Luftfartøygrupper 

I forbindelse med rettigheter på vedlikeholdssertifikater skal luftfartøyer klassifiseres i følgende grupper: 

1.  Gruppe 1: motordrevne, teknisk kompliserte luftfartøyer samt flermotors helikoptre, fly med største sertifiserte 

driftshøyde over FL 290, luftfartøyer utstyrt med elektroniske styringssystemer (fly-by-wire systems) og andre 

luftfartøyer som krever en typerettighet dersom dette er fastsatt av Byrået.  
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2.  Gruppe 2: luftfartøyer som ikke tilhører gruppe 1, men som tilhører følgende undergrupper: 

– undergruppe 2a: enmotors turbopropellfly 

– undergruppe 2b: enmotors helikoptre med turbinmotor 

– undergruppe 2c: enmotors helikoptre med stempelmotor 

3.  Gruppe 3: fly med stempelmotor som ikke tilhører gruppe 1. 

66.A.10 Søknad 

a) En søknad om vedlikeholdssertifikat for luftfartøy eller en endring av et slikt sertifikat skal skrives på EASA-

skjema 19 (se tillegg V) på den måten vedkommende myndighet har fastsatt, og skal sendes til vedkommende 

myndighet. 

b) En søknad om endring av et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy skal sendes til vedkommende myndighet i den 

medlemsstaten som utstedte vedlikeholdssertifikatet for luftfartøyet. 

c) I tillegg til dokumentene som kreves i henhold til 66.A.10 bokstav a), 66.A.10 bokstav b) og 66.B.105, alt etter 

hva som passer, skal den som søker om ytterligere grunnkategorier eller underkategorier i et 

vedlikeholdssertifikat for luftfartøy, sende inn sitt nåværende vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i original til 

vedkommende myndighet sammen med EASA-skjema 19. 

d) Dersom den som søker om endring av grunnkategoriene, er kvalifisert for en slik endring gjennom prosedyren 

nevnt i 66.B.100 i en annen medlemsstat enn den medlemsstaten som utstedte sertifikatet, skal søknaden sendes 

til vedkommende myndighet nevnt i 66.1. 

e) Dersom den som søker om endring av grunnkategoriene, er kvalifisert for en slik endring gjennom prosedyren 

nevnt i 66.B.105 i en annen medlemsstat enn den medlemsstaten som utstedte sertifikatet, skal 

vedlikeholdsorganisasjonen godkjent i henhold til vedlegg II (del 145) sende vedlikeholdssertifikatet for 

luftfartøy sammen med EASA-skjema 19 til vedkommende myndighet nevnt i 66.1, for å få endringen stemplet 

og undertegnet eller få sertifikatet utstedt på nytt, alt etter hva som passer. 

f) Hver søknad skal ha underlagsdokumentasjon som godtgjør at søkeren oppfyller gjeldende krav til teoretisk 

kunnskap, praktisk opplæring og erfaring på søknadstidspunktet. 

66.A.15 Berettigelse 

Den som søker om vedlikeholdssertifikat for luftfartøy, må være minst 18 år gammel. 

66.A.20 Særskilte rettigheter 

a) Følgende særskilte rettigheter får anvendelse: 

1.  Et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i kategori A gir innehaveren rett til å utstede sertifikater for frigivelse 

for bruk etter mindre omfattende planlagt linjevedlikehold og utbedring av enkle mangler innenfor rammen 

av de oppgavene som er angitt på sertifiseringsfullmakten nevnt i 145.A.35 i vedlegg II (del 145). De 

særskilte rettighetene sertifiseringen gir, skal være begrenset til arbeid som sertifikatinnehaveren personlig 

har utført i vedlikeholdsorganisasjonen som utstedte sertifiseringsfullmakten. 

2.  Et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i kategori B1 skal gi innehaveren rett til å utstede sertifikater for 

frigivelse for bruk og å fungere som støttepersonell i kategori B etter 

– vedlikehold av luftfartøyets struktur, motoranlegg og mekaniske og elektriske systemer,  
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– arbeid på avionikksystemer som krever enkle tester for å dokumentere at de er funksjonsdyktige, og som 

ikke krever feilsøking. 

Kategori B1 omfatter tilsvarende underkategori A. 

3.  Vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i kategori B2 skal gi innehaveren rett til 

i) å utstede sertifikater for frigivelse for bruk og fungere som støttepersonell i kategori B2 etter 

– vedlikehold utført på avionikksystemer og elektriske systemer og 

– arbeid på elektriske systemer og avionikk i motoranlegg og mekaniske systemer som bare krever enkel 

testing for å vise at de er funksjonsdyktige, og 

ii) å utstede sertifikater for frigivelse for bruk etter mindre omfattende planlagt linjevedlikehold og 

utbedring av enkle mangler innenfor rammen av de oppgavene som er angitt i sertifiseringsfullmakten 

nevnt i 145.A.35 i vedlegg II (del 145). Denne særskilte sertifiseringsrettigheten skal være begrenset til 

arbeid som sertifikatinnehaveren personlig har utført i den vedlikeholdsorganisasjonen som har utstedt 

sertifiseringsfullmakten, og være begrenset til rettighetene som allerede er påtegnet B2-sertifikatet. 

Sertifikat i kategori B2 omfatter ingen underkategori A. 

4.  Et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i kategori B3 skal gi innehaveren rett til å utstede sertifikater for 

frigivelse for bruk og fungere som støttepersonell i kategori B3 for 

– vedlikehold av luftfartøyets struktur, motor og mekaniske og elektriske systemer, 

– arbeid på avionikksystemer som bare krever enkle tester for å dokumentere at de er funksjonsdyktige, og 

som ikke krever feilsøking. 

5.  Et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i kategori C skal gi innehaveren rett til å utstede sertifikater for 

frigivelse for bruk etter basevedlikehold på luftfartøyer. De særskilte rettighetene gjelder for luftfartøyet i sin 

helhet. 

b) Innehaveren av et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy kan ikke utøve sine særskilte rettigheter med mindre 

1.  utøvelsen er i samsvar med gjeldende krav i vedlegg I (del M) og vedlegg II (del 145), og 

2.  vedkommende i den foregående toårsperioden enten har hatt seks måneders vedlikeholdserfaring i samsvar 

med de særskilte rettighetene gitt i vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy eller har oppfylt bestemmelsen om 

utstedelse av de relevante særskilte rettighetene, 

3.  vedkommende har tilstrekkelig kompetanse til å sertifisere vedlikehold på tilsvarende luftfartøyer, 

4.  vedkommende er i stand til å lese, skrive og kommunisere på et forståelig nivå på det eller de språkene som 

er brukt i den tekniske dokumentasjonen og prosedyrene som er nødvendige for utstedelsen av sertifikater 

for frigivelse for bruk. 

66.A.25 Krav til grunnleggende kunnskap 

a) Den som søker om et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy eller utvidelse til en kategori eller underkategori av et 

slikt sertifikat, skal gjennom en eksamen dokumentere et kunnskapsnivå i de relevante modulene som er i 

samsvar med tillegg I til vedlegg III (del 66). Eksamenen skal avholdes enten av en utdanningsorganisasjon som 

er behørig godkjent i henhold til vedlegg IV (del 147) eller av vedkommende myndighet. 

b) Opplæringskursene og eksamenene skal være bestått i løpet av de siste ti årene før søknad om 

vedlikeholdssertifikat for luftfartøy eller utvidelse til en kategori eller underkategori av et slikt 

vedlikeholdssertifikat for luftfartøy, sendes inn. Skulle dette ikke være tilfellet, kan eksamener godskrives i 

henhold til bokstav c).  
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c)  Søkeren kan søke vedkommende myndighet om full eller delvis eksamensgodskriving for kravene til 

grunnleggende kunnskap for 

1.  eksamener i grunnleggende kunnskap som ikke oppfyller kravet beskrevet i bokstav b) ovenfor og 

2.  enhver annen teknisk kvalifikasjon som vedkommende myndighet anser som likeverdig med 

kunnskapsstandarden i vedlegg III (del 66). 

Godskrivinger skal innvilges i samsvar med avsnitt B kapittel E i dette vedlegg (del 66). 

d)  Godskrivinger utløper ti år etter at søkeren får dem innvilget av vedkommende myndighet. Etter utløpet kan 

søkeren søke om ny godskriving. 

66.A.30 Krav til grunnleggende erfaring 

a) Den som søker om vedlikeholdssertifikat for luftfartøy, skal ha: 

1.  For kategori A, underkategori B1.2 og B1.4 og kategori B3: 

i) tre års praktisk erfaring i vedlikehold på luftfartøyer i drift dersom søkeren ikke har noen tidligere 

relevant teknisk opplæring, eller 

ii) to års praktisk erfaring i vedlikehold på luftfartøyer i drift og fullført opplæring i et teknisk fag som 

vedkommende myndighet anser som relevant, eller 

iii) ett års praktisk erfaring i vedlikehold på luftfartøyer i drift og fullført grunnkurs godkjent i henhold til 

vedlegg IV (del 147). 

2.  For kategori B2 og underkategori B1.1 og B1.3: 

i) fem års praktisk erfaring i vedlikehold på luftfartøyer i drift, dersom søkeren ikke har noen tidligere 

relevant teknisk opplæring, 

ii) tre års praktisk erfaring i vedlikehold på luftfartøyer i drift og fullført opplæring i et teknisk fag som 

vedkommende myndighet anser som relevant, 

iii) to års praktisk erfaring i vedlikehold på luftfartøyer i drift og fullført grunnkurs godkjent i henhold til 

vedlegg IV (del 147). 

3.  For kategori C med hensyn til store luftfartøyer: 

i) tre års erfaring med utøvelse av særskilte rettigheter i kategori B1.1, B1.3 eller B2 på store luftfartøyer 

eller som støttepersonell i henhold til 145.A.35, eller en kombinasjon av begge, eller 

ii) fem års erfaring i utøvelse av særskilte rettigheter i kategori B1.2 eller B1.4 på store luftfartøyer eller 

som støttepersonell i henhold til 145.A.35, eller en kombinasjon av begge. 

4.  For kategori C med hensyn til andre luftfartøyer enn store luftfartøyer: tre års erfaring i utøvelse av særskilte 

rettigheter i kategori B1 eller B2 på andre luftfartøyer enn store luftfartøyer eller som støttepersonell i 

henhold til 145.A.35 bokstav a), eller en kombinasjon av begge. 

5.  For kategori C oppnådd gjennom en akademisk grad: for søker som har en akademisk grad i et teknisk fag 

fra et universitet eller en annen høyere utdanningsinstitusjon anerkjent av vedkommende myndighet, tre års 

erfaring med arbeid i et vedlikeholdsmiljø for sivile luftfartøyer på et representativt utvalg av oppgaver 

direkte knyttet til vedlikehold av luftfartøyer, herunder seks måneders deltaking i basevedlikeholdsoppgaver.  
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b) Den som søker om en utvidelse av et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy, skal oppfylle et minstekrav til erfaring 

med vedlikehold av sivile luftfartøyer som er relevant for den nye kategorien eller underkategorien det søkes 

om, i samsvar med tillegg IV til dette vedlegg (del 66). 

c)  Erfaringen skal være praktisk og innebære deltaking i et representativt utvalg av vedlikeholdsoppgaver på 

luftfartøyer. 

d) Minst ett år av den obligatoriske erfaringen skal være nylig oppnådd erfaring i vedlikehold på luftfartøyer i den 

kategorien/underkategorien som det ble søkt om ved førstegangsutstedelsen av vedlikeholdssertifikatet for 

luftfartøy. For utvidelser med kategorier/underkategorier av et eksisterende vedlikeholdssertifikat for luftfartøy 

kan den nylig oppnådde tilleggserfaringen være kortere enn ett år, men skal være minst tre måneder. Den 

erfaringen som kreves, skal ses i forhold til forskjellen mellom den sertifikatkategorien/-underkategorien 

søkeren har, og den det søkes om. Slik tilleggserfaring skal være knyttet til den nye sertifikatkategorien/ 

-underkategorien det søkes om. 

e) Uten hensyn til bokstav a) skal erfaring i vedlikehold av luftfartøyer oppnådd utenfor et miljø for vedlikehold av 

sivile luftfartøyer godtas når dette vedlikeholdet er likeverdig med det som kreves i dette vedlegg (del 66) som 

fastsatt av vedkommende myndighet. Tilleggserfaring i vedlikehold av sivile luftfartøyer skal imidlertid være et 

krav for å sikre tilstrekkelig forståelse av miljøet for vedlikehold av sivile luftfartøyer. 

f) Erfaringen skal være oppnådd i løpet av de siste ti årene før det søkes om vedlikeholdssertifikat for luftfartøy 

eller utvidelse til en kategori eller underkategori av et slikt sertifikat. 

66.A.40 Fortsatt gyldighet for vedlikeholdssertifikat for luftfartøy 

a) Vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy blir ugyldig fem år etter at det sist ble utstedt eller endret, med mindre 

innehaveren sender inn sitt vedlikeholdssertifikat for luftfartøy til vedkommende myndighet som har utstedt det, 

for å bekrefte at opplysningene i sertifikatet er de samme som opplysningene i vedkommende myndigheters 

arkiv i henhold til 66.B.120. 

b) Innehaveren av et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy skal fylle ut de relevante delene av EASA-skjema 19 (se 

tillegg V) og sende det inn sammen med sitt eget eksemplar av sertifikatet til vedkommende myndighet som 

utstedte det opprinnelige vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy, med mindre innehaveren arbeider i en 

vedlikeholdsorganisasjon godkjent i henhold til vedlegg II (del 145) som har en prosedyre i sin håndbok som gir 

organisasjonen adgang til å sende inn den nødvendige dokumentasjonen på vegne av innehaveren av 

vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy. 

c) Alle særskilte sertifiseringsrettigheter basert på et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy blir ugyldige når 

vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy blir ugyldig. 

d) Vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy er gyldig bare i) når det er utstedt og/eller endret av vedkommende 

myndighet, og ii) når innehaveren har undertegnet dokumentet. 

66.A.45 Påtegning av rettigheter for luftfartøy 

a)  For at innehaveren av et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy skal kunne utøve særskilte sertifiseringsrettigheter 

på en bestemt type luftfartøy, må vedkommendes sertifikat være påført de relevante rettighetene. 

– For kategori B1, B2 eller C er følgende rettigheter relevante: 

1.  For luftfartøyer i gruppe 1, den relevante typerettighet. 

2.  For luftfartøyer i gruppe 2, den relevante typerettigheten, produsentens undergrupperettighet eller full 

undergrupperettighet. 

3.  For luftfartøyer i gruppe 3, den relevante typerettigheten eller full grupperettighet. 

– For kategori B3 er den relevante rettigheten «fly uten trykkabin, med stempelmotor og en største tillatte 

startmasse på høyst 2 000 kg». 

– For kategori A kreves ingen rettighet så lenge kravene i 145.A.35 i vedlegg II (del 145) er oppfylt.  
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b)  Påtegning av typerettighet forutsetter at relevant typeopplæring for luftfartøyer i kategori B1, B2 eller C er 

tilfredsstillende fullført. 

c)  I tillegg til kravet i bokstav b) forutsetter påtegning av den første typerettigheten for en gitt 

kategori/underkategori at tilsvarende opplæring på arbeidsplassen, som beskrevet i tillegg III til vedlegg III (del 

66), er tilfredsstillende fullført. 

d)  Som unntak fra bokstav b) og c) kan typerettigheter for luftfartøyer i gruppe 2 og 3 også tildeles 

– etter at den relevante typeeksamenen for luftfartøyer i kategori B1, B2 eller C beskrevet i tillegg III til dette 

vedlegg (del 66), er tilfredsstillende fullført, og 

– når det gjelder kategori B1 og B2, etter at praktisk erfaring med luftfartøytypen er godtgjort. I så fall skal den 

praktiske erfaringen omfatte et representativt utvalg av vedlikeholdsoppgaver som er relevante for 

sertifikatkategorien. 

 Når det gjelder en rettighet i kategori C for en person som er kvalifisert ved en akademisk grad som angitt i 

66.A.30 bokstav a) nr. 5, skal den første eksamenen i en relevant luftfartøytype være på kategori B1- eller  

B2- nivå. 

e) For luftfartøyer i gruppe 2 skal 

1.  påtegning av produsentens undergrupperettigheter gis innehavere av sertifikater i kategori B1 og C ved 

oppfyllelse av kravene til typerettigheter for minst to luftfartøytyper fra samme produsent som til sammen er 

representative for den relevante produsentundergruppen, 

2.  påtegning av fulle undergrupperettigheter gis innehavere av sertifikater i kategori B1 og C ved oppfyllelse 

av kravene til typerettigheter for minst tre luftfartøytyper fra ulike produsenter som til sammen er 

representative for den relevante undergruppen, 

3.  påtegning av produsentens undergrupperettigheter og fulle undergrupperettigheter gis innehavere av 

sertifikater i kategori B2 ved dokumentasjon på praktisk erfaring, som skal omfatte et representativt utvalg 

av vedlikeholdsoppgavene som er relevante for sertifikatkategorien og den relevante undergruppen av 

luftfartøyer. 

f) For luftfartøyer i gruppe 3 skal 

1.  påtegning av fulle gruppe-3-rettigheter gis innehavere av sertifikater i kategori B1, B2 og C ved 

dokumentasjon på praktisk erfaring, som skal omfatte et representativt utvalg av de vedlikeholdsoppgavene 

som er relevante for sertifikatkategorien og gruppe 3, 

2.  for kategori B1, med mindre søkeren dokumenterer relevant erfaring, skal gruppe-3-rettigheten være 

underlagt følgende begrensninger, som skal påføres sertifikatet: 

– fly med trykkabin 

– fly med metallstruktur 

– fly med komposittstruktur 

– fly med trestruktur 

– fly med struktur av metallrør kledd med tekstil. 

g) For B3-sertifikat skal 

1.  påtegning av rettigheten «fly uten trykkabin, med stempelmotor og en største tillatte startmasse på høyst  

2 000 kg» gis ved dokumentasjon på praktisk erfaring, som skal omfatte et representativt utvalg av de 

vedlikeholdsoppgavene som er relevante for sertifikatkategorien.  
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2.  Med mindre søkeren dokumenterer relevant erfaring, skal rettigheten nevnt i nr. 1 være underlagt følgende 

begrensninger, som skal påføres sertifikatet: 

– fly med trestruktur 

– fly med struktur av metallrør kledd med tekstil 

– fly med metallstruktur 

– fly med komposittstruktur 

66.A.50 Begrensninger 

a)  De begrensningene som angis på et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy, er unntak fra de særskilte rettighetene 

sertifikatet gir, og gjelder flyet i sin helhet. 

b)  Når det gjelder begrensninger nevnt i 66.A.45, skal begrensinger oppheves 

1.  ved dokumentasjon på relevant erfaring, eller 

2.  etter en tilfredsstillende praktisk vurderinger foretatt av vedkommende myndighet. 

c)  Når det gjelder begrensninger nevnt i 66.A.70, skal begrensninger oppheves når eksamen i modulene/emnene 

oppført i den relevante konverteringsrapporten nevnt i 66.B.300, er fullført med tilfredsstillende resultat. 

66.A.55 Kvalifikasjonsbevis 

Personell som utøver særskilte sertifiseringsrettigheter, og støttepersonell skal framvise sitt sertifikat som 

kvalifikasjonsbevis innen 24 timer dersom en bemyndiget person anmoder om det. 

66.A.70  Konverteringsbestemmelser 

a) Personer kvalifisert som personell med sertifiseringsansvar med gyldighet i en medlemsstat før den dato 

vedlegg III (del 66) trer i kraft, skal få utstedt et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy av vedkommende 

myndighet i sin medlemsstat uten ytterligere eksamen, forutsatt at vilkårene angitt i avsnitt B kapittel D er 

oppfylt. 

b)  En person som gjennomgår en kvalifiseringsprosess for personell med sertifiseringsansvar som er gyldig i en 

medlemsstat før vedlegg III (del 66) trer i kraft, vil fortsatt være kvalifisert. Personer kvalifisert som personell 

med sertifiseringsansvar etter en slik prosess, skal få utstedt et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy av 

vedkommende myndighet i denne medlemsstaten uten ytterligere eksamen, forutsatt at vilkårene angitt i avsnitt 

B kapittel D er oppfylt. 

c)  Ved behov skal vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy inneholde begrensninger i samsvar med 66.A.50 for å 

gjenspeile forskjellene mellom i) omfanget av kvalifikasjonen for personell med sertifiseringsansvar gjeldende i 

medlemsstaten før denne forordning trer i kraft, og ii) kravene til grunnleggende kunnskap og standardene for 

grunnleggende eksamener fastsatt i tillegg I og II til dette vedlegg (del 66). 

d)  Som unntak fra bokstav c), for luftfartøyer som ikke benyttes i kommersiell lufttransport, unntatt store 

luftfartøyer, skal vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy inneholde begrensninger i henhold til 66.A.50 for å sikre 

at de særskilte rettighetene for personell med sertifiseringsansvar gjeldende i medlemsstaten før denne 

forordning trer i kraft, og de særskilte rettighetene i det konverterte del 66-vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy, 

forblir de samme. 

AVSNITT B 

PROSEDYRER FOR VEDKOMMENDE MYNDIGHETER 

KAPITTEL A 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

66.B.1 Virkeområde 

I dette avsnitt fastsettes prosedyrene, herunder de administrative kravene, som skal følges av vedkommende 

myndigheter med ansvar for gjennomføringen og håndhevingen av avsnitt A i dette vedlegg (del 66).  
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66.B.10 Vedkommende myndighet 

a) Generelt 

 Medlemsstaten skal utpeke en vedkommende myndighet med ansvar for utstedelse, forlengelse, endring, 

midlertidig oppheving eller tilbakekalling av vedlikeholdssertifikater for luftfartøy. 

 Vedkommende myndighet skal opprette en egnet organisasjonsstruktur for å sikre samsvar med dette vedlegg 

(del 66). 

b) Ressurser 

 Vedkommende myndighet skal ha det personellet som behøves for å sikre gjennomføring av kravene i dette 

vedlegg (del 66). 

c) Prosedyrer 

 Vedkommende myndighet skal fastsette dokumenterte prosedyrer som i detalj viser hvordan det oppnås samsvar 

med dette vedlegg (del 66). Disse prosedyrene skal gjennomgås og endres for å sikre fortsatt samsvar. 

66.B.20 Oppbevaring av dokumentasjon 

a) Vedkommende myndighet skal opprette et system for oppbevaring av dokumentasjon som på en hensiktsmessig 

måte gjør det mulig å spore prosessen med å utstede, forlenge, endre, midlertidig oppheve eller tilbakekalle 

hvert enkelt vedlikeholdssertifikat for luftfartøy. 

b)  Denne dokumentasjon skal for hvert sertifikat inneholde 

1.  søknaden om vedlikeholdssertifikat for luftfartøy eller om endring av denne, herunder all 

underlagsdokumentasjon, 

2.  en kopi av vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy, herunder eventuelle endringer, 

3.  kopier av all relevant korrespondanse, 

4.  nærmere opplysninger om eventuelle unntak og håndhevingstiltak, 

5.  eventuelle rapporter fra andre vedkommende myndigheter om innehaveren av vedlikeholdssertifikatet for 

luftfartøy, 

6.  dokumentasjon vedrørende eksamener avholdt av vedkommende myndighet, 

7.  den gjeldende konverteringsrapporten brukt ved konvertering, 

8.  den gjeldende godskrivingsrapporten brukt ved godskriving. 

c)  Dokumentene nevnt i bokstav b) nr. 1–5 skal oppbevares i minst fem år etter at sertifikatets gyldighetstid er 

utløpt. 

d) Dokumentene nevnt i bokstav b) nr. 6, 7 og 8 skal oppbevares i ubegrenset tid. 

66.B.25 Gjensidig utveksling av opplysninger 

a) For å gjennomføre bestemmelsene i denne forordning skal vedkommende myndigheter delta i en gjensidig 

utveksling av opplysninger i samsvar med artikkel 15 i forordning (EF) nr. 216/2008. 

b) Med forbehold for medlemsstatenes kompetanse skal de berørte vedkommende myndigheter ved en potensiell 

trussel mot sikkerheten som berører flere medlemsstater, bistå hverandre i gjennomføringen av nødvendige 

tilsynstiltak. 

66.B.30 Unntak 

Alle unntak som gis i samsvar med artikkel 14 nr. 4 i forordning (EF) nr. 216/2008, skal registreres og oppbevares 

av vedkommende myndighet.  
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KAPITTEL B 

UTSTEDELSE AV VEDLIKEHOLDSSERTIFIKAT FOR LUFTFARTØY 

Dette kapittel fastsetter prosedyrene som vedkommende myndighet skal følge ved utstedelse, endring eller 

forlengelse av vedlikeholdssertifikater for luftfartøy. 

66.B.100 Prosedyre for vedkommende myndighets utstedelse av vedlikeholdssertifikat for luftfartøy 

a) Etter at vedkommende myndighet har mottatt EASA-skjema 19 og eventuell underlagsdokumentasjon, skal den 

kontrollere at EASA-skjema 19 er fullstendig utfylt og forsikre seg om at den angitte erfaringen oppfyller kravet 

i dette vedlegg (del 66). 

b) Vedkommende myndighet skal kontrollere søkerens status med hensyn til eksamener og/eller bekrefte 

gyldigheten av eventuelle godskrivinger for å sikre at alle påkrevde moduler i tillegg I er oppfylt i henhold til 

dette vedlegg (del 66). 

c) Etter å ha kontrollert søkerens identitet og fødselsdato og forsikret seg om at søkeren oppfyller kravene til 

kunnskap og erfaring i henhold til dette vedlegg (del 66), skal vedkommende myndighet utstede det relevante 

vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy til søkeren. De samme opplysningene skal oppbevares i vedkommende 

myndighets arkiv. 

d) Når luftfartøytyper eller -grupper påtegnes et vedlikeholdssertifikat ved førstegangsutstedelse, skal 

vedkommende myndighet kontrollere samsvar med 66.B.115. 

66.B.105 Prosedyre for utstedelse av vedlikeholdssertifikat for luftfartøy gjennom en 

vedlikeholdsorganisasjon godkjent i samsvar med vedlegg II (del 145) 

a) En vedlikeholdsorganisasjon godkjent i henhold til vedlegg II (del 145) som har fått tillatelse av vedkommende 

myndighet til å utføre slik virksomhet, kan i) utferdige vedlikeholdssertifikat for luftfartøy på vegne av 

vedkommende myndighet eller ii) gi anbefalinger til vedkommende myndighet om søknaden fra enkeltpersoner 

om vedlikeholdssertifikat for luftfartøy slik at vedkommende myndighet kan utferdige og utstede et slikt 

sertifikat. 

b)  Vedlikeholdsorganisasjoner nevnt i bokstav a) skal sikre samsvar med 66.B.100 bokstav a) og b). 

c)  I alle tilfeller kan et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy utstedes til søkeren bare av vedkommende myndighet. 

66.B.110 Prosedyre for endring av et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy slik at det omfatter ytterligere 

grunnkategorier eller underkategorier 

a) Når prosedyrene angitt i 66.B.100 eller 66.B.105 er fullført, skal vedkommende myndighet foreta påtegning av 

den ytterligere grunnkategorien eller underkategorien på vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy med stempel og 

signatur, eller utstede sertifikatet på nytt. 

b) Vedkommende myndighets registreringssystem skal endres tilsvarende. 

66.B.115 Prosedyre for endring av et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy slik at det omfatter en rettighet 

eller opphever begrensninger 

a)  Etter at vedkommende myndighet har mottatt et korrekt utfylt EASA-skjema 19 og eventuell 

underlagsdokumentasjon som viser samsvar med kravene til gjeldende rettighet sammen med 

vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy, skal den enten 

1.  foreta en påtegning av den aktuelle luftfatøyrettigheten på søkerens vedlikeholdssertifikat for luftfartøy, 

2.  utstede sertifikatet på nytt slik at det omfatter den aktuelle luftfartøyrettigheten, eller 

3.  fjerne de aktuelle begrensningene i henhold til 66.A.50. 

Vedkommende myndighets registreringssystem skal endres i samsvar med dette.  
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b) I tilfeller der ikke hele typeopplæringen gjennomføres av en vedlikeholdsopplæringsorganisasjon som er 

behørig godkjent i henhold til vedlegg IV (del 147), skal vedkommende myndighet forsikre seg om at alle 

typeopplæringskravene er oppfylt før typerettigheten utstedes. 

c)   I tilfeller der det ikke kreves opplæring på arbeidsplassen, skal typerettigheten påtegnes på grunnlag av et 

kompetansebevis utstedt av en vedlikeholdsopplæringsorganisasjon godkjent i samsvar med vedlegg IV (del 

147). 

d) Dersom luftfartøytypeopplæringen omfatter mer enn ett kurs, skal vedkommende myndighet, før typerettigheten 

påtegnes, forsikre seg om at kursenes innhold og lengde fullt ut dekker sertifikatkategoriens virkeområde, og at 

grensesnittområdene er hensiktsmessig behandlet. 

e) Når det gjelder opplæring om ulikheter, skal vedkommende myndighet forsikre seg om at i) søkerens tidligere 

kvalifikasjon, supplert med ii) enten et kurs som er godkjent i henhold til tillegg IV (del 147), eller et kurs som 

er direkte godkjent av vedkommende myndighet, kan aksepteres med sikte på påtegning av typerettighet. 

f)  Samsvar med de praktiske delene skal dokumenteres i) ved framlegging av en detaljert opplæringsjournal eller 

logg fra en vedlikeholdsorganisasjon behørig godkjent i henhold til vedlegg II (del 145) eller, dersom det finnes, 

ii) et opplæringsbevis som omfatter den praktiske delen av opplæringen utstedt av en 

vedlikeholdsopplæringsorganisasjon behørig godkjent i henhold til vedlegg IV (del 147). 

g) Ved påtegning av luftfartøytype skal de typerettighetene brukes som Byrået har fastsatt. 

66.B.120 Prosedyre for fornyelse av gyldigheten av et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy 

a) Vedkommende myndighet skal sammenholde innehaverens vedlikeholdssertifikat for luftfartøy med 

vedkommende myndighets registre og kontrollere om det er saker under behandling vedrørende tilbakekalling, 

midlertidig oppheving eller endring i henhold til 66.B.500. Dersom dokumentene er identiske og ingen saker i 

henhold til 66.B.500 er under behandling, skal innehaverens eksemplar fornyes for fem år og registeret 

ajourføres i samsvar med dette. 

b) Dersom opplysningene i vedkommende myndighets register avviker fra opplysningene på 

vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy som innehaveren har, 

1.  skal vedkommende myndighet undersøke årsakene til disse forskjellene, og kan velge å ikke fornye 

vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy, 

2.  skal vedkommende myndighet underrette både sertifikatinnehaveren og enhver kjent 

vedlikeholdsorganisasjon godkjent i samsvar med kapittel F i vedlegg I (del M) eller vedlegg II (del 145) 

som dette kan ha direkte betydning for, 

3.  skal vedkommende myndighet om nødvendig treffe tiltak i samsvar med 66.B.500 med sikte på å 

tilbakekalle, midlertidig oppheve eller endre det aktuelle sertifikatet. 

66.B.125  Prosedyre for konvertering av sertifikater, herunder grupperettigheter 

a) Individuelle typerettigheter som allerede er påtegnet vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy nevnt i artikkel 5  

nr. 4, skal fortsatt være påtegnet sertifikatet og skal ikke konverteres til nye rettigheter med mindre innehaveren 

av sertifikatet fullt ut oppfyller påtegningskravene fastsatt i 66.A.45 i dette vedlegg (del 66) for tilsvarende 

gruppe-/undergrupperettigheter. 

b)  Konverteringen skal foretas i samsvar med følgende konverteringstabell: 

1.  for kategori B1 eller C: 

– helikopter med stempelmotor, full grupperettighet: konverteres til «full undergruppe 2c» pluss 

typerettigheter for enmotors helikoptre med stempelmotor i gruppe 1,  
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– helikopter med stempelmotor, produsentgrupperettighet: konverteres til den relevante 

«produsentundergruppe 2c» pluss typerettigheter for enmotors helikoptre med stempelmotor fra denne 

produsenten i gruppe 1, 

– helikopter med turbinmotor, full grupperettighet: konverteres til «full undergruppe 2b» pluss 

typerettigheter for enmotors helikoptre med turbinmotor i gruppe 1, 

– helikopter med turbinmotor, produsentgrupperettighet: konverteres til den relevante 

«produsentundergruppe 2b» pluss typerettigheter for enmotors helikoptre med turbinmotor fra denne 

produsenten i gruppe 1, 

– enmotors fly med stempelmotor — metallstruktur, enten full grupperettighet eller 

produsentgrupperettighet: konverteres til «full gruppe 3». For B1-sertifikater skal følgende begrensninger 

påføres: fly med komposittstruktur, fly med trestruktur og fly med struktur av metallrør og tekstil, 

— flermotors fly med stempelmotor — metallstruktur, enten full grupperettighet eller 

produsentgrupperettighet: konverteres til «full gruppe 3». For B1-sertifikater skal følgende begrensninger 

påføres: fly med komposittstruktur, fly med trestruktur og fly med struktur av metallrør og tekstil, 

— enmotors fly med stempelmotor — trestruktur, enten full grupperettighet eller produsentgrupperettighet: 

konverteres til «full gruppe 3». For B1-sertifikater skal følgende begrensninger påføres: fly med 

metallstruktur, fly med komposittstruktur og fly med struktur av metallrør og tekstil. 

— flermotors fly med stempelmotor — trestruktur, enten full grupperettighet eller produsentgrupperettighet: 

konverteres til «full gruppe 3». For B1-sertifikater skal følgende begrensninger påføres: fly med 

metallstruktur, fly med komposittstruktur og fly med struktur av metallrør og tekstil, 

— enmotors fly med stempelmotor — komposittstruktur, enten full grupperettighet eller 

produsentgrupperettighet: konverteres til «full gruppe 3». For B1-sertifikater skal følgende begrensninger 

påføres: fly med metallstruktur, fly med trestruktur og fly med struktur av metallrør og tekstil, 

— flermotors fly med stempelmotor — komposittstruktur, enten full grupperettighet eller 

produsentgrupperettighet: konverteres til «full gruppe 3». For B1-sertifikater skal følgende begrensninger 

påføres: fly med metallstruktur, fly med trestruktur og fly med struktur av metallrør og tekstil, 

– fly med turbinmotor — enmotors, full grupperettighet: konverteres til «full undergruppe 2a» pluss 

typerettigheter for enmotors turbopropfly som ikke var omfattet av krav om typerettighet i den gamle 

ordningen, og som er i gruppe 1, 

– fly med turbinmotor — enmotors, produsentgrupperettighet: konverteres til «produsentundergruppe 2a» 

pluss typerettigheter for enmotors turbopropfly fra samme produsent som ikke var omfattet av krav om 

typerettighet i den gamle ordningen, og som er i gruppe 1, 

– fly med turbinmotor — flermotors, full grupperettighet: konverteres til typerettigheter for flermotors 

turbopropfly som ikke var omfattet av krav om typerettighet i den gamle ordningen. 

2.  for kategori B2: 

– fly: konverteres til «full undergruppe 2a» og «full gruppe 3» pluss typerettigheter for fly som ikke var 

omfattet av krav om typerettighet i den gamle ordningen, og som er i gruppe 1,  
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– helikopter: konverteres til «full undergruppe 2b og 2c» pluss typerettigheter for helikoptre som ikke var 

omfattet av krav om typerettighet i den gamle ordningen, og som er i gruppe 1, 

3.  for kategori C: 

– fly: konverteres til «full undergruppe 2a» og «full gruppe 3» pluss typerettigheter for fly som ikke var 

omfattet av krav om typerettighet i den gamle ordningen, og som er i gruppe 1, 

– helikopter: konverteres til «full undergruppe 2b og 2c» pluss typerettigheter for helikoptre som ikke var 

omfattet av krav om typerettighet i den gamle ordningen, og som er i gruppe 1. 

c)  Dersom sertifikatet var underlagt begrensninger etter konverteringsprosessen i henhold til 66.A.70, skal disse 

begrensningene fortsatt være påført sertifikatet, med mindre de er fjernet på vilkårene fastsatt i den relevante 

konverteringsrapporten nevnt i 66.B.300. 

66.B.130 Prosedyre for direkte godkjenning av typeopplæring 

Vedkommende myndighet kan godkjenne typeopplæring som ikke er gitt av en vedlikeholds-

opplæringsorganisasjon godkjent i samsvar med vedlegg IV (del 147), i henhold til nr. 1 i tillegg III til dette 

vedlegg (del 66). I så fall skal vedkommende myndighet ha en prosedyre for å sikre at typeopplæringen er i samsvar 

med tillegg III til dette vedlegg (del 66). 

KAPITTEL C 

EKSAMENER 

I dette kapittel fastsettes prosedyrene som skal følges ved eksamener som vedkommende myndighet avholder. 

66.B.200 Eksamen avholdt av vedkommende myndighet 

a) Alle eksamensspørsmål skal oppbevares på en trygg måte før en eksamen for å sikre at kandidatene ikke får vite 

hvilke spørsmål som vil danne grunnlaget for eksamenen. 

b) Vedkommende myndighet skal oppnevne 

1.  personer som kontrollerer spørsmålene som skal brukes til hver eksamen, 

2.  eksaminatorer som skal være til stede under samtlige prøver for å sikre at eksamenen gjennomføres på en 

korrekt måte. 

c) Grunnleggende eksamener skal følge standarden angitt i tillegg I og II til dette vedlegg (del 66). 

d) Typeopplæringseksamener og typeeksamener skal følge standarden angitt i tillegg III til dette vedlegg (del 66). 

c) Det skal utarbeides nye essayspørsmål minst hver sjette måned, og spørsmål som allerede er brukt, skal trekkes 

tilbake eller ikke brukes på en stund. Spørsmål som er brukt, skal arkiveres for referanseformål. 

f) Alle eksamensoppgaver skal utleveres til kandidaten når eksamen begynner og leveres tilbake til eksaminator 

ved utløpet av det tidsrommet som er fastsatt for eksamenen. Ingen eksamensoppgaver kan i løpet av dette 

tidsrommet fjernes fra eksamensrommet. 

g) Bortsett fra nærmere angitt dokumentasjon som trengs til typeeksamener, skal kandidaten bare ha tilgang til 

oppgaven under eksamen. 

h) Eksamenskandidatene skal være atskilt slik at de ikke kan lese hverandres eksamenspapirer. De får ikke snakke 

med andre personer enn eksaminator. 

i) Kandidater som tas i fusk, skal nektes å gå opp til ny eksamen de første 12 månedene etter den eksamenen der 

de ble tatt i fusk. 

KAPITTEL D 

KONVERTERING AV KVALIFIKASJONER FOR PERSONELL MED SERTIFISERINGSANSVAR 

I dette kapittel fastsettes prosedyrene for konvertering av kvalifikasjoner for personell med sertifiseringsansvar i 

henhold til 66.A.70 til vedlikeholdssertifikat for luftfartøy.  
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66.B.300 Generelt 

a)  Vedkommende myndighet kan bare konvertere kvalifikasjoner som i) er oppnådd i den medlemsstat der 

myndigheten har kompetanse, med mindre annet framgår av bilaterale avtaler, og ii) var gyldige før 

ikrafttredelsen av de aktuelle kravene i dette vedlegg (del 66). 

b) Vedkommende myndighet kan bare foreta konverteringen i samsvar med en konverteringsrapport utarbeidet i 

henhold til 66.B.305 eller 66.B.310, alt etter hva som passer. 

c)  Konverteringsrapportene skal være enten i) utarbeidet av vedkommende myndighet eller ii) godkjent av 

vedkommende myndighet for å sikre samsvar med dette vedlegg (del 66). 

d)  Konverteringsrapporter og endringer av slike skal oppbevares i vedkommende myndighets arkiv i henhold til 

66.B.20. 

66.B.305 Konverteringsrapport for nasjonale kvalifikasjoner 

a)  Konverteringsrapporten for nasjonale kvalifikasjoner for personell med sertifiseringsansvar skal beskrive 

omfanget av hver type kvalifikasjon, herunder eventuelt det tilhørende nasjonale sertifikatet og tilhørende 

særskilte rettigheter, og skal inneholde en kopi av de relevante nasjonale bestemmelsene som fastsetter disse. 

b)  Konverteringsrapporten skal for hver type kvalifikasjon nevnt i bokstav a) angi 

1.  hvilket vedlikeholdssertifikat for luftfartøy den skal konverteres til,  

2.  hvilke begrensninger som skal tilføyes i henhold til 66.A.70 bokstav c) eller d), alt etter hva som passer, og 

3.  vilkårene for å oppheve begrensningene, med en angivelse av hvilke moduler/emner det kreves eksamen i 

for å oppheve begrensningene og oppnå et fullstendig vedlikeholdssertifikat for luftfartøy, eller for å påføre 

en ytterligere (under)kategori. Dette skal omfatte modulene fastsatt i tillegg III til dette vedlegg (del 66) som 

ikke omfattes av den nasjonale kvalifikasjonen. 

66.B.310 Konverteringsrapport for fullmakter til godkjente vedlikeholdsorganisasjoner 

a)  For hver berørt godkjent vedlikeholdsorganisasjon skal konverteringsrapporten beskrive omfanget av hver type 

fullmakt som er utstedt av vedlikeholdsorganisasjonen, og inneholde en kopi av den godkjente 

vedlikeholdsorganisasjonens relevante prosedyrer for kvalifisering og godkjenning av personell med 

sertifiseringsansvar, som danner grunnlaget for konverteringsprosessen. 

b)  Konverteringsrapporten skal for hver type fullmakt nevnt i bokstav a) angi 

1.  hvilket vedlikeholdssertifikat for luftfartøy den skal konverteres til,  

2.  hvilke begrensninger som skal tilføyes i henhold til 66.A.70 bokstav c) eller d), alt etter hva som passer, og 

3.  vilkårene for å oppheve begrensningene, med en angivelse av hvilke moduler/emner det kreves eksamen i 

for å oppheve begrensningene og oppnå et fullstendig vedlikeholdssertifikat for luftfartøy, eller for å påføre 

en ytterligere (under)kategori. Dette skal omfatte modulene fastsatt i tillegg III til dette vedlegg (del 66) som 

ikke omfattes av den nasjonale kvalifikasjonen. 

KAPITTEL E 

GODSKRIVING AV EKSAMENER 

I dette kapittel fastsettes prosedyrene for godskriving av eksamener i samsvar med 66.A.25 bokstav c). 

66.B.400 Generelt 

a) Vedkommende myndighet kan godskrive eksamener bare på grunnlag av en godskrivingsrapport utarbeidet i 

samsvar med 66.B.405.  
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b)  Godskrivingsrapporten skal være enten i) utarbeidet av vedkommende myndighet eller ii) godkjent av 

vedkommende myndighet for å sikre samsvar med dette vedlegg (del 66). 

c)  Godskrivingsrapporter og endringer av slike skal dateres og innføres i vedkommende myndighets register i 

henhold til 66.B.20. 

66.B.405 Rapport om godskriving av eksamener 

a)  Godskrivingsrapporten skal inneholde en sammenligning av 

i) de moduler, undermoduler, emner og kunnskapsnivåer som er angitt i tillegg I til dette vedlegg (del 66), 

alt etter hva som passer, og 

ii) studieplanen for de aktuelle tekniske kvalifikasjonene som er relevante for den kategorien søknaden 

gjelder. 

Denne sammenligningen skal angi om samsvar er påvist, og inneholde begrunnelser for hver angivelse. 

b)  Godskriving av andre eksamener enn i grunnleggende kunnskap som gjennomføres i 

vedlikeholdsopplæringsorganisasjoner godkjent i henhold til vedlegg IV (del 147), kan bare innvilges av 

vedkommende myndighet i medlemsstaten der kvalifikasjonen er oppnådd, med mindre annet framgår av 

bilaterale avtaler. 

c)  Godskriving kan ikke innvilges med mindre det foreligger en samsvarserklæring for hver modul og undermodul, 

der det opplyses om hvor i den tekniske kvalifikasjonen den likeverdige standarden kan finnes. 

d)  Vedkommende myndighet skal regelmessig kontrollere om i) den nasjonale kvalifikasjonsstandarden eller ii) 

tillegg I til dette vedlegg (del 66) er endret, og vurdere hvorvidt det er nødvendig å foreta endringer i 

godskrivingsrapporten. Slike endringer skal dokumenteres, dateres og arkiveres. 

66.B.410 Gyldighet for godskriving av eksamener 

a) Vedkommende myndighet skal underrette søkeren skriftlig om godskrivinger som er innvilget, sammen med en 

henvisning til godskrivingsrapporten som er brukt. 

b) Godskrivinger utløper ti år etter at de er innvilget. 

c) Etter utløpet av godskrivingene kan søkeren søke om ny godskriving. Vedkommende myndighet skal forlenge 

gyldighetstiden for godskrivingene for en tilleggsperiode på 10 år uten ytterligere behandling dersom kravene til 

grunnleggende kunnskap fastsatt i tillegg I til dette vedlegg (del 66) ikke er endret. 

KAPITTEL F 

LØPENDE TILSYN 

I dette kapittel beskrives prosedyrene for løpende tilsyn med vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy, særlig med 

hensyn til tilbakekalling, midlertidig oppheving eller begrensning av vedlikeholdssertifikat for luftfartøy. 

66.B.500 Tilbakekalling, midlertidig oppheving eller begrensning av vedlikeholdssertifikat for luftfartøy 

Vedkommende myndighet skal midlertidig oppheve, begrense eller tilbakekalle vedlikeholdssertifikatet for 

luftfartøy dersom den har påvist et sikkerhetsproblem eller har klare beviser på at innehaveren har utført eller vært 

delaktig i en eller flere av følgende handlinger: 

1.  fått utstedt vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy og/eller oppnådd særskilte sertifiseringsrettigheter ved 

forfalskning av underlagsdokumenter, 

2.  unnlatt å utføre bestilt vedlikehold uten å melde fra om dette til organisasjonen eller personen som bestilte 

vedlikeholdet,
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3.  unnlatt å utføre vedlikehold som ifølge egen inspeksjon var nødvendig, uten å melde fra om dette til 

organisasjonen eller personen som vedlikeholdet skulle utføres for, 

4.  utført uaktsomt vedlikehold, 

5.  forfalsket vedlikeholdsdokumentene, 

6.  utstedt et sertifikat for frigivelse for bruk til tross for at vedkommende kjente til at vedlikeholdet angitt på 

sertifikatet for frigivelse for bruk ikke var utført, eller uten å kontrollere at dette vedlikeholdet var blitt utført, 

7.  utført vedlikehold eller utstedt et sertifikat for frigivelse for bruk under påvirkning av alkohol eller narkotika, 

8.  utstedt et sertifikat for frigivelse for bruk uten at kravene i vedlegg I (del M), vedlegg II (del 145) eller vedlegg 

III (del 66) var oppfylt. 
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Tillegg I 

Krav til grunnleggende kunnskap 

1. Kunnskapsnivåer for vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i kategori A, B1, B2, B3 og C 

 Grunnleggende kunnskap for kategoriene A, B1, B2 og B3 angis med kunnskapsnivå (1, 2 eller 3) for hvert enkelt 

emne. For kategori C skal søkerne oppfylle kravene til grunnleggende kunnskaper for kategori B1 eller kategori B2. 

 Indikatorene for kunnskapsnivå er definert på tre nivåer på følgende måte: 

– NIVÅ 1: Kjennskap til emnets hoveddeler. 

 Mål: 

a) Søkeren skal være kjent med emnets grunnleggende deler. 

b) Søkeren skal kunne gi en enkel beskrivelse av hele emnet ved hjelp av vanlige ord og eksempler. 

c) Søkeren skal kunne benytte typiske faguttrykk. 

– NIVÅ 2: Generell kunnskap om de teoretiske og praktiske aspektene ved emnet og evne til å anvende denne 

kunnskapen. 

 Mål: 

a) Søkeren skal kunne forstå de teoretiske grunnprinsippene for emnet. 

b) Søkeren skal kunne gi en generell beskrivelse av emnet ved hjelp av typiske eksempler der dette passer. 

c) Søkeren skal kunne bruke matematiske formler i forbindelse med fysiske lover som beskriver emnet. 

d) Søkeren skal kunne lese og forstå skisser, tegninger og skjematiske framstillinger som beskriver emnet. 

e) Søkeren skal kunne anvende sin kunnskap på en praktisk måte ved hjelp av detaljerte prosedyrer. 

– NIVÅ 3: Detaljert kunnskap om de teoretiske og praktiske aspektene ved emnet og evne til å kombinere og 

anvende de enkelte kunnskapselementene på en logisk og omfattende måte. 

 Mål: 

a) Søkeren skal kjenne emnets teori og forbindelsene til andre emner. 

b) Søkeren skal kunne gi en detaljert beskrivelse av emnet ved hjelp av teoretiske grunnprinsipper og konkrete 

eksempler. 

c) Søkeren skal forstå og kunne bruke matematiske formler knyttet til emnet. 

d) Søkeren skal kunne lese, forstå og utarbeide skisser, enkle tegninger og skjematiske framstillinger som 

beskriver emnet. 

e) Søkeren skal kunne anvende sin kunnskap på en praktisk måte ved å benytte produsentens anvisninger. 

f) Søkeren skal kunne tolke resultater fra forskjellige kilder og målinger og iverksette korrigerende tiltak der det 

er nødvendig. 
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2. Modulsystem 

 Kvalifisering i grunnleggende emner for hver kategori eller underkategori av vedlikeholdssertifikat for luftfartøy 

skal være i samsvar med følgende matrise, der relevante emner er merket med en «X»: 

Emnemodul 

Fly i kategori A eller B1 med: Helikopter i kategori A eller B1 med: B2 B3 

Turbinmotor(er) Stempelmotor(er) Turbinmotor(er) Stempelmotor(er) Avionikk 

Fly uten 

trykkabin, med 

stempelmotor og 

en største tillatte 

startmasse på 

høyst 2 000 kg 

1 X X X X X X 

2 X X X X X X 

3 X X X X X X 

4 X X X X X X 

5 X X X X X X 

6 X X X X X X 

7A X X X X X  

7B      X 

8 X X X X X X 

9A X X X X X  

9B      X 

10 X X X X X X 

11A X      

11B  X     

11C      X 

12   X X   

13     X  

14     X  

15 X  X    

16  X  X  X 

17A X X     

17B      X 

MODUL 1. MATEMATIKK 

 

NIVÅ 

A B1 B2 B3 

1.1 Aritmetikk 1 2 2 2 

Aritmetiske uttrykk og tegn, metoder for multiplikasjon og divisjon, brøker 

og desimaler, faktorer og multipler, vekter, mål og konverteringsfaktorer, 

forhold og proporsjon, gjennomsnitt og prosentdeler, arealer og volumer, 

kvadrater, kuber, kvadrat- og kubikkrøtter 

    



Nr. 26/602 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.4.2017 

 

 

NIVÅ 

A B1 B2 B3 

1.2 Algebra     

a) Vurdering av enkle algebraiske uttrykk, addisjon, subtraksjon, 

multiplikasjon og divisjon, bruk av parenteser, enkle algebraiske brøker 

1 2 2 2 

b) Lineære ligninger og deres løsninger 

 Eksponenter og potenser, negative eksponenter og brøkeksponenter 

 Binære og andre relevante tallsystemer 

 Simultanligninger og annengradsligninger med en ukjent 

 Logaritmer 

— 1 1 1 

1.3 Geometri     

a) Enkle geometriske konstruksjoner — 1 1 1 

b) Grafisk framstilling, grafers egenskaper og bruk, grafer for 

ligninger/funksjoner 

2 2 2 2 

c) Enkel trigonometri, trigonometriske forhold, bruk av tabeller og 

rektangulære og polare koordinater 

— 2 2 2 

MODUL 2. FYSIKK 

 NIVÅ 

A B1 B2 B3 

2.1 Materie 1 1 1 1 

Materiens natur: grunnstoffene, atomenes oppbygning, molekyler     

Kjemiske forbindelser     

Tilstander: fast, flytende, gassformig     

Overganger mellom tilstander     

2.2  Mekanikk     

2.2.1  Statikk 1 2 1 1 

Krefter, momenter og par, framstilling som vektorer     

Tyngdepunkt     

Deler av teoriene om spenning, strekning og elastisitet: spennkraft, 

kompresjon, brudd og vridning 

    

Egenskaper ved faste stoffer, væsker og gasser     

Trykk og oppdrift i væsker (barometre)     

2.2.2  Kinetikk 1 2 1 1 

Lineær bevegelse: jevn bevegelse i rett linje, bevegelse under konstant 

akselerasjon (bevegelse under gravitasjon) 

    

Rotasjonsbevegelse: jevn sirkulær bevegelse (sentrifugale/sentripetale 

krefter) 

    

Periodisk bevegelse: pendelbevegelse     
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 NIVÅ 

A B1 B2 B3 

Enkel vibrasjonsteori, harmoniske svingninger og resonans     

Hastighetsforhold, kraftforsterkning og virkningsgrad     

2.2.3 Dynamikk     

a)  Masse 

 Kraft, treghet, arbeid, effekt, energi (potensiell, kinetisk og total energi), 

varme, virkningsgrad 

1 2 1 1 

b) Bevegelsesmengde, bevaring av bevegelsesmengde 

 Impuls 

 Gyroskopiske prinsipper 

 Friksjon: egenskaper og virkninger, friksjonskoeffisient (rullemotstand) 

1 2 2 1 

2.2.4  Fluiddynamikk     

a) Spesifikk vekt og tetthet 2 2 2 2 

b) Viskositet, væskemotstand, virkninger av strømlinjeforming 

 Virkninger av kompressibilitet på væsker 

 Statisk, dynamisk og totalt trykk: Bernoullis teorem, venturi 

1 2 1 1 

2.3 Termodynamikk     

a) Temperatur: termometre og temperaturskalaer: Celsius, Fahrenheit og 

Kelvin; definisjon av varme 

2 2 2 2 

b) Varmekapasitet, spesifikk varme 

 Varmeoverføring: konveksjon, stråling og ledning 

 Volumetrisk ekspansjon 

 Termodynamikkens første og andre lov 

 Gasser: lovene om ideelle gasser; spesifikk varme ved konstant volum og 

konstant trykk, arbeid som utføres av ekspanderende gass 

 Isotermisk, adiabatisk ekspansjon og kompresjon, motorsykluser, 

konstant volum og konstant trykk, kjøleapparater og varmepumper 

 Latent varme ved smelting og fordamping, termisk energi, 

forbrenningsvarme 

— 2 2 1 

2.4 Optikk (lys) — 2 2 — 

Lysets egenskaper, lysets hastighet     

Refleksjons- og brytningslover: refleksjon på plane overflater, refleksjon i 

sfæriske speil, brytning, linser 

    

Fiberoptikk     
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 NIVÅ 

A B1 B2 B3 

2.5 Bølgebevegelse og lyd — 2 2 — 

Bølgebevegelse: mekaniske bølger, sinusbølgebevegelse, 

interferensfenomener, stående bølger 

    

Lyd: lydens hastighet, produksjon av lyd, intensitet, tonehøyde og kvalitet, 

dopplereffekt 

    

MODUL 3. GRUNNLEGGENDE ELEKTRISITETSLÆRE 

 NIVÅ 

A B1 B2 B3 

3.1 Elektronteori 1 1 1 1 

Struktur og distribusjon av elektriske ladninger i atomer, molekyler, ioner, 

forbindelser 

    

Molekylstruktur i ledere, halvledere og isolatorer      

3.2 Statisk elektrisitet og ledning 1 2 2 1 

Statisk elektrisitet og distribusjon av elektrostatiske ladninger     

Elektrostatiske lover for tiltrekning og frastøting     

Ladeenheter, Coulombs lov     

Ledning av elektrisitet i faste stoffer, væsker, gasser og vakuum     

3.3 Elektrisk terminologi 1 2 2 1 

Følgende faguttrykk, enheter av disse og faktorer som påvirker dem: 

potensialforskjell, elektromotorisk spenning, spenning, strøm, motstand, 

konduktans, ladning, konvensjonell strømretning, elektronstrøm 

    

3.4 Produksjon av elektrisitet 1 1 1 1 

Produksjon av elektrisitet ved følgende metoder: lys, varme, friksjon, trykk, 

kjemisk reaksjon, magnetisme og bevegelse 

    

3.5 Likestrømskilder til elektrisitet 1 2 2 2 

Konstruksjon og grunnleggende kjemisk reaksjon i primærceller, 

sekundærceller, blyceller, nikkelkadmiumceller, andre alkaliske celler 

    

Serie- og parallellkoplede celler     

Indre motstand og indre motstands virkning på et batteri     

Termoelementers konstruksjon, materialer og virkemåte     

Fotocellers virkemåte     

3.6 Likestrømskretser — 2 2 1 

Ohms lov, Kirchhoffs lover om spenning og strøm     
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 NIVÅ 

A B1 B2 B3 

Beregninger basert på lovene ovenfor for å finne motstand, spenning og 

strøm 

    

Betydningen av en spenningskildes indre motstand     

3.7 Motstand/resistor     

a) Motstand og påvirkende faktorer 

 Spesifikk motstand 

 Resistorers fargekode, verdier og toleranser, foretrukne verdier, 

merkeeffekt 

 Serie- og parallellkoplede resistorer 

 Beregning av samlet motstand ved bruk av serie- og parallellkoplinger 

og kombinasjoner av serie- og parallellkoplinger 

 Potensiometres og reostaters virkemåte og bruk 

 Wheatstonebroens virkemåte 

— 2 2 1 

b) Konduktans ved positiv og negativ temperaturkoeffisient 

 Faste resistorer, stabilitet, toleranse og begrensninger, 

konstruksjonsmetoder 

 Variable resistorer, termistorer, spenningsavhengige resistorer 

 Potensiometres og reostaters oppbygning 

 Wheatstonebroens oppbygning 

— 1 1 — 

3.8 Effekt — 2 2 1 

Effekt, arbeid og energi (kinetisk og potensiell)     

Tap av effekt gjennom en resistor     

Effektformel     

Beregninger som omfatter effekt, arbeid og energi     

3.9 Kapasitans/kondensator — 2 2 1 

Kondensatorens virkemåte og funksjon     

Faktorer som påvirker platenes kapasitansområde, avstanden mellom platene, 

antall plater, dielektrikum og dielektrisk konstant, driftsspenning, 

merkespenning 

    

Kondensatortyper, konstruksjon og funksjon     

Kondensatorens fargekoding     

Beregninger av kapasitans og spenning i serie- og parallellkoplede kretser     

Eksponentiell ladning og utladning av en kondensator, tidskonstanter     

Testing av kondensatorer     
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 NIVÅ 

A B1 B2 B3 

3.10 Magnetisme     

a) Magnetismeteori 

 Magnetens egenskaper 

 En magnets reaksjon når den er opphengt i jordens magnetfelt 

 Magnetisering og avmagnetisering 

 Magnetisk avskjerming 

 Forskjellige typer magnetisk materiale 

 Elektromagneters konstruksjon og funksjonsprinsipper 

 Høyrehåndsreglene for å bestemme magnetfelt rundt en strømførende 

leder 

— 2 2 1 

b) Magnetomotorisk kraft, feltstyrke, magnetisk flukstetthet, permeabilitet, 

hysteresesløyfe, remanens, koersitivkraftreluktans, metningspunkt, 

virvelstrømmer 

 Forholdsregler for stell og oppbevaring av magneter 

— 2 2 1 

3.11  Induktans/induksjonsspole — 2 2 1 

Faradays lov     

Indusering av spenning i en leder som beveges i et magnetfelt     

Induksjonsprinsipper     

Virkninger av følgende på en indusert spennings størrelse: magnetfeltets 

styrke, fluksens endringshastighet, antall lederviklinger 

    

Gjensidig induksjon     

Virkningen endringshastigheten for primærstrøm og gjensidig induktans har 

på indusert spenning 

    

Faktorer som påvirker gjensidig induktans: antall viklinger på spolen, spolens 

fysiske størrelse, spolens permeabilitet, spolenes posisjon i forhold til 

hverandre 

    

Lenz' lov og reglene for bestemmelse av polaritet     

Motelektromotorisk kraft, selvinduksjon     

Metningspunkt     

De viktigste bruksområdene for induksjonsspoler     

3.12  Teori om likestrømsmotorer og generatorer — 2 2 1 

Grunnleggende motor- og generatorteori     

Konstruksjon av og formål med de enkelte delene i en likestrømsgenerator     
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 NIVÅ 

A B1 B2 B3 

Virkemåten til og faktorene som påvirker strømmens størrelse og retning i 

likestrømsgeneratorer 

    

Virkemåten til og faktorer som påvirker utgangseffekten, kraftmomentet, 

rotasjonshastigheten og -retningen i likestrømsmotorer 

    

Motorer med serievikling og shuntvikling samt sammensatte motorer     

Startergeneratorens konstruksjon     

3.13  Vekselstrømsteori 1 2 2 1 

Sinusbølgeformen: fase, periode, frekvens, syklus     

Strømmens momentanverdi, gjennomsnittlige verdi, kvadratiske middelverdi, 

topp- og topp-til-topp-verdi og beregninger av disse verdiene i forhold til 

spenning, strøm og effekt 

    

Trekantpuls og firkantpuls     

Enfase-/trefaseprinsippene     

3.14  Resistive (R), kapasitive (C) og induktive (L) kretser — 2 2 1 

Faseforholdet mellom spenning og strøm i L-, C- og R-kretser, parallelle, 

serielle og serieparallelle 

    

Effekttap i L-, C- og R-kretser     

Beregninger av impedans, fasevinkel, effektfaktor og strøm     

Beregninger av virkelig effekt, tilsynelatende effekt og reaktiv effekt     

3.14  Transformatorer — 2 2 1 

Konstruksjonsprinsipper og virkemåte for transformatorer     

Transformatortap og metoder for å motvirke tap     

Transformatorer i belastet og ubelastet tilstand     

Kraftoverføring, virkningsgrad, polaritetsmerkinger     

Beregning av nett- og fasespenninger og -strømmer     

Beregning av effekt i et trefasesystem     

Primær- og sekundær strøm, spenning, viklingsforhold, effekt, virkningsgrad     

Autotransformatorer     

3.16  Filtre — 1 1 — 

Virkemåte for og bruk av følgende filtre: lavpass-, høypass-, båndpass- og 

båndstoppfilter 
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 NIVÅ 

A B1 B2 B3 

3.17  Vekselstrømsgeneratorer — 2 2 1 

Roterende vikling i et magnetfelt og produksjon av bølgeform     

Virkemåte for og konstruksjon av vekselstrømsgeneratorer med roterende 

anker og roterende felt 

    

Enfasede, tofasede og trefasede generatorer     

Fordeler med og bruksmåte for trefasede stjerne- og deltakoplinger     

Generatorer med permanent magnet     

3.18  Vekselstrømsmotorer — 2 2 1 

Konstruksjon av, funksjonsprinsipper for og egenskaper ved synkrone og 

asynkrone vekselstrømsmotorer, både enfasede og flerfasede 

    

Metoder for regulering av hastighet og rotasjonsretning     

Metoder for produksjon av roterende felt: kondensator, induksjonsspole, 

skyggepol eller delt pol 

    

MODUL 4. GRUNNLEGGENDE ELEKTRONIKKLÆRE 

 

NIVÅ 

A B1 B2 B3 

4.1 Halvledere     

4.1.1  Dioder     

a) Diodesymboler 

 Diodenes kjennetegn og egenskaper 

 Serie- og parallellkoplede dioder 

 Viktigste kjennetegn ved og bruk av styrbare silisiumlikerettere 

(tyristorer), lysdiode, fotodiode, varistor, likeretterdioder 

 Funksjonstesting av dioder 

— 2 2 1 

b) Materialer, elektronkonfigurasjon, elektriske egenskaper 

 P- og N-materialer: virkninger av urenheter på ledningsevne, majoritets- 

og minoritetstegn 

 PN-overgang i halvledere, utvikling av et potensial over en PN-overgang 

uten forspenning, forspenning i lederetning og forspenning i 

sperreretning 

 Diodeparametrer: maksimal spenning i sperreretning, maksimal strøm i 

lederetning, temperatur, frekvens, lekkasjestrøm, effekttap 

 Virkemåte og funksjon for dioder i følgende kretser: kutte- og 

låsekretser, hel- og halvbølgelikerettere, brolikerettere, spenningsdoblere 

og spenningstriplere 

 Detaljert virkemåte og kjennetegn for følgende innretninger: styrbar 

silisiumlikeretter (tyristor), lysdiode, Shottky-diode, fotodiode, 

varaktordiode, varistor, likeretterdioder, zenerdiode 

— — 2 — 
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NIVÅ 

A B1 B2 B3 

4.1.2  Transistorer     

a) Transistorsymboler 

 Komponentbeskrivelse og retning 

 Transistorenes kjennetegn og egenskaper 

— 1 2 1 

b) Konstruksjon og virkemåte for PNP- og NPN-transistorer 

 Base-, kollektor- og emitterkonfigurasjoner 

 Testing av transistorer 

 Grunnleggende forståelse av andre transistortyper og bruken av dem 

 Anvendelse av transistorer: klassifisering av forsterkere (A, B, C) 

 Enkle kretser som omfatter forspenning, avkopling, tilbakekopling og 

stabilisering 

 Prinsipper for flertrinnskretser: kaskader, mottakt, oscillatorer, 

multivibratorer, vippekretser 

— — 2 — 

4.1.3  Integrerte kretser     

a) Beskrivelse av og virkemåte for logiske kretser og lineære 

kretser/operasjonsforsterkere 

— 1 — 1 

b) Beskrivelse av og virkemåte for logiske kretser og lineære kretser 

 Innføring i virkemåte og funksjon for operasjonsforsterker brukt som 

integrator, differensialforsterker, spenningsfølger, komparator 

 Virkemåte og koplingsmetoder for forsterkertrinnene: resistiv-kapasitiv, 

induktiv (transformator), induktiv-resistiv (IR), direkte 

 Fordeler og ulemper ved positiv og negativ tilbakekopling 

— — 2 — 

4.2  Kretskort — 1 2 — 

Beskrivelse og bruk av kretskort     

4.3 Servomekanismer     

a) Forståelse av følgende faguttrykk: åpne og lukkede sløyfesystemer, 

tilbakekopling, oppfølging, analogomformere 

 Virkemåte for og bruk av følgende synkrosystemkomponenter/ 

-funksjoner: resolvere, differensialsynkroer, styring og dreiemoment, 

transformatorer, induktive og kapasitive givere 

— 1 — — 

b) Forståelse av følgende faguttrykk: åpen og lukket sløyfe, oppfølging, 

servomekanisme, analog, omformer, null, demping, tilbakekopling, 

dødsone 

 Konstruksjon og virkemåte for og bruk av følgende  

synkrosystemkomponenter: resolvere, differensialsynkroer, styring og 

dreiemoment, E- og I-transformatorer, induktive og kapasitive givere, 

synkrogivere 

 Feil i servomekanismen, reverskopling av synkroledninger, hunting 

— — 2 — 
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MODUL 5. DIGITALTEKNIKK/ELEKTRONISKE INSTRUMENTSYSTEMER 

 

NIVÅ 

A 

B1-1 

B1-3 

B1-2 

B1-4 

B2 B3 

5.1  Elektroniske instrumentsystemer 1 2 2 3 1 

Typiske systemarrangementer og utforming av elektroniske 

instrumentsystemer i cockpit 

     

5.2  Tallsystemer — 1 — 2 — 

Det binære, oktale og heksadesimale tallsystem      

Demonstrasjon av omregninger fra det desimale tallsystem til det 

binære, det oktale og det heksadesimale, og omvendt 

     

5.3  Datakonvertering — 1 — 2 — 

Analoge data, digitale data      

Virkemåte for og bruk av analog-digital- og digital-

analogomformere, inndata og utdata, begrensningene for de 

forskjellige typene 

     

5.4  Databusser — 2 — 2 — 

Virkemåten for databusser i luftfartøysystemer, herunder 

kjennskap til ARINC og andre spesifikasjoner 

     

Luftfartøynett/Ethernet      

5.5  Logiske kretser      

a) Identifikasjon av vanlige symboler for logiske porter, tabeller 

og likeverdige kretser 

 Programmer som brukes i luftfartøysystemer, skjematiske 

diagrammer 

— 2 — 2 1 

b) Tolking av logikkskjemaer — — — 2 — 

5.6 Datamaskinens grunnstruktur      

a) Dataterminologi (herunder bit, byte, programvare, 

maskinvare, CPU, IC og forskjellige minneenheter som for 

eksempel RAM, ROM, PROM) 

 Datateknologi (slik den anvendes i luftfartøysystemer) 

1 2 — — — 

b) Datarelatert terminologi 

 Virkemåte, utforming og grensesnitt for de viktigste 

komponentene i en mikromaskin, herunder tilknyttede 

bussystemer 

 Informasjon i enkel- og fleradresseinstruksjonsord 

 Faguttrykk knyttet til minnet 

 Virkemåten for typiske minneenheter 

 Virkemåten for, fordeler og ulemper ved de forskjellige 

datalagringssystemene 

— — — 2 — 
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NIVÅ 

A 

B1-1 

B1-3 

B1-2 

B1-4 

B2 B3 

5.7  Mikroprosessorer — — — 2 — 

Funksjoner som utføres og den generelle virkemåten for en 

mikroprosessor 

     

Grunnleggende virkemåte for hvert av følgende 

mikroprosessorelementer: styrings- og prosessorenhet, klokke, 

register, aritmetisk-logisk enhet 

     

5.8  Integrerte kretser — — — 2 — 

Virkemåte for og bruk av kodere og dekodere      

Kodertypers funksjon      

Bruk av integrasjon i middels, stor og svært stor skala      

5.9  Multipleksing — — — 2 — 

Virkemåte, anvendelse og identifikasjon på logikkskjemaer av 

multipleksere og demultipleksere 

     

5.10  Fiberoptikk — 1 1 2 — 

Fordeler og ulemper ved fiberoptisk dataoverføring  

sammenlignet med overføring via elektriske ledninger 

     

Fiberoptisk databuss      

Faguttrykk knyttet til fiberoptikk      

Termineringer      

Koplinger, kontrollterminaler, fjernterminaler      

Anvendelse av fiberoptikk i luftfartøysystemer.      

5.11  Elektroniske skjermer — 2 1 2 1 

Prinsipper og virkemåte for vanlige skjermtyper som brukes i 

moderne luftfartøyer, herunder katodestrålerør, lysemitterende 

dioder og LCD-skjerm 

     

5.12  Elektrostatisk følsomme enheter 1 2 2 2 1 

Spesialbehandling av komponenter som er følsomme for 

elektrostatiske utladninger 

     

Forståelse av risiko og mulig skade, antistatisk beskyttelse av 

komponenter og personell 

     

5.13  Kontroll med programvarebehandling — 2 1 2 1 

Forståelse av restriksjoner, luftdyktighetskrav og mulige 

katastrofale virkninger av ikke-godkjente endringer i  

programvare 
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NIVÅ 

A 

B1-1 

B1-3 

B1-2 

B1-4 

B2 B3 

5.14  Elektromagnetisk miljø — 2 2 2 1 

Innvirkning av følgende fenomener på vedlikeholdspraksis for 

elektroniske systemer: 

EMC (Electromagnetic compatibility) – elektromagnetisk 

kompatibilitet 

EMI (Electromagnetic interference) – elektromagnetisk 

interferens 

HIRF (High-Intensity Radiated Field) – kraftig strålingsfelt 

Lyn/lynavleder 

     

5.15  Typiske elektroniske/digitale luftfartøysystemer — 2 2 2 1 

Vanlig utforming av typiske elektroniske/digitale 

luftfartøysystemer og tilknyttet innebygd testutstyr BITE  

(Built In Test Equipment) 

a) Bare for B1 og B2: 

 ACARS-ARINC (Communication and Addressing  

and Reporting System) – system for kommunikasjon, 

adressering og rapportering 

 EICAS (Engine Indication and Crew Alerting System) – 

system for motorinformasjon og varsling av besetningen 

 FBW (Fly-by-Wire) – elektronisk styringssystem 

 FMS (Flight Management System) – flygestyringssystem 

 IRS (Inertial Reference System) – treghetsreferansesystem 

b) For B1, B2 og B3: 

 ECAM (Electronic Centralised Aircraft Monitoring) – 

elektronisk sentralisert overvåking av luftfartøyer 

 EFIS (Electronic Flight Instrument System) – elektronisk 

flygeinstrumentsystem 

 GPS (Global Positioning System) – globalt 

posisjoneringssystem 

 TCAS (Traffic Alert Collision Avoidance System) – 

antikollisjonssystem 

 IMA (Integrated Modular Avionics) – integrert modulbasert 

avionikk 

 Kabinsystemer 

 Informasjonssystemer 

     

MODUL 6. MATERIALER 

 

NIVÅ 

A B1 B2 B3 

6.1  Materialer i luftfartøyer — jernholdige     

a) Kjennetegn og egenskaper ved samt identifikasjon av vanlige stållegeringer 

som brukes i luftfartøyer 

 Varmebehandling og anvendelse av stållegeringer 

1 2 1 2 
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NIVÅ 

A B1 B2 B3 

b) Testing av jernholdige materialer for hardhet, strekkfasthet, tretthet og 

støtmotstand 

— 1 1 1 

6.2  Materialer i luftfartøyer — ikke-jernholdige     

a) Kjennetegn og egenskaper ved samt identifikasjon av vanlige ikke-

jernholdige materialer som brukes i luftfartøyer 

 Varmebehandling og anvendelse av ikke-jernholdige materialer 

1 2 1 2 

b) Testing av ikke-jernholdige materialer for hardhet, strekkfasthet, tretthet og 

støtmotstand 

— 1 1 1 

6.3  Materialer i luftfartøyer — kompositter og ikke-metalliske     

6.3.1  Andre kompositter og ikke-metalliske materialer enn tre og tekstil     

a) Kjennetegn og egenskaper ved samt identifikasjon av andre vanlige 

kompositter og ikke-metalliske materialer enn tre som brukes i luftfartøyer 

 Tetningsmasse og festemidler 

1 2 2 2 

b) Avdekking av mangler/svekkelser i kompositter og ikke-metalliske 

materialer 

 Reparasjon av kompositter og ikke-metalliske materialer 

1 2 — 2 

6.3.2  Konstruksjoner i tre 1 2 — 2 

Konstruksjonsmetoder for flyskrog i tre     

Kjennetegn og egenskaper ved samt typer av tre og lim som brukes i fly     

Ivaretakelse og vedlikehold av konstruksjoner i tre     

Typer mangler i materialer og konstruksjoner i tre     

Avdekking av mangler i konstruksjoner i tre     

Reparasjon av konstruksjoner i tre     

6.3.3  Tekstilkledning 1 2 — 2 

Kjennetegn og egenskaper ved samt typer av tekstiler som brukes i fly     

Metoder for inspeksjon av tekstiler     

Typer mangler i tekstiler     

Reparasjon av tekstilkledning     
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NIVÅ 

A B1 B2 B3 

6.4  Korrosjon     

a) Kjemiske grunnprinsipper 

 Dannelse ved galvanisk prosess, mikrobiologisk prosess, belastning 

1 1 1 1 

b) Former for korrosjon og identifisering av disse 

 Årsaker til korrosjon 

 Materialtyper, mottakelighet for korrosjon 

2 3 2 2 

6.5  Festeinnretninger     

6.5.1  Skruegjenger 2 2 2 2 

Skrueterminologi     

Gjengeformer, dimensjoner og toleranser for standardgjenger som brukes på 

luftfartøyer 

    

Måling av skruegjenger     

6.5.2  Bolter, pinner og skruer 2 2 2 2 

Typer bolter: spesifikasjon, identifikasjon og merking av bolter for luftfartøyer, 

internasjonale standarder 

    

Muttere: selvlåsende muttere, ankermuttere, standardtyper     

Maskinskruer: spesifikasjoner for luftfartøyer     

Pinner: typer og anvendelser, innsetting og fjerning     

Selvgjengende skruer, styrepinner     

6.5.3  Låseinnretninger 2 2 2 2 

Sikrings- og fjærskiver, låseplater, splittpinner, palmuttere, låsevaiere, 

hurtigfester, nøkler, sikringsringer, låsesplinter 

    

6.5.4  Nagler i luftfartøyer 1 2 1 2 

Typer av massive nagler og blindnagler: spesifikasjoner og identifikasjon, 

varmebehandling 

    

6.6  Rør og rørmuffer     

a) Identifikasjon og typer av stive og bøyelige rør og koplingsstykker for disse 

som brukes i luftfartøyer 

2 2 2 2 

b) Standardmuffer for rør til hydraulikk, drivstoff, olje, pneumatikk og 

luftanlegg i luftfartøyer 

2 2 1 2 

6.7  Fjærer — 2 1 1 

Typer av fjærer, materialer, kjennetegn og anvendelser     
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NIVÅ 

A B1 B2 B3 

6.8  Lagre 1 2 2 1 

Formål med lagre, belastninger, materiale, konstruksjon     

Typer lagre og anvendelse     

6.9  Kraftoverføring 1 2 2 1 

Girtyper og anvendelse     

Utvekslingsforhold, reduksjons- og oppgiringssystemer, drevne og drivende 

girhjul, mellomgir/frigir, inngrepsmønstre 

    

Remmer og remskiver, kjeder og kjedehjul     

6.10  Styrekabler 1 2 1 2 

Kabeltyper     

Endestykker, strekkfisker og kompensasjoninnretninger     

Trinser og kabelsystemkomponenter     

Bowdenkabler     

Fleksible styresystemer for luftfartøyer     

6.11  Elektriske kabler og koplinger 1 2 2 2 

Kabeltyper, konstruksjon og kjennetegn     

Høyspennings- og koaksialkabler     

Krymping     

Koplingstyper, stifter, plugger, stikkontakter, isolatorer, merkestrøm og 

merkespenning, kopling, identifikasjonskoder. 

    

MODUL 7A. VEDLIKEHOLDSPRAKSIS 

Merknad: Denne modulen gjelder ikke for kategori B3. Relevante emner for kategori B3 er fastsatt i modul 7B. 

 

NIVÅ 

A B1 B2 

7.1  Sikkerhetstiltak — luftfartøy og verksted 3 3 3 

Ulike sider ved trygg arbeidspraksis, herunder forholdsregler som skal treffes  

ved arbeid med elektrisitet, gass, særlig oksygen, olje og kjemikalier 

   

Dessuten veiledning om de utbedringstiltakene som skal iverksettes i tilfelle 

brann eller en annen ulykke hvor et av disse faremomentene er til stede,  

herunder kjennskap til slokkemidler 

   

7.2  Verkstedspraksis 3 3 3 

Stell av verktøy, kontroll av verktøy, bruk av verkstedsmateriell    
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NIVÅ 

A B1 B2 

Dimensjoner, klaringer og toleranser, standarder for utførelse    

Kalibrering av verktøy og utstyr, kalibreringsstandarder    

7.3  Verktøy 3 3 3 

Vanlig håndverktøy    

Vanlig elektroverktøy    

Virkemåte for og bruk av verktøy for presisjonsmåling    

Utstyr og metoder for smøring    

Virkemåte, funksjon og bruk av vanlig elektrisk testutstyr    

7.4  Vanlig testutstyr for avionikk — 2 3 

Virkemåte, funksjon og bruk av vanlig testutstyr for avionikk    

7.5  Tekniske tegninger, diagrammer og standarder 1 2 2 

Typer av tegninger og diagrammer, tilhørende symboler, dimensjoner, toleranser 

og projeksjoner 

   

Identifikasjon av informasjon i tittelfelt    

Mikrofilm, mikrofiche og digitale presentasjoner    

Spesifikasjon 100 fra Air Transport Association (ATA) i USA    

Luftfartsstandarder og andre gjeldende standarder, herunder ISO, AN, MS, NAS 

og MIL 

   

Kablingsskjemaer og prinsippdiagrammer.    

7.6  Pasninger og toleranser 1 2 1 

Bordiametre for bolthull, pasningsklasser    

Vanlig system for pasninger og toleranser    

Tabell over pasninger og toleranser for luftfartøyer og motorer    

Grenser for bøyning, vridning og slitasje    

Standardmetoder for kontroll av aksler, lagre og andre deler    

7.7  Elektriske kabler og koplinger (EWIS) 1 3 3 

Kontinuitet, isolasjons- og sammenføyningsteknikker samt testing    

Bruke krympeverktøy: manuelt og hydraulisk drevet    

Teste krympeforbindelser    

Ta ut og sette inn kontaktstifter    
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NIVÅ 

A B1 B2 

Koaksialkabler: forholdsregler ved testing og installasjon    

Identifikasjon av kabeltyper, inspeksjonskriterier og skadetoleranse    

Teknikker for beskyttelse av ledninger: kabelbunting og støtte for kabelbunter, 

kabelklemmer, teknikker for bruk av beskyttelsesisolasjon, herunder 

krympestrømper, skjerming 

   

Standarder for inspeksjon, reparasjon, vedlikehold og rengjøring av elektriske 

kabler og koplinger 

   

7.8  Nagling 1 2 — 

Naglede skjøter og nagleavstand    

Verktøy som brukes til nagling og forsenkning    

Inspeksjon av naglede skjøter    

7.9  Rør og slanger 1 2 — 

Bøyning og muffing/utvidelse av rør i luftfartøyer    

Inspeksjon og testing av rør og slanger i luftfartøyer    

Installasjon og festing av rør    

7.10  Fjærer 1 2 — 

Inspeksjon og testing av fjærer    

7.11  Lagre 1 2 — 

Testing, rengjøring og inspeksjon av lagre    

Krav til smøring av lagre    

Mangler ved lagre og årsakene til manglene    

7.12  Kraftoverføring 1 2 — 

Inspeksjon av gir, dødgang    

Inspeksjon av remmer og remskiver, kjeder og kjedehjul    

Inspeksjon av skrujekker, løftearminnretninger, systemer med skyv-trekk-stenger    

7.13  Kontrollkabler 1 2 — 

Senkesmiing av endebeslag    

Inspeksjon og testing av kontrollkabler    

Bowdenkabler, fleksible styresystemer for luftfartøyer    
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NIVÅ 

A B1 B2 

7.14  Materialhåndtering    

7.14.1  Platemetall — 2 — 

Oppmerking og beregning av bøyningstoleranse    

Bearbeiding av platemetall, herunder bøyning og forming    

Inspeksjon av bearbeidet platemetall    

7.14.2  Komposittmaterialer og ikke-metalliske materialer — 2 — 

Limeteknikker    

Miljøforhold    

Inspeksjonsmetoder    

7.15  Sveising, slaglodding, lodding og liming    

a) Loddemetoder, inspeksjon av loddede skjøter — 2 2 

b) Metoder for sveising og slaglodding 

 Inspeksjon av sveisede og slagloddede skjøter 

 Limemetoder og inspeksjon av limte skjøter 

— 2 — 

7.16  Luftfartøyers vekt og balanse    

a) Tyngdepunkt / beregning av balansegrenser: bruk av relevante dokumenter — 2 2 

b) Klargjøring av luftfartøy for veiing 

 Veiing av luftfartøy 

— 2 — 

7.17  Håndtering og oppbevaring av luftfartøyer 2 2 2 

Taksing/tauing av luftfartøy og tilknyttede sikkerhetstiltak    

Jekking, bruk av stoppeklosser og sikring av luftfartøy og tilknyttede 

sikkerhetstiltak 

   

Oppbevaringsmetoder for luftfartøyer    

Framgangsmåter ved fylling/tømming av drivstofftank    

Prosedyrer for avising / forebygging av isdannelse    

Forsyning fra bakken av elektrisitet, hydraulikk og pneumatikk    

Miljøforholdenes innvirkning på håndtering og drift av luftfartøyer    
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NIVÅ 

A B1 B2 

7.18  Teknikker for demontering, inspeksjon, reparasjon og montering    

a) Typer av mangler og visuelle inspeksjonsteknikker 

 Fjerning og vurdering av samt ny beskyttelse mot korrosjon 

2 3 3 

b) Alminnelige reparasjonsmetoder, reparasjonshåndbok 

 Programmer for kontroll av aldring, materialtretthet og korrosjon 

— 2 — 

c) Ikke-destruktive inspeksjonsteknikker, herunder penetrerende, radiografiske, 

virvelstrømbaserte og boroskopiske metoder i tillegg til ultralyd 

— 2 1 

d) Teknikker for demontering og montering 2 2 2 

e) Feilsøkingsmetoder — 2 2 

7.19  Unormale hendelser    

a) Inspeksjoner etter lynnedslag og HIRF-gjennomslag 2 2 2 

b) Inspeksjoner etter unormale hendelser som harde landinger og flyging under 

turbulente forhold 

2 2 — 

7.20  Vedlikeholdsprosedyrer 1 2 2 

Vedlikeholdsplanlegging    

Prosedyrer for endring    

Prosedyrer for oppbevaring    

Prosedyrer for sertifisering/frigivelse    

Grensesnitt mot driften av luftfartøyet    

Vedlikeholdsinspeksjon/kvalitetskontroll/kvalitetssikring    

Andre vedlikeholdsprosedyrer    

Kontroll av komponenter med begrenset levetid    

MODUL 7B. VEDLIKEHOLDSPRAKSIS 

Merknad: Omfanget av denne modulen skal gjenspeile teknologien for fly som tilhører kategori B3. 

 

NIVÅ 

B3 

7.1  Sikkerhetstiltak — luftfartøy og verksted 3 

Ulike sider ved trygg arbeidspraksis, herunder forholdsregler som skal treffes ved arbeid med elektrisitet, 

gass, særlig oksygen, olje og kjemikalier 

 

Dessuten veiledning om de utbedringstiltakene som skal iverksettes i tilfelle brann eller en annen ulykke 

hvor et av disse faremomentene er til stede, herunder kjennskap til slokkemidler 
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NIVÅ 

B3 

7.2  Verkstedspraksis 3 

Stell av verktøy, kontroll av verktøy, bruk av verkstedsmateriell  

Dimensjoner, klaringer og toleranser, standarder for utførelse  

Kalibrering av verktøy og utstyr, kalibreringsstandarder  

7.3  Verktøy 3 

Vanlig håndverktøy  

Vanlig elektroverktøy  

Virkemåte for og bruk av verktøy for presisjonsmåling  

Utstyr og metoder for smøring  

Virkemåte, funksjon og bruk av vanlig elektrisk testutstyr  

7.4  Vanlig testutstyr for avionikk — 

Virkemåte, funksjon og bruk av vanlig testutstyr for avionikk  

7.5  Tekniske tegninger, diagrammer og standarder 2 

Typer av tegninger og diagrammer, tilhørende symboler, dimensjoner, toleranser og projeksjoner  

Identifikasjon av informasjon i tittelfelt  

Mikrofilm, mikrofiche og digitale presentasjoner  

Spesifikasjon 100 fra Air Transport Association (ATA) i USA  

Luftfartsstandarder og andre gjeldende standarder, herunder ISO, AN, MS, NAS og MIL  

Kablingsskjemaer og prinsippdiagrammer  

7.6 Pasninger og toleranser 2 

Bordiametre for bolthull, pasningsklasser  

Vanlig system for pasninger og toleranser  

Tabell over pasninger og toleranser for luftfartøyer og motorer  

Grenser for bøyning, vridning og slitasje  

Standardmetoder for kontroll av aksler, lagre og andre deler  

7.7  Elektriske kabler og koplinger 2 

Kontinuitet, isolasjons- og sammenføyningsteknikker samt testing  

Bruke krympeverktøy: manuelt og hydraulisk drevet  
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NIVÅ 

B3 

Teste krympeforbindelser  

Ta ut og sette inn kontaktstifter  

Koaksialkabler: forholdsregler ved testing og installasjon  

Teknikker for beskyttelse av ledninger: kabelbunting og støtte for kabelbunter, kabelklemmer, teknikker 

for bruk beskyttelsesisolasjon, herunder krympestrømper, skjerming 

 

7.8  Nagling 2 

Naglede skjøter og nagleavstand  

Verktøy som brukes til nagling og forsenkning  

Inspeksjon av naglede skjøter  

7.9  Rør og slanger 2 

Bøyning og muffing/utvidelse av rør i luftfartøyer  

Inspeksjon og testing av rør og slanger i luftfartøyer  

Installasjon og festing av rør  

7.10  Fjærer 1 

Inspeksjon og testing av fjærer  

7.11  Lagre 2 

Testing, rengjøring og inspeksjon av lagre  

Krav til smøring av lagre  

Mangler ved lagre og årsakene til manglene  

7.12  Kraftoverføring 2 

Inspeksjon av gir, dødgang  

Inspeksjon av remmer og remskiver, kjeder og kjedehjul  

Inspeksjon av skrujekker, løftearminnretninger, systemer med skyv-trekk-stenger  

7.13  Kontrollkabler 2 

Senkesmiing av endebeslag  

Inspeksjon og testing av kontrollkabler  

Bowdenkabler, fleksible styresystemer for luftfartøyer  

7.14  Materialhåndtering  

7.14.1  Platemetall 2 

Oppmerking og beregning av bøyingstoleranse  
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NIVÅ 

B3 

Bearbeiding av platemetall, herunder bøyning og forming  

Inspeksjon av bearbeidet platemetall  

7.14.2  Komposittmaterialer og ikke-metalliske materialer 2 

Limeteknikker  

Miljøforhold  

Inspeksjonsmetoder  

7.15  Sveising, slaglodding, lodding og liming  

a) Loddemetoder, inspeksjon av loddede skjøter 2 

b) Metoder for sveising og slaglodding 

 Inspeksjon av sveisede og slagloddede skjøter 

 Limemetoder og inspeksjon av limte skjøter 

2 

7.16  Luftfartøyers vekt og balanse  

a) Tyngdepunkt / beregning av balansegrenser: bruk av relevante dokumenter 2 

b) Klargjøring av luftfartøy for veiing 

 Veiing av luftfartøy 

2 

7.17  Håndtering og oppbevaring av luftfartøyer 2 

Taksing/tauing av luftfartøy og tilknyttede sikkerhetstiltak  

Jekking, bruk av stoppeklosser og sikring av luftfartøy og tilknyttede sikkerhetstiltak  

Oppbevaringsmetoder for luftfartøyer  

Prosedyrer for fylling/tømming av drivstofftank  

Prosedyrer for avising / forebygging av isdannelse  

Elektrisk, hydraulisk og pneumatisk bakkeutstyr  

Miljøforholdenes innvirkning på håndtering og drift av luftfartøyer  

7.18  Teknikker for demontering, inspeksjon, reparasjon og montering  

a) Typer av mangler og visuelle inspeksjonsteknikker 

 Fjerning og vurdering av samt ny beskyttelse mot korrosjon 

3 

b) Alminnelige reparasjonsmetoder, reparasjonshåndbok 

 Programmer for kontroll av aldring, materialtretthet og korrosjon 

2 
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NIVÅ 

B3 

c) Ikke-destruktive inspeksjonsteknikker, herunder penetrerende, radiografiske, virvelstrømbaserte og 

boroskopiske metoder i tillegg til ultralyd 

2 

d) Teknikker for demontering og montering 2 

e) Feilsøkingsmetoder 2 

7.19  Unormale hendelser  

a) Inspeksjoner etter lynnedslag og HIRF-gjennomslag 2 

b) Inspeksjoner etter unormale hendelser som harde landinger og flyging under turbulente forhold 2 

7.20  Vedlikeholdsprosedyrer 2 

Vedlikeholdsplanlegging  

Prosedyrer for endring  

Prosedyrer for oppbevaring  

Prosedyrer for sertifisering/frigivelse  

Grensesnitt mot driften av luftfartøyet  

Vedlikeholdsinspeksjon/kvalitetskontroll/kvalitetssikring  

Andre vedlikeholdsprosedyrer  

Kontroll av komponenter med begrenset levetid  

MODUL 8. GRUNNLEGGENDE AERODYNAMIKK 

 

NIVÅ 

A B1 B2 B3 

8.1  Atmosfærens fysikk 1 2 2 1 

Internasjonal standardatmosfære (ISA), anvendelse på aerodynamikk     

8.2  Aerodynamikk 1 2 2 1 

Luftstrøm rundt et legeme     

Grensesjikt, laminær og turbulent strømning, fri strømning, relativ luftstrøm, 

oppadgående og nedadgående luftstrøm, virvler, stagnasjon 

    

Faguttrykkene konveks flate, korde, aerodynamisk middelkorde, profilmotstand, 

(parasittmotstand) indusert motstand, trykksenter, angrepsvinkel, vingevridning, 

slankhetsfaktor, vingeform og sideforhold 

    

Skyvekraft, vekt, aerodynamisk resultant     

Utvikling av oppdrift og luftmotstand: Angrepsvinkel, oppdriftskoeffisient, 

motstandskoeffisient, polarkurve, steiling 

    

Forurensning av aerodynamiske flater, herunder is, snø og rim     
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NIVÅ 

A B1 B2 B3 

8.3 Flygeteori 1 2 2 1 

Forholdet mellom oppdrift, vekt, skyvekraft og motstand     

Glidetall     

Stabil flyging, ytelse     

Svingeteori     

Lastfaktorens påvirkning på steiling, flyoperativt begrensningsområde og 

strukturelle begrensninger 

    

Oppdriftsøkning     

8.4  Flygestabilitet og -dynamikk 1 2 2 1 

Lengdestabilitet, tverrstabilitet og retningsstabilitet (aktiv og passiv)     

MODUL 9A. MENNESKELIGE FAKTORER 

Merknad: Denne modulen gjelder ikke for kategori B3. Relevante emner for kategori B3 er fastsatt i modul 9B. 

 NIVÅ 

A B1 B2 

9.1  Generelt 1 2 2 

Behovet for å ta menneskelige faktorer med i beregningen    

Hendelser som skyldes menneskelige faktorer/menneskelige feil    

«Murphys» lov    

9.2  Menneskets yteevne og begrensninger 1 2 2 

Syn    

Hørsel    

Informasjonsbehandling    

Oppmerksomhet og oppfatningsevne    

Hukommelse    

Klaustrofobi og fysisk adgang    

9.3  Sosialpsykologi 1 1 1 

Ansvar: den enkeltes og gruppens    

Motivasjon og demotivasjon    

Gruppepress    

«Kulturspørsmål»    
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 NIVÅ 

A B1 B2 

Teamarbeid    

Ledelse, tilsyn og lederskap    

9.4  Faktorer som påvirker yteevnen 2 2 2 

Fysisk form/helse    

Stress: hjemme og på arbeidsplassen    

Tidspress og frister    

Arbeidsbelastning: for høy og for lav    

Søvn og tretthet, skiftarbeid    

Misbruk av alkohol, legemidler og narkotika    

9.5  Fysisk miljø 1 1 1 

Støy og røyk    

Belysning    

Klima og temperatur    

Bevegelse og vibrasjon    

Arbeidsmiljø    

9.6  Oppgaver 1 1 1 

Fysisk arbeid    

Ensformige oppgaver    

Visuell inspeksjon    

Komplekse systemer    

9.7  Kommunikasjon 2 2 2 

Innenfor og mellom grupper    

Loggføring og registrering av arbeid    

Holde seg à jour, aktualitet    

Informasjonsformidling    

9.8  Menneskelige feil 1 2 2 

Feilmodeller og feilteorier    

Feiltyper ved vedlikeholdsoppgaver    

Følger av feil (dvs. ulykker)    

Unngåelse og håndtering av feil    



Nr. 26/626 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.4.2017 

 

 NIVÅ 

A B1 B2 

9.9  Farer på arbeidsplassen 1 2 2 

Oppdage og unngå farer    

Håndtering av nødssituasjoner    

MODUL 9B. MENNESKELIGE FAKTORER 

Merknad: Omfanget av denne modulen skal gjenspeile at vedlikeholdsmiljøet som innehavere av B3-sertifikater 

arbeider i, er mindre krevende. 

 NIVÅ 

B3 

9.1  Generelt 2 

Behovet for å ta menneskelige faktorer med i beregningen  

Hendelser som skyldes menneskelige faktorer/menneskelige feil  

«Murphys» lov  

9.2  Menneskets yteevne og begrensninger 2 

Syn  

Hørsel  

Informasjonsbehandling  

Oppmerksomhet og oppfatningsevne  

Hukommelse  

Klaustrofobi og fysisk adgang  

9.3  Sosialpsykologi 1 

Ansvar: den enkeltes og gruppens  

Motivasjon og demotivasjon  

Gruppepress  

«Kulturspørsmål»  

Teamarbeid  

Ledelse, tilsyn og lederskap  

9.4  Faktorer som påvirker yteevnen 2 

Fysisk form/helse  

Stress: hjemme og på arbeidsplassen  

Tidspress og frister  

Arbeidsbelastning: for høy og for lav  

Søvn og tretthet, skiftarbeid  
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 NIVÅ 

B3 

Misbruk av alkohol, legemidler og narkotika  

9.5  Fysisk miljø 1 

Støy og røyk  

Belysning  

Klima og temperatur  

Bevegelse og vibrasjon  

Arbeidsmiljø  

9.6  Oppgaver 1 

Fysisk arbeid  

Ensformige oppgaver  

Visuell inspeksjon  

Komplekse systemer  

9.7  Kommunikasjon 2 

Innenfor og mellom grupper  

Logging og registrering av arbeid  

Holde seg à jour, aktualitet  

Informasjonsformidling  

9.8  Menneskelige feil 2 

Feilmodeller og feilteorier  

Feiltyper ved vedlikeholdsoppgaver  

Følger av feil (dvs. ulykker)  

Unngåelse og håndtering av feil  

9.9  Farer på arbeidsplassen 2 

Oppdage og unngå farer  

Håndtering av nødssituasjoner  

MODUL 10. LUFTFARTSLOVGIVNING 

 

NIVÅ 

A B1 B2 B3 

10.1  Rammeregler 1 1 1 1 

Den internasjonale organisasjon for sivil luftfarts (ICAO) rolle     

Europakommisjonens rolle     
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NIVÅ 

A B1 B2 B3 

EASAs rolle     

Medlemsstatenes og nasjonale luftfartsmyndigheters rolle     

Forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler, forordning (EF)  

nr. 1702/2003 og (EF) nr. 2042/2003 

    

Forholdet mellom ulike vedlegg (deler) som del 21, del M, del 145, del 66, del 

147 og EU-OPS 

    

10.2  Personell med sertifiseringsansvar — vedlikehold 2 2 2 2 

Detaljert forståelse av del 66     

10.3  Godkjente vedlikeholdsorganisasjoner 2 2 2 2 

Detaljert forståelse av del 145 og del M kapittel F     

10.4  Luftfartsoperasjoner 1 1 1 1 

Generell forståelse av EU-OPS     

Godkjenningssertifikater for luftfartsselskaper     

Luftfartsselskapets ansvar, særlig når det gjelder kontinuerlig luftdyktighet og 

vedlikehold 

    

Vedlikeholdsprogram for luftfartøyer     

MEL//CDL     

Dokumenter som skal være om bord     

Skilting i luftfartøyer (merkinger)     

10.5  Sertifisering av luftfartøyer, deler og utstyr     

a) Generelt — 1 1 1 

 Generell forståelse av del 21 og EASAs sertifiseringsspesifikasjoner CS-23, 

25, 27, 29 

    

b) Dokumenter — 2 2 2 

 Luftdyktighetsbevis, begrensede luftdyktighetsbeviser og flygetillatelse     

 Registreringssertifikat     

 Støysertifikat     

 Vekttabell     

 Radiolisens og -godkjenning     
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NIVÅ 

A B1 B2 B3 

10.6  Kontinuerlig luftdyktighet 2 2 2 2 

Detaljert forståelse av bestemmelser i del 21 om kontinuerlig luftdyktighet     

Detaljert forståelse av del M     

10.7 Gjeldende nasjonale og internasjonale krav til (med mindre EUs krav 

går foran) 

    

a) Vedlikeholdsprogrammer, vedlikeholdskontroller og inspeksjoner 

 Luftdyktighetspåbud 

 Servicebulletiner, serviceinformasjon fra produsenter 

 Endringer og reparasjoner 

 Vedlikeholdsdokumentasjon: vedlikeholdshåndbøker, håndbok for 

reparasjon av struktur, illustrert delekatalog osv. 

1 2 2 2 

Bare for A- til B2-sertifikater: 

 Hovedliste over minstekrav til utstyr (MMEL), liste over minstekrav til 

utstyr (MEL), liste over tillatte avvik ved klarering 

    

b)  Kontinuerlig luftdyktighet 

 Minstekrav til utstyr — testflyginger 

— 1 1 1 

Bare for B1- og B2-sertifikater: 

 ETOPS, krav til vedlikehold og klarering 

 Drift under alle slags værforhold, drift i kategori 2/3 

    

MODUL 11A. AERODYNAMIKK, STRUKTURER OG SYSTEMER FOR FLY MED TURBINMOTOR 

 

NIVÅ 

A1 B1.1 

11.1  Flygeteori   

11.1.1.  Aerodynamikk for fly og styreinnretninger 1 2 

Virkemåten for og virkningen av: 

– krengekontroll: balanseror og spoilere 

– stigningskontroll: høyderor, stabilisatorer, variable innfallsvinkelstabilisatorer og 

kanardvinger 

– giringskontroll, siderorsbegrensere 

  

Styring ved hjelp av elevoner, kombinert høyde- og sideror (ruddervatorer)   

Innretninger som skaper stor oppdrift, spalteåpninger, forkantklaffer, flaps, flaperoner   

Innretninger som gir luftmotstand, spoilere, bakkespoilere, luftbremser   
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NIVÅ 

A1 B1.1 

Virkninger av vingegjerder, sagtannede forkanter   

Grensesjiktkontroll ved hjelp av virvelgeneratorer, steileskjermer eller forkantinnretninger   

Virkemåten for og virkningen av trimror, balanse- og motbalanseror (i forkant), servoror, 

fjærror, massebalanse, styreflatens helning, aerodynamisk balansering 

  

11.1.2.  Høyhastighetsflyging 1 2 

Lydens hastighet, flyging i subsonisk, transonisk og supersonisk hastighet   

Mach-tall, kritisk mach-tall, kompresjonsstøt, sjokkbølge, aerodynamisk oppvarming, 

arealregel 

  

Faktorer som påvirker luftstrømmen i motorinntakene på høyhastighetsluftfartøyer   

Virkninger av pilform på kritisk mach-tall   

11.2  Skrogkonstruksjon — generelle begreper   

a) Luftdyktighetskrav til konstruksjonsstyrke 

 Strukturklassifikasjon, primær, sekundær og tertiær 

 Begrepene feilsikkerhet, sikker levetid, skadetoleranse 

 Sone- og stasjonsidentifikasjonssystemer 

 Belastning, tøyning, bøyning, kompresjon, brudd, vridning, spenning, ringstress, 

materialtretthet 

 Bestemmelser om drenering og ventilasjon 

 Bestemmelser om systeminstallasjon 

 Bestemmelser om vern mot lynnedslag 

 Jording av luftfartøyer 

2 2 

b) Konstruksjonsmetoder for: flykropp med skallkonstruksjon, utformere, langsgående lister, 

langdragere, skott, spant, doblere, stag, bindebjelker, bjelker, gulvstrukturer, forsterkning, 

bekledning, korrosjonsbeskyttelse, vinge, haleparti og motorfester 

 Teknikker for montering av konstruksjoner: nagling, bolting, liming 

 Metoder for beskyttelse av overflater, bl.a. kromatering, anodisering, maling 

 Rengjøring av overflater 

 Skrogets symmetri: justeringsmetoder og symmetrikontroller 

1 2 

11.3  Skrogkonstruksjon — fly   

11.3.1  Flykroppen (ATA 52/53/56) 1 2 

Konstruksjon og trykktetting   

Fester for vinger, stabilisator, pyloner og understell   
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NIVÅ 

A1 B1.1 

Seteinstallasjon og innlastingssystem   

Dører og nødutganger: konstruksjon, mekanismer, virkemåte og sikkerhetsinnretninger   

Konstruksjon av og mekanismer for vinduer og frontruter   

11.3.2  Vinger (ATA 57) 1 2 

Konstruksjon   

Oppbevaring av drivstoff   

Fester for understell, pyloner, rorflater og innretninger som skaper stor oppdrift/motstand   

11.3.3  Stabilisatorer (ATA 55) 1 2 

Konstruksjon   

Feste for rorflater   

11.3.4  Rorflater (ATA 55/57) 1 2 

Konstruksjon og feste   

Balansering – av masse og aerodynamisk   

11.3.5  Naceller/Pyloner (ATA 54) 1 2 

Naceller/pyloner: 

Konstruksjon 

Brannvegger 

Motoroppheng 

  

11.4  Klimaanlegg og kabintrykksetting (ATA 21)   

11.4.1  Lufttilførsel 1 2 

Kilder til lufttilførsel, herunder tapping fra motor, hjelpeaggregat (APU) og servicevogn   

11.4.2  Klimaanlegg 1 3 

Klimaanlegg   

Luftsirkulasjonsanlegg og luftfuktere   

Fordelingssystemer   

System for regulering av luftstrøm, lufttemperatur og luftfuktighet   

11.4.3  Trykksetting 1 3 

Trykksettingssystemer   

Regulering og visning, herunder regulerings-- og sikkerhetsventiler   

Kabintrykkregulator   
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NIVÅ 

A1 B1.1 

11.4.4  Sikkerhets- og varslingsinnretninger 1 3 

Verne- og varslingsinnretninger   

11.5  Instrument- og avionikksystemer   

11.5.1  Instrumentsystemer (ATA 31) 1 2 

Pitot-statiske: høydemåler, hastighetsmåler, vertikalhastighetsmåler   

Gyroskopisk: kunstig horisont, stillingsindikator, retningsindikator, indikator for horisontal 

posisjon, sving- og krengingsviser, svingkoordinator 

  

Kompass: direkte avlesning, fjernavlesning   

Indikator for angrepsvinkel, varslingssystemer for steiling   

Cockpit med digitale instrumenter   

Annen indikasjon fra luftfartøysystemer   

11.5.2  Avionikksystemer 1 1 

Grunnprinsipper for systemutforming og virkemåte for 

– automatisk flyging (ATA 22) 

– kommunikasjon (ATA 23) 

– navigasjonssystemer (ATA 34) 

  

11.6  Elektrisk kraft (ATA 24) 1 3 

Installasjon av og virkemåte for batterier   

Generering av likestrøm   

Generering av vekselstrøm   

Generering av nødstrøm   

Spenningsregulering   

Kraftfordeling   

Vekselrettere, transformatorer, likerettere   

Beskyttelse av kretser   

Ekstern kraftforsyning, bakkestrøm   

11.7  Utstyr og innredning (ATA 25)   

a) Krav til nødutstyr 

 Seter, sikkerhetsseler og sikkerhetsbelter 

2 2 
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NIVÅ 

A1 B1.1 

b) Kabinens utforming 

 Utstyrets utforming 

 Kabininnredning 

 Utstyr for kabinunderholdning 

 Innredning av pantry 

 Utstyr for håndtering og oppbevaring av last 

 Flytrapp 

1 1 

11.8  Brannvern (ATA 26) 1 3 

a) Brann- og røykdeteksjons- og varslingsanlegg 

 Brannslokkingsanlegg 

 Testing av anleggene 

  

b) Bærbart brannslokkingsapparat 1 1 

11.9  Styreinnretninger (ATA 27) 1 3 

Primære styreinnretninger: balanseror, høyderor, sideror, spoiler   

Trimkontroll   

Aktiv belastningsregulering   

Innretninger som skaper stor oppdrift   

Bakkespoiler, luftbremser   

Betjening av innretningene: manuell, hydraulisk, pneumatiske, elektrisk, elektronisk styring 

(fly-by-wire) 

  

Kunstig styrefornemmelse, giringsdemping, mach-trim, siderorbegrenser, rorlås   

Balansering og klargjøring   

System for vern mot/varsel om steiling   

11.10  Drivstoffsystemer (ATA 28) 1 3 

Systemutforming   

Drivstofftanker   

Tilførselssystemer   

Tømming, utlufting og drenering   

Kryssmating og overføring   

Visning og varsling   

Påfylling og avtanking av drivstoff   

Drivstoffsystemer med langsgående balanse   
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NIVÅ 

A1 B1.1 

11.11  Hydraulikk (ATA 29) 1 3 

Systemutforming   

Hydrauliske væsker   

Hydraulikktanker og -akkumulatorer   

Generering av trykk: elektrisk, mekanisk, pneumatisk   

Generering av nødtrykk   

Filtre   

Trykkregulering   

Kraftfordeling   

Visnings- og varslingssystemer   

Grensesnitt mot andre systemer   

11.12  Beskyttelse mot is og regn (ATA 30) 1 3 

Dannelse, klassifisering og påvisning av is   

Systemer til forebygging av isdannelse: elektriske, varmluftsbaserte og kjemiske   

Avisingssystemer: elektriske, varmluftsbaserte, pneumatiske og kjemiske   

Regnavstøtende midler   

Oppvarming av sonder og dren   

Viskeranlegg   

11.13  Understell (ATA 32) 2 3 

Konstruksjon, støtdemping   

Senke- og hevesystemer: normale og for nødssituasjoner   

Visning og varsling   

Hjul, bremser, antiblokkering og autobrems   

Dekk   

Styring   

Luft-til-bakke-føler   

11.14  Lys (ATA 33) 2 3 

Utvendig: navigasjonslys, antikollisjonslys, landingslys, takselys, islys   

Innvendig: i kabin, cockpit, lasterom   

Nødlys   
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NIVÅ 

A1 B1.1 

11.15  Oksygen (ATA 35) 1 3 

Systemutforming: cockpit, kabin   

Kilder, oppbevaring, påfyll og fordeling   

Regulering av tilførsel   

Visning og varsling   

11.16  Pneumatikk/vakuum (ATA 36) 1 3 

Systemutforming   

Kilder: motor/APU, kompressorer, tanker, tilførsel på bakken   

Trykkontroll   

Fordeling   

Visning og varsling   

Grensesnitt mot andre systemer   

11.17  Vann/avfall (ATA 38) 2 3 

Vannsystemets utforming, tilførsel, fordeling, service og drenering   

Toalettsystemets utforming, skylling og service   

Korrosjonsaspekter   

11.18  Vedlikeholdssystemer om bord (ATA 45) 1 2 

Sentrale vedlikeholdsdatamaskiner   

System for innlesing av data   

Elektronisk biblioteksystem   

Utskrift   

Strukturovervåking (overvåking av skadetoleranse)   

11.19  Integrert modulbasert avionikk (ATA42) 1 2 

Funksjoner som normalt kan integreres i modulene i integrert modulbasert avionikk (IMA), er 

bl.a. 

styring av avlufting, regulering av lufttrykk, luftventilasjon og luftregulering, regulering av 

ventilasjon for avionikk og i cockpit, temperaturregulering, lufttrafikkommunikasjon, 

kommunikasjonsruter for avionikk, styring av elektrisk belastning, overvåking av 

effektbrytere, innebygd testutstyr (BITE) på elektrisk anlegg, drivstoffstyring, 

bremsebetjening, styringsbetjening, senking og heving av understell, visning av dekktrykk, 

visning av oljetrykk, overvåking av bremsetemperatur osv. 

  

Kjernesystem, nettkomponenter   
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NIVÅ 

A1 B1.1 

11.20  Kabinsystemer (ATA44) 1 2 

Enheter og komponenter som gjør det mulig å underholde passasjerene og sørge for 

kommunikasjon innenfor luftfartøyet (datasystem for internkommunikasjon i kabinen) og 

mellom luftfartøyets kabin og bakkestasjonene (nettjeneste i kabinen). Omfatter overføring av 

stemme, data, musikk og video. 

  

Datasystemet for internkommunikasjon i kabinen er et grensesnitt mellom 

cockpit/kabinbesetning og kabinsystemene. Disse systemene støtter datautveksling mellom 

forskjellige tilknyttede utbyttbare linjeenheter og betjenes vanligvis via kabinbesetningens 

paneler. 

  

Nettjenesten i kabinen består vanligvis av en tjener med grensesnitt mot bl.a. følgende 

systemer: 

– Data/radiokommunikasjon, underholdningssystem om bord 

  

Nettjenesten i kabinen kan ha funksjoner som f.eks. 

– tilgang til rapporter før/ved avgang 

– tilgang til e-post/intranett/internett 

– passasjerdatabase 

  

Kjernesystem i kabinen   

Underholdningssystem om bord   

Eksternt kommunikasjonssystem   

Masselagringssystem for kabinen   

Overvåkingssystem for kabinen   

Diverse kabinsystemer   

11.21  Informasjonssystemer (ATA46) 1 2 

Enheter og komponenter som gir mulighet for lagring, ajourføring og gjenfinning av digitale 

data som tradisjonelt lagres på papir, mikrofilm eller mikrofiche. Omfatter enheter beregnet på 

lagring og gjenfinning av data, for eksempel masselager og styreenhet for elektronisk 

bibliotek. Omfatter ikke enheter eller komponenter som er installert for andre formål og deles 

med andre systemer, for eksempel skriver i cockpit eller skjermer til generell bruk. 

  

Typiske eksempler er lufttrafikk- og informasjonsstyringssystemer samt nettjenersystemer   

Generelt informasjonssystem for luftfartøyet   

Informasjonssystem for cockpit   

Informasjonssystem for vedlikehold   

Informasjonssystem for passasjerkabinen   

Diverse informasjonssystemer   
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MODUL 11B. AERODYNAMIKK, STRUKTURER OG SYSTEMER FOR FLY MED STEMPELMOTOR 

Merknad 1: Denne modulen gjelder ikke for kategori B3. Relevante emner for kategori B3 er fastsatt i modul 11C. 

Merknad 2: Omfanget av denne modulen skal gjenspeile teknologien for fly som tilhører underkategori A2 og 

B1.2. 

 

NIVÅ 

A2 B1.2 

11.1  Flygeteori   

11.1.1  Aerodynamikk for fly og styreinnretninger 1 2 

Virkemåten for og virkningen av 

– krengekontroll: balanseror og spoilere 

– stigningskontroll: høyderor, stabilisatorer, variable innfallsvinkelstabilisatorer og 

kanardvinger 

– giringskontroll, siderorsbegrensere 

  

Styring ved hjelp av elevoner, kombinert høyde- og sideror (ruddervator)   

Innretninger som skaper stor oppdrift, spalteåpninger, forkantklaffer, flaps, flaperoner   

Innretninger som gir luftmotstand, spoilere, bakkespoilere, luftbremser   

Virkning av vingegjerder, sagtannede forkanter   

Grensesjiktkontroll ved hjelp av virvelgeneratorer, steileskjermer eller forkantinnretninger   

Virkemåten for og virkningen av trimror, balanse- og motbalanseror (i forkant), servoror, 

fjærror, massebalanse, styreflatens helning, aerodynamisk balansering 

  

11.1.2  Høyhastighetsflyging — Ikke relevant — — 

11.2  Skrogkonstruksjon — generelle begreper   

a) Luftdyktighetskrav til konstruksjonsstyrke 

 Strukturklassifikasjon, primær, sekundær og tertiær 

 Begrepene feilsikkerhet, sikker levetid, skadetoleranse 

 Sone- og stasjonsidentifikasjonssystemer 

 Belastning, tøyning, bøyning, kompresjon, brudd, vridning, spenning, ringstress, 

materialtretthet 

 Bestemmelser om drenering og ventilasjon 

 Bestemmelser om systeminstallasjon 

 Bestemmelser om vern mot lynnedslag 

 Jording av luftfartøyer 

2 2 

b) Konstruksjonsmetoder for: flykropp med skallkonstruksjon, utformere, langsgående 

lister, langdragere, skott, spant, doblere, stag, bindebjelker, bjelker, gulvstrukturer, 

forsterkning, bekledning, korrosjonsbeskyttelse, vinge, haleparti og motorfester 

 Teknikker for montering av konstruksjoner: nagling, bolting, liming 

 Metoder for beskyttelse av overflater, bl.a. kromatering, anodisering, maling 

 Rengjøring av overflater 

 Skrogets symmetri: justeringsmetoder og symmetrikontroller 

1 2 
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NIVÅ 

A2 B1.2 

11.3  Skrogkonstruksjon — fly   

11.3.1  Flykroppen (ATA 52/53/56) 1 2 

Konstruksjon og trykktetting   

Fester for vinger, stabilisator, pyloner og understell   

Seteinstallasjon   

Dører og nødutganger: konstruksjon og virkemåte   

Fester for vinduer og frontruter   

11.3.2  Vinger (ATA 57) 1 2 

Konstruksjon   

Oppbevaring av drivstoff   

Fester for understell, pyloner, rorflater og innretninger som skaper stor oppdrift/motstand   

11.3.3  Stabilisatorer (ATA 55) 1 2 

Konstruksjon   

Feste for rorflater   

11.3.4  Rorflater (ATA 55/57) 1 2 

Konstruksjon og feste   

Balansering – av masse og aerodynamisk   

11.3.5  Naceller/Pyloner (ATA 54) 1 2 

Naceller/pyloner: 

– Konstruksjon 

– Brannvegger 

– Motoroppheng 

  

11.4  Klimaanlegg og kabintrykksetting (ATA 21) 1 3 

Systemer for trykksetting og klimaanlegg   

Kabintrykkregulatorer, verne- og varslingsinnretninger   

Varmeanlegg   

11.5  Instrument- og avionikksystemer   

11.5.1  Instrumentsystemer (ATA 31) 1 2 

Pitot-statiske: høydemåler, hastighetsmåler, stigefartsmåler   

Gyroskopisk: kunstig horisont, stillingsindikator, retningsindikator, indikator for horisontal 

posisjon, sving- og krengingsviser, svingkoordinator 

  

Kompass: direkte avlesning, fjernavlesning   
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NIVÅ 

A2 B1.2 

Indikator for angrepsvinkel, varslingssystemer for steiling   

Cockpit med digitale instrumenter   

Annen indikasjon fra luftfartøysystemer   

11.5.2  Avionikksystemer 1 1 

Grunnprinsipper for systemutforming og virkemåte for 

– automatisk flyging (ATA 22) 

– kommunikasjon (ATA 23) 

– navigasjonssystemer (ATA 34) 

  

11.6  Elektrisk kraft (ATA 24) 1 3 

Installasjon av og virkemåte for batterier   

Generering av likestrøm   

Spenningsregulering   

Kraftfordeling   

Beskyttelse av kretser   

Vekselrettere, transformatorer   

11.7  Utstyr og innredning (ATA 25)   

a) Krav til nødutstyr 

 Seter, sikkerhetsseler og sikkerhetsbelter 

2 2 

b) Kabinens utforming 

 Utstyrets utforming 

 Kabininnredning 

 Utstyr for kabinunderholdning 

 Innredning av pantry 

 Utstyr for håndtering og oppbevaring av last 

 Flytrapp 

1 1 

11.8  Brannvern (ATA 26)   

a) Brann- og røykdeteksjons- og varslingsanlegg 

 Brannslokkingsanlegg 

 Testing av anleggene 

1 3 

b) Bærbart brannslokkingsapparat 1 3 

11.9  Styreinnretninger (ATA 27) 1 3 

Primære styreinnretninger: balanseror, høyderor, sideror   

Trimror   

Innretninger som skaper stor oppdrift   
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NIVÅ 

A2 B1.2 

Betjening: manuell   

Rorlås   

Balansering og klargjøring   

System for varsel om steiling   

11.10  Drivstoffsystemer (ATA 28) 1 3 

Systemutforming   

Drivstofftanker   

Tilførselssystemer   

Kryssmating og overføring   

Visning og varsling   

Påfylling og avtanking av drivstoff   

11.11  Hydraulikk (ATA 29) 1 3 

Systemutforming   

Hydrauliske væsker   

Hydraulikktanker og -akkumulatorer   

Generering av trykk: elektrisk, mekanisk   

Filtre   

Trykkregulering   

Kraftfordeling   

Visnings- og varslingssystemer   

11.12  Beskyttelse mot is og regn (ATA 30) 1 3 

Dannelse, klassifisering og påvisning av is   

Avisingssystemer: elektriske, varmluftsbaserte, pneumatiske og kjemiske   

Oppvarming av sonder og dren   

Viskeranlegg   

11.13  Understell (ATA 32) 2 3 

Konstruksjon, støtdemping   

Senke- og hevesystemer: normale og for nødssituasjoner   

Visning og varsling   

Hjul, bremser, antiblokkering og autobrems   
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NIVÅ 

A2 B1.2 

Dekk   

Styring   

Luft-til-bakke-føler   

11.14  Lys (ATA 33) 2 3 

Utvendig: navigasjonslys, antikollisjonslys, landingslys, takselys, islys   

Innvendig: i kabin, cockpit, lasterom   

Nødlys   

11.15  Oksygen (ATA 35) 1 3 

Systemutforming: cockpit, kabin   

Kilder, oppbevaring, påfyll og fordeling   

Regulering av tilførsel   

Visning og varsling   

11.16  Pneumatikk/vakuum (ATA 36) 1 3 

Systemutforming   

Kilder: motor/APU, kompressorer, tanker, tilførsel på bakken   

Trykkontroll   

Fordeling   

Visning og varsling   

Grensesnitt mot andre systemer   

11.17  Vann/avfall (ATA 38) 2 3 

Vannsystemets utforming, tilførsel, fordeling, service og drenering   

Toalettsystemets utforming, skylling og service   

Korrosjonsaspekter   

MODUL 11C. AERODYNAMIKK, STRUKTURER OG SYSTEMER FOR FLY MED STEMPELMOTOR 

Merknad: Omfanget av denne modulen skal gjenspeile teknologien for fly som tilhører kategori B3. 

 

NIVÅ 

B3 

11.1  Flygeteori  

Aerodynamikk for fly og styreinnretninger 1 

Virkemåten for og virkningen av 

– krengekontroll: balanseror 

– stigningskontroll: høyderor, stabilisatorer, variable innfallsvinkelstabilisatorer og kanardvinger 

– giringskontroll, siderorsbegrensere 
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NIVÅ 

B3 

Styring ved hjelp av elevoner, kombinert høyde- og sideror (ruddervatorer)  

Innretninger som skaper stor oppdrift, spalteåpninger, forkantklaffer, flaps, flaperoner  

Innretninger som gir luftmotstand, bakkespoilere, luftbremser  

Virkninger av vingegjerder, sagtannede forkanter  

Grensesjiktkontroll ved hjelp av virvelgeneratorer, steileskjermer eller forkantinnretninger  

Virkemåten for og virkningen av trimror, balanse- og motbalanseror (i forkant), servoror, fjærror, 

massebalanse, rorflatens helning, aerodynamiske balansepaneler 

 

11.2  Skrogkonstruksjon — generelle begreper  

a) Luftdyktighetskrav til konstruksjonsstyrke 

 Strukturklassifikasjon, primær, sekundær og tertiær 

 Begrepene feilsikkerhet, sikker levetid, skadetoleranse 

 Sone- og stasjonsidentifikasjonssystemer 

 Belastning, tøyning, bøyning, kompresjon, brudd, vridning, spenning, ringstress, materialtretthet 

 Bestemmelser om drenering og ventilasjon 

 Bestemmelser om systeminstallasjon 

 Bestemmelser om vern mot lynnedslag 

 Jording av luftfartøyer 

2 

b) Konstruksjonsmetoder for: flykropp med skallkonstruksjon, utformere, langsgående lister, 

langdragere, skott, spant, doblere, stag, bindebjelker, bjelker, gulvstrukturer, forsterkning, 

bekledning, korrosjonsbeskyttelse, vinge, haleparti og motorfester 

 Teknikker for montering av konstruksjoner: nagling, bolting, liming 

 Metoder for beskyttelse av overflater, bl.a. kromatering, anodisering, maling 

 Rengjøring av overflater 

 Skrogets symmetri: justeringsmetoder og symmetrikontroller 

2 

11.3  Skrogkonstruksjon — fly  

11.3.1  Flykroppen (ATA 52/53/56) 1 

Konstruksjon og trykktetning  

Fester for vinger, stabilisator, pyloner og understell  

Seteinstallasjon  

Dører og nødutganger: konstruksjon og virkemåte  

Fester for vinduer og frontruter  
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NIVÅ 

B3 

11.3.2  Vinger (ATA 57) 1 

Konstruksjon  

Oppbevaring av drivstoff  

Fester for understell, pyloner, rorflater og innretninger som skaper stor oppdrift/motstand  

11.3.3  Stabilisatorer (ATA 55) 1 

Konstruksjon  

Feste for rorflater  

11.3.4  Rorflater (ATA 55/57) 1 

Konstruksjon og feste  

Balansering – av masse og aerodynamisk  

11.3.5  Naceller/Pyloner (ATA 54)  

Naceller/pyloner: 

– Konstruksjon 

– Brannvegger 

– Motoroppheng 

1 

11.4  Klimaanlegg (ATA 21)  

Varme- og ventilasjonsanlegg 1 

11.5  Instrument- og avionikksystemer  

11.5.1  Instrumentsystemer (ATA 31) 1 

Pitot-statisk: høydemåler, hastighetsmåler, stigefartsmåler  

Gyroskopisk: kunstig horisont, stillingsindikator, retningsindikator, indikator for horisontal posisjon, 

sving- og krengingsviser, svingkoordinator 

 

Kompass: direkte avlesning, fjernavlesning  

Indikator for angrepsvinkel, varslingssystemer for steiling  

Cockpit med digitale instrumenter  

Annen indikasjon fra luftfartøysystemer  

11.5.2  Avionikksystemer 1 

Grunnprinsipper for systemutforming og virkemåte for 

– automatisk flyging (ATA 22) 

– kommunikasjon (ATA 23) 

– navigasjonssystemer (ATA 34) 

 

11.6  Elektrisk kraft (ATA 24) 2 

Installasjon av og virkemåte for batterier  

Generering av likestrøm  
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NIVÅ 

B3 

Spenningsregulering  

Kraftfordeling  

Beskyttelse av kretser  

Vekselrettere, transformatorer  

11.7  Utstyr og innredning (ATA 25) 2 

Krav til nødutstyr  

Seter, sikkerhetsseler og sikkerhetsbelter  

11.8  Brannvern (ATA 26) 2 

Bærbart brannslokkingsapparat  

11.9  Styreinnretninger (ATA 27) 3 

Primære styreinnretninger: balanseror, høyderor, sideror  

Trimror  

Innretninger som skaper stor oppdrift  

Betjening: manuell  

Rorlås  

Balansering og klargjøring  

System for varsel om steiling  

11.10  Drivstoffsystemer (ATA 28) 2 

Systemutforming  

Drivstofftanker  

Tilførselssystemer  

Kryssmating og overføring  

Visning og varsling  

Påfylling og avtanking av drivstoff  

11.11  Hydraulikk (ATA 29) 2 

Systemutforming  

Hydrauliske væsker  

Hydraulikktanker og -akkumulatorer  

Generering av trykk: elektrisk, mekanisk  

Filtre  

Trykkregulering  
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NIVÅ 

B3 

Kraftfordeling  

Visnings- og varslingssystemer  

11.12  Beskyttelse mot is og regn (ATA 30) 1 

Dannelse, klassifisering og påvisning av is  

Avisingssystemer: elektriske, varmluftsbaserte, pneumatiske og kjemiske  

Oppvarming av sonder og dren  

Viskeranlegg  

11.13  Understell (ATA 32) 2 

Konstruksjon, støtdemping  

Senke- og hevesystemer: normale og for nødssituasjoner  

Visning og varsling  

Hjul, bremser, antiblokkering og autobrems  

Dekk  

Styring  

11.14  Lysanlegg (ATA 33) 2 

Utvendig: navigasjonslys, antikollisjonslys, landingslys, takselys, islys  

Innvendig: i kabin, cockpit, lasterom  

Nødlys  

11.15  Oksygen (ATA 35) 2 

Systemutforming: cockpit, kabin  

Kilder, oppbevaring, påfyll og fordeling  

Regulering av tilførsel  

Visning og varsling  

11.16  Pneumatikk/vakuum (ATA 36) 2 

Systemutforming:  

Kilder: motor/APU, kompressorer, tanker, tilførsel på bakken  

Trykk- og vakuumpumper  

Trykkontroll  

Fordeling  

Visning og varsling  

Grensesnitt mot andre systemer  
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MODUL 12. AERODYNAMIKK, STRUKTURER OG ANLEGG FOR HELIKOPTRE 

 

NIVÅ 

A3 

A4 

B1.3 

B1.4 

12.1  Flygeteori — aerodynamikk for rotorluftfartøyer 1 2 

Terminologi   

Virkninger av gyroskopisk presesjon   

Motmoment og retningskontroll   

Asymmetrisk oppdrift, bladtippsteiling   

Translasjonstendens og korrigering av denne   

Coriolis-effekt og kompensering   

Virvelringtilstand, gjennomsynking med motorkraft, for mye stigning   

Autorotasjon   

Bakkeeffekt   

12.2  Styringssystemer 2 3 

Syklisk kontroll   

Kollektiv kontroll   

Styreplate   

Giringskontroll: antidreiningskontroll, halerotor, avtappingsluft   

Hovedrotorhode: konstruksjon og virkemåte   

Bladdempere: funksjon og konstruksjon   

Rotorblader: konstruksjon og feste for hoved- og halerotor   

Trimkontroll, faste og justerbare stabilisatorer   

Betjening: manuell, hydraulisk, elektrisk, elektronisk styring (fly-by-wire)   

Kunstig styrefornemmelse   

Balansering og klargjøring   

12.3  Bladsporing og vibrasjonsanalyse 1 3 

Rotorinnstilling   

Sporing av hoved- og halerotor   

Statisk og dynamisk balansering   

Vibrasjonstyper, metoder for vibrasjonsreduksjon   

Bakkeresonans   

12.4  Kraftoverføring 1 3 

Girkasser, hoved- og halerotor   
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NIVÅ 

A3 

A4 

B1.3 

B1.4 

Kløtsjer, frihjul og rotorbrems   

Drivaksler for halerotor, fleksible koplinger, lagre, vibrasjonsdempere og lagerfester   

12.5  Skrogkonstruksjon   

a) Luftdyktighetskrav til konstruksjonsstyrke 

 Strukturklassifikasjon, primær, sekundær og tertiær 

 Begrepene feilsikkerhet, sikker levetid, skadetoleranse 

 Sone- og stasjonsidentifikasjonssystemer 

 Belastning, tøyning, bøyning, kompresjon, brudd, vridning, spenning, ringstress, 

materialtretthet 

 Bestemmelser om drenering og ventilasjon 

 Bestemmelser om systeminstallasjon 

 Bestemmelser om vern mot lynnedslag 

2 2 

b) Konstruksjonsmetoder for: flykropp med skallkonstruksjon, utformere, sviller, 

langdragere, skott, spant, doblere, stag, bindebjelker, bjelker, gulvstrukturer, 

forsterkning, bekledning og korrosjonsbeskyttelse 

 Fester for pyloner, stabilisatorer og understell 

 Seteinstallasjon 

 Dører: konstruksjon, mekanismer, virkemåte og sikkerhetsinnretninger 

 Konstruksjon av vinduer og frontruter 

 Oppbevaring av drivstoff 

 Brannvegger 

 Motoroppheng 

 Teknikker for montering av konstruksjoner: nagling, bolting, liming 

 Metoder for beskyttelse av overflater, bl.a. kromatering, anodisering, maling 

 Rengjøring av overflater 

 Skrogets symmetri: justeringsmetoder og symmetrikontroller 

1 2 

12.6  Klimaanlegg (ATA 21)   

12.6.1  Lufttilførsel 1 2 

Kilder til lufttilførsel, herunder tapping fra motor og servicevogn   

12.6.2  Klimaanlegg 1 3 

Klimaanlegg   

Fordelingssystemer   

Systemer for regulering av luftstrøm og temperatur   

Verne- og varslingsinnretninger   
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NIVÅ 

A3 

A4 

B1.3 

B1.4 

12.7  Instrument- og avionikksystemer   

12.7.1  Instrumentsystemer (ATA 31) 1 2 

Pitot-statisk: høydemåler, hastighetsmåler, stigefartsmåler   

Gyroskopisk: kunstig horisont, stillingsindikator, retningsindikator, indikator for 

horisontal posisjon, sving- og krengingsviser, svingkoordinator 

  

Kompass: direkte avlesning, fjernavlesning   

Systemer for vibrasjonsindikasjon — HUMS   

Cockpit med digitale instrumenter   

Annen indikasjon fra luftfartøysystemer   

12.7.2  Avionikksystemer 1 1 

Grunnprinsippene for systemutforming og virkemåte for 

automatisk flyging (ATA 22) 

kommunikasjon (ATA 23) 

navigasjonssystemer (ATA 34) 

  

12.8  Elektrisk kraft (ATA 24) 1 3 

Installasjon av og virkemåte for batterier   

Generering av likestrøm, generering av vekselstrøm   

Generering av nødstrøm   

Spenningsregulering, beskyttelse av kretser   

Kraftfordeling   

Vekselrettere, transformatorer, likerettere   

Ekstern kraftforsyning, bakkestrøm   

12.9  Utstyr og innredning (ATA 25)   

a) Krav til nødutstyr 

 Seter, sikkerhetsseler og sikkerhetsbelter 

 Løftesystemer 

2 2 

b) Flytesystemer for nødssituasjoner 

 Kabinutforming, sikring av last 

 Utstyrets utforming 

 Kabininnredning 

1 1 
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NIVÅ 

A3 

A4 

B1.3 

B1.4 

12.10  Brannvern (ATA 26) 1 3 

Brann- og røykdeteksjons- og varslingsanlegg   

Brannslokkingsanlegg   

Testing av anleggene.   

12.11 Drivstoffsystemer(ATA 28) 1 3 

Systemutforming   

Drivstofftanker   

Tilførselssystemer   

Tømming, utlufting og drenering   

Kryssmating og overføring   

Visning og varsling   

Påfylling og avtanking av drivstoff   

12.12  Hydraulikk (ATA 29) 1 3 

Systemutforming   

Hydrauliske væsker   

Hydraulikktanker og -akkumulatorer   

Generering av trykk: elektrisk, mekanisk, pneumatisk   

Generering av nødtrykk   

Filtre   

Trykkregulering   

Kraftfordeling   

Visnings- og varslingssystemer   

Grensesnitt mot andre systemer   

12.13  Beskyttelse mot is og regn (ATA 30) 1 3 

Dannelse, klassifisering og påvisning av is   

Systemer for forebygging av isdannelse og for avising: elektriske, varmluftbaserte og 

kjemiske 

  

Regnavvisende midler og fjerning av regnvann   

Oppvarming av sonder og dren   

Viskeranlegg   
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NIVÅ 

A3 

A4 

B1.3 

B1.4 

12.14  Understell (ATA 32) 2 3 

Konstruksjon, støtdemping   

Senke- og hevesystemer: normale og for nødssituasjoner   

Visning og varsling   

Hjul, dekk, bremser   

Styring   

Luft-til-bakke-føler   

Meier, flottører   

12.15  Lys (ATA 33) 2 3 

Utvendig: navigasjonslys, landingslys, takselys, islys   

Innvendig: i kabin, cockpit, lasterom   

Nødlys   

12.16  Pneumatikk/vakuum (ATA 36) 1 3 

Systemutforming   

Kilder: motor/APU, kompressorer, tanker, tilførsel på bakken   

Trykkontroll   

Fordeling   

Visning og varsling   

Grensesnitt mot andre systemer   

12.17  Integrert modulbasert avionikk (ATA42) 1 2 

Funksjoner som normalt kan integreres i modulene i integrert modulbasert avionikk 

(IMA), er bl.a. 

styring av avlufting, regulering av lufttrykk, luftventilasjon og luftregulering, regulering 

av ventilasjon for avionikk og i cockpit, temperaturregulering, lufttrafikkommunikasjon, 

kommunikasjonsruter for avionikk, styring av elektrisk belastning, overvåking av 

effektbrytere, innebygd testutstyr (BITE) på elektrisk anlegg, drivstoffstyring, 

bremsebetjening, styringsbetjening, senking og heving av understell, visning av 

dekktrykk, visning av oljetrykk, overvåking av bremsetemperatur osv. 

  

Kjernesystem   

Nettkomponenter   

12.18  Vedlikeholdssystemer om bord (ATA45) 1 2 

Sentrale vedlikeholdsdatamaskiner   

System for innlesing av data   
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NIVÅ 

A3 

A4 

B1.3 

B1.4 

Elektronisk biblioteksystem   

Utskrift   

Strukturovervåking (overvåking av skadetoleranse)   

12.19  Informasjonssystemer (ATA46) 1 2 

Enheter og komponenter som gir mulighet for lagring, ajourføring og gjenfinning av 

digitale data som tradisjonelt lagres på papir, mikrofilm eller mikrofiche. Omfatter enheter 

beregnet på lagring og gjenfinning av data, for eksempel masselager og styreenhet for 

elektronisk bibliotek. Omfatter ikke enheter eller komponenter som er installert for andre 

formål og deles med andre systemer, for eksempel skriver i cockpit eller skjermer til 

generell bruk. 

  

Typiske eksempler er lufttrafikkstyringssystemer og nettjenersystemer.   

Generelt informasjonssystem for luftfartøyet   

Informasjonssystem for cockpit   

Informasjonssystem for vedlikehold   

Informasjonssystem for passasjerkabinen   

Diverse informasjonssystemer   

MODUL 13. AERODYNAMIKK, STRUKTURER OG SYSTEMER FOR LUFTFARTØYER 

 

NIVÅ 

B2 

13.1  Flygeteori  

a)  Aerodynamikk for fly og styreinnretninger 1 

 Virkemåten for og virkningen av 

– krengekontroll: balanseror og spoilere 

– stigningskontroll: høyderor, stabilisatorer, variable innfallsvinkelstabilisatorer og 

kanardvinger 

– giringskontroll, siderorsbegrensere 

 

 Styring ved hjelp av elevoner, kombinert høyde- og sideror (ruddervatorer)  

 Innretninger som skaper stor oppdrift: spalteåpninger, forkantklaffer, flaps  

 Innretninger som gir luftmotstand: spoilere, bakkespoilere, luftbremser  

 Virkemåten for og virkningen av trimror, servoror, rorflatens helning  

b) Høyhastighetsflyging 1 

 Lydens hastighet, flyging i subsonisk, transonisk og supersonisk hastighet  

 Mach-tall, kritisk mach-tall  

c) Aerodynamikk for rotorluftfartøyer 1 

 Terminologi  
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NIVÅ 

B2 

 Virkemåten for og virkningen av syklisk og kollektiv kontroll og antidreiningskontroll  

13.2  Konstruksjoner — generelle begreper  

a) Grunnprinsipper for konstruksjonssystemer 1 

b) Sone- og stasjonsidentifikasjonssystemer 

 Elektrisk jording 

 Vern mot lynnedslag 

2 

13.3  Automatisk flyging (ATA 22) 3 

Grunnprinsipper for automatiske styringssystemer, herunder funksjonsprinsipper og relevant 

terminologi 

 

Behandling av styringssignaler  

Funksjonsmåter: kanaler for rulling, stigning og giring  

Giringsdemping  

Stabilitetsøkningssystem i helikoptre  

Automatisk trimkontroll  

Grensesnitt for hjelpemidler til navigering med autopilot  

Systemer for automatisk fartsstyring  

Automatiske landingssystemer: prinsipper og kategorier, funksjonsmåter, innflyging, glidebane, 

landing, landingsavbrudd, systemovervåking og feilforhold 

 

13.4  Kommunikasjon/navigasjon (ATA 23/34) 3 

Grunnprinsipper for spredning av radiobølger, antenner, overføringslinjer, kommunikasjon, mottaker 

og sender 

 

Funksjonsprinsipper for følgende systemer: 

– VHF-kommunikasjon 

– HF-kommunikasjon 

– Lyd 

– Nødpeilesendere 

– Taleregistrator i cockpit 

– Retningsbestemmende radiofyr (Very High Frequency omnidirectional range, VOR) 

– Radiokompass (Automatic Direction Finding, ADF) 

– Instrumentlandingssystem (Instrument Landing System, ILS) 

– Mikrobølgelandingssystem (Microwave Landing System, MLS) 

– Flygeanvisere, avstandsmålingsutstyr (Distance Measuring Equipment, DME), 

– Navigasjon ved meget lav frekvens og hyperbelnavigasjon (VLF/Omega) 

– Doppler-navigasjon 

– Områdenavigasjon, RNAV-systemer 

– Flygestyringssystemer (FMS) 

– Globalt posisjoneringssystem (GPS), Globale navigasjonssatellittsystemer (GNSS) 

– Treghetsnavigasjonssystem 

– Transponder for flygekontroll, sekundær overvåkingsradar 

– Antikollisjonssystem (TCAS) 

– Værradar 

– Radiohøydemåler 

– ARINC-kommunikasjon og -rapportering 
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NIVÅ 

B2 

13.5.  Elektrisk kraft (ATA 24) 3 

Installasjon av og virkemåte for batterier  

Generering av likestrøm  

Generering av vekselstrøm  

Generering av nødstrøm  

Spenningsregulering  

Kraftfordeling  

Vekselrettere, transformatorer, likerettere  

Beskyttelse av kretser  

Ekstern kraftforsyning, bakkestrøm  

13.6  Utstyr og innredning (ATA 25) 3 

Krav til elektronisk nødutstyr  

Utstyr for kabinunderholdning  

13.7  Styreinnretninger (ATA 27)  

a) Primære styreinnretninger: balanseror, høyderor, sideror, spoiler 

 Trimkontroll 

 Aktiv belastningsregulering 

 Innretninger som skaper stor oppdrift 

 Bakkespoiler, luftbremser 

 Betjening: manuell, hydraulisk, pneumatisk 

 Kunstig styrefornemmelse, giringsdemping, mach-trim, siderorbegrenser, rorlås 

 System for vern mot steiling 

2 

b)  Betjening: elektrisk, elektronisk styring (fly-by-wire). 3 

13.8  Instrumenter (ATA 31) 3 

Klassifisering  

Atmosfære  

Terminologi  

Innretninger og systemer for trykkmåling  

Pitot-statiske systemer  

Høydemålere  

Stigefartsmålere  
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NIVÅ 

B2 

Fartsmålere  

Mach-målere  

Systemer for høyderapportering/-varsling  

Datamaskiner for aerodynamiske data  

Pneumatiske systemer for instrumentene  

Målere for direkte avlesing av trykk og temperatur  

Systemer for visning av temperatur  

Systemer for visning av drivstoffbeholdning  

Gyroskopiske prinsipper  

Kunstige horisonter  

Krengingsindikatorer  

Retningsgyroer  

Systemer for terrengvarsling  

Kompassystemer  

Ferdsskriversystemer  

Elektroniske flygeinstrumentsystemer  

Instrumentvarslingsanlegg, herunder hovedvarslingsanlegg og sentralt plasserte varslingspaneler  

Systemer for varsling av steiling og for angivelse av angrepsvinkel  

Vibrasjonsmåling og indikasjon  

Cockpit med digitale instrumenter  

13.9  Lys (ATA 33) 3 

Utvendig: navigasjonslys, landingslys, takselys, islys  

Innvendig: i kabin, cockpit, lasterom  

Nødlys  

13.10  Vedlikeholdssystemer om bord (ATA 45) 3 

Sentrale vedlikeholdsdatamaskiner  

System for innlesing av data  

Elektronisk biblioteksystem  

Utskrift  

Strukturovervåking (overvåking av skadetoleranse)  
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NIVÅ 

B2 

13.11  Klimaanlegg og kabintrykksetting (ATA21)  

13.11.1.  Lufttilførsel 2 

Kilder til lufttilførsel, herunder tapping fra motor, hjelpeaggregat (APU) og servicevogn  

13.11.2.  Klimaanlegg  

Klimaanlegg 2 

Luftsirkulasjonsanlegg og luftfuktere 3 

Fordelingssystemer 1 

System for regulering av luftstrøm, lufttemperatur og luftfuktighet 3 

13.11.3.  Trykksetting 3 

Trykksettingssystemer  

Regulering og visning, herunder regulerings-- og sikkerhetsventiler  

Kabintrykkregulator  

13.11.4.  Sikkerhets- og varslingsinnretninger 3 

Verne- og varslingsinnretninger  

13.12  Brannvern (ATA 26)  

a) Brann- og røykdeteksjons- og varslingsanlegg 

 Brannslokkingsanlegg 

 Testing av anleggene 

3 

b) Bærbart brannslokkingsapparat 1 

13.13 Drivstoffsystemer (ATA 28)  

Systemutforming 1 

Drivstofftanker 1 

Tilførselssystemer 1 

Tømming, utlufting og drenering 1 

Kryssmating og overføring 2 

Visning og varsling 3 

Påfylling og avtanking av drivstoff 2 

Drivstoffanlegg med langsgående balanse 3 

13.14  Hydraulikk (ATA 29)  

Systemutforming 1 
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NIVÅ 

B2 

Hydrauliske væsker 1 

Hydraulikktanker og -akkumulatorer 1 

Generering av trykk: elektrisk, mekanisk, pneumatisk 3 

Generering av nødtrykk 3 

Filtre 1 

Trykkontroll 3 

Kraftfordeling 1 

Visnings- og varslingssystemer 3 

Grensesnitt mot andre systemer 3 

13.15  Beskyttelse mot is og regn (ATA 30)  

Dannelse, klassifisering og påvisning av is 2 

Systemer til forebygging av isdannelse: elektriske, varmluftsbaserte og kjemiske 2 

Avisingsanlegg: elektriske, varmluftsbaserte, pneumatiske og kjemiske 3 

Regnavstøtende midler 1 

Oppvarming av sonder og dren 3 

Viskeranlegg 1 

13.16  Understell (ATA 32)  

Konstruksjon, støtdemping 1 

Senke- og hevesystemer: normale og for nødssituasjoner 3 

Visning og varsling 3 

Hjul, bremser, antiblokkering og autobrems 3 

Dekk 1 

Styring 3 

Luft-til-bakke-føler 3 

13.17  Oksygen (ATA 35)  

Systemutforming: cockpit, kabin 3 

Kilder, oppbevaring, påfyll og fordeling 3 

Regulering av tilførsel 3 

Visning og varsling 3 
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NIVÅ 

B2 

13.18  Pneumatikk/vakuum (ATA 36)  

Systemutforming 2 

Kilder: motor/APU, kompressorer, tanker, tilførsel på bakken 2 

Trykkontroll 3 

Fordeling 1 

Visning og varsling 3 

Grensesnitt mot andre systemer 3 

13.19  Vann/avfall (ATA 38) 2 

Vannsystemets utforming, tilførsel, fordeling, service og drenering  

Toalettsystemets utforming, skylling og service  

13.20  Integrert modulbasert avionikk (ATA42) 3 

Funksjoner som normalt kan integreres i modulene i integrert modulbasert avionikk (IMA), er bl.a. 

styring av avlufting, regulering av lufttrykk, luftventilasjon og luftregulering, regulering av ventilasjon 

for avionikk og i cockpit, temperaturregulering, lufttrafikkommunikasjon, kommunikasjonsruter for 

avionikk, styring av elektrisk belastning, overvåking av effektbrytere, innebygd testutstyr (BITE) på 

elektrisk anlegg, drivstoffstyring, bremsebetjening, styringsbetjening, senking og heving av understell, 

visning av dekktrykk, visning av oljetrykk, overvåking av bremsetemperatur osv. 

 

Kjernesystem  

Nettkomponenter  

13.21  Kabinsystemer (ATA44) 3 

Enheter og komponenter for å underholde passasjerene og sørge for kommunikasjon innenfor 

luftfartøyet (datasystem for internkommunikasjon i kabinen) og mellom luftfartøyets kabin og 

bakkestasjoner (nettjeneste i kabinen). Omfatter overføring av stemme, data, musikk og video. 

 

Datasystemet for internkommunikasjon i kabinen er grensesnitt mellom cockpit/kabinbesetning og 

kabinsystemer. Disse systemene støtter datautveksling mellom forskjellige tilknyttede utbyttbare 

linjeenheter og betjenes vanligvis via kabinbesetningens paneler. 

 

Nettjenesten i kabinen består vanligvis av en tjener med grensesnitt mot bl.a. følgende systemer: 

Data/radiokommunikasjon, underholdningssystem om bord 

 

Nettjenesten i kabinen kan ha funksjoner som f.eks. 

– tilgang til rapporter før/ved avgang 

– tilgang til e-post/intranett/internett 

– passasjerdatabase 

 

Kjernesystem i kabinen  

Underholdningssystem om bord  

Eksternt kommunikasjonssystem  
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NIVÅ 

B2 

Masselagringssystem for kabinen  

Overvåkingssystem for kabinen  

Diverse kabinsystemer  

13.22  Informasjonssystemer (ATA46) 3 

Enheter og komponenter som gir mulighet for lagring, ajourføring og gjenfinning av digitale data, som 

tradisjonelt lagres på papir, mikrofilm eller mikrofiche. Omfatter enheter beregnet på lagring og 

gjenfinning av data, for eksempel masselager og styreenhet for elektronisk bibliotek. Omfatter ikke 

enheter eller komponenter som er installert for andre formål og deles med andre systemer, for 

eksempel skriver i cockpit eller skjermer til generell bruk. 

 

Typiske eksempler er lufttrafikkstyringssystemer og nettjenersystemer  

Generelt informasjonssystem for luftfartøyet  

Informasjonssystem for cockpit  

Informasjonssystem for vedlikehold  

Informasjonssystem for passasjerkabinen  

Diverse informasjonssystemer  

MODUL 14. FRAMDRIFT 

 NIVÅ 

B2 

14.1  Turbinmotorer  

a) Konstruksjonsmessig utforming av og virkemåte for turbojet--, turbovifte-, turboaksel- og 

turbopropmotor 

1 

b) Systemer for elektronisk motorregulering og drivstoffmåling (FADEC) 2 

14.2  Systemer for motorindikasjon 2 

Systemer for eksostemperatur/temperatur i turbinens mellomtrinn  

Motorturtall  

Indikasjon på motorens skyvekraft: motortrykkforhold, motorturbinens utløpstrykk eller trykket i 

utstrømningsrøret 

 

Oljetrykk og -temperatur  

Drivstofftrykk, -temperatur og -flyt  

Manifoldtrykk  

Motorens dreiemoment  

Propellhastighet  

14.3  Start- og tenningssystemer 2 

Virkemåte for motorens startsystem og komponenter  
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 NIVÅ 

B2 

Tenningssystem og komponenter  

Sikkerhetskrav til vedlikehold.  

MODUL 15. GASSTURBINMOTOR 

 

NIVÅ 

A B1 

15.1  Grunnprinsipper 1 2 

Potensiell energi, kinetisk energi, Newtons bevegelseslover, Brayton-syklus   

Forholdet mellom kraft, arbeid, effekt, energi, hastighet og akselerasjon   

Konstruksjonsmessig utforming av og virkemåte for turbojet-, turbovifte-, turboaksel- og 

turbopropmotor 

  

15.2  Motorytelse — 2 

Brutto skyvekraft, netto skyvekraft, skyvekraft ved strupet strømning, skyvekraftfordeling, 

resultantskyvekraft, skyvekrafteffekt, ekvivalent akseleffekt, spesifikt drivstofforbruk 

  

Motorens virkningsgrad   

Omløps- og motortrykkforhold   

Gasstrømmens trykk, temperatur og hastighet   

Motorytelser, statisk skyvekraft, virkningen av fart, høyde og varmt klima, konstant ytelse, 

begrensninger 

  

15.3  Innsuging 2 2 

Kompressorens innsugingskanaler   

Virkninger av forskjellige innsugingskonfigurasjoner   

Beskyttelse mot is   

15.4  Kompressorer 1 2 

Aksial- og sentrifugaltype   

Konstruksjonsmessige egenskaper, virkemåte og anvendelsesområder   

Balansering av vifter   

Virkemåte:   

Årsaker til og virkninger av struping og tilbakestrømning i kompressoren   

Metoder for luftmengderegulering: tappeventiler, variable innløpsledeskovler, variable 

statorblader, roterende statorblader 

  

Kompresjonsforhold   

15.5  Forbrenningsdel 1 2 

Konstruksjonsmessige egenskaper og virkemåte   
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NIVÅ 

A B1 

15.6  Turbindel 2 2 

Virkemåte og egenskaper for forskjellige typer turbinblader   

Feste av blad til skive   

Dyser   

Årsaker til og virkninger av turbinbladbelastning og -krymping   

15.7  Eksos 1 2 

Konstruksjonsmessige egenskaper og virkemåte   

Konvergente, divergente og regulerbare dyser   

Reduksjon av motorstøy   

Innretninger for reversering av skyvekraft   

15.8  Lagre og pakninger — 2 

Konstruksjonsmessige egenskaper og virkemåte   

15.9  Smøremidler og drivstoff 1 2 

Egenskaper og spesifikasjoner   

Drivstofftilsetninger   

Sikkerhetstiltak   

15.10  Smøresystemer 1 2 

Systemenes virkemåte/utforming og komponenter   

15.11  Drivstoffsystemer 1 2 

Virkemåten for systemer for motorregulering og drivstoffmåling, herunder elektronisk 

motorregulering (FADEC) 

  

Systemutforming og komponenter   

15.12  Luftsystemer 1 2 

Virkemåte for systemer for fordeling av motorluft og forebygging av isdannelse, herunder 

innvendig kjøling, tetning og ekstern lufttilførsel 

  

15.13  Start- og tenningssystemer 1 2 

Virkemåte for motorens startsystemer og komponenter   

Tenningssystem og komponenter   

Sikkerhetskrav til vedlikehold   

15.14  Systemer for motorindikasjon 1 2 

Eksostemperatur/temperatur i turbinens mellomtrinn   
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NIVÅ 

A B1 

Indikasjon på motorens skyvekraft: motortrykkforhold, motorturbinens utløpstrykk eller  

trykket i utstrømningsrøret 

  

Oljetrykk og -temperatur   

Drivstofftrykk og -flyt   

Motorturtall   

Vibrasjonsmåling og indikasjon   

Dreiemoment   

Effekt   

15.15  Systemer for effektøkning — 1 

Virkemåte og bruksområder   

Innsprøyting av vann, vannmetanol   

Etterbrennersystemer   

15.16  Turbopropmotorer 1 2 

Koplede/frie gassturbiner og girkoplede turbiner   

Reduksjonsgir   

Integrert motor- og propellregulator   

Sikkerhetsinnretninger ved overturtall   

15.17  Turboakselmotorer 1 2 

Innretninger, drivsystemer, reduksjonsgir, koplinger, reguleringssystemer   

15.18  Hjelpeaggregater (APU-er) 1 2 

Formål, virkemåte, beskyttelsessystemer   

15.19  Installasjon av motor 1 2 

Konfigurasjon av brannvegger, motordeksler, støydempende paneler, motoroppheng, 

vibrasjonsdempende oppheng, slanger, rør, mateledninger, koplinger, ledningsbunter, 

reguleringskabler og -stag, løftepunkter og dren 

  

15.20  Brannvernsystemer 1 2 

Drift av deteksjons- og slokkingsanlegg   

15.21  Motorovervåking og funksjon på bakken 1 3 

Prosedyrer for oppstart og testing på bakken   

Tolking av motoreffekt og parametrer   
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NIVÅ 

A B1 

Tendensovervåking (herunder av oljeanalyse, vibrasjon og boroskop)   

Inspeksjon av motor og komponenter i henhold til kriterier, toleranser og data angitt av 

motorprodusenten 

  

Vasking/rengjøring av kompressor   

Skade forårsaket av fremmedlegemer   

15.22  Oppbevaring og ivaretakelse av motoren — 2 

Ivaretakelse og klargjøring av motoren og tilbehør/systemer   

MODUL 16. STEMPELMOTOR 

 

NIVÅ 

A B1 B3 

16.1  Grunnprinsipper 1 2 2 

Mekanisk, termisk og volumetrisk virkningsgrad    

Virkemåte – totakts-, firetakts-, otto- og diesel    

Slagvolum og kompresjonsforhold    

Motorkonfigurasjon og tenningsrekkefølge    

16.2  Motorytelse 1 2 2 

Beregning og måling av effekt    

Faktorer som påvirker motoreffekten    

Blandinger/blandingsforhold, fortenning    

16.3  Motorkonstruksjon 1 2 2 

Veivhus, veivaksel, kamaksler, bunnpanner    

Ekstra girkasse    

Sylinder- og stempelenheter    

Veivstenger, innsugings- og eksosmanifold    

Ventilmekanismer    

Reduksjonsgirkasser for propeller    

16.4  Drivstoffsystemer    

16.4.1  Forgassere 1 2 2 

Typer, konstruksjon og virkemåte    

Isdannelse og oppvarming    
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NIVÅ 

A B1 B3 

16.4.2  Innsprøyting av drivstoff 1 2 2 

Typer, konstruksjon og virkemåte    

16.4.3  Elektronisk motorregulering 1 2 2 

Virkemåten for systemer for motorregulering og drivstoffmåling, herunder 

elektronisk motorregulering (FADEC) 

   

Systemutforming og komponenter    

16.5  Start- og tenningssystemer 1 2 2 

Startsystemer, forvarmingssystemer    

Magnettyper, konstruksjon og virkemåte    

Tennkabler, tennplugger    

Lav- og høyspenningssystemer    

16.6  Innsugings-, eksos- og kjølesystemer 1 2 2 

Konstruksjon og drift av innsugingssystemer, herunder luftutskiftingssystemer    

Eksosanlegg, motorkjølesystemer — luft og væske    

16.7  Overlading/turbolading 1 2 2 

Prinsipper for og formål med overlading og virkninger på motorens parametrer    

Konstruksjon og virkemåte for overladings-/turboladingssystemer    

Systemterminologi    

Reguleringssystemer    

Systembeskyttelse    

16.8  Smøremidler og drivstoff 1 2 2 

Egenskaper og spesifikasjoner    

Drivstofftilsetninger    

Sikkerhetstiltak    

16.9  Smøresystemer 1 2 2 

Systemenes virkemåte/utforming og komponenter    

16.10  Systemer for motorindikasjon 1 2 2 

Motorturtall    

Topplokktemperatur    

Kjølevæsketemperatur    
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NIVÅ 

A B1 B3 

Oljetrykk og -temperatur    

Eksostemperatur    

Drivstofftrykk og -flyt    

Manifoldtrykk    

16.11  Installasjon av motoranlegg 1 2 2 

Konfigurasjon av brannvegger, motordeksler, støydempende paneler,  

motoroppheng, vibrasjonsdempende oppheng, slanger, rør, mateledninger, 

koplinger, ledningsbunter, reguleringskabler og -stag, løftepunkter og dren 

   

16.12  Motorovervåking og funksjon på bakken 1 3 2 

Prosedyrer for oppstart og testing på bakken    

Tolking av motoreffekt og parametrer    

Inspeksjon av motor og komponenter: kriterier, toleranser og data angitt av 

motorprodusenten 

   

16.13  Oppbevaring og ivaretakelse av motoren — 2 1 

Ivaretakelse og klargjøring av motoren og tilbehør/systemer    

MODUL 17A. PROPELL 

Merknad: Denne modulen gjelder ikke for kategori B3. Relevante emner for kategori B3 er fastsatt i modul 17B. 

 

NIVÅ 

A B1 

17.1  Grunnprinsipper 1 2 

Bladelementteori   

Høy/lav bladvinkel, omvendt vinkel, angrepsvinkel, rotasjonshastighet   

Propellslipp   

Aerodynamiske og sentrifugale krefter samt skyvekrefter   

Dreiemoment   

Relativ luftstrøm på bladets angrepsvinkel   

Vibrasjon og resonans   

17.2  Propellkonstruksjon 1 2 

Konstruksjonsmetoder og materialer brukt i propeller av tre, komposittmaterialer og metall   

Bladstasjon, bladets framside, bladskaft, bladets bakside og nav   
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NIVÅ 

A B1 

Fast stigning, regulerbar stigning, propell med konstant fart   

Installasjon av propell/spinner   

17.3  Regulering av propellens stigningsvinkel 1 2 

Metoder for fartsregulering og endring av stigning, mekaniske og elektriske/elektroniske   

Kantstilling av propellen og omvendt stigning   

Turtallsbegrensning   

17.4  Propellsynkronisering — 2 

Utstyr for synkronisering og fasesynkronisering   

17.5  Beskyttelse mot is på propellen 1 2 

Flytende og elektrisk avisingsutstyr   

17.6  Vedlikehold av propeller 1 3 

Statisk og dynamisk balansering   

Bladsporing   

Vurdering av skade på blader, erosjon, korrosjon, kollisjonsskade, delaminering   

Behandling/reparasjon av propeller   

Oppvarming av propellmotor   

17.7  Oppbevaring og ivaretakelse av propeller 1 2 

Ivaretakelse og klargjøring av propeller   

MODUL 17B. PROPELL 

Merknad: Omfanget av denne modulen skal gjenspeile den propellteknologien for fly som tilhører kategori B3. 

 NIVÅ 

B3 

17.1  Grunnprinsipper 2 

Bladelementteori  

Høy/lav bladvinkel, omvendt vinkel, angrepsvinkel, rotasjonshastighet  

Propellslipp  

Aerodynamiske og sentrifugale krefter samt skyvekrefter  

Dreiemoment  

Relativ luftstrøm på bladets angrepsvinkel  

Vibrasjon og resonans  
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 NIVÅ 

B3 

17.2  Propellkonstruksjon 2 

Konstruksjonsmetoder og materialer brukt i propeller av tre, komposittmaterialer og metall  

Bladstasjon, bladets framside, bladskaft, bladets bakside og nav  

Fast stigning, regulerbar stigning, propell med konstant fart  

Installasjon av propell/spinner  

17.3  Regulering av propellens stigningsvinkel 2 

Metoder for fartsregulering og endring av stigning, mekaniske og elektriske/elektroniske  

Kantstilling av propellen og omvendt stigning  

Turtallsbegrensning  

17.4  Propellsynkronisering 2 

Utstyr for synkronisering og fasesynkronisering  

17.5  Beskyttelse mot is på propellen 2 

Flytende og elektrisk avisingsutstyr  

17.6  Vedlikehold av propeller 2 

Statisk og dynamisk balansering  

Bladsporing  

Vurdering av skade på blader, erosjon, korrosjon, kollisjonsskade, delaminering  

Behandling/reparasjon av propeller  

Oppvarming av propellmotor  

17.7  Oppbevaring og ivaretakelse av propeller 2 

Ivaretakelse og klargjøring av propeller  
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Tillegg II 

Standard for grunnleggende eksamener 

1 Generelt 

1.1  Alle grunnleggende eksamener skal gjennomføres ved hjelp av flervalgsspørsmål og essayspørsmål som angitt 

nedenfor. Uriktige alternativer skal virke like rimelige som det riktige for enhver som ikke kjenner emnet. Alle 

svaralternativer skal være klart relatert til spørsmålet og ha samme vokabular, grammatiske konstruksjon og 

lengde. I tallspørsmål skal uriktige svar være resultatet av prosedyrefeil, f.eks. bruk av feil fortegn eller feilaktig 

omregning av enheter. Det skal ikke være tilfeldige tall. 

1.2  Hvert flervalgsspørsmål skal ha tre svaralternativer, hvorav bare ett skal være riktig, og kandidaten skal gis en tid 

for hver modul som er basert på et nominelt gjennomsnitt på 75 sekunder pr. spørsmål. 

1.3  Hvert essayspørsmål skal besvares skriftlig, og kandidaten skal få 20 minutter til å besvare hvert slikt spørsmål. 

1.4  Det skal lages utkast til egnede essayspørsmål, som skal vurderes i lys av studieplanen i modul 7A, 7B, 9A, 9B 

og 10 i tillegg I. 

1.5  Det skal være utarbeidet et mønstersvar for hvert spørsmål, som også skal inneholde eventuelle kjente alternative 

svar som kan være relevante i forbindelse med andre underavsnitt. 

1.6  Mønstersvaret skal også være oppdelt i en liste over de viktige punktene, de såkalte hovedpunktene. 

1.7  For å bestå flervalgsdelen av eksamenen må 75 % av hver modul og undermodul være riktig besvart. 

1.8  For å bestå et essayspørsmål skal 75 % være riktig besvart, det vil si at kandidatens besvarelse skal inneholde 

75 % av de obligatoriske hovedpunktene som spørsmålet gjelder, og det må ikke være noen alvorlige feil knyttet 

til noe hovedpunkt. 

1.9  Dersom det bare er flervalgsdelen eller essaydelen som ikke er bestått, er det bare nødvendig å ta flervalgsdelen 

eller essaydelen om igjen, alt etter hva som er aktuelt. 

1.10  Det skal ikke brukes straffepoengsystemer for å avgjøre om en kandidat har bestått. 

1.11  En modul som ikke er bestått, kan ikke tas om igjen før minst 90 dager etter datoen for eksamen i den modulen 

som ikke ble bestått, bortsett fra at den modulen som ikke ble bestått, kan tas om igjen etter 30 dager når en 

vedlikeholdsopplæringsorganisasjon godkjent i henhold til vedlegg IV (del 147) arrangerer et repetisjonskurs 

tilpasset de emnene i modulen som ikke ble bestått. 

1.12  Fristene fastsatt i 66.A.25 gjelder eksamen i hver enkelt modul, og ikke eksamen i de modulene som tidligere er 

bestått som ledd i eksamen i en annen sertifikatkategori som det allerede er utstedt sertifikat for. 

1.13  Maksimalt antall påfølgende forsøk i hver modul er tre. Ytterligere omganger à tre forsøk tillates dersom det går 

ett år mellom hver omgang. 

 Søkeren skal gi skriftlig bekreftelse til godkjent vedlikeholdsopplæringsorganisasjon eller vedkommende 

myndighet som søknad om eksamen rettes til, på antall og datoer for eksamensforsøk i løpet av det siste året, 

samt hvilken organisasjon eller vedkommende myndighet disse forsøkene fant sted hos. 

Vedlikeholdsopplæringsorganisasjonen eller vedkommende myndighet er ansvarlig for å kontrollere antallet 

forsøk innenfor gjeldende tidsrammer.  



Nr. 26/668 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.4.2017 

 

2. Antall spørsmål pr. modul 

2.1  MODUL 1 — MATEMATIKK 

 Kategori A: 16 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 20 minutter. 

 Kategori B1: 32 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 40 minutter. 

 Kategori B2: 32 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 40 minutter. 

 Kategori B3: 28 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 35 minutter. 

2.2  MODUL 2 — FYSIKK 

 Kategori A: 32 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 40 minutter. 

 Kategori B1: 52 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 65 minutter. 

 Kategori B2: 52 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 65 minutter. 

 Kategori B3: 28 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 35 minutter. 

2.3  MODUL 3 — GRUNNLEGGENDE ELEKTRISITETSLÆRE 

 Kategori A: 20 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 25 minutter. 

 Kategori B1: 52 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 65 minutter. 

 Kategori B2: 52 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 65 minutter. 

 Kategori B3: 24 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 30 minutter. 

2.4  MODUL 4 — ELEKTRONIKKLÆRE 

 Kategori B1: 20 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 25 minutter. 

 Kategori B2: 40 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 50 minutter. 

 Kategori B3: 8 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 10 minutter. 

2.5.  MODUL 5 — DIGITALTEKNIKK / ELEKTRONISKE INSTRUMENTSYSTEMER 

 Kategori A: 16 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 20 minutter. 

 Kategori B1.1 og B1.3: 40 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 50 minutter. 

 Kategori B1.2 og B1.4: 20 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 25 minutter. 

 Kategori B2: 72 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 90 minutter. 

 Kategori B3: 16 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 20 minutter. 

2.6  MODUL 6 — MATERIALER 

 Kategori A: 52 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 65 minutter. 

 Kategori B1: 72 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 90 minutter.  
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 Kategori B2: 60 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 75 minutter. 

 Kategori B3: 60 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 75 minutter. 

2.7  MODUL 7A — VEDLIKEHOLDSPRAKSIS 

 Kategori A: 72 flervalgsspørsmål og 2 essayspørsmål. Tillatt tid 90 minutter pluss 40 minutter. 

 Kategori B1: 80 flervalgsspørsmål og 2 essayspørsmål. Tillatt tid 100 minutter pluss 40 minutter. 

 Kategori B2: 60 flervalgsspørsmål og 2 essayspørsmål. Tillatt tid 75 minutter pluss 40 minutter. 

 MODUL 7B — VEDLIKEHOLDSPRAKSIS 

 Kategori B3: 60 flervalgsspørsmål og 2 essayspørsmål. Tillatt tid 75 minutter pluss 40 minutter. 

2.8  MODUL 8 — GRUNNLEGGENDE AERODYNAMIKK 

 Kategori A: 20 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 25 minutter. 

 Kategori B1: 20 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 25 minutter. 

 Kategori B2: 20 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 25 minutter. 

 Kategori B3: 20 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 25 minutter. 

2.9  MODUL 9A — MENNESKELIGE FAKTORER 

 Kategori A: 20 flervalgsspørsmål og 1 essayspørsmål. Tillatt tid 25 minutter pluss 20 minutter. 

 Kategori B1: 20 flervalgsspørsmål og 1 essayspørsmål. Tillatt tid 25 minutter pluss 20 minutter. 

 Kategori B2: 20 flervalgsspørsmål og 1 essayspørsmål. Tillatt tid 25 minutter pluss 20 minutter. 

 MODUL 9B — MENNESKELIGE FAKTORER 

 Kategori B3: 16 flervalgsspørsmål og 1 essayspørsmål. Tillatt tid 20 minutter pluss 20 minutter. 

2.10  MODUL 10 — LUFTFARTSLOVGIVNING 

 Kategori A: 32 flervalgsspørsmål og 1 essayspørsmål. Tillatt tid 40 minutter pluss 20 minutter. 

 Kategori B1: 40 flervalgsspørsmål og 1 essayspørsmål. Tillatt tid 50 minutter pluss 20 minutter. 

 Kategori B2: 40 flervalgsspørsmål og 1 essayspørsmål. Tillatt tid 50 minutter pluss 20 minutter. 

 Kategori B3: 32 flervalgsspørsmål og 1 essayspørsmål. Tillatt tid 40 minutter pluss 20 minutter. 

2.11  MODUL 11A — AERODYNAMIKK, STRUKTURER OG SYSTEMER FOR FLY MED TURBINMOTOR 

 Kategori A: 108 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 135 minutter. 

 Kategori B1: 140 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 175 minutter.  
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 MODUL 11B — AERODYNAMIKK, STRUKTURER OG SYSTEMER FOR FLY MED STEMPELMOTOR 

 Kategori A: 72 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 90 minutter. 

 Kategori B1: 100 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 125 minutter. 

 MODUL 11C — AERODYNAMIKK, STRUKTURER OG SYSTEMER FOR FLY MED STEMPELMOTOR 

 Kategori B3: 60 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 75 minutter. 

2.12  MODUL 12 — AERODYNAMIKK, STRUKTURER OG SYSTEMER FOR HELIKOPTRE  

 Kategori A: 100 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 125 minutter. 

 Kategori B1: 128 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 160 minutter. 

2.13  MODUL 13 — AERODYNAMIKK, STRUKTURER OG SYSTEMER FOR LUFTFARTØYER 

 Kategori B2: 180 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 225 minutter. Spørsmål og tillatt tid kan deles 

inn i to eksamener ved behov. 

2.14  MODUL 14 — FRAMDRIFT 

 Kategori B2: 24 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 30 minutter. 

2.15  MODUL 15 — GASSTURBINMOTOR 

 Kategori A: 60 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 75 minutter. 

 Kategori B1: 92 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 115 minutter. 

2.16  MODUL 16 — STEMPELMOTOR 

 Kategori A: 52 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 65 minutter. 

 Kategori B1: 72 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 90 minutter. 

 Kategori B3: 68 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 85 minutter. 

2.17  MODULE 17A — PROPELL 

 Kategori A: 20 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 25 minutter. 

 Kategori B1: 32 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 40 minutter. 

 MODULE 17B — PROPELL 

 Kategori B3: 28 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 35 minutter. 
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Tillegg III 

Standard for luftfartøytypeopplæring og -eksamen  

Opplæring på arbeidsplassen 

1. Generelt 

Luftfartøytypeopplæringen skal bestå av teoretisk opplæring og eksamen samt praktisk opplæring og vurdering, 

bortsett fra for rettigheter i kategori C. 

a) Teoretisk opplæring og eksamen skal oppfylle følgende krav: 

i) Skal gjennomføres av en vedlikeholdsopplæringsorganisasjon som er behørig godkjent i henhold til 

vedlegg IV (del 147) eller er direkte godkjent av vedkommende myndighet når opplæring og eksamen 

gjennomføres av andre organisasjoner. 

ii) Skal være i samsvar med standarden beskrevet i nr. 3.1 og 4 i dette tillegg III, bortsett fra for opplæring 

om ulikheter beskrevet under. 

iii) Når det gjelder en person i kategori C som er kvalifisert ved en akademisk grad som angitt i 66.A.30 

bokstav a) nr. 5, skal den første teoretiske opplæringen i relevant luftfartøytype være på kategori B1- eller 

B2-nivå. 

iv) Skal være påbegynt og fullført i løpet av de siste tre årene før det søkes om påtegning om typerettighet. 

b) Praktisk opplæring og vurdering skal oppfylle følgende krav: 

i) Skal gjennomføres av en vedlikeholdsopplæringsorganisasjon som er behørig godkjent i henhold til 

vedlegg IV (del 147) eller er direkte godkjent av vedkommende myndighet når opplæring og eksamen 

gjennomføres av andre organisasjoner. 

ii) Skal være i samsvar med standarden beskrevet i nr. 3.2 og 4 i dette tillegg III, bortsett fra for opplæring 

om ulikheter beskrevet under. 

iii) Skal omfatte et representativt utvalg av de formene for vedlikeholdsvirksomhet som er relevante for 

luftfartøytypen. 

iv) Skal omfatte demonstrasjon i bruk av utstyr, komponenter, simulatorer, andre oppæringsinnretninger eller 

luftfartøyer. 

v) Skal være påbegynt og fullført i løpet av de siste tre årene før søknad om påtegning om typerettighet. 

c) Opplæring om ulikheter 

i) Opplæring om ulikheter er den opplæringen som kreves for å dekke forskjellene mellom to forskjellige 

typerettigheter for luftfartøy fra samme produsent, som fastsatt av Byrået. 

ii) Opplæringen om ulikheter må fastsettes i hvert enkelt tilfelle på grunnlag av kravene i dette tillegg III når 

det gjelder både teoretiske og praktiske elementer i typerettighetsopplæringen. 

iii) En typerettighet skal bare påtegnes et sertifikat etter opplæring om ulikheter dersom søkeren også 

oppfyller ett av følgende vilkår: 

– sertifikatet er allerede påtegnet typerettigheten for luftfartøyet som ulikhetene er identifisert i forhold 

til, eller  
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– vedkommende har oppfylt typeopplæringskravene for luftfartøyet som ulikhetene er identifisert i 

forhold til. 

2. Typeopplæringsnivåer 

De tre nivåene nedenfor angir målene, fordypningen og kunnskapsnivået som opplæringen sikter mot. 

– Nivå 1: En kort oversikt over skrog, systemer og motor som skissert i avsnittet med systembeskrivelser i 

luftfartøyets vedlikeholdshåndbok/anvisninger om kontinuerlig luftdyktighet. 

Kursets mål: Når opplæringen på nivå 1 er fullført, skal eleven kunne 

a) gi en enkel beskrivelse av hele emnet ved bruk av vanlige ord og eksempler, kunne bruke typiske termer og 

angi sikkerhetsforanstaltninger som gjelder skroget og dets systemer og motor, 

b) angi håndbøker og vedlikeholdspraksis som er viktige for skroget, dets systemer og motor, 

c) redegjøre for den generelle utformingen av luftfartøyets viktigste systemer, 

d) redegjøre for motorens generelle utforming og egenskaper, 

e) angi spesialverktøy og testutstyr som brukes på luftfartøyet. 

– Nivå 2: Grunnleggende systemoversikt over styringsinnretninger, indikatorer, hovedkomponenter, herunder 

deres plassering og formål, servicearbeid og retting av mindre feil. Generell kunnskap om teoretiske og 

praktiske aspekter ved emnet. 

Kursets mål: I tillegg til informasjonen i opplæringen på nivå 1 skal eleven etter fullført opplæring på nivå 2 

kunne 

a) forstå de teoretiske grunnprinsippene, anvende kunnskapen i praksis ved bruk av detaljerte prosedyrer, 

b) huske hvilke sikkerhetstiltak som skal treffes når det arbeides på eller i nærheten av luftfartøyet, motoren og 

systemene, 

c) beskrive håndtering av anlegg og luftfartøy, særlig adgang, krafttilgang og -kilder, 

d) angi plasseringen av hovedkomponentene, 

e) forklare den normale funksjonsmåten for hvert av de sentrale anleggene, herunder terminologi og 

nomenklatur, 

f) utføre prosedyrene for servicearbeid på luftfartøyet for følgende systemer: drivstoff, motor, hydraulikk, 

understell, vann/avfall og oksygen, 

g) godtgjøre ferdighet i å bruke besetningsrapporter og rapporteringssystemer om bord (mindre omfattende 

feilsøking) og bedømme luftfartøyets luftdyktighet i henhold til MEL/CDL, 

h) godtgjøre ferdighet i å bruke og tolke relevant dokumentasjon, herunder anvisninger om kontinuerlig 

luftdyktighet, vedlikeholdshåndbok, illustrert delekatalog osv.  
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– Nivå 3: Detaljert beskrivelse, virkemåte, komponentenes plassering, fjerning/installasjon og BITE- og 

feilsøkingsprosedyrer i henhold til vedlikeholdshåndboken. 

 Kursets mål: I tillegg til informasjonen i opplæringen på nivå 1 og 2 skal eleven etter fullført opplæring på nivå 3 

kunne 

a) godtgjøre teoretisk kunnskap i luftfartøysystemer og -strukturer og forholdet til andre systemer, gi en 

detaljert beskrivelse av emnet ved bruk av teoretiske grunnprinsipper og konkrete eksempler samt tolke 

resultater fra ulike kilder og målinger og iverksette nødvendige korrigerende tiltak, 

b) utføre kontroller av system, motor, komponenter og funksjoner som angitt i vedlikeholdshåndboken, 

c) godtgjøre ferdighet i å bruke og tolke relevant dokumentasjon, herunder håndbok i reparasjon av struktur, 

håndbok i feilsøking osv., 

d) sammenholde opplysninger med sikte på å treffe beslutninger om feildiagnose og utbedring i henhold til 

vedlikeholdshåndboken, 

e) beskrive prosedyrer for utskifting av komponenter som er spesielle for luftfartøytypen. 

3. Standard for typeopplæring 

 Selv om typeopplæring for luftfartøy omfatter både teoretiske og praktiske deler, kan kurs godkjennes for den 

teoretiske delen, for den praktiske delen eller for en kombinasjon av begge. 

3.1 Teoretisk del 

a)  Mål: 

 Etter å ha fullført et teoretisk opplæringskurs skal eleven være i stand til å godtgjøre detaljert teoretisk 

kunnskap på nivåene fastsatt i studieplanen i tillegg III om luftfartøyets gjeldende systemer, struktur, 

virkemåter, vedlikehold, reparasjon og feilsøking i samsvar med godkjente vedlikeholdsdata. Eleven skal 

kunne godtgjøre bruk av håndbøker og godkjente prosedyrer, herunder kunnskap om relevante inspeksjoner og 

begrensninger. 

b) Opplæringsnivå: 

 Opplæringsnivåene er de samme som i nr. 2 ovenfor. 

 Etter det første typekurset for personell med sertifiseringsansvar i kategori C kan alle de påfølgende kursene 

være på nivå 1. 

 Under teoretisk opplæring på nivå 3 kan opplæringsmateriell for nivå 1 og 2 om nødvendig brukes for å dekke 

opplæringen i hele kapittelet. Under opplæringen skal imidlertid mesteparten av kursmateriellet og 

opplæringstiden være på det høyeste nivået. 

c)  Varighet: 

 Minstekravet til undervisningstid for den teoretiske opplæringen er som følger: 

Kategori Timer 

Fly med største tillatte startmasse over 30 000 kg: 

B1.1 150 
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Kategori Timer 

B1.2 120 

B2 100 

C 30 

Fly med største tillatte startmasse på høyst 30 000 kg og over 5 700 kg: 

B1.1 120 

B1.2 100 

B2 100 

C 25 

Fly med største tillatte startmasse på høyst 5 700 kg (*) 

B1.1 80 

B1.2 60 

B2 60 

C 15 

Helikoptre (**) 

B1.3 120 

B1.4 100 

B2 100 

C 25 

(*) For fly uten trykkabin, med stempelmotor og en største tillatte startmasse på under 2 000 kg, kan minstekravet til varighet 

reduseres med 50 %. 

(**) For helikoptre i gruppe 2 (som definert i 66.A.42) kan minstekravet til varighet reduseres med 30 %. 

 I tabellen over er en undervisningstime 60 minutters undervisning og er eksklusive pauser, eksamener, lesing, 

forberedelser og luftfartøybesøk. 

Timeantallet gjelder bare teorikurs for komplette luftfartøy/motorkombinasjoner i samsvar med 

typerettigheten som fastsatt av Byrået. 

d) Begrunnelse for kursets varighet: 

For opplæringskurs som gjennomføres av en vedlikeholdsopplæringsorganisasjon som er godkjent i henhold 

til vedlegg IV (del 147), og kurs som er direkte godkjent av vedkommende myndighet, skal antall timer og 

studieplanens innhold være begrunnet i en analyse av opplæringsbehov basert på 

–  luftfartøytypens konstruksjon, vedlikeholdsbehov og driftstyper, 

– detaljert analyse av relevante kapitler — se innholdstabell i nr. 3.1 bokstav e) nedenfor, 

– detaljert kompetanseanalyse som viser at målene fastsatt i nr. 3.1 bokstav a) ovenfor i sin helhet er nådd. 

 Dersom analysen av opplæringsbehov viser at det trengs flere timer, skal kursets varighet være lengre enn det 

minimum som er fastsatt i tabellen.  
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 På samme måte skal undervisningen i kurs som gjelder opplæring i ulikheter eller kombinasjoner av 

opplæringskurs (f.eks. kombinerte B1/B2-kurs), og teoretiske typeopplæringskurs under tallene i nr. 3.1 

bokstav c) ovenfor, begrunnes overfor vedkommende myndighet med analysen av opplæringsbehov som 

beskrevet ovenfor. 

 I tillegg må følgende beskrives og begrunnes i kurset: 

– Minstekravet til elevens frammøte for å oppfylle kursets målsetninger. 

– Høyeste antall undervisningstimer per dag, idet det tas hensyn til pedagogiske prinsipper og 

menneskelige faktorer. 

 Dersom minstekravet til frammøte ikke oppfylles, skal kursbevis ikke utstedes. Ytterligere opplæring kan gis 

av opplæringsorganisasjonen for å oppfylle minstekravet til frammøte. 

e)  Innhold: 

 Minst elementene i studieplanen nedenfor, som er spesifikke for den enkelte luftfartøytype, skal være 

dekket. Ytterligere elementer som innføres på grunn av typevarianter, teknologiske endringer osv., skal også 

være inkludert. 

 Studieplanen for opplæringen skal ha fokus på mekaniske og elektriske aspekter for B1-personell og på 

elektriske og avioniske aspekter for B2-personell. 
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Sertifikatkategori. B1 C B1 C B1 C B1 C B2 

Innføringsmodul:          

05 Frister/vedlikeholdskontroller 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

06 Dimensjoner/vekt (største tillatte startmasse osv.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

07 Løfting og oppstøtting 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

08 Nivåregulering og veiing 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

09 Sleping og taksing 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 Parkering/fortøyning, oppbevaring og tilbakeføring til drift 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 Skilt og merking 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 Servicearbeid 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

20 Standardpraksis — bare typespesifikk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Helikoptre          

18 Vibrasjons- og støyanalyse (bladsporing) — — — — 3 1 3 1 — 

60 Standardpraksis rotor — — — — 3 1 3 1 — 

62  Rotorer — — — — 3 1 3 1 1 

62A Rotorer — overvåking og indikatorer — — — — 3 1 3 1 3 
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Sertifikatkategori. B1 C B1 C B1 C B1 C B2 

63 Rotorens drivsystem — — — — 3 1 3 1 1 

63A Rotorens drivsystem — overvåking og indikatorer — — — — 3 1 3 1 3 

64 Halerotor — — — — 3 1 3 1 1 

64A Halerotor — overvåking og indikatorer — — — — 3 1 3 1 3 

65 Halerotorens drivsystem — — — — 3 1 3 1 1 

65A Halerotorens drivsystem — overvåking og indikatorer — — — — 3 1 3 1 3 

66 Sammenleggbare blader/pylon — — — — 3 1 3 1 — 

67 Rotorstyreinnretning — — — — 3 1 3 1 — 

53 Skrogstruktur (helikopter) — — — — 3 1 3 1 — 

25 Nødflyteutstyr — — — — 3 1 3 1 1 

Skrogstrukturer          

51 Standardpraksis og strukturer (klassifisering, vurdering og 

reparasjon av skader) 

3 1 3 1 — — — — 1 

53  Flykropp 3 1 3 1 — — — — 1 

54  Naceller/pyloner 3 1 3 1 — — — — 1 

55  Stabilisatorer 3 1 3 1 — — — — 1 

56  Vinduer 3 1 3 1 — — — — 1 

57  Vinger 3 1 3 1 — — — — 1 

27A Rorflater (alle) 3 1 3 1 — — — — 1 

52  Dører 3 1 3 1 — — — — 1 

Sone- og stasjonsidentifikasjonssystemer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Skrogsystemer:          

21 Klimaanlegg 3 1 3 1 3 1 3 1 3 

21A Lufttilførsel 3 1 3 1 1 3 3 1 2 

21B  Trykksetting 3 1 3 1 3 1 3 1 3 

21C Sikkerhets- og varslingsinnretninger 3 1 3 1 3 1 3 1 3 

22  Automatisk flyging 2 1 2 1 2 1 2 1 3 

23  Kommunikasjon 2 1 2 1 2 1 2 1 3 

24 Elektrisk kraft 3 1 3 1 3 1 3 1 3 
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Sertifikatkategori. B1 C B1 C B1 C B1 C B2 

25 Utstyr og innredning 3 1 3 1 3 1 3 1 1 

25A Elektronisk utstyr, herunder nødutstyr 1 1 1 1 1 1 1 1 3 

26 Brannvern 3 1 3 1 3 1 3 1 3 

27 Styreinnretninger 3 1 3 1 3 1 3 1 2 

27A  Systemenes virkemåte: elektrisk/elektronisk (Fly-by-Wire) 3 1 — — — — — — 3 

28 Drivstoffsystemer 3 1 3 1 3 1 3 1 2 

28A Drivstoffsystemer — overvåking og indikatorer 3 1 3 1 3 1 3 1 3 

29 Hydraulisk kraft 3 1 3 1 3 1 3 1 2 

29A Hydraulisk kraft — overvåking og indikatorer 3 1 3 1 3 1 3 1 3 

30 Beskyttelse mot is og regn 3 1 3 1 3 1 3 1 3 

31  Indikasjons- og registreringssystemer 3 1 3 1 3 1 3 1 3 

31A  Instrumentsystemer 3 1 3 1 3 1 1 3 3 

32 Understell 3 1 3 1 3 1 3 1 2 

32A Understell — overvåking og indikatorer 3 1 3 1 3 1 3 1 3 

33  Lys 3 1 3 1 3 1 3 1 3 

34  Navigasjon 2 1 2 1 2 1 2 1 3 

35  Oksygen 3 1 3 1 — — — — 2 

36  Pneumatikk 3 1 3 1 3 1 3 1 2 

36A Pneumatikk — overvåking og indikatorer 3 1 3 1 3 1 3 1 3 

37  Vakuum 3 1 3 1 3 1 3 1 2 

38 Vann/avfall 3 1 3 1 — — — — 2 

41 Ballastvann 3 1 3 1 — — — — 1 

42 Integrert modulbasert avionikk 2 1 2 1 2 1 2 1 3 

44 Kabinsystemer 2 1 2 1 2 1 2 1 3 

45 Vedlikeholdssystem om bord (ev. omfattet av 31) 3 1 3 1 3 1 — — 3 

46 Informasjonssystemer 2 1 2 1 2 1 2 1 3 
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Sertifikatkategori. B1 C B1 C B1 C B1 C B2 

50 Laste- og utstyrsrom 3 1 3 1 3 1 3 1 1 

Turbinmotorer          

70  Standardpraksis — Motorer 3 1 — — 3 1 — — 1 

70A Konstruksjonsmessig utforming og virkemåte (innsuging, 

kompressorer, forbrenningsdel, turbindel, lagre og pakninger, 

smøresystemer) 

3 1 — — 3 1 — — 1 

70B Motorytelse 3 1 — — 3 1 — — 1 

71  Motor 3 1 — — 3 1 — — 1 

72 Motorturbin/turboprop/propell med/uten dyse 3 1 — — 3 1 — — 1 

73 Motordrivstoff og motorregulering 3 1 — — 3 1 — — 1 

75 Luft 3 1 — — 3 1 — — 1 

76 Motorregulering 3 1 — — 3 1 — — 1 

78  Eksos 3 1 — — 3 1 — — 1 

79  Olje 3 1 — — 3 1 — — 1 

80  Start 3 1 — — 3 1 — — 1 

82 Vanninnsprøyting 3 1 — — 3 1 — — 1 

83 Ekstra girkasser 3 1 — — 3 1 — — 1 

84 Framdriftsøkning 3 1 — — 3 1 — — 1 

73A  Systemer for elektronisk motorregulering og drivstoffmåling 

(FADEC) 

3 1 — — 3 1 — — 3 

74  Tenning 3 1 — — 3 1 — — 3 

77  Motorregulering 3 1 — — 3 1 — — 3 

49  Hjelpeaggregater (APU-er) 3 1 — — — — — — 2 

Stempelmotor          

70  Standardpraksis — Motorer — — 3 1 — — 3 1 1 

70A Konstruksjonsmessig utforming og virkemåte (installasjon, 

forgassere, innsprøytingssystemer for drivstoff, innsugings-, eksos- 

og kjøleanlegg, forkomprimering/turbolading, smøresystemer) 

— — 3 1 — — 3 1 1 

70B Motorytelse — — 3 1 — — 3 1 1 

71  Motor — — 3 1 — — 3 1 1 

73 Motordrivstoff og motorregulering — — 3 1 — — 3 1 1 
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Sertifikatkategori. B1 C B1 C B1 C B1 C B2 

76 Motorregulering — — 3 1 — — 3 1 1 

79  Olje — — 3 1 — — 3 1 1 

80  Start — — 3 1 — — 3 1 1 

81  Turbiner — — 3 1 — — 3 1 1 

82 Vanninnsprøyting — — 3 1 — — 3 1 1 

83 Ekstra girkasser — — 3 1 — — 3 1 1 

84 Framdriftsøkning — — 3 1 — — 3 1 1 

73A  Systemer for elektronisk motorregulering og drivstoffmåling 

(FADEC) 

— — 3 1 — — 3 1 3 

74  Tenning — — 3 1 — — 3 1 3 

77  Visningssystemer for motor — — 3 1 — — 3 1 3 

Propeller          

60A  Standardpraksis — Propell 3 1 3 1 — — — — 1 

Propeller/framdrift 3 1 3 1 — — — — 1 

61 Propellkonstruksjon 3 1 3 1 — — — — — 

61B Regulering av propellens stigningsvinkel 3 1 3 1 — — — — — 

61C Propellsynkronisering 3 1 3 1 — — — — 1 

61D Elektronisk propellregulering 2 1 2 1 — — — — 3 

61E Beskyttelse mot is på propellen 3 1 3 1 — — — — — 

61F Vedlikehold av propeller 3 1 3 1 — — — — 1 

f)  Multimediebaserte metoder kan benyttes i den teoretiske delen, enten i klasserommet eller i et virtuelt 

kontrollert miljø, under forutsetning av at vedkommende myndighet godkjenner opplæringskurset. 

3.2 Praktisk element 

a)  Mål: 

 Målet for den praktiske opplæringen er å oppnå nødvendig kompetanse til å utføre sikkert vedlikeholds-, 

inspeksjons- og rutinearbeid i samsvar med vedlikeholdshåndboken og andre relevante anvisninger og  

oppgaver slik behovet tilsier for luftfartøytypen, for eksempel feilsøking, reparasjoner, justeringer, utskiftinger, 

klargjøring og funksjonskontroller. Det omfatter kjennskap til bruk av all teknisk litteratur og dokumentasjon 

for luftfartøyet og bruk av fag-/spesialverktøy og testutstyr for å fjerne og skifte ut komponenter og moduler 

som er spesielle for typen, herunder vedlikeholdsvirksomhet på vinger. 

b)  Innhold: 

 Minst 50 % av avkryssede elementer i tabellen under, som gjelder den aktuelle luftfartøytypen, skal være 

fullført i den praktiske opplæringen.  
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 Oppgaver som er krysset av, representerer emner som er viktige i den praktiske opplæringen for å sikre at 

betjening, virkemåte, installasjon og den sikkerhetsmessige betydningen av sentrale vedlikeholdsoppgaver blir 

tilstrekkelig dekket; særlig når de ikke kan forklares fullt ut bare gjennom teoretisk opplæring. Selv om listen 

angir minstekrav til emner i den praktiske opplæringen, kan andre elementer legges til der det er relevant for 

den aktuelle luftfartøytypen. 

 Oppgavene som skal fullføres, må være representative for luftfartøyene og systemene både når det gjelder 

vanskelighetsgrad og den tekniske kunnskapen som kreves for å gjennomføre oppgavene. Samtidig som 

relativt enkle oppgaver kan forekomme, skal også andre mer kompliserte oppgaver tas med og gjennomføres, 

alt etter hva som er relevant for den aktuelle luftfartøytypen. 

 Forklaring til tabellen: LOC: (Location) Sted, FOT: (Functional/Operational Test) Funksjons-/driftstest, SGH: 

(Service and Ground Handling) Service og bakkehåndtering, R/I: (Removal/Installation) Fjerning/installasjon; 

MEL: (Minimum Equipment List) Liste over minstekrav til utstyr, TS: (TroubleShooting) Feilsøking 
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Innføringsmodul:            

5 Frister/vedlikeholdskontroller X/X — — — — — — — — — — 

6 Dimensjoner/vekt (største tillatte startmasse osv.) X/X — — — — — — — — — — 

7 Løfting og oppstøtting X/X — — — — — — — — — — 

8 Nivåregulering og veiing X/X — X — — — — X — — — 

9 Sleping og taksing X/X — X — — — — X — — — 

10 Parkering/fortøyning, oppbevaring og tilbakeføring til 

drift 

X/X — X — — — — X — — — 

11 Skilt og merking X/X — — — — — — — — — — 

12 Servicearbeid X/X — X — — — — X — — — 

20 Standardpraksis — bare typespesifikk X/X — X — — — — X — — — 

Helikoptre:            

18 Vibrasjons- og støyanalyse (bladsporing) X/— — — — — X — — — — — 

60 Standardpraksis rotor – bare typespesifikk X/X — X — — — — X — — — 

62  Rotorer X/— — X X — X — — — — — 

62A Rotorer — overvåking og indikatorer X/X X X X X X — — X — X 

63 Rotorens drivsystem X/— X — — — X — — — — — 

63A Rotorens drivsystem — overvåking og indikatorer X/X X — X X X — — X — X 

64 Halerotor X/— — X — — X — — — — — 

64A Halerotor — overvåking og indikatorer X/X X — X X X — — X — X 

65 Halerotorens drivsystem X/— X — — — X — — — — — 

65A Halerotorens drivsystem — overvåking og indikatorer X/X X — X X X — — X — X 
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66 Sammenleggbare blader/pylon X/— X X — — X — — — — — 

67 Rotorstyreinnretning X/— X X — X X — — — — — 

53 Skrogstruktur (helikopter) 

 Merknad: dekket under Skrogstrukturer 

           

25 Nødflyteutstyr X/X X X X X X X X — — — 

Skrogstrukturer:            

51 Standardpraksis og strukturer (klassifisering,  

vurdering og reparasjon av skader) 

           

53  Flykropp X/— — — — — X — — — — — 

54  Naceller/pyloner X/— — — — — — — — — — — 

55  Stabilisatorer X/— — — — — — — — — — — 

56  Vinduer X/— — — — — X — — — — — 

57  Vinger X/— — — — — — — — — — — 

27A Rorflater X/— — — — — X — — — — — 

52  Dører X/X X X — — — — X — — — 

Skrogsystemer:            

21 Klimaanlegg X/X X X — X X X X — X X 

21A Lufttilførsel X/X X — — — — X — — — — 

21B  Trykksetting X/X X — — X X X — — X X 

21C Sikkerhets- og varslingsinnretninger X/X — X — — — — X — — — 

22  Automatisk flyging X/X — — — X — X X X X X 

23  Kommunikasjon X/X — X — X — X X X X X 

24 Elektrisk kraft X/X X X X X X X X X X X 

25 Utstyr og innredning X/X X X X — — X X X — — 

25A Elektronisk utstyr, herunder nødutstyr X/X X X X — — X X X — — 

26 Brannvern X/X X X X X X X X X X X 

27 Styreinnretninger X/X X X X X X X — — — — 

27A  Systemenes virkemåte: elektrisk/elektronisk (Fly-by-

Wire) 

X/X X X X X — X — X — X 
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28 Drivstoffsystemer X/X X X X X X X X — X — 

28A Drivstoffsystemer — overvåking og indikatorer X/X X — — — — X — X — X 

29 Hydraulisk kraft X/X X X X X X X X — X — 

29A Hydraulisk kraft — overvåking og indikatorer X/X X — X X X X — X X X 

30 Beskyttelse mot is og regn X/X X X — X X X X — X X 

31  Indikasjons- og registreringssystemer X/X X X X X X X X X X X 

31A  Instrumentsystemer X/X X X X X X X X X X X 

32 Understell X/X X X X X X X X X X — 

32A Understell — overvåking og indikatorer X/X X — X X X X — X X X 

33  Lys X/X X X — X — X X X X — 

34  Navigasjon X/X — X — X — X X X X X 

35  Oksygen X/— X X X — — X X — — — 

36  Pneumatikk X/— X — X X X X — X X X 

36A Pneumatikk — overvåking og indikatorer X/X X X X X X X X X X X 

37  Vakuum X/— X — X X X — — — — — 

38 Vann/avfall X/— X X — — — X X — — — 

41 Ballastvann X/— — — — — — — — — — — 

42 Integrert modulbasert avionikk X/X — — — — — X X X X X 

44 Kabinsystemer X/X — — — — — X X X X X 

45 Vedlikeholdssystem om bord (ev. omfattet av 31) X/X X X X X X X X X X X 

46 Informasjonssystemer X/X — — — — — X — X X X 

50 Laste- og utstyrsrom X/X — X — — — — — — — — 

Modul for turbinmotor/stempelmotor:            

70 Standardpraksis — motorer — bare typespesifikk — — X — — — — X — — — 

70A Konstruksjonsmessig utforming og virkemåte 

(innsuging, kompressorer, forbrenningsdel, turbindel, 

lagre og pakninger, smøresystemer) 

X/X — — — — — — — — — — 

Turbinmotorer:            

70B Motorytelse — — — — — X — — — — — 
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71  Motor X/— X X — — — — X — — — 

72 Motorturbin/turboprop/propell med/uten dyse X/— — — — — — — — — — — 

73 Motordrivstoff og motorregulering X/X X — — — — — — — — — 

73A  Systemer for elektronisk motorregulering og 

drivstoffmåling (FADEC) 

X/X X — X X X X — X X X 

74  Tenning X/X X — — — — X — — — — 

75 Luft X/— — — X — X — — — — — 

76 Motorregulering X/— X — — — X — — — — — 

77  Motorindikatorer X/X X — — X X X — — X X 

78  Eksos X/— X — — X — — — — — — 

79  Olje X/— — X X — — — — — — — 

80  Start X/— X — — X X — — — — — 

Vanninnsprøyting X/— X — — — — — — — — — 

83 Ekstra girkasser X/— — X — — — — — — — — 

84 Framdriftsøkning X/— X — — — — — — — — — 

Hjelpeaggregater (APU-er)            

49  Hjelpeaggregater (APU-er) X/— X X — — X — — — — — 

Stempelmotorer:            

70 Standardpraksis — motorer — bare typespesifikk — — X — — — — X — — — 

70A Konstruksjonsmessig utforming og virkemåte 

(innsuging, kompressorer, forbrenningsdel, turbindel, 

lagre og pakninger, smøresystemer) 

X/X — — — — — — — — — — 

70B Motorytelse — — — — — X — — — — — 

71 Motor X/— X X — — — — X — — — 

73 Motordrivstoff og motorregulering X/X X — — — — — — — — — 

73A  Systemer for elektronisk motorregulering og 

drivstoffmåling (FADEC) 

X/X X — X X X X X X X X 

74  Tenning X/X X — — — — X — — — — 

76 Motorregulering X/— X — — — X — — — — — 

77  Motorindikatorer X/X X — — X X X — — X X 

78  Eksos X/— X — — X X — — — — — 
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79  Olje X/— — X X — — — — — — — 

80  Start X/— X — — X X — — — — — 

81  Turbiner X/— X X X — X — — — — — 

82 Vanninnsprøyting X/— X — — — — — — — — — 

83 Ekstra girkasser X/— — X X — — — — — — — 

84 Framdriftsøkning X/— X — — — — — — — — — 

Propeller:            

60A  Standardpraksis — Propell — — — X — — — — — — — 

Propeller/framdrift X/X X X — X X — — — — — 

61A Propellkonstruksjon X/X — X — — — — — — — — 

61B Regulering av propellens stigningsvinkel X/— X — X X X — — — — — 

61C Propellsynkronisering X/— X — — — X — — — X — 

61D Elektronisk propellregulering X/X X X X X X X X X X X 

61E Beskyttelse mot is på propellen X/— X — X X X — — — — — 

61F Vedlikehold av propeller X/X X X X X X X X X X X 

4. Eksamens- og vurderingsstandard for typeopplæring 

4.1 Standard for eksamen i teoretiske deler 

 Etter at den teoretiske delen av luftfartøytypeopplæringen er fullført, skal det avlegges en skriftlig eksamen, som 

skal være i samsvar med følgende: 

a) Eksamensformatet er flervalgsprøve. Hvert flervalgsspørsmål skal ha tre svaralternativer, og av disse må bare 

ett være riktig. Avsatt tid er basert på samlet antall spørsmål, og svartiden er basert på et nominelt 

gjennomsnitt på 90 sekunder for hvert spørsmål. 

b) Uriktige alternativer skal virke like rimelige som det riktige for enhver som ikke kjenner emnet. Alle  

alternativer skal være klart relatert til spørsmålet og ha samme vokabular, grammatiske konstruksjon og 

lengde. 

c) I tallspørsmål skal uriktige svar være resultatet av prosedyrefeil, f.eks. bruk av feil fortegn (+ kontra -) eller 

feil målenheter. Det skal altså ikke være tilfeldige tall. 

d) Eksamensnivået for hvert kapittel(*) skal være som fastsatt i nr. 2 «Typeopplæringsnivåer». Et begrenset antall 

spørsmål fra et lavere nivå kan imidlertid aksepteres. 

e) Eksamenen skal foregå uten hjelpemidler. Referansemateriell er ikke tillatt. Det gjøres unntak for 

eksaminering i en B1- eller B2-kandidats evne til å tolke tekniske dokumenter.  
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f) Det skal være minst ett spørsmål per undervisningstime. Antall spørsmål til hvert kapittel og hvert nivå skal stå 

i forhold til 

– antallet faktiske opplæringstimer som er gjennomført for det aktuelle kapittelet og nivået, 

– læringsmålene slik de framgår av analysen av opplæringsbehovene. 

 Vedkommende myndighet i medlemsstaten skal vurdere spørsmålenes antall og nivå når den godkjenner 

kurset. 

g) Eksamen er bestått når minst 75 % av svarene er riktige. Dersom typeopplæringseksamenen er oppdelt i flere 

eksamener, må 75 % av hver eksamen være bestått. For at det skal være mulig å oppnå et resultat på nøyaktig 

75 %, må antallet spørsmål være delelig med fire. 

h) Straffepoeng (negative poeng for uriktige svar) skal ikke brukes. 

i) Eksamener på slutten av en modulfase kan ikke brukes som del av den endelige eksamenen med mindre antall 

spørsmål og vanskelighetsgraden er i samsvar med det som kreves. 

  

(*) Med «kapittel» menes i dette nr. 4 hver av radene som innledes med et tall i tabellen i nr. 3.1 bokstav e). 

4.2 Standard for vurdering av den praktiske delen 

 Etter at den praktiske delen av luftfartøytypeopplæringen er fullført, skal det gjennomføres en vurdering, som skal 

være i samsvar med følgende: 

a) Vurderingen skal foretas av utpekte vurderingsansvarlige, som er behørig kvalifisert. 

b)  Ved vurderingen skal kandidatens kunnskaper og ferdigheter evalueres. 

5 Standard for typeeksamen 

 Typeeksamenen skal gjennomføres av opplæringsorganisasjoner som er behørig godkjent i henhold til del 147 

eller av vedkommende myndighet. 

 Eksamen skal være muntlig, skriftlig eller basert på praktisk vurdering, eller en kombinasjon av disse, og skal 

være i henhold til følgende krav: 

a) Muntlige eksamensspørsmål skal være åpne. 

b) Skriftlige eksamensoppgaver skal være essayspørsmål eller flervalgsspørsmål. 

c) Ved den praktiske vurderingen skal det fastslås om en person er kompetent til å utføre en oppgave. 

d) Eksamenen skal omfatte et utvalg av kapitler (**) hentet fra studieplanen for typeopplæring/eksamen i nr. 3 på 

angitt nivå. 

e) Uriktige alternativer må virke like rimelige som det riktige for enhver som ikke kjenner emnet. Alle 

svaralternativer skal være klart relatert til spørsmålet og ha samme vokabular, grammatiske konstruksjon og 

lengde. 

f) I tallspørsmål skal uriktige svar være resultatet av prosedyrefeil, f.eks. bruk av feil fortegn eller feilaktig 

omregning av enheter. Det skal ikke være tilfeldige tall.  
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g) Eksamen må sikre at følgende mål oppfylles: 

1.  Korrekt og sikker redegjørelse for luftfartøyet og dets systemer. 

2.  Sikkerhet for at vedlikeholds-, inspeksjons- og rutinearbeid utføres i samsvar med vedlikeholdshåndboken og 

andre relevante anvisninger og oppgaver slik behovet tilsier for luftfartøytypen, for eksempel feilsøking, 

reparasjoner, justeringer, utskiftinger, klargjøring og funksjonskontroller som for eksempel oppvarming av 

motor osv., om nødvendig. 

3.  Korrekt bruk av all teknisk litteratur og dokumentasjon for luftfartøyet. 

4.  Korrekt bruk av fag-/spesialverktøy og testutstyr, fjerning og utskifting av komponenter og moduler som er 

spesielle for typen, herunder all vedlikeholdsvirksomhet på vinger. 

h) Følgende vilkår gjelder for eksamen: 

1.  Høyeste antall forsøk etter hverandre er tre. Ytterligere omganger à tre forsøk tillates dersom det går ett år 

mellom hver omgang. Dersom eksamen ikke bestås første gang, kan et nytt forsøk først gjøres etter 30 dager, 

og dersom eksamen ikke bestås andre gang, kan et tredje forsøk først gjøres etter 60 dager. 

 Søkeren skal sende en skriftlig bekreftelse til vedlikeholdsopplæringsorganisasjonen eller vedkommende 

myndighet som søknad om eksamen rettes til, på antallet og datoene for eksamensforsøk i løpet av det siste 

året samt den organisasjonen eller vedkommende myndighet der disse forsøkene fant sted. 

Vedlikeholdsopplæringsorganisasjonen eller vedkommende myndighet er ansvarlig for å kontrollere antallet 

forsøk innenfor gjeldende tidsrammer. 

2.  Typeeksamenen skal være bestått og nødvendig praktisk erfaring skal være oppnådd i løpet av de siste tre 

årene før det søkes om rettighetspåtegning på vedlikeholdssertifikat for luftfartøy. 

3.  Under typeeksamen skal minst én sensor være til stede. Sensoren(e) skal ikke ha deltatt i opplæringen av 

søkeren. 

i) Sensoren(e) skal utarbeide og undertegne en skriftlig rapport der det forklares hvorfor kandidaten har bestått eller 

har strøket. 

  

(**) Med «kapittel» menes i dette nr. 5 hver av radene som innledes med et tall i tabellen i nr. 3.1 bokstav e) og nr. 

3.2. bokstav b). 

6. Opplæring på arbeidsplassen 

 Opplæringen på arbeidsplassen skal være godkjent av vedkommende myndighet som har utstedt sertifikatet. 

 Den skal gjennomføres i og under oppsyn av en vedlikeholdsorganisasjon som er behørig godkjent for vedlikehold 

av den bestemte typen luftfartøy, og skal vurderes av utpekte vurderingsansvarlige, som er behørig kvalifisert. 

 Opplæringen skal være påbegynt og fullført i løpet av de siste tre årene før det søkes om påtegning om 

typerettighet. 

a)  Mål: 

 Målet for opplæring på arbeidsplassen er å oppnå nødvendig kompetanse og erfaring for å utføre sikkert 

vedlikehold. 

b)  Innhold: 

 Opplæring på arbeidsplassen skal omfatte et utvalg av oppgaver som aksepteres av vedkommende myndighet. 

Oppgavene som skal gjennomføres i forbindelse med opplæring på arbeidsplassen, skal være representative for 

luftfartøyene og systemene både når det gjelder vanskelighetsgrad og den tekniske kunnskapen som kreves for å 

gjennomføre oppgavene. Samtidig som relativt enkle oppgaver kan forekomme, skal også andre mer 

kompliserte vedlikeholdsoppgaver tas med og gjennomføres, alt etter hva som er relevant for den aktuelle 

luftfartøytypen.  
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 Hver oppgave skal undertegnes av eleven og medundertegnes av en utpekt veileder. Oppgavene som føres opp, 

skal vise til en reell arbeidsseddel/arbeidsinstruks osv. 

 Den endelige vurderingen av fullført opplæring på arbeidsplassen er obligatorisk og skal gjøres av en utpekt or 

vurderingsansvarlig, som er behørig kvalifisert. 

 Følgende opplysninger skal føres opp i arbeidsseddelen/loggboken for opplæring på arbeidsplassen: 

1.  Elevens navn 

2.  Fødselsdato 

3.  Godkjent vedlikeholdsorganisasjon 

4.  Sted 

5.  Navn på veileder(e) og vurderingsansvarlig (herunder eventuelt sertifikatnummer) 

6.  Dato for fullføring av oppgaven 

7.  Beskrivelse av oppgaven og arbeidsseddel/arbeidsinstruks/teknisk loggbok osv. 

8.  Luftfartøyets type og registrering 

9.  Rettighet det søkes om. 

For å gjøre kontrollen enklere for vedkommende myndighet, skal dokumentasjonen på opplæringen på 

arbeidsplassen bestå av i) detaljert arbeidsinstruks/loggbok og ii) en samsvarsrapport som redegjør for hvordan 

opplæringen på arbeidsplassen oppfyller kravene i denne del. 
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Tillegg IV 

Krav til erfaring for utvidelse av vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i henhold til del 66 

Tabellen nedenfor viser kravene til erfaring for tilføyelse av en ny kategori eller underkategori til et eksisterende 

sertifikat i henhold til del 66. 

Erfaringen skal være praktisk vedlikeholdserfaring på luftfartøyer i drift i den underkategorien som er relevant for 

søknaden. 

Kravet til erfaring reduseres med 50 % dersom søkeren har fullført et godkjent kurs i henhold til del 147 som er 

relevant for underkategorien. 

Til 

Fra 
A1 A2 A3 A4 B1.1 B1.2 B1.3 B1.4 B2 B3 

A1 — 6 måneder 6 måneder 6 måneder 2 år 6 måneder 2 år 1 år 2 år 6 måneder 

A2 6 måneder — 6 måneder 6 måneder 2 år 6 måneder 2 år 1 år 2 år 6 måneder 

A3 6 måneder 6 måneder — 6 måneder 2 år 1 år 2 år 6 måneder 2 år 1 år 

A4 6 måneder 6 måneder 6 måneder — 2 år 1 år 2 år 6 måneder 2 år 1 år 

B1.1 Ingen 6 måneder 6 måneder 6 måneder — 6 måneder 6 måneder 6 måneder 1 år 6 måneder 

B1.2 6 måneder Ingen 6 måneder 6 måneder 2 år — 2 år 6 måneder 2 år Ingen 

B1.3 6 måneder 6 måneder Ingen 6 måneder 6 måneder 6 måneder — 6 måneder 1 år 6 måneder 

B1.4 6 måneder 6 måneder 6 måneder Ingen 2 år 6 måneder 2 år — 2 år 6 måneder 

B2 6 måneder 6 måneder 6 måneder 6 måneder 1 år 1 år 1 år 1 år — 1 år 

B3 6 måneder Ingen 6 måneder 6 måneder 2 år 6 måneder 2 år 1 år 2 år — 
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Tillegg V 

Søknadsskjema — EASA-skjema 19 

1.  Dette tillegg viser et eksempel på skjemaet som brukes til søknad om vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy nevnt i 

vedlegg III (del 66). 

2.  Vedkommende myndighet i medlemsstaten kan bare endre EASA-skjema 19 slik at det omfatter ytterligere 

opplysninger som kreves dersom det ved nasjonale bestemmelser tillates eller kreves at vedlikeholdssertifikatet for 

luftfartøyer utstedt i samsvar med vedlegg III (del 66) brukes utenfor rammen av bestemmelsene i vedlegg I (del 

M) og vedlegg II (del 145). 

SØKNAD OM FØRSTEGANGSUTSTEDELSE/ENDRING/FORNYELSE AV VEDLIKEHOLDSSERTIFIKAT FOR 

LUFTFARTØY (AIRCRAFT MAINTENANCE LICENCE – AML) I HENHOLD TIL DEL 66 

EASA-SKJEMA 19 

OPPLYSNINGER OM SØKER: 

Navn:  ············································································································································································  

Adresse:  ·········································································································································································  

 ····················································································································································································  

Nasjonalitet:  ············································································· Fødselsdato og -sted:  ···························································  

OPPLYSNINGER OM AML I HENHOLD TIL DEL 66 (om relevant): 

Sertifikat nr.: ············································································· Utstedelsesdato: ··································································  

OPPLYSNINGER OM ARBEIDSGIVER: 

Navn:  ············································································································································································  

Adresse:  ·········································································································································································  

 ····················································································································································································  

Referanse for godkjenningen som vedlikeholdsorganisasjon:  ··········································································································  

Tlf.:  ······················································································· Faks:  ··············································································  

SØKNAD OM: (Kryss av i de relevante rutene) 

Førstegangsutstedelse av AML □ Endring av AML □ Fornyelse av AML □ 

Rettighet A B1 B2 B3 C 

Fly med turbinmotor  □ □ 

Fly med stempelmotor  □ □ 

Helikopter med turbinmotor  □ □ 

Helikopter med stempelmotor  □ □ 

Avionikk □ 

Fly uten trykkabin, med stempelmotor og største tillatte startmasse på 2 000 kg  □ 

Store luftfartøyer   □ 

Andre luftfartøyer enn store luftfartøyer   □ 

Påtegning av type/påtegning av rettighet/oppheving av begrensning (om relevant): 

 ····················································································································································································  

 ····················································································································································································  

 ····················································································································································································  
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Jeg søker om førstegangsutstedelse/endring/fornyelse av AML i henhold til del 66 som angitt, og bekrefter at opplysningene på dette skjemaet var 

korrekte på søknadstidspunktet. 

Jeg bekrefter herved 

1. at jeg ikke har noe AML i henhold til del 66 utstedt i en annen medlemsstat, 

2. at jeg ikke har søkt om noe AML i henhold til del 66 i en annen medlemsstat, og 

3. at jeg aldri har hatt et AML i henhold til del 66 utstedt i en annen medlemsstat som er tilbakekalt eller midlertidig opphevet i en annen 

medlemsstat. 

Jeg er også innforstått med at uriktige opplysninger kan diskvalifisere meg fra å ha et AML i henhold til del 66. 

Underskrift: ··············································································· Navn:  ··············································································  

Dato:  ·············································································································································································  

Jeg søker følgende godskrivinger (om relevant): 

 ····················································································································································································  

 ····················································································································································································  

 ····················································································································································································  

Godskriving av erfaring på grunnlag av opplæring i henhold til del 147 

 ····················································································································································································  

 ····················································································································································································  

 ····················································································································································································  

Godskriving av eksamener på grunnlag av likeverdige eksamensbeviser 

 ····················································································································································································  

 ····················································································································································································  

 ····················································································································································································  

Relevante beviser vedlegges 

Anbefaling (om relevant): Det bekreftes herved at søkeren oppfyller de relevante kravene til kunnskap om og erfaring med vedlikehold i henhold til 

del 66, og det anbefales at vedkommende myndighet utsteder eller godkjenner et AML i henhold til del 66. 

Underskrift: ··············································································· Navn:  ··············································································  

Stilling: ···················································································· Dato:  ··············································································  

EASA-skjema 19 utgave 3 



27.4.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 26/691 

 

Tillegg VI 

Vedlikeholdssertifikat for luftfartøy nevnt i vedlegg III (del 66) — EASA-skjema 26 

1.  På de neste sidene vises et eksempel på et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy nevnt i vedlegg III (del 66). 

2.  Dokumentet skal trykkes i den standardiserte formen som vises, men kan forminskes med sikte på å muliggjøre 

datagenerering dersom dette er ønskelig. Dersom formatet forminskes, må det påses at det er nok plass på de 

stedene hvor det skal stå offisielle stempler. Datagenererte dokumenter behøver ikke å ha med alle rutene når disse 

rutene ikke benyttes, såfremt det klart framgår at dokumentet er et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy utstedt i 

henhold til vedlegg III (del 66). 

3.  Dokumentet kan utstedes på engelsk eller på den berørte medlemsstatens offisielle språk, men dersom den berørte 

medlemsstatens offisielle språk benyttes, skal det legges ved en kopi på engelsk for alle sertifikatinnehavere som 

arbeider utenfor medlemsstaten for å sikre forståelse med tanke på gjensidig anerkjennelse. 

4.  Hver sertifikatinnehaver må ha et entydig sertifikatnummer basert på et nasjonalt kjennetegn og en alfanumerisk 

kode. 

5.  Dokumentsidenes rekkefølge er valgfri, og dokumentet behøver ikke å ha noen skillelinjer såfremt opplysningene i 

dokumentet er plassert slik at oppsettet på hver enkelt side klart kan identifiseres med formatet i eksempelet på et 

vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i henhold til dette tillegg. 

6.  Dokumentet kan utarbeides i) av medlemsstatens vedkommende myndighet eller ii) av enhver 

vedlikeholdsorganisasjon godkjent i samsvar med vedlegg II (del 145) dersom vedkommende myndighet samtykker 

i dette og under forutsetning av at en prosedyre om dette er utarbeidet som en del av vedlikeholdsorganisasjonens 

håndbok nevnt i 145.A.70 i vedlegg II (del 145), men i alle tilfeller er det medlemsstatens vedkommende 

myndighet som skal utstede dokumentet. 

7.  En endring av et eksisterende vedlikeholdssertifikat for luftfartøy kan gjøres i) av medlemsstatens vedkommende 

myndighet eller ii) av en vedlikeholdsorganisasjon godkjent i henhold til vedlegg II (del 145) dersom 

vedkommende myndighet samtykker i dette, og under forutsetning av at en prosedyre for dette er utarbeidet som en 

del av vedlikeholdsorganisasjonens håndbok nevnt i 145.A.70 i vedlegg II (del 145), men i alle tilfeller er det 

medlemsstatens vedkommende myndighet som skal utstede dokumentet. 

8.  Når vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy er utstedt, skal det oppbevares forsvarlig av den personen det gjelder for, 

og vedkommende skal ha ansvar for å sikre at ikke noe påføres som ikke er godkjent. 

9.  Manglende overholdelse av nr. 8 kan gjøre dokumentet ugyldig og føre til at innehaveren ikke tillates å inneha noen 

særskilte sertifiseringsrettigheter, og kan medføre straffeforfølging i henhold til nasjonal rett. 

10.  Et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy utstedt i henhold til vedlegg III (del 66) anerkjennes i alle medlemsstater, 

og det er ikke nødvendig å bytte ut dokumentet i forbindelse med arbeid i en annen medlemsstat. 

11.  Vedlegget til EASA-skjema 26 er valgfritt og kan bare brukes til å inkludere nasjonale særskilte rettigheter når 

slike særskilte rettigheter omfattes av nasjonale bestemmelser som ikke omfattes av vedlegg III (del 66). 

12.  Til orientering kan det faktiske vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy i henhold til vedlegg III (del 66) utstedt av 

vedkommende myndighet i medlemsstaten ha sidene i en annen rekkefølge, og behøver ikke ha skillelinjer. 

13.  Når det gjelder siden med typerettigheter for luftfartøy, kan vedkommende myndighet i medlemsstaten velge ikke 

å utstede siden før den første typerettigheten for luftfartøy skal påtegnes, og vil i så fall måtte utstede mer enn én 

side med typerettigheter for luftfartøy når flere rettigheter skal oppføres. 

14.  Uten hensyn til nr. 13 skal hver utstedt side være i dette formatet og inneholde den informasjonen som er angitt for 

den aktuelle siden. 

15.  Sertifikatet skal klart angi at begrensningene er unntak fra de særskilte sertifiseringsrettighetene. Dersom det ikke 

er noen begrensninger, skal siden BEGRENSNINGER utstedes med ordlyden «Ingen begrensninger». 

16.  Dersom det benyttes et forhåndstrykt format, skal hver rute for en kategori, underkategori eller typerettighet som 

ikke inneholder en rettighet, merkes slik at det framgår at denne rettigheten ikke innehas. 

17.  Eksempel på vedlikeholdssertifikat for luftfartøy nevnt i vedlegg III (del 66) 
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I. 

DEN EUROPEISKE UNION (*) 

[STAT] 

[MYNDIGHETENS NAVN OG LOGO] 

II. 

Del 66 

VEDLIKEHOLDSSERTIFIKAT FOR 

LUFTFARTØY 

III. 

Sertifikat nr. [MEDLEMS-

STATSKODE] .66.[XXXX] 

EASA-skjema 26 utgave 3 

    

VIII: VILKÅR: 

Dette sertifikat skal være undertegnet av innehaveren og 

være ledsaget av et identitetsdokument med foto av 

sertifikatinnehaveren. 

Påtegning av eventuelle kategorier bare på siden(e) med 

overskriften KATEGORIER i henhold til del 66, gir ikke 

innehaveren rett til å utstede et sertifikat for frigivelse for bruk 

for et luftfartøy. 

Dette sertifikat oppfyller intensjonen i ICAO-vedlegg 1 når det 

er påtegnet med en rettighet for luftfartøy. 

De særskilte rettighetene til innehaveren av dette sertifikat er 

fastsatt i forordning (EF) nr. 2042/2003 og særlig vedlegg III 

(del 66). 

Dette sertifikat er gyldig fram til datoen angitt på siden med 

begrensninger, med mindre det oppheves midlertidig eller 

tilbakekalles tidligere. 

De særskilte rettighetene i dette sertifikat kan ikke utøves 

med mindre innehaveren i den siste toårsperioden enten har 

hatt seks måneders vedlikeholdserfaring i samsvar med de 

særskilte rettighetene som gis ved sertifikatet, eller har 

oppfylt bestemmelsen for utstedelse av de relevante 

særskilte rettighetene. 

III. Sertifikat nr.: 

 

 

IVa. Innehaverens fulle navn: 

IVb. Fødselsdato og -sted: 

V. Innehaverens adresse: 

VI. Innehaverens nasjonalitet: 

VII. Innehaverens underskrift: 

 

III. Sertifikat nr.: 

 

IX. KATEGORIER i henhold til del 66 

GYLDIGHET: A B1 B2 B3 C 

Fly med 

turbinmotor 

  ikke 

relevant 

ikke 

relevant 

ikke 

relevant 

Fly med 

stempelmotor 

  ikke 

relevant 

ikke 

relevant 

ikke 

relevant 

Helikoptre med 

turbinmotor 

  ikke 

relevant 

ikke 

relevant 

ikke 

relevant 

Helikoptre med 

stempelmotor 

  ikke 

relevant 

ikke 

relevant 

ikke 

relevant 

Avionikk ikke 

relevant 

ikke 

relevant 

 ikke 

relevant 

ikke 

relevant 

Store luftfartøyer ikke 

relevant 

ikke 

relevant 

ikke 

relevant 

ikke 

relevant 

 

Andre 

luftfartøyer enn 

store luftfartøyer 

ikke 

relevant 

ikke 

relevant 

ikke 

relevant 

ikke 

relevant 

 

Fly uten 

trykkabin, med 

stempelmotor og 

største tillate 

startmasse på 

høyst 2 000 kg 

ikke 

relevant 

ikke 

relevant 

ikke 

relevant 

 ikke 

relevant 

X. Utstedende tjenestemanns underskrift og dato: 

XI. Utstedende myndighets segl eller stempel: 

XII. Sertifikat nr.: 
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XII. RETTIGHETER FOR LUFTFARTØY I HENHOLD TIL 

DEL 66 

Rettighet for 

luftfartøy 

Kategori Stempel og dato 

   

III. Sertifikat nr.: 

 

Vedlegg til EASA-SKJEMA 26 

XIV NASJONALE SÆRSKILTE RETTIGHETER utenfor 

virkeområdet for del 66, i samsvar med [nasjonal lovgivning] 

(Gjelder bare i [medlemsstat]) 

 

Offisielt stempel og dato 

III. Sertifikat nr.: 

EASA-skjema 26 utgave 3 

 

XIII. BEGRENSNINGER I HENHOLD TIL DEL 66 

Gyldig fram til: 

III. Sertifikat nr.: 

 

DENNE SIDEN ER TOM 
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«4.  I vedlegg IV (del 147) til forordning (EF) nr. 2042/2003 gjøres følgende endringer:  

1) Innholdsfortegnelsen skal lyde: 

«INNHOLD  

147.1  

AVSNITT A — TEKNISKE KRAV  

KAPITTEL A GENERELT  

147.A.05 Virkeområde 

147.A.10 Generelt 

147.A.15 Søknad 

KAPITTEL B — KRAV TIL ORGANISASJONEN  

147.A.100 Krav til anlegg 

147.A.105 Krav til personell 

147.A.110 Dokumentasjon om instruktører sensorer og vurderingsansvarlige 

147.A.115 Undervisningsutstyr 

147.A.120 Materiell for vedlikeholdsopplæring 

147.A.125 Dokumentasjon 

147.A.130  Opplæringsprosedyrer og kvalitetssystem 

147.A.135 Eksamener 

147.A.140 Vedlikeholdsopplæringsorganisasjonens håndbok 

147.A.145  Vedlikeholdsopplæringsorganisasjonens særskilte rettigheter 

147.A.150  Endringer i vedlikeholdsopplæringsorganisasjonen 

147.A.155  Fortsatt gyldighet 

147.B.160  Avvik 

KAPITTEL C — GODKJENT GRUNNKURS  

147.A.200 Godkjent grunnkurs 

147.A.205 Eksamener i grunnleggende kunnskap 

147.A.210  Vurdering av praktisk grunnopplæring 

KAPITTEL D — LUFTFARTØYTYPE/OPPGAVEOPPLÆRING  

147.A.300 Luftfartøytype-/oppgaveopplæring 

147.A.305 Typeeksamener og oppgavevurderinger 

AVSNITT B — PROSEDYRER FOR VEDKOMMENDE MYNDIGHETER 

KAPITTEL A — GENERELT  

147.A.05 Virkeområde 

147.B.10 Vedkommende myndighet 

147.B.20 Oppbevaring av dokumentasjon  
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147.B.30 Unntak 

KAPITTEL B — UTSTEDELSE AV GODKJENNING 

147.B.110 Prosedyre for godkjenning og endring av godkjenningen 

147.B.120 Prosedyre for fortsatt gyldighet 

147.B.125 Godkjenningssertifikat for vedlikeholdsopplæringsorganisasjon 

147.B.160  Avvik 

KAPITTEL C — TILBAKEKALLING, MIDLERTIDIG OPPHEVING OG BEGRENSNING AV EN 

VEDLIKEHOLDSOPPLÆRINGSORGANISASJONS GODKJENNING 

147.B.200 Tilbakekalling, midlertidig oppheving og begrensning av en vedlikeholdsopplæringsorganisasjons 

godkjenning 

Tillegg I  — Grunnkursets varighet 

Tillegg II — Godkjenning av vedlikeholdsopplæringsorganisasjon nevnt i vedlegg IV (del 147) — EASA- 

 skjema 11 

Tillegg III —  Kursbevis nevnt i vedlegg IV (del 147) — EASA-skjema 148 og 149.» 

2) Overskriften til avsnitt A skal lyde: 

 «AVSNITT A 

 TEKNISKE KRAV», 

3) 147.A.15 skal lyde: 

 «147.A.125  Dokumentasjon 

 Organisasjonen skal oppbevare all dokumentasjon om elevopplæring, eksamener og vurderinger i ubegrenset 

tid.» 

4) I 147.A.145 gjøres følgende endringer: 

i) Bokstav e) skal lyde: 

«e) En organisasjon kan ikke godkjennes for gjennomføring av eksamener uten å være godkjent for å 

drive tilsvarende opplæring.» 

ii) Ny bokstav f) skal lyde: 

«f)  Som unntak fra bokstav e) kan en organisasjon som er godkjent for å gi opplæring i grunnleggende 

kunnskap eller typeopplæring, også godkjennes for å gi typeeksamen i de tilfeller der typeopplæring 

ikke kreves.» 

5) Overskriften til avsnitt A kapittel C skal lyde: 

 «KAPITTEL C 

 GODKJENT GRUNNKURS» 

6)  147.A.200 bokstav b) skal lyde: 

«b)  Teorielementet skal omfatte emnet for et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i en kategori eller 

underkategori som angitt i vedlegg III (del 66).»  
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7) Overskriften til avsnitt B skal lyde: 

 «AVSNITT B 

 PROSEDYRER FOR VEDKOMMENDE MYNDIGHETER» 

8) 147.B.15 oppheves. 

9)  147.A.120 bokstav a) skal lyde: 

«Hver organisasjon skal gjennomgå en fullstendig revisjon med hensyn til samsvar med dette vedlegg (del 

147) med tidsintervaller som ikke overstiger 24 måneder. Revisjonen skal omfatte tilsyn med minst ett 

opplæringskurs og én eksamen avholdt av vedlikeholdsopplæringsorganisasjonen.» 

10) Tillegg I skal lyde: 

«Tillegg I 

Grunnkursets varighet 

Varigheten av et fullstendig grunnkurs skal minst være som følger: 

Grunnkurs Varighet (i timer) Andel teoriundervisning (i %) 

A1 800 30–35 

A2 650 30–35 

A3 800 30–35 

A4 800 30–35 

B1.1 2400 50–60 

B1.2 2 000 50–60 

B1.3 2 400 50–60 

B1.4 2 400 50–60 

B2 2 400 50 til 60 

B3 1 000 50–60» 
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11) Tillegg II skal lyde: 

«Tillegg II 

Godkjenning av vedlikeholdsopplæringsorganisasjon nevnt i vedlegg IV (del 147) — EASA-skjema 11 

Side 1 av 2 

[MEDLEMSSTAT (*)] 

medlem av Den europeiske union (**) 

GODKJENNINGSSERTIFIKAT FOR ORGANISASJON FOR OPPLÆRING OG EKSAMEN I VEDLIKEHOLD 

Referanse: [MEDLEMSSTATSKODE (*)]. 147.[XXXX] 

I henhold til gjeldende europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 og kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003 og med 

forbehold for nedenstående vilkår, bekrefter [VEDKOMMENDE MYNDIGHET I MEDLEMSSTATEN (*)] herved at 

[SELSKAPETS NAVN OG ADRESSE] 

er godkjent som vedlikeholdsopplæringsorganisasjon i samsvar med avsnitt A i vedlegg IV (del 147) til forordning (EF) nr. 2042/2003 

med godkjenning til å gi opplæring og avholde eksamenene angitt i vedlagte fortegnelse over godkjenninger, og utstede tilhørende 

kursbevis til elevene ved bruk av ovenstående referanser. 

VILKÅR: 

1.  Denne godkjenningen er begrenset til det som er angitt i avsnittet om arbeidsomfang i den godkjente 

vedlikeholdsopplæringsorganisasjonens håndbok nevnt i avsnitt A i vedlegg IV (del 147). 

2.  Denne godkjenningen krever at prosedyrene angitt i den godkjente vedlikeholdsopplæringsorganisasjonens håndbok overholdes. 

3.  Denne godkjenningen er gyldig så lenge den godkjente vedlikeholdsopplæringsorganisasjonen oppfyller kravene i vedlegg IV (del 

147) til forordning (EF) nr. 2042/2003. 

4.  Såfremt ovenstående vilkår er oppfylt, skal denne godkjenningen være gyldig i ubegrenset tid, med mindre godkjenningen tidligere 

er blitt tilbakelevert, erstattet, opphevet midlertidig eller tilbakekalt. 

Dato for første utstedelse…………………………………………………………………..….......................................................................... 

Dato for denne revisjon: ……………………………………………………………………………………………………….….......................... 

Revisjonsnr.: 

………………………………………………………………………………………………………………..….................................................... 

Underskrift: ……………………………………………………………………...…........................................................................................ 

For vedkommende myndighet: [MEDLEMSSTATENS VEDKOMMENDE MYNDIGHET (
*
)] 

EASA-skjema 11 utgave 3 

________________ 

(*)  eller EASA dersom EASA er vedkommende myndighet 

(**)  Strykes for stater som ikke er medlem av EU eller EASA 
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Side 2 av 2 

FORTEGNELSE OVER GODKJENNINGER FOR ORGANISASJON FOR OPPLÆRING OG EKSAMEN I 

VEDLIKEHOLD 

Referanse: [MEDLEMSSTATSKODE (*)].147.[XXXX] 

Organisasjon: [SELSKAPETS NAVN OG ADRESSE] 

KLASSE SERTIFIKATKATEGORI BEGRENSNING 

GRUNNLEGGENDE 

(**) 

B1 (**) TB1.1 (**) FLY – TURBINMOTOR (**) 

  TB1.2 (**) FLY – STEMPELMOTOR (**) 

  TB1.3 (**) HELIKOPTER – TURBINMOTOR (**) 

  TB1.4 (**) HELIKOPTER – STEMPELMOTOR (**) 

 B2 (**) TB2 (**) AVIONIKK (**) 

 B3 (**) TB3 (**) FLY UTEN TRYKKABIN, MED STEMPELMOTOR OG 

STØRSTE TILLATTE STARTMASSE PÅ HØYST 2 000 KG (**) 

 A (**) TA.1 (**) FLY – TURBINMOTOR (**) 

  TA.2 (**) FLY – STEMPELMOTOR (**) 

  TA.3 (**) HELIKOPTER – TURBINMOTOR (**) 

  TA.4 (**) HELIKOPTER – STEMPELMOTOR (**) 

TYPE/OPPGAVE (**) C (**) T4 (**) [ANGI LUFTFARTØYTYPE] (***) 

 B1 (**) T1 (**) [ANGI LUFTFARTØYTYPE] (***) 

 B2 (**) T2 (**) [ANGI LUFTFARTØYTYPE] (***) 

 A (**) T3 (**) [ANGI LUFTFARTØYTYPE] (***) 

Denne godkjenningen er begrenset til den opplæring og de eksamener som er angitt i avsnittet om arbeidsomfang i den godkjente 

vedlikeholdsopplæringsorganisasjonens håndbok. 

Referanse til vedlikeholdsopplæringsorganisasjonens håndbok: ……………………………………………....................... 

Dato for første utstedelse: ………………………………………………………………………………………………….. 

Dato for siste godkjente revisjon: ………………………………………Revisjonsnr.: …………………………………… 

Underskrift: ………………………………………………………………………………………………………………… 

For vedkommende myndighet: [MEDLEMSSTATENS VEDKOMMENDE MYNDIGHET (*)] 

EASA-skjema 11 utgave 3 

______________ 

(*) eller EASA dersom EASA er vedkommende myndighet 

(**) Stryk det som organisasjonen ikke er godkjent for. 

(***) Sett inn aktuelle rettigheter og begrensninger.»  
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12)  Tillegg III skal lyde: 

«Tillegg III 

Kursbevis nevnt i vedlegg IV (del 147) — EASA-skjema 148 og 149 

1. Grunnkurs/Eksamen 

 Nedenstående modell for kursbeviset for grunnkurs i henhold til del 147 skal brukes som bevis på at enten 

grunnkurs, grunnleggende eksamen eller både grunnkurs og grunnleggende eksamener er fullført. 

 Kursbeviset skal klart angi på hvilken dato eksamen i den enkelte modul er bestått, samt relevant utgave av tillegg I 

til vedlegg III (del 66). 

Side 1 av 1 

KURSBEVIS 

Referanse: [MEDLEMSSTATSKODE (*)].147.[XXXX].[YYYYY] 

Dette kursbevis er utstedt til: 

[NAVN] 

[FØDSELSDATO OG -STED] 

Av: 

[SELSKAPETS NAVN OG ADRESSE] 

Referanse: [MEDLEMSSTATSKODE (*)].147.[XXXX] 

en vedlikeholdsopplæringsorganisasjon godkjent til å gi den opplæring og avholde de eksamener som er angitt på dens fortegnelse over 

godkjenninger i samsvar med vedlegg IV (del 147) til forordning (EF) nr. 2042/2003. 

Dette kursbeviset bekrefter at ovennevnte person enten har fullført godkjent grunnkurs (**) eller bestått grunnleggende eksamen (**) som angitt under, 

i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 og Kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003, i gjeldende utgave. 

[GRUNNKURS (**)] eller/og [GRUNNLEGGENDE EKSAMEN (**)] 

[FORTEGNELSE OVER MODULER I HENHOLD TIL DEL 66/DATO FOR BESTÅTT EKSAMEN] 

Dato: ………………. 

Underskrift: …………… 

For: [SELSKAPETS NAVN] 

EASA-skjema 148 utgave 1 

 ______________  

(*)  eller EASA dersom EASA er vedkommende myndighet 

(**)  Stryk det som ikke passer. 

2. Typeopplæring/eksamen 

 Nedenstående modell for kursbeviset for typeopplæring i henhold til del 147 skal brukes som bevis på at de 

teoretiske delene, de praktiske delene eller både de teoretiske og praktiske delene i typeopplæringskurset er 

fullført. 

 Kursbeviset skal opplyse om hvilken kombinasjon av flyskrog/motor opplæringen gjaldt.  
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 Uaktuelle referanser skal slettes, og i kurstypefeltet skal det angis om opplæringen omfattet bare teoretiske eller 

bare praktiske deler, eller både teoretiske og praktiske deler. 

 Det skal klart framgå av kursbeviset hvorvidt det dreier seg om et fullstendig kurs eller et delkurs (f.eks. et kurs i 

flyskrog, motor eller avionikk/elektriske systemer) eller et kurs som gjelder ulikheter, basert på søkerens tidligere 

erfaring, f.eks. A340-kurs (CFM) for A320-teknikere. Dersom kurset ikke er fullstendig, skal kursbeviset angi 

hvorvidt grensesnittområdene er dekket eller ikke. 

Side 1 av 1 

KURSBEVIS 

Referanse: [MEDLEMSSTATSKODE (*)].147.[XXXX].[YYYYY] 

Dette kursbeviset er utstedt til: 

[NAVN] 

[FØDSELSDATO OG -STED] 

Av: 

[SELSKAPETS NAVN OG ADRESSE] 

Referanse: [MEDLEMSSTATSKODE (*)].147.[XXXX] 

en vedlikeholdsopplæringsorganisasjon godkjent til å gi den opplæring og avholde de eksamener som er angitt på dens fortegnelse over 

godkjenninger i samsvar med vedlegg IV (del 147) til forordning (EF) nr. 2042/2003. 

Dette kursbeviset bekrefter at ovennevnte person har fullført de teoretiske (**) og/eller praktiske delene (**) i det godkjente typeopplæringskurset 

angitt nedenfor og tilhørende eksamener i samsvar med gjeldende europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 og Kommisjonsforordning 

(EF) nr. 2042/2003. 

[LUFTFARTØYTYPEKURS(**)] 

[START- og SLUTTDATO] 

[ANGI TEORETISKE ELLER PRAKTISKE DELER] 

og/eller 

[LUFTFARTØYTYPEEKSAMEN (**)] 

[SLUTTDATO] 

Dato: …………………… 

Underskrift: …………………. 

For: [SELSKAPETS NAVN] 

EASA-skjema 149 utgave 1 

[…] 

  

(*)  eller EASA dersom EASA er vedkommende myndighet 

(**)  Stryk det som ikke passer. 

 ____________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2011/83/EU 

av 25. oktober 2011 

om forbrukerrettigheter, om endring av rådsdirektiv 93/13/EØF og europaparlaments- og 

rådsdirektiv 1999/44/EF og om oppheving av rådsdirektiv 85/577/EØF og europaparlaments- og 

rådsdirektiv 97/7/EF(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 114,  

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2), 

etter den ordinære regelverksprosessen(3) og  

ut fra følgende betraktninger: 

1) Rådsdirektiv 85/577/EØF av 20. desember 1985 om 

forbrukervern ved avtaler som inngås et annet sted enn 

på den næringsdrivendes faste forretningssted(4) og 

europaparlaments- og rådsdirektiv 97/7/EF av 20. mai 

1997 om forbrukervern ved fjernsalgsavtaler(5) 

fastsetter en rekke avtalefestede rettigheter for 

forbrukere. 

2) De nevnte direktiver er gjennomgått i lys av erfaring 

med sikte på å forenkle og ajourføre de relevante 

bestemmelsene og å fjerne manglende konsekvens og 

uønskede huller i bestemmelsene. Gjennomgåelsen har 

vist at det er hensiktsmessig å erstatte de to nevnte di

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 304, 22.11.2011, s. 64, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 181/2012 av  

28. september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIX 

(Forbrukervern), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 70 av 13.12.2012, s. 42. 

(1) EUT C 317 av 23.12.2009, s. 54. 

(2) EUT C 200 av 25.8.2009, s. 76. 

(3) Europaparlamentets holdning av 23. juni 2011 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 10. oktober 2011. 

(4) EFT L 372 av 31.12.1985, s. 31. 

(5) EFT L 144 av 4.6.1997, s. 19. 

rektiver med ett enkelt direktiv. Dette direktiv bør derfor 

fastsette standardbestemmelser for felles aspekter som 

gjelder både fjernsalgsavtaler og avtaler inngått utenom 

faste forretningslokaler, og ikke lenger bygge på 

prinsippet om minsteharmonisering i de tidligere 

direktivene, samtidig som det i forbindelse med visse 

aspekter bør være mulig for medlemsstatene å beholde 

eller vedta nasjonale bestemmelser. 

3) Artikkel 169 nr. 1 og artikkel 169 nr. 2 bokstav a) i 

traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) 

slår fast at Unionen skal bidra til å oppnå et høyt nivå 

for forbrukervern gjennom de tiltak som vedtas i 

henhold til traktatens artikkel 114. 

4) I samsvar med artikkel 26 nr. 2 i TEUV skal det indre 

marked utgjøre et område uten indre grenser, der fritt 

varebytte og fri bevegelighet for tjenester samt 

etableringsadgang er sikret. Harmoniseringen av visse 

aspekter ved forbrukeravtaler om fjernsalg og 

forbrukeravtaler inngått utenom faste forretningslokaler 

er nødvendig for å fremme et virkelig indre marked for 

forbrukerne, med en riktig balanse mellom et høyt nivå 

for forbrukervern og foretakenes konkurranseevne, 

samtidig som det sikres at nærhetsprinsippet blir 

overholdt. 

5) Mulighetene ved fjernsalg over landegrensene, som bør 

være et av de viktigste konkrete tegn for forbrukerne på 

at det indre marked er gjennomført, er ennå ikke fullt ut 

utnyttet. Sammenlignet med den betydelige veksten i 

innenlandsk fjernsalg i de siste få årene, har veksten i 

fjernsalg over landegrensene vært begrenset. Dette 

misforholdet er særlig tydelig for salg over Internett, der 

muligheten for ytterligere vekst er stor. Mulighetene ved 

salg over landegrensene ved avtaler inngått utenom faste 

forretningslokaler (direktesalg) blir hindret av en rekke 

faktorer, herunder de ulike nasjonale forbruker-

vernbestemmelsene som næringslivet skal overholde. 

Sammenlignet med veksten i det innenlandske 

direktesalget i de siste få årene, særlig i 

tjenestesektoren, for eksempel forsyningstjenester, er 

antallet forbrukere som benytter denne kanalen for kjøp 

over landegrensene, ikke endret. Som reaksjon på økte 

forretningsmuligheter i mange medlemsstater bør små 

og mellomstore bedrifter (herunder individuelle 

næringsdrivende) eller agenter for foretak som driver 

direktesalg, være mer tilbøyelige til å 

2017/EØS/26/52 
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søke nye forretningsmuligheter i andre medlemsstater, 

særlig i grenseområdene. Derfor vil full harmonisering 

av forbrukeropplysning og angrerett i fjernsalgsavtaler 

og avtaler inngått utenom faste forretningslokaler bidra 

til et høyt nivå for forbrukervern og til at det indre 

marked fungerer bedre i forholdet mellom 

næringsdrivende og forbrukere. 

6) Visse forskjeller som påvirker både næringsdrivende og 

forbrukere, skaper betydelige hindringer for det indre 

marked. Disse forskjellene øker kostnadene ved å 

overholde bestemmelsene for næringsdrivende som 

ønsker å selge varer eller yte tjenester over 

landegrensene. Uforholdsmessig fragmentering 

undergraver også forbrukernes tillit til det indre marked. 

7) Full harmonisering av enkelte viktige aspekter ved 

regelverket bør i betydelig grad øke rettssikkerheten for 

både forbrukere og næringsdrivende. Både forbrukere 

og næringsdrivende bør kunne forholde seg til ett enkelt 

regelverk som bygger på klart definerte juridiske 

begreper, og som regulerer visse aspekter ved avtaler 

mellom forbrukere og næringsdrivende i hele Unionen. 

Virkningen av en slik harmonisering bør være at 

hindringene som følger av den nevnte fragmenteringen 

av bestemmelsene, fjernes, og det indre marked på dette 

området fullføres. Disse hindringene kan bare fjernes 

ved å innføre ensartede bestemmelser på unionsplan. 

Forbrukerne bør dessuten kunne nyte godt av et høyt 

felles nivå for forbrukervern i hele Unionen. 

8) De aspektene ved regelverket som skal harmoniseres, 

bør bare gjelde avtaler som inngås mellom 

næringsdrivende og forbrukere. Dette direktiv bør derfor 

ikke påvirke nasjonal lovgivning på området 

arbeidsavtaler, avtaler om arverett, familierettslige 

avtaler og avtaler om stiftelse av selskaper og 

selskapsvedtekter eller partnerskapsavtaler. 

9) Dette direktiv fastsetter bestemmelser om hvilke 

opplysninger som skal gis for fjernsalgsavtaler, for 

avtaler inngått utenom faste forretningslokaler og for 

andre avtaler enn de ovennevnte avtalene. Dette direktiv 

regulerer også angreretten i tilknytning til 

fjernsalgsavtaler og avtaler inngått utenom faste 

forretningslokaler, og harmoniserer visse bestemmelser 

som gjelder oppfyllelse og andre aspekter ved avtaler 

mellom næringsdrivende og forbrukere. 

10) Dette direktiv bør ikke berøre europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 593/2008 av 17. juni 2008 om 

hvilken lovgivning som får anvendelse på 

avtaleforpliktelser (Roma I)(1). 

  

(1) EUT L 177 av 4.7.2008, s. 6. 

11) Dette direktiv bør ikke berøre Unionens regelverk for 

særlige sektorer, for eksempel legemidler for 

mennesker, medisinsk utstyr, personvern og elektronisk 

kommunikasjon, pasientrettigheter ved helsetjenester 

over landegrensene, merking av næringsmidler og det 

indre marked for elektrisitet og naturgass. 

12) Opplysningskravene i dette direktiv bør utfylle 

opplysningskravene i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2006/123/EF av 12. desember 2006 om tjenester i det 

indre marked(2) og europaparlaments- og rådsdirektiv 

2000/31/EF av 8. juni 2000 om visse rettslige aspekter 

ved informasjonssamfunnstjenester, særlig elektronisk 

handel, i det indre marked (direktivet om elektronisk 

handel)(3). Medlemsstatene bør kunne beholde 

muligheten til pålegge ytterligere opplysningskrav for 

tjenesteytere som er etablert på medlemsstatens 

territorium. 

13) Medlemsstatene bør fortsatt, i samsvar med 

unionsretten, være berettiget til å anvende 

bestemmelsene i dette direktiv på områder som ikke 

omfattes av dette direktivs virkeområde. 

Medlemsstatene kan derfor beholde eller innføre 

nasjonal lovgivning som tilsvarer bestemmelsene, eller 

visse av bestemmelsene, i dette direktiv når det gjelder 

avtaler som ikke omfattes av dette direktivs 

virkeområde. Medlemsstatene kan for eksempel 

bestemme at de vil utvide anvendelsen av 

bestemmelsene i dette direktiv til juridiske personer 

eller fysiske personer som ikke er forbrukere i henhold 

til dette direktiv, for eksempel ikke-statlige 

organisasjoner, nyetablerte foretak eller små og 

mellomstore bedrifter. Likedan kan medlemsstatene 

anvende bestemmelsene i dette direktiv på avtaler som 

ikke er fjernsalgsavtaler i henhold til dette direktiv, for 

eksempel fordi de ikke er inngått innenfor en organisert 

ordning for fjernsalg eller tjenesteyting. Videre kan 

medlemsstatene også beholde eller innføre nasjonale 

bestemmelser om spørsmål som ikke er særskilt 

behandlet i dette direktiv, for eksempel 

tilleggsbestemmelser om salgsavtaler, herunder i 

tilknytning til levering av varer, eller opplysningskrav i 

avtalens løpetid. 

14) Dette direktiv bør ikke berøre nasjonal lovgivning på 

området avtalerett for avtalerettslige aspekter som ikke 

blir regulert ved dette direktiv. Dette direktiv bør derfor 

ikke berøre nasjonal lovgivning som for eksempel 

regulerer avtalers inngåelse eller gyldighet (for 

eksempel i tilfelle av manglende samtykke). Dette 

direktiv bør heller ikke berøre nasjonal lovgivning når 

det gjelder alminnelige avtalerettslige rettsmidler, 

bestemmelser om offentlig økonomisk orden, for 

eksempel bestemmelser om urimelig høye priser eller 

ågerpriser, og bestemmelser om uetiske juridiske 

transaksjoner.  

  

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

(3) EFT L 178 av 17.7.2000, s. 1. 
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15) Dette direktiv bør ikke harmonisere språklige krav som 

stilles til forbrukeravtaler. Medlemsstatene kan derfor 

beholde eller innføre i nasjonal lovgivning språklige 

krav som gjelder opplysninger og vilkår i avtaler. 

16) Dette direktiv bør ikke påvirke nasjonal lovgivning om 

juridisk representasjon, for eksempel bestemmelser om 

den person som opptrer i en næringsdrivendes navn eller 

på dennes vegne (for eksempel en agent eller en 

forvalter). Medlemsstatene bør beholde sin myndighet 

på dette område. Dette direktiv bør få anvendelse på alle 

næringsdrivende, både offentlige og private. 

17) Definisjonen av «forbruker» bør omfatte fysiske 

personer som opptrer utenom sin nærings-, forretnings-, 

håndverks- eller yrkesvirksomhet. Når det gjelder 

kombinerte avtaler der avtalen er inngått for formål som 

ligger delvis innenfor og delvis utenfor en persons 

næringsvirksomhet, og næringsformålet er så begrenset 

at det i hovedsak ikke er framtredende i avtalens 

generelle sammenheng, bør imidlertid denne personen 

også anses som forbruker. 

18) Dette direktiv påvirker ikke medlemsstatenes frihet til i 

samsvar med unionsretten å definere hva de anser som 

tjenester av allmenn økonomisk interesse, hvordan disse 

tjenestene bør organiseres og finansieres i samsvar med 

bestemmelsene om statsstøtte, og hvilke særlige 

forpliktelser de bør være underlagt. 

19) Med digitalt innhold menes data som blir framstilt og 

levert i digital form, for eksempel dataprogrammer, 

applikasjoner, spill, musikk, video eller tekst, uansett 

om tilgang skjer ved nedlasting eller strømming, fra et 

fysisk medium eller via andre midler. Avtaler om 

levering av digitalt innhold bør omfattes av dette 

direktivs virkeområde. Dersom digitalt innhold leveres 

på et fysisk medium, for eksempel en CD eller en DVD, 

bør det anses som en vare i henhold til dette direktiv. På 

samme måte som avtaler om levering av vann, gass eller 

elektrisitet, som ikke tilbys for salg i et begrenset volum 

eller en fastsatt mengde, eller av fjernvarme, bør avtaler 

om digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk 

medium, for dette direktivs formål verken klassifiseres 

som salgsavtaler eller som tjenesteavtaler. For slike 

avtaler bør forbrukeren ha en angrerett, med mindre 

forbrukeren har samtykket i at levering i henhold til 

avtalen skal begynne før angrefristen utløper, og har 

erkjent at retten til å gå fra avtalen følgelig vil gå tapt. I 

tillegg til de generelle opplysningskravene bør den 

næringsdrivende informere forbrukeren om det digitale 

innholdets funksjonalitet og relevante drifts-

kompatibilitet. Begrepet funksjonalitet bør vise til de 

måtene digitalt innhold kan benyttes på, for eksempel til 

sporing av forbrukeratferd. Det bør også vise til fravær 

eller tilstedeværelse av eventuelle tekniske 

begrensninger, for eksempel beskyttelse via digital 

rettighetsadministrasjon (DRM - Digital Rights 

Management) eller regionkoding. Begrepet «relevant 

driftskompatibilitet» er ment å beskrive opplysninger 

om standard maskin- og programvaremiljø som det 

digitale innholdet er kompatibelt med, for eksempel 

operativsystemet, nødvendig versjon og visse 

maskinvarekrav. Kommisjonen bør se nærmere på 

behovet for ytterligere harmonisering av bestemmelsene 

om digitalt innhold, og om nødvendig fremme et forslag 

til regelverk for behandling av disse spørsmålene. 

20) Definisjonen av fjernsalgsavtaler bør omfatte alle 

tilfeller der en avtale inngås mellom den 

næringsdrivende og forbrukeren innenfor en organisert 

ordning for fjernsalg eller tjenesteyting, utelukkende 

ved bruk av ett eller flere fjernkommunikasjonsmidler 

(for eksempel postordre, Internett, telefon eller telefaks) 

fram til og med det tidspunkt avtalen inngås. Denne 

definisjonen bør også omfatte situasjoner der 

forbrukeren besøker den næringsdrivendes 

forretningslokaler bare med det formål å innhente 

opplysninger om varene eller tjenestene, og deretter 

forhandler fram og inngår fjernsalgsavtalen. Derimot 

bør en avtale som forhandles fram i den 

næringsdrivendes forretningslokaler, og endelig inngås 

ved bruk av et fjernkommunikasjonsmiddel, ikke anses 

som en fjernsalgsavtale. En avtale som det er tatt 

initiativ til ved bruk av et fjernkommunikasjonsmiddel, 

men som endelig inngås i den næringsdrivendes 

forretningslokaler, bør heller ikke anses som en 

fjernsalgsavtale. Tilsvarende bør begrepet 

«fjernsalgsavtale» heller ikke omfatte reservasjoner som 

en forbruker foretar ved bruk av et 

fjernkommunikasjonsmiddel for å anmode om at det 

ytes en tjeneste av en yrkesutøver, for eksempel når en 

forbruker ringer for å bestille time hos en frisør. 

Begrepet «organisert plan for fjernsalg eller for 

fjerntjenesteyting» bør omfatte de ordninger som tilbys 

av en annen tredjemann enn den næringsdrivende, men 

som benyttes av den næringsdrivende, for eksempel en 

Internett-plattform. Det bør imidlertid ikke omfatte 

tilfeller der nettsteder bare tilbyr opplysninger om den 

næringsdrivende, den næringsdrivendes varer og/eller 

tjenester og kontaktopplysninger. 

21) En avtale inngått utenom faste forretningslokaler bør 

defineres som en avtale som inngås ved at den 

næringsdrivende og forbrukeren samtidig er fysisk til 

stede på et sted som ikke er den næringsdrivendes faste 

forretningslokaler, for eksempel i forbrukerens hjem 

eller på forbrukerens arbeidsplass. I denne 

sammenhengen kan forbrukeren bli utsatt for et mulig 

psykologisk press eller bli stilt overfor et 

overraskelsesmoment, uansett om det er forbrukeren 

som har bedt om et besøk av den næringsdrivende eller 

ikke. Definisjonen av en avtale inngått utenom faste 

forretningslokaler bør også omfatte situasjoner der en 

næringsdrivende henvender seg til forbrukeren personlig 

og individuelt i en sammenheng utenom den 

næringsdrivendes faste forretningslokaler, men avtalen 

inngås umiddelbart etter i den næringsdrivendes faste 

forretningslokaler eller ved bruk av et fjern-

kommunikasjonsmiddel. Definisjonen av en avtale 
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inngått utenom faste forretningslokaler bør ikke omfatte 

situasjoner der den næringsdrivende først kommer til 

forbrukerens hjem utelukkende for å ta mål eller gi en 

vurdering uten forpliktelse for forbrukeren, og der selve 

avtalen inngås på et senere tidspunkt i den 

næringsdrivendes faste forretningslokaler eller ved bruk 

av et fjernkommunikasjonsmiddel på grunnlag av den 

næringsdrivendes vurdering. I disse tilfellene er avtalen 

ikke å anse som inngått umiddelbart etter at den 

næringsdrivende har henvendt seg til forbrukeren 

dersom forbrukeren har hatt tid til tenke gjennom den 

næringsdrivendes vurdering før avtalen inngås. Kjøp 

foretatt under en utflukt organisert av den 

næringsdrivende der de innkjøpte produktene blir 

presentert og tilbudt for salg, bør anses som avtaler 

inngått utenom faste forretningslokaler. 

22) Den næringsdrivendes forretningslokaler bør omfatte 

forretningslokaler i enhver form (for eksempel butikker, 

boder eller varebiler) som tjener som et permanent eller 

vanlig forretningslokale for den næringsdrivende. 

Markedsboder og salgsplasser på messer bør behandles 

som forretningslokaler dersom de oppfyller dette 

vilkåret. Forretningslokaler for detaljhandel der den 

næringsdrivende utøver sin virksomhet på sesongmessig 

grunnlag, for eksempel i turistsesongen ved et 

vintersports- eller badested, bør anses som 

forretningslokaler, ettersom den næringsdrivende 

normalt utøver sin virksomhet på disse stedene. Steder 

der publikum har adgang, for eksempel gater, 

kjøpesentre, strender, sportsanlegg og offentlig 

transport, og som den næringsdrivende unntaksvis 

bruker til sin forretningsvirksomhet, samt private hjem 

eller arbeidsplasser, bør ikke anses som 

forretningslokaler. Forretningslokalene til en person 

som opptrer i den næringsdrivendes navn, eller på vegne 

av den næringsdrivende som definert i dette direktiv, 

bør anses som forretningslokaler i henhold til dette 

direktiv. 

23) Varige medier bør gjøre forbrukeren i stand til å lagre 

opplysninger så lenge det er nødvendig for å kunne 

verne sine interesser som følge av vedkommendes 

forhold til den næringsdrivende. Slike medier bør særlig 

omfatte papir, USB-minner, CD-ROM-er og DVD-er, 

minnekort eller en datamaskins harddisker samt e-

poster. 

24) En offentlig auksjon innebærer at næringsdrivende og 

forbrukere personlig er til stede eller har mulighet til å 

være til stede ved auksjonen. Varene eller tjenestene blir 

tilbudt forbrukeren av den næringsdrivende etter en 

framgangsmåte med budgivning som i visse 

medlemsstater krever tillatelse, for å tilby varer eller 

tjenester ved offentlig salg. Den budgiveren som får 

tilslaget, er forpliktet til å kjøpe varene eller tjenestene. 

Bruken av Internett-plattformer til auksjonsformål, som 

står til forbrukeres og næringsdrivendes rådighet, bør 

ikke anses som en offentlig auksjon i henhold til dette 

direktiv. 

25) Avtaler knyttet til fjernvarme bør omfattes av dette 

direktiv, i likhet med avtaler om levering av vann, gass 

eller elektrisitet. Med fjernvarme menes levering av 

varme, blant annet i form av damp eller varmt vann, fra 

en sentral produksjonskilde gjennom et overførings- og 

distribusjonssystem til flere bygninger for 

oppvarmingsformål. 

26) Avtaler knyttet til overføring av fast eiendom eller av 

rettigheter i fast eiendom, eller til opprettelse eller 

erverv av slik fast eiendom eller slike rettigheter, avtaler 

om oppføring av nye bygninger eller en vesentlig 

ombygging av eksisterende bygninger samt avtaler om 

leie av eiendommer til boligformål er allerede underlagt 

en rekke særlige krav i nasjonal lovgivning. Slike 

avtaler omfatter for eksempel salg av fast eiendom som 

senere skal utvikles, og kjøp på avbetaling. 

Bestemmelsene i dette direktiv er ikke egnet for slike 

avtaler, som derfor ikke bør omfattes av dette direktivs 

virkeområde. En vesentlig ombygging er en ombygging 

som kan sammenlignes med oppføring av en ny 

bygning, for eksempel der bare fasaden på en gammel 

bygning beholdes. Tjenesteavtaler, særlig avtaler knyttet 

til oppføring av tilbygg til bygninger (for eksempel en 

garasje eller en veranda), og avtaler knyttet til 

reparasjon og renovering av bygninger, bortsett fra en 

vesentlig ombygging, bør omfattes av dette direktivs 

virkeområde, i likhet med avtaler knyttet til en 

eiendomsmeklers tjenester og avtaler knyttet til leie av 

eiendommer til andre formål enn boligformål. 

27) Transporttjenester omfatter person- og godstransport. 

Persontransport bør ikke omfattes av dette direktivs 

virkeområde ettersom den allerede er underlagt annet 

unionsregelverk eller, når det gjelder offentlig transport 

og drosjer, nasjonale regler. Bestemmelsene i dette 

direktiv som verner forbrukere mot for høye gebyrer for 

bruken av betalingsmidler eller mot skjulte kostnader, 

bør imidlertid også få anvendelse på avtaler om 

persontransport. Når det gjelder varetransport og 

bilutleie, som regnes som tjenester, bør forbrukerne nyte 

godt av det vern dette direktiv gir, med unntak av 

angreretten. 

28) For å unngå administrative byrder for de 

næringsdrivende kan medlemsstatene bestemme at de 

ikke skal anvende dette direktiv når varer eller tjenester 

av lav verdi blir solgt utenom faste forretningslokaler. 

Beløpsgrensen for dette bør settes tilstrekkelig lavt, slik 

at den bare utelukker kjøp av liten betydning. 

Medlemsstatene bør kunne fastsette denne verdien i 

nasjonal lovgivning, forutsatt at den ikke overstiger 50 

euro. Når to eller flere avtaler med beslektet innhold 

inngås samtidig av forbrukeren, bør den samlede 

kostnaden tas hensyn til ved anvendelsen av denne 

grensen.  
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29) Sosialtjenester har grunnleggende karakteristiske trekk 

som gjenspeiles i sektorregelverk, dels på unionsplan og 

dels på nasjonalt plan. Sosialtjenester omfatter på den 

ene side tjenester for særlig vanskeligstilte personer 

eller personer med lav inntekt, og dessuten tjenester for 

personer og familier som har behov for bistand til å 

utføre rutinemessige hverdagsoppgaver, og på den 

annen side tjenester for alle som har et særlig behov for 

bistand, støtte, vern eller oppmuntring i en bestemt 

livsfase. Sosialtjenester omfatter blant annet tjenester 

for barn og ungdom, tjenester til støtte for familier, 

aleneforeldre og eldre mennesker samt tjenester for 

innvandrere. Sosialtjenester omfatter både kort- og 

langsiktige pleie- og omsorgstjenester, for eksempel 

slike som ytes av hjemmetjenester eller i serviceboliger 

og eldreboliger (pleiehjem). Sosialtjenester omfatter 

ikke bare dem som ytes av staten på nasjonalt, regionalt 

eller lokalt plan av tjenesteytere på oppdrag fra staten, 

eller av statlig godkjente veldedige organisasjoner, men 

også tjenester som ytes av private tjenesteytere. 

Bestemmelsene i dette direktiv er ikke egnet for 

sosialtjenester, som derfor ikke bør omfattes av dette 

direktivs virkeområde. 

30) Helsetjenester krever særlige regler på grunn av sin 

tekniske kompleksitet, sin betydning som en tjeneste av 

allmenn interesse og på grunn av sin omfattende 

offentlige finansiering. Helsetjenester er definert i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/24/EU av 9. 

mars 2011 om anvendelse av pasientrettigheter i 

helsetjenester over landegrensene(1) som «helsetjenester 

som ytes av helsepersonell til pasienter for å vurdere, 

opprettholde eller gjenopprette deres helsetilstand, 

herunder forskriving, utlevering og levering av 

legemidler og medisinsk utstyr». Helsepersonell er 

definert i nevnte direktiv som leger, sykepleiere med 

ansvar for alminnelig sykepleie, tannleger, jordmødre 

eller farmasøyter i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2005/36/EF av 7. september 2005 om 

godkjenning av yrkeskvalifikasjoner(2) eller andre 

yrkesutøvere som driver sin virksomhet i helsesektoren, 

men som er begrenset til et lovregulert yrke som 

definert i artikkel 3 nr. 1 bokstav a) i direktiv 

2005/36/EF, eller personer som anses som 

helsepersonell i samsvar med lovgivningen i den 

behandlende medlemsstat. Bestemmelsene i dette 

direktiv er ikke egnet for helsesektoren, som derfor ikke 

bør omfattes av dette direktivs virkeområde. 

31) Pengespill bør ikke omfattes av dette direktivs 

virkeområde. Pengespill innebærer innsats med 

pengeverdi i hasardspill, herunder lotterier, kasinospill 

og veddemål. Medlemsstatene bør kunne treffe andre, 

herunder strengere, forbrukerverntiltak for slik 

virksomhet. 

  

(1) EUT L 88 av 4.4.2011, s. 45. 

(2) EUT L 255 av 30.9.2005, s. 22. 

32) Eksisterende unionsregelverk, blant annet for finansielle 

tjenester til forbrukere, pakkereiser og deltidsbruksrett, 

inneholder en rekke bestemmelser om forbrukervern. 

Av denne grunn bør dette direktiv ikke få anvendelse på 

avtaler på disse områdene. Når det gjelder finansielle 

tjenester, bør medlemsstatene oppfordres til å hente 

inspirasjon fra eksisterende unionsregelverk på dette 

område ved lovgiving på områder som ikke er regulert 

på unionsplan, slik at det sikres like vilkår for alle 

forbrukere og for alle avtaler knyttet til finansielle 

tjenester. 

33) Den næringsdrivende bør være forpliktet til på forhånd å 

informere forbrukeren om eventuelle ordninger som 

fører til at forbrukeren må betale et forskudd til den 

næringsdrivende, herunder en ordning der et visst beløp 

sperres på forbrukerens kredittkort eller debetkort. 

34) Den næringsdrivende bør gi forbrukeren klare og 

forståelige opplysninger før forbrukeren blir bundet av 

en fjernsalgsavtale eller en avtale inngått utenom faste 

forretningslokaler, en annen avtale enn en 

fjernsalgsavtale eller en avtale inngått utenom faste 

forretningslokaler, eller ethvert tilsvarende tilbud. Når 

den næringsdrivende gir slike opplysninger, bør denne 

ta hensyn til særskilte behov hos forbrukere som er 

særlig sårbare på grunn av nedsatt mental, fysisk eller 

psykisk funksjonsevne, alder eller godtroenhet på en 

måte som den næringsdrivende med rimelighet kan 

forventes å forutse. At det tas hensyn til slike særlige 

behov, bør imidlertid ikke føre til ulike nivåer for 

forbrukervern. 

35) De opplysningene som den næringsdrivende skal gi til 

forbrukeren, bør være obligatoriske og bør ikke endres. 

Like fullt bør avtalepartene uttrykkelig kunne avtale å 

endre innholdet i avtalen som skal inngås, for eksempel 

når det gjelder leveringsordninger. 

36) Ved fjernsalgsavtaler bør opplysningskravene tilpasses 

slik at det tas hensyn til visse mediers tekniske 

begrensninger, for eksempel begrensninger i antallet 

tegn på visse mobiltelefonskjermer eller 

tidsbegrensningene for reklameinnslag på fjernsyn. I 

slike tilfeller bør den næringsdrivende oppfylle et 

minimum av opplysningskrav og vise forbrukeren til en 

annen opplysningskilde, for eksempel ved å oppgi et 

gratis telefonnummer eller en hyperlenke til den 

næringsdrivendes nettside der relevante opplysninger er 

direkte og enkelt tilgjengelige. Når det gjelder kravet 

om å informere forbrukeren om kostnaden ved å 

returnere varer som på grunn av sin art normalt ikke kan 

returneres med post, vil dette kravet anses for å være 

oppfylt dersom den næringsdrivende for eksempel angir 

en bestemt transportør (for eksempel den som den 

næringsdrivende benyttet for levering av varen) og én 

pris som gjelder for kostnaden ved retur av 
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varene. Når kostnaden ved retur av varene ikke med 

rimelighet kan beregnes på forhånd av den 

næringsdrivende, for eksempel fordi den 

næringsdrivende ikke tilbyr seg å ordne returen av 

varene selv, bør den næringsdrivende gi en erklæring 

om at en slik kostnad må betales, og at den kan bli høy, 

sammen med et rimelig anslag over den høyeste 

kostnaden, som kan være basert på kostnaden ved 

levering til forbrukeren. 

37) Ettersom forbrukeren ved fjernsalg ikke kan se varene 

før avtalen inngås, bør forbrukeren ha angrerett. Av 

samme grunn bør forbrukeren kunne prøve ut og 

undersøke de varene vedkommende har kjøpt, i den 

utstrekning som er nødvendig for å fastslå varenes art, 

egenskaper og funksjon. Når det gjelder avtaler inngått 

utenom faste forretningslokaler, bør forbrukeren ha 

angrerett på grunn av et mulig overraskelsesmoment 

og/eller psykologisk press. Bruk av angreretten bør 

innebære at avtalepartenes forpliktelser til å oppfylle 

avtalen bortfaller. 

38) Nettsteder for elektronisk handel bør klart og tydelig, og 

senest på det tidspunkt bestillingsprosessen begynner, 

angi om eventuelle leveringsbegrensninger får 

anvendelse og hvilke betalingsmidler som aksepteres. 

39) Når det gjelder fjernsalgsavtaler inngått på nettsteder, er 

det viktig å sikre at forbrukeren kan lese og forstå 

hovedelementene i avtalen før bestillingen foretas. For 

dette formål bør det i dette direktiv fastsettes at de 

nevnte elementene skal vises i nærheten av bekreftelsen 

som kreves for å foreta bestillingen. Det er også viktig å 

sikre at forbrukeren i slike situasjoner kan avgjøre fra 

hvilket tidspunkt denne påtar seg forpliktelsen til å 

betale den næringsdrivende. Forbrukerens 

oppmerksomhet bør derfor ved hjelp av en utvetydig 

formulering særlig rettes mot det faktum at en bestilling 

faktisk medfører en forpliktelse til å betale den 

næringsdrivende. 

(40)  De nåværende forskjellene i lengden på angrefristene 

både mellom medlemsstatene og for fjernsalgsavtaler og 

avtaler inngått utenom faste forretningslokaler, 

medfører rettslig usikkerhet og kostnader for å 

overholde bestemmelsene. Den samme angrefristen bør 

derfor få anvendelse på alle fjernsalgsavtaler og avtaler 

inngått utenom faste forretningslokaler. Når det gjelder 

tjenesteavtaler, bør angrefristen utløpe 14 dager etter 

inngåelsen av avtalen. Når det gjelder salgsavtaler, bør 

angrefristen utløpe 14 dager etter den dag forbrukeren 

eller en annen tredjemann enn transportøren, som 

forbrukeren har utpekt, får varene i fysisk besittelse. I 

tillegg bør forbrukeren kunne bruke sin angrerett før 

vedkommende får varene i fysisk besittelse. Når 

forbrukeren bestiller flere varer i én bestilling, men 

varene leveres separat, bør angrefristen utløpe 14 dager 

etter den dag forbrukeren får den siste varen i fysisk 

besittelse. Når varer leveres i flere partier eller deler, bør 

angrefristen utløpe 14 dager etter den dag forbrukeren 

får det siste partiet eller den siste delen i fysisk 

besittelse. 

41) For å ivareta rettssikkerheten er det hensiktsmessig at 

rådsforordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 av 3. juni 

1971 om fastsettelse av regler for frister, datoer og 

tidspunkter(1) får anvendelse på beregningen av alle 

frister i dette direktiv. Alle frister i dette direktiv bør 

derfor forstås som uttrykt i kalenderdager. Når en frist 

uttrykt i dager skal beregnes fra det tidspunkt en 

hendelse inntreffer eller en handling finner sted, bør den 

dag denne hendelsen inntreffer eller handlingen finner 

sted ikke anses som en del av fristen. 

42) Bestemmelsene om angrerett bør ikke berøre 

medlemsstatenes lover og forskrifter om heving av 

avtaler eller avtalers manglende tvangskraft, eller 

forbrukerens mulighet til å oppfylle sine 

avtaleforpliktelser før det tidspunkt som er fastsatt i 

avtalen. 

43) Dersom den næringsdrivende ikke i tilstrekkelig grad 

har informert forbrukeren før inngåelsen av en 

fjernsalgsavtale eller en avtale inngått utenom faste 

forretningslokaler, bør angrefristen forlenges. For å 

ivareta rettssikkerheten med hensyn til angrefristens 

lengde, bør det imidlertid innføres en begrensning på 

tolv måneder. 

44) Forskjeller i måten angreretten brukes på i 

medlemsstatene har medført kostnader for 

næringsdrivende som driver salg over landegrensene. 

Innføringen av et harmonisert standardangreskjema som 

forbrukeren kan benytte, bør gjøre det enklere å bruke 

angreretten og skape rettssikkerhet. Av denne grunn bør 

medlemsstatene ikke innføre nye formelle krav når det 

gjelder utformingen av skjemaet som skal benyttes i 

hele Unionen, for eksempel med hensyn til 

skriftstørrelse. Forbrukeren bør imidlertid fremdeles ha 

mulighet til å bruke angreretten gjennom en erklæring 

uttrykt med egne ord, forutsatt at vedkommendes 

erklæring til den næringsdrivende om beslutningen om å 

gå fra avtalen, er utvetydig. Et brev, en telefonsamtale 

eller retur av varene sammen med en tydelig erklæring 

kan oppfylle dette kravet, men bevisbyrden for at 

angreretten er brukt innen utløpet av fristene fastsatt i 

dette direktiv, bør ligge hos forbrukeren. Av denne 

grunn er det i forbrukerens interesse å bruke et varig 

medium når den næringsdrivende skal underrettes om at 

vedkommende vil bruke angreretten.  

  

(1) EFT L 124 av 8.6.1971, s. 1. 
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45) Ettersom erfaring viser at mange forbrukere og 

næringsdrivende foretrekker å kommunisere via den 

næringsdrivendes nettsted, bør den næringsdrivende 

kunne gi forbrukeren mulighet til å fylle ut et nettbasert 

angreskjema. I dette tilfelle bør den næringsdrivende 

umiddelbart sende et mottaksbevis, for eksempel via  

e-post. 

46) Dersom forbrukeren går fra avtalen, bør den 

næringsdrivende tilbakebetale beløp som er mottatt fra 

forbrukeren, herunder de beløp som omfatter kostnader 

som den næringsdrivende har hatt for å levere varene til 

forbrukeren. Tilbakebetalingen bør ikke skje i form av 

en kvittering på et tilgodehavende, med mindre 

forbrukeren har benyttet slike kvitteringer ved den 

opprinnelige transaksjonen eller uttrykkelig har godtatt 

dette. Dersom forbrukeren uttrykkelig velger en bestemt 

type levering (for eksempel ekspresslevering innen 24 

timer), selv om den næringsdrivende har tilbudt en 

vanlig og allment akseptert type levering som ville ført 

til lavere leveringskostnader, bør forbrukeren betale 

kostnadsdifferansen mellom de to typene levering. 

47) Visse forbrukere bruker sin angrerett etter å ha brukt 

varene i større utstrekning enn det som er nødvendig for 

å fastslå varenes art, egenskaper og funksjon. I dette 

tilfelle bør forbrukeren ikke tape angreretten, men bør 

være ansvarlig for en eventuell reduksjon i varenes 

verdi. For å fastslå varenes art, egenskaper og funksjon 

bør forbrukeren bare håndtere og undersøke varene på 

samme måte som denne kunne gjort i en butikk. 

Forbrukeren bør for eksempel bare kunne prøve et 

klesplagg og ikke beholde det på. Forbrukeren bør 

følgelig håndtere og undersøke varene med tilbørlig 

aktsomhet inntil utløpet av angrefristen. Forbrukerens 

plikter ved bruk av angreretten bør ikke avskrekke 

forbrukeren fra å bruke sin angrerett. 

48) Forbrukeren bør være forpliktet til å sende tilbake 

varene senest 14 dager etter å ha underrettet den 

næringsdrivende om sin beslutning om å gå fra avtalen. 

I situasjoner der den næringsdrivende eller forbrukeren 

ikke oppfyller forpliktelsene knyttet til bruk av 

angreretten, bør sanksjoner fastsatt i nasjonal lovgivning 

i samsvar med dette direktiv samt avtalerettslige 

bestemmelser få anvendelse. 

49) Det bør være visse unntak fra angreretten, både for 

fjernsalgsavtaler og avtaler inngått utenom faste 

forretningslokaler. En angrerett kan være uegnet i 

enkelte tilfeller, for eksempel på grunn av visse varers 

eller tjenesters art. Dette er for eksempel tilfelle med vin 

som blir levert lenge etter inngåelsen av en avtale av 

spekulativ art, der verdien er avhengig av svingninger i 

markedet («vin en primeur»). Angreretten bør heller 

ikke få anvendelse på varer framstilt etter forbrukerens 

spesifikasjoner eller som har fått et tydelig personlig 

preg, for eksempel skreddersydde gardiner, og heller 

ikke på for eksempel levering av brensel, som er en vare 

som av natur ikke kan skilles fra andre varer etter 

levering. Dersom forbrukeren innrømmes angrerett, kan 

det også være uhensiktsmessig ved visse tjenester der 

inngåelsen av avtalen innebærer at det må avsettes 

kapasitet som det kan bli vanskelig for den 

næringsdrivende å benytte dersom angreretten brukes. 

Dette vil for eksempel være tilfelle ved reservasjon av 

hotell eller feriebolig, eller kultur- eller 

sportsarrangementer. 

50) På den ene side bør forbrukeren kunne bruke sin 

angrerett selv om vedkommende har bedt om at 

tjenestene ytes før utløpet av angrefristen. På den annen 

side bør den næringsdrivende, dersom forbrukeren 

bruker sin angrerett, være sikker på å få tilstrekkelig 

betalt for den del av tjenesten som er levert. 

Beregningen av det forholdsmessige beløpet bør være 

basert på den pris som er fastsatt i avtalen, med mindre 

forbrukeren kan påvise at denne prisen i seg selv er 

uforholdsmessig, da beløpet som skal betales, i så fall 

skal beregnes på grunnlag av den utførte tjenestens 

markedsverdi. Markedsverdien bør defineres ved å 

sammenligne prisen på en tilsvarende tjeneste utført av 

andre næringsdrivende på det tidspunkt avtalen ble 

inngått. Forbrukeren bør derfor anmode om at tjenestene 

ytes innen utløpet av angrefristen, i form av en 

uttrykkelig anmodning, og, når det gjelder avtaler 

inngått utenom faste forretningslokaler, på et varig 

medium. Likedan bør den næringsdrivende på et varig 

medium informere forbrukeren om en eventuell 

forpliktelse til å betale de forholdsmessige kostnadene 

for de tjenestene som allerede er utført. Når det gjelder 

avtaler som omfatter både varer og tjenester, bør 

bestemmelsene i dette direktiv om retur av varer få 

anvendelse på varedelen av avtalen, og 

kompensasjonsordningen for tjenester bør få anvendelse 

på tjenestedelen av avtalen. 

51) Forbrukernes største problem og en av de viktigste 

kildene til tvister med næringsdrivende gjelder levering 

av varer, herunder varer som går tapt eller skades under 

transporten, samt forsinket eller delvis levering. Det er 

derfor hensiktsmessig å klargjøre og harmonisere de 

nasjonale bestemmelsene om når levering bør skje. 

Leveringssted og leveringsmåte samt bestemmelsene 

om fastsettelse av vilkårene for overføring av 

eiendomsretten til varene og tidspunktet for når en slik 

overføring finner sted, bør være underlagt nasjonal 

lovgivning og bør derfor ikke påvirkes av dette direktiv. 

Bestemmelsene om levering i dette direktiv bør omfatte 

en mulighet for forbrukeren til å tillate at en tredjemann 

på forbrukerens vegne får varene i fysisk besittelse eller 

tar kontroll over dem. Forbrukeren bør anses å ha 

kontroll over varene når denne, eller en tredjemann 

utpekt av forbrukeren, har tilgang til varene og kan 

benytte dem på samme måte som en eier, eller har 

mulighet til å videreselge varene (for eksempel når 

forbrukeren har mottatt nøkler eller er i besittelse av 

eiendomsdokumentene).  
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52) Når det gjelder salgsavtaler, kan levering av varer finne 

sted på ulike måter, enten umiddelbart eller på et senere 

tidspunkt. Dersom partene ikke har avtalt noe bestemt 

leveringstidspunkt, bør den næringsdrivende levere 

varene så snart som mulig, men i alle tilfelle senest 30 

dager etter den dag avtalen ble inngått. Bestemmelsene 

om forsinket levering bør også ta hensyn til varer som 

må framstilles eller anskaffes spesielt for forbrukeren, 

og som ikke kan ombrukes av den næringsdrivende uten 

et betydelig tap. Av denne grunn bør det i dette direktiv 

fastsettes en bestemmelse som under visse 

omstendigheter gir den næringsdrivende en rimelig 

forlenget frist. Dersom den næringsdrivende har unnlatt 

å levere varene innen den fristen som er avtalt med 

forbrukeren, bør forbrukeren, før denne kan heve 

avtalen, oppfordre den næringsdrivende til å foreta 

levering innen en rimelig forlenget frist, og ha rett til å 

heve avtalen dersom den næringsdrivende ikke leverer 

varene innen denne forlengede fristen. Denne 

bestemmelsen bør imidlertid ikke få anvendelse når den 

næringsdrivende i en utvetydig erklæring har nektet å 

levere varene. Den bør heller ikke få anvendelse under 

visse omstendigheter der leveringsfristen er av stor 

betydning, for eksempel når det gjelder en brudekjole, 

som bør leveres før bryllupet. Den bør heller ikke få 

anvendelse under omstendigheter der forbrukeren 

underretter den næringsdrivende om at det er av største 

betydning at levering skjer på en bestemt dato. For dette 

formål kan forbrukeren bruke den næringsdrivendes 

kontaktopplysninger, som skal oppgis i samsvar med 

dette direktiv. I disse særlige tilfellene bør forbrukeren, 

dersom den næringsdrivende unnlater å levere varene i 

tide, ha rett til å heve avtalen umiddelbart etter utløpet 

av den leveringsfristen som opprinnelig ble avtalt. Dette 

direktiv bør ikke berøre nasjonale bestemmelser om 

hvordan forbrukeren bør underrette den 

næringsdrivende om sitt ønske om å heve avtalen. 

53) I tillegg til forbrukerens rett til å heve avtalen når den 

næringsdrivende har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser 

til å levere varene i samsvar med dette direktiv, kan 

forbrukeren i samsvar med relevant nasjonal lovgivning 

ta andre rettslige skritt, for eksempel forlenge 

leveringsfristen for den næringsdrivende, kreve at 

avtalen oppfylles, holde tilbake betaling og søke 

erstatning. 

54) I samsvar med artikkel 52 nr. 3 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2007/64/EF av 13. november 2007 om 

betalingstjenester i det indre marked(1) bør 

medlemsstatene kunne forby eller begrense 

næringsdrivendes rett til å kreve gebyrer fra 

forbrukerne, idet det tas hensyn til behovet for å 

stimulere konkurransen og fremme bruken av effektive 

betalingsinstrumenter. I alle tilfeller bør det være 

forbudt for næringsdrivende å pålegge forbrukere 

gebyrer som overstiger de kostnadene den 

  

(1) EUT L 319 av 5.12.2007, s. 1. 

næringsdrivende har for bruk av et bestemt 

betalingsmiddel. 

55) Når den næringsdrivende har sendt varene til 

forbrukeren, kan det, dersom varene går tapt eller 

skades, oppstå tvist om tidspunktet for risikoens 

overgang. I dette direktiv bør det derfor fastsettes at 

forbrukeren bør vernes mot enhver risiko for at varer går 

tapt eller skades før forbrukeren har fått varene i fysisk 

besittelse. Forbrukeren bør være vernet i forbindelse 

med transport som er ordnet eller utført av den 

næringsdrivende, selv når forbrukeren har valgt en 

særlig leveringsmåte blant en rekke alternativer som den 

næringsdrivende har tilbudt. Denne bestemmelsen bør 

imidlertid ikke få anvendelse på avtaler der det er opp til 

forbrukeren å ta hånd om leveringen av varene selv, 

eller å be en transportør om foreta leveringen. Når det 

gjelder tidspunktet for risikoens overgang, bør en 

forbruker anses å ha fått varene i fysisk besittelse når de 

er mottatt. 

56) Personer eller organisasjoner som i henhold til nasjonal 

lovgivning anses å ha en rettmessig interesse i å verne 

forbrukerens avtalefestede rettigheter, bør ha rett til å 

bringe saker inn for en domstol eller en 

forvaltningsmyndighet som kan avgjøre klager eller ta 

de nødvendige rettslige skritt. 

57) Medlemsstatene skal fastsette sanksjonene som får 

anvendelse ved overtredelse av dette direktiv, og påse at 

disse håndheves. Sanksjonene bør stå i forhold til 

overtredelsen og virke avskrekkende. 

58) Forbrukeren bør ikke fratas det vern som dette direktiv 

gir. Når den lovgivning som gjelder for avtalen, er 

lovgivningen i en tredjestat, bør forordning (EF) 

nr. 593/2008 få anvendelse for å avgjøre om forbrukeren 

får beholde det vern som dette direktiv gir. 

59)  Kommisjonen bør, etter samråd med medlemsstatene og 

berørte parter, treffe tiltak for å finne den mest egnede 

måte å sikre at alle forbrukere blir gjort oppmerksom på 

sine rettigheter på salgsstedet. 

60) Ettersom uanmodet levering, det vil si levering av varer 

eller yting av tjenester til forbrukere som ikke er bestilt, 

er forbudt i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2005/29/EF av 11. mai 2005 om foretaks 

urimelige handelspraksis overfor forbrukere i det indre 

marked (direktivet om urimelig handelspraksis)(2), mens 

det ikke er fastsatt noen avtalefestet klageadgang, er det 

i dette direktiv nødvendig å innføre de avtalefestede 

rettslige skrittene som fritar forbrukeren for 

forpliktelsen til motytelse for slik levering av varer eller 

yting av tjenester som ikke er bestilt.  

  

(2) EUT L 149 av 11.6.2005, s. 22. 
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61) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/58/EF av 12. 

juli 2002 om behandling av personopplysninger og 

personvern i sektoren for elektronisk kommunikasjon 

(direktivet om personvern og elektronisk 

kommunikasjon)(1) regulerer allerede kommunikasjoner 

det ikke er bedt om, og fastsetter et høyt nivå for 

forbrukervern. Tilsvarende bestemmelser om disse 

spørsmålene i direktiv 97/7/EF er derfor ikke 

nødvendige. 

62) Det er hensiktsmessig at Kommisjonen gjennomgår 

dette direktiv dersom det identifiseres hindringer for det 

indre marked. I sin gjennomgåelse bør Kommisjonen 

særlig ta hensyn til de muligheter medlemsstatene har til 

å beholde eller innføre særlige nasjonale bestemmelser, 

herunder på visse områder i rådsdirektiv 93/13/EØF av 

5. april 1993 om urimelige vilkår i forbrukeravtaler(2) 

og europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/44/EF av 25. 

mai 1999 om visse sider ved forbrukerkjøp og 

tilknyttede garantier(3). Denne gjennomgåelsen kan føre 

til et forslag fra Kommisjonen om å endre dette direktiv, 

som også kan omfatte endringer i andre deler av 

regelverket for forbrukervern, som uttrykk for 

Kommisjonens forpliktelser i sin strategi for 

forbrukerpolitikken til å gjennomgå Unionens regelverk 

for å oppnå et høyt felles nivå for forbrukervern. 

63) Direktiv 93/13/EØF og 1999/44/EF bør endres slik at 

medlemsstatene pålegges å underrette Kommisjonen om 

vedtak av særlige nasjonale bestemmelser på visse 

områder. 

64) Direktiv 85/577/EØF og 97/7/EF bør oppheves. 

65) Ettersom målet for dette direktiv, som er å bidra til at 

det indre marked virker på en tilfredsstillende måte 

gjennom å oppnå et høyt nivå for forbrukervern, ikke 

kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor 

på grunn av tiltakets omfang og virkninger bedre kan 

nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar 

med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i 

traktaten om Den europeiske union. I samsvar med 

forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel, 

går dette direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig 

for å nå dette mål. 

66) Dette direktiv er forenlig med de grunnleggende 

rettigheter og de prinsipper som er anerkjent særlig i 

Den europeiske unions pakt om grunnleggende 

rettigheter. 

67) I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle  

avtalen om bedre regelverksutforming(4) oppfordres 

  

(1) EFT L 201 av 31.7.2002, s. 37. 

(2) EFT L 95 av 21.4.1993, s. 29. 

(3) EFT L 171 av 7.7.1999, s. 12. 

(4) EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1. 

medlemsstatene til, for eget formål og i Unionens 

interesse, å utarbeide og offentliggjøre egne tabeller 

som så langt det er mulig viser sammenhengen mellom 

dette direktiv og innarbeidingstiltakene — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

KAPITTEL I 

FORMÅL, DEFINISJONER OG VIRKEOMRÅDE 

Artikkel 1 

Formål 

Dette direktivs formål er, ved å oppnå et høyt nivå for 

forbrukervern, å bidra til at det indre marked virker på en 

tilfredsstillende måte ved en tilnærming av visse aspekter ved 

medlemsstatenes lover og forskrifter som gjelder avtaler som 

inngås mellom forbrukere og næringsdrivende. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I dette direktiv menes med: 

1) «forbruker» enhver fysisk person som i forbindelse med 

avtaler som omfattes av dette direktiv, handler for formål 

som ikke er knyttet til vedkommendes forretnings-, 

industri-, håndverks- eller yrkesvirksomhet, 

2) «næringsdrivende» enhver fysisk eller juridisk person, 

privat eller offentlig, som i forbindelse med avtaler som 

omfattes av dette direktiv, handler for formål som gjelder 

vedkommendes forretnings-, industri-, håndverks- eller 

yrkesvirksomhet, og enhver som handler i vedkommendes 

navn eller på vedkommendes vegne, 

3) «varer» enhver løsøregjenstand, med unntak av gjenstander 

som selges på tvangsauksjon eller på annen måte i henhold 

til lov; vann, gass og elektrisitet skal anses som varer i 

henhold til dette direktiv når de tilbys for salg i et begrenset 

volum eller en fastsatt mengde,  

4) «varer framstilt etter forbrukerens spesifikasjoner» varer 

som ikke er prefabrikkert, og som framstilles på grunnlag 

av forbrukerens individuelle valg eller beslutninger,  

5) «salgsavtale» enhver avtale der den næringsdrivende 

overfører eller påtar seg å overføre eiendomsretten til varer 

til forbrukeren, og forbrukeren betaler eller påtar seg å 

betale prisen for disse, herunder enhver avtale som 

omhandler både varer og tjenester,   
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6) «tjenesteavtale» enhver avtale, bortsett fra en salgsavtale, 

der den næringsdrivende yter eller påtar seg å yte en 

tjeneste til forbrukeren, og forbrukeren betaler eller påtar 

seg å betale prisen for denne,  

7) «fjernsalgsavtale» enhver avtale inngått mellom den 

næringsdrivende og forbrukeren innenfor en organisert 

ordning for fjernsalg eller tjenesteyting uten at den 

næringsdrivende og forbrukeren er fysisk til stede samtidig, 

utelukkende ved bruk av ett eller flere 

fjernkommunikasjonsmidler fram til og med det tidspunkt 

da avtalen inngås,  

8) «avtale inngått utenom faste forretningslokaler» enhver 

avtale mellom den næringsdrivende og forbrukeren  

a)  som inngås med den næringsdrivende og forbrukeren 

fysisk til stede samtidig, på et sted som ikke er den 

næringsdrivendes faste forretningslokaler,  

b)  der forbrukeren har kommet med et tilbud under 

samme omstendigheter som omhandlet i bokstav a),  

c)  som inngås i den næringsdrivendes forretningslokaler 

eller ved bruk av et fjernkommunikasjonsmiddel, 

umiddelbart etter at forbrukeren er blitt kontaktet 

personlig og individuelt på et sted som ikke er den 

næringsdrivendes faste forretningslokaler, og der den 

næringsdrivende og forbrukeren er fysisk til stede 

samtidig, eller  

d)  som inngås under en utflukt organisert av den 

næringsdrivende der formålet er å presentere og selge 

varer eller tjenester til forbrukeren,  

9) «faste forretninglokaler»  

a)  alle faste forretningslokaler for detaljsalg der den 

næringsdrivende utøver sin faste virksomhet, eller  

b)  alle flyttbare forretningslokaler for detaljsalg der den 

næringsdrivende vanligvis utøver sin virksomhet, 

10) «varig medium» enhver innretning som gjør forbrukeren 

eller den næringsdrivende i stand til å lagre opplysninger 

som er rettet til disse personlig, på en slik måte at 

opplysningene er tilgjengelige for bruk i framtiden i et 

tidsrom som er tilstrekkelig for opplysningenes formål, og 

som gir mulighet til uendret gjengivelse av de lagrede 

opplysningene, 

11) «digitalt innhold» data som blir framstilt og levert i digital 

form,  

12) «finansiell tjeneste» enhver tjeneste knyttet til 

bankvirksomhet, kreditter, forsikring, individuell pensjon, 

investering eller betaling,  

13) «offentlig auksjon» en salgsmetode der varer eller 

tjenester tilbys av den næringsdrivende til forbrukere, der 

forbrukeren er personlig til stede eller har mulighet til å 

være til stede ved auksjonen, ved en åpen, 

konkurransebasert budprosedyre som ledes av en 

auksjonarius, og der budgiveren som får tilslaget, må 

kjøpe varene eller tjenestene,  

14) «kommersiell garanti» enhver forpliktelse som en 

næringsdrivende eller en produsent (garantisten) har påtatt 

seg overfor forbrukeren, i tillegg til sin juridiske 

forpliktelse til å levere i henhold til avtalen, til å 

tilbakebetale den prisen som er betalt, eller å erstatte, 

reparere eller utføre enhver form for service på varene 

dersom de ikke oppfyller spesifikasjonene eller eventuelle 

andre krav som ikke er knyttet til varens samsvar med 

avtalen, som fastsatt i garantierklæringen eller i relevant 

reklamemateriale som er tilgjengelig før eller ved 

avtaleinngåelsen, 

15) «tilknyttet avtale» en avtale som innebærer at forbrukeren 

mottar varer eller tjenester i forbindelse med en 

fjernsalgsavtale eller en avtale inngått utenom faste 

forretningslokaler, og der varene leveres eller tjenestene 

ytes av den næringsdrivende eller en tredjemann på 

grunnlag av en ordning mellom nevnte tredjemann og den 

næringsdrivende. 

Artikkel 3 

Virkeområde 

1.  Dette direktiv får anvendelse på alle avtaler som inngås 

mellom en næringsdrivende og en forbruker, på de vilkår og i 

den utstrekning som er fastsatt i direktivets bestemmelser. 

Direktivet får også anvendelse på avtaler om levering av vann, 

gass, elektrisitet eller fjernvarme, herunder fra offentlige 

leverandører, i den utstrekning dette blir levert på grunnlag av 

avtale. 

2.  Dersom en bestemmelse i dette direktiv kommer i konflikt 

med en bestemmelse i en annen unionsrettsakt som gjelder for 

særlige sektorer, skal bestemmelsen i vedkommende 

unionsrettsakt ha forrang og få anvendelse på de særlige 

sektorene. 

3.  Dette direktiv får ikke anvendelse på avtaler  

a)  om sosialtjenester, herunder sosialboliger, barnepass og 

støtte til familier og personer som har permanent eller 

midlertidig behov for slik støtte, herunder langtidspleie,  

b)  om helsetjenester som definert i artikkel 3 bokstav a) i 

direktiv 2011/24/EU, uansett om de ytes i helseinstitusjoner 

eller ikke,  

c)  om pengespill, som innebærer innsats med pengeverdi i 

hasardspill, herunder lotterier, kasinospill og veddemål,   
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d)  om finansielle tjenester,  

e)  om stiftelse, erverv eller overføring av fast eiendom eller av 

rettigheter i fast eiendom,  

f)  om oppføring av nye bygninger, vesentlig ombygging av 

eksisterende bygninger og avtaler om leie av eiendommer 

for boligformål,  

g)  som omfattes av rådsdirektiv 90/314/EØF av 13. juni 1990 

om pakkereiser, herunder pakkeferier og pakketurer(1),  

h)  som omfattes av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/122/EF av 14. januar 2009 om forbrukervern med 

hensyn til visse aspekter ved avtaler om deltidsbruksrett, 

langtidsferieprodukter, videresalg og bytte(2), 

i)  som i samsvar med medlemsstatenes lover og forskrifter er 

opprettet av en offentlig tjenestemann som har en lovfestet 

forpliktelse til å være uavhengig og upartisk, og som ved å 

gi fullstendige juridiske opplysninger skal sikre at 

forbrukeren inngår avtalen bare på grunnlag av moden 

juridisk overveielse og med kunnskap om avtalens juridiske 

rekkevidde,  

j)  om levering av næringsmidler, drikker eller andre varer som 

er beregnet på løpende forbruk i husholdningen, og som 

leveres fysisk av en næringsdrivende på hyppige og 

regelmessige runder til forbrukerens hjem, bolig eller 

arbeidsplass,  

k)  om persontransporttjenester, med unntak av artikkel 8 nr. 2 

og artikkel 19 og 22,  

l)  som inngås ved bruk av salgsautomater eller automatiserte 

forretningslokaler, 

m)  som inngås med teleoperatører ved bruk av offentlige 

betalingstelefoner for bruk av disse, eller som inngås for 

bruk av én enkelt telefon-, Internett- eller telefaks-

forbindelse som er opprettet av en forbruker. 

4.  Medlemsstatene kan beslutte ikke å anvende dette direktiv 

eller ikke å beholde eller innføre tilsvarende nasjonale 

bestemmelser for avtaler inngått utenom faste 

forretningslokaler der beløpet som forbrukeren skal betale, ikke 

overstiger 50 euro. Medlemsstatene kan fastsette en lavere verdi 

i sin nasjonale lovgivning. 

  

(1) EFT L 158 av 23.6.1990, s. 59. 

(2) EUT L 33 av 3.2.2009, s. 10. 

5.  Dette direktiv påvirker ikke nasjonal alminnelig avtalerett, 

for eksempel bestemmelsene om en avtales gyldighet, 

utforming eller virkning, ettersom allmenne avtalerettslige 

aspekter ikke er regulert i dette direktiv. 

6.  Dette direktiv skal ikke være til hinder for at 

næringsdrivende tilbyr forbrukere avtalefestede ordninger som 

går lenger enn det vern som gis ved dette direktiv. 

Artikkel 4 

Harmoniseringsnivå 

Medlemsstatene skal i nasjonal lovgivning ikke beholde eller 

innføre bestemmelser som avviker fra bestemmelsene i dette 

direktiv, herunder strengere eller mindre strenge bestemmelser, 

for å sikre et annet nivå for forbrukervern, med mindre noe 

annet er fastsatt i dette direktiv. 

KAPITTEL II 

FORBRUKEROPPLYSNING FOR ANDRE AVTALER ENN 

FJERNSALGSAVTALER ELLER AVTALER INNGÅTT 

UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER 

Artikkel 5 

Opplysningskrav for andre avtaler enn fjernsalgsavtaler 

eller avtaler inngått utenom faste forretningslokaler 

1.  Før forbrukeren er bundet av en annen avtale enn en 

fjernsalgsavtale eller en avtale inngått utenom faste 

forretningslokaler, eller et tilsvarende tilbud, skal den 

næringsdrivende gi forbrukeren følgende opplysninger på en 

klar og forståelig måte, dersom disse opplysningene ikke 

allerede klart framgår av sammenhengen: 

a) varenes eller tjenestenes viktigste egenskaper, i den 

utstrekning som er hensiktsmessig for 

kommunikasjonsmediet og for varene eller tjenestene,  

b)  den næringsdrivendes identitet, for eksempel den 

næringsdrivendes firma, geografisk adresse der den 

næringsdrivende er etablert og den næringsdrivendes 

telefonnummer,  

c)  den samlede prisen på varene eller tjenestene, medregnet 

avgifter, eller, dersom varenes eller tjenestenes art 

innebærer at prisen ikke med rimelighet kan 

forhåndsberegnes, hvordan prisen skal beregnes, samt 

eventuelt alle tilleggskostnader for frakt, levering eller 

porto eller, dersom disse kostnadene ikke med rimelighet 

kan forhåndsberegnes, opplysning om at det kan 

forekomme slike tilleggskostnader, 

d)  der dette er relevant, ordningene for betaling, levering, 

utførelse, innen hvilket tidspunkt den næringsdrivende 

påtar seg å levere varene eller utføre tjenesten, samt den 

næringsdrivendes ordninger for behandling av klager,   
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e)  i tillegg til en påminnelse om at det finnes en juridisk 

forpliktelse til å levere en kontraktsmessig vare, eventuelt at 

det finnes ettersalgsservice og kommersielle garantier samt 

vilkårene for disse,  

f)  avtalens varighet, der dette er relevant, eller, dersom dette er 

en ikke-tidsbegrenset avtale eller avtalen forlenges 

automatisk, vilkårene for å kunne gå fra avtalen,  

g)  der dette er relevant, funksjonaliteten, herunder relevante 

tekniske vernetiltak, når det gjelder digitalt innhold, 

h)  eventuelt det digitale innholds relevante driftskompatibilitet 

med maskinvare og programvare som den næringsdrivende 

kjenner til, eller med rimelighet kan forventes å kjenne til. 

2.  Nr. 1 får også anvendelse på avtaler om levering av vann, 

gass eller elektrisitet, når dette ikke tilbys for salg i et begrenset 

volum eller en fastsatt mengde, samt på avtaler om levering av 

fjernvarme og av digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk 

medium. 

3.  Medlemsstatene skal ikke være forpliktet til å anvende nr. 

1 på avtaler som innebærer daglige transaksjoner, og som 

oppfylles umiddelbart på det tidspunkt avtalen inngås. 

4.  Medlemsstatene kan vedta eller beholde ytterligere krav 

til forhåndsopplysninger som skal gis før inngåelse av avtaler 

som denne artikkel får anvendelse på. 

KAPITTEL III 

FORBRUKEROPPLYSNING OG ANGRERETT VED 

FJERNSALGSAVTALER OG AVTALER INNGÅTT UTENOM 

FASTE FORRETNINGSLOKALER 

Artikkel 6 

Opplysningskrav for fjernsalgsavtaler og avtaler inngått 

utenom faste forretningslokaler 

1.  Før forbrukeren er bundet av en fjernsalgsavtale eller en 

avtale inngått utenom faste forretningslokaler, eller et 

tilsvarende tilbud, skal den næringsdrivende gi forbrukeren 

følgende opplysninger på en klar og forståelig måte: 

a)  varenes eller tjenestenes viktigste egenskaper, i den 

utstrekning som er hensiktsmessig for 

kommunikasjonsmediet og for varene eller tjenestene,  

b)  den næringsdrivendes identitet, for eksempel dennes firma,  

c)  den geografiske adressen der den næringsdrivende er 

etablert, og eventuelt den næringsdrivendes telefonnummer, 

telefaksnummer og e-postadresse, slik at forbrukeren raskt 

kan kontakte den næringsdrivende og kommunisere med 

denne på en effektiv måte, samt, der dette er relevant, den 

geografiske adressen og identiteten til den næringsdrivende 

på hvis vegne denne opptrer,  

d)  dersom den er forskjellig fra den adressen som er oppgitt i 

samsvar med bokstav c), den geografiske adressen til den 

næringsdrivendes forretningssted, og, der dette er relevant, 

adressen til den næringsdrivende på hvis vegne denne 

opptrer, og som forbrukeren kan rette eventuelle klager til,  

e)  den samlede prisen på varene eller tjenestene, medregnet 

avgifter, eller, dersom varenes eller tjenestenes art 

innebærer at prisen ikke med rimelighet kan 

forhåndsberegnes, hvordan prisen skal beregnes, samt 

eventuelt alle tilleggskostnader for frakt, levering eller 

porto og andre kostnader, eller, dersom disse kostnadene 

ikke med rimelighet kan forhåndsberegnes, opplysning om 

at det kan forekomme slike tilleggskostnader. For en ikke-

tidsbegrenset avtale eller en avtale som inneholder et 

abonnement, skal den samlede prisen omfatte de samlede 

kostnadene per faktureringsperiode. Når slike avtaler 

faktureres med et fast beløp, skal den samlede prisen også 

omfatte samlede månedlige kostnader. Dersom de samlede 

kostnadene ikke med rimelighet kan beregnes på forhånd, 

skal det oppgis på hvilken måte prisen blir beregnet,  

f)  kostnadene ved bruk av et fjernkommunikasjonsmiddel for 

inngåelse av avtalen når disse kostnadene beregnes på 

annen måte enn etter grunntaksten,  

g)  vilkårene for betaling, levering, utførelse, innen hvilken 

frist den næringsdrivende påtar seg å levere varene eller 

utføre tjenestene, og eventuelt den næringsdrivendes 

ordninger for behandling av klager,  

h)  dersom det foreligger angrerett, vilkårene, tidsfristene og 

framgangsmåtene for å bruke en slik rett i samsvar med 

artikkel 11 nr. 1, samt standardangreskjemaet i vedlegg I B,  

i)  der dette er relevant, at forbrukeren må bære kostnadene ved 

å returnere varene i tilfeller der denne bruker sin angrerett, 

samt når det gjelder fjernsalgsavtaler, og dersom varene på 

grunn av sin art normalt ikke kan returneres med post, 

kostnadene ved å returnere varene,  

j)  at forbrukeren, dersom denne bruker sin angrerett etter å ha 

kommet med en anmodning i samsvar med artikkel 7 nr. 3 

eller artikkel 8 nr. 8, skal ha ansvar for å betale den 

næringsdrivende et rimelig beløp i samsvar med artikkel 14 

nr. 3,  

k)  dersom angreretten ikke får anvendelse i samsvar med 

artikkel 16, opplysninger om at forbrukeren ikke vil kunne 

bruke noen angrerett, eller, der dette er relevant, under 

hvilke omstendigheter forbrukeren taper sin angrerett,   
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l)  en påminnelse om at det finnes en rettslig garanti for at 

varene er kontraktsmessige,  

m)  der dette er relevant, kundestøtte etter salg, 

ettersalgsservice og kommersielle garantier samt vilkårene 

for dette,  

n)  relevante atferdsregler, som definert i artikkel 2 bokstav f) i 

direktiv 2005/29/EF, og eventuelt hvor eksemplarer av 

disse kan finnes,  

o)  avtalens varighet, der dette er relevant, eller, dersom det er 

en ikke-tidsbegrenset avtale eller en avtale som forlenges 

automatisk, vilkårene for å gå fra avtalen,  

p)  der dette er relevant, korteste varighet for forbrukerens 

forpliktelser i henhold til avtalen,  

q)  der dette er relevant, eventuelle beløp som skal deponeres, 

eller andre økonomiske garantier som skal betales eller gis 

av forbrukeren på anmodning fra den næringsdrivende, 

samt vilkårene for disse,  

r)  der dette er relevant, funksjonaliteten, herunder relevante 

tekniske vernetiltak, for digitalt innhold,  

s)  eventuelt det digitale innholds relevante driftskompatibilitet 

med maskinvare og programvare som den næringsdrivende 

kjenner til eller med rimelighet kan forventes å kjenne til, 

t)  der dette er relevant, muligheten for å kunne benytte en 

utenrettslig klage- og erstatningsordning som den 

næringsdrivende er underlagt, samt vilkårene for tilgang til 

denne. 

2.  Nr. 1 får også anvendelse på avtaler om levering av vann, 

gass eller elektrisitet, når dette ikke tilbys for salg i et begrenset 

volum eller en fastsatt mengde, samt på avtaler om levering av 

fjernvarme og av digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk 

medium. 

3.  Når det gjelder offentlige auksjoner, kan opplysningene 

omhandlet i nr. 1 bokstav b), c) og d) erstattes med tilsvarende 

opplysninger om auksjonarius. 

4.  Opplysningene omhandlet i nr. 1 bokstav h), i) og j) kan 

gis ved hjelp av skjemaet for opplysninger om angrerett i 

vedlegg I A. Den næringsdrivende skal anses å ha oppfylt 

opplysningskravene i nr. 1 bokstav h), i) og j) dersom denne har 

gitt forbrukeren dette skjemaet utfylt på korrekt måte. 

5.  Opplysningene omhandlet i nr. 1 skal utgjøre en integrert 

del av fjernsalgsavtalen eller avtalen inngått utenom faste 

forretningslokaler, og skal ikke endres, med mindre 

avtalepartene uttrykkelig avtaler noe annet. 

6.  Dersom den næringsdrivende ikke har oppfylt 

opplysningskravene med hensyn til tilleggskostnader eller 

andre kostnader som omhandlet i nr. 1 bokstav e), eller 

kostnadene ved å returnere varene som omhandlet i nr. 1 

bokstav i) , skal forbrukeren ikke betale disse kostnadene. 

7.  Medlemsstatene kan i nasjonal lovgivning beholde eller 

innføre språklige krav når det gjelder avtaleopplysninger for å 

sikre at slike opplysninger er lett forståelige for forbrukeren. 

8.  Opplysningskravene fastsatt i dette direktiv kommer i 

tillegg til opplysningskravene i direktiv 2006/123/EF og 

direktiv 2000/31/EF, og er ikke til hinder for at medlemsstatene 

innfører ytterligere opplysningskrav i samsvar med nevnte 

direktiver. 

Med forbehold for første ledd skal bestemmelsene i dette 

direktiv ha forrang dersom en bestemmelse i direktiv 

2006/123/EF eller direktiv 2000/31/EF om innholdet i 

opplysningene og måten de skal gis på, kommer i konflikt med 

en bestemmelse i dette direktiv. 

9.  Bevisbyrden for oppfyllelse av opplysningskravene i dette 

kapittel skal påhvile den næringsdrivende. 

Artikkel 7 

Formelle krav til avtaler inngått utenom faste 

forretningslokaler 

1.  Når det gjelder avtaler inngått utenom faste 

forretningslokaler, skal den næringsdrivende gi de 

opplysningene som er fastsatt i artikkel 6 nr. 1, til forbrukeren 

på papir eller, dersom forbrukeren samtykker, på et annet varig 

medium. Disse opplysningene skal være lett leselige og gis på 

et klart og forståelig språk. 

2.  Den næringsdrivende skal gi forbrukeren et eksemplar av 

den undertegnede avtalen eller bekreftelsen av avtalen på papir 

eller, dersom forbrukeren samtykker, på et annet varig medium, 

herunder eventuelt en bekreftelse av forbrukerens uttrykkelige 

forhåndssamtykke og godkjenning i samsvar med artikkel 16 

bokstav m). 

3.  Når en forbruker ønsker at utførelsen av tjenester eller 

levering av vann, gass eller elektrisitet, når dette ikke tilbys for 

salg i et begrenset volum eller en fastsatt mengde, eller levering 

av fjernvarme, skal påbegynnes innen utløpet av angrefristen 

fastsatt i artikkel 9 nr. 2, skal den næringsdrivende kreve at 

forbrukeren framsetter en uttrykkelig anmodning om dette på et 

varig medium.  
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4.  Når det gjelder avtaler inngått utenom faste 

forretningslokaler, der forbrukeren uttrykkelig har anmodet om 

den næringsdrivendes tjenester for å få utført reparasjoner eller 

vedlikehold, og der den næringsdrivende og forbrukeren 

umiddelbart utfører sine avtaleforpliktelser, og beløpet 

forbrukeren skal betale ikke overstiger 200 euro, skal  

a)  den næringsdrivende gi forbrukeren opplysningene 

omhandlet i artikkel 6 nr. 1 bokstav b) og c) og 

opplysninger om prisen eller hvordan prisen skal beregnes, 

sammen med et anslag over den samlede prisen, på papir 

eller, dersom forbrukeren samtykker, på et annet varig 

medium. Den næringsdrivende skal gi opplysningene 

omhandlet i artikkel 6 nr. 1 bokstav a), h) og k), men kan 

velge ikke å gi disse på papir eller et annet varig medium 

dersom forbrukeren uttrykkelig samtykker i dette,  

b)  bekreftelsen av avtalen som gis i samsvar med nr. 2 i denne 

artikkel, inneholde opplysningene fastsatt i artikkel 6 nr. 1. 

Medlemsstatene kan velge ikke å anvende dette nummer. 

5.  Medlemsstatene skal ikke pålegge ytterligere formelle 

krav til opplysninger som skal gis før inngåelse av avtaler, med 

hensyn til oppfyllelse av opplysningskravene i dette direktiv. 

Artikkel 8 

Formelle krav til fjernsalgsavtaler 

1.  Når det gjelder fjernsalgsavtaler, skal den 

næringsdrivende gi opplysningene fastsatt i artikkel 6 nr. 1, 

eller gjøre disse opplysningene tilgjengelige for forbrukeren på 

en måte som er tilpasset det benyttede fjern-

kommunikasjonsmiddelet, på et klart og forståelig språk. 

Dersom disse opplysningene gis på et varig medium, skal de 

være lett leselige. 

2.  Dersom en fjernsalgsavtale som skal inngås elektronisk, 

innebærer en betalingsforpliktelse for forbrukeren, skal den 

næringsdrivende gjøre forbrukeren oppmerksom på 

opplysningene fastsatt i artikkel 6 nr. 1 bokstav a), e), o) og p) 

på en klar og tydelig måte, umiddelbart før forbrukeren foretar 

bestillingen. 

Den næringsdrivende skal påse at forbrukeren, når denne 

foretar bestillingen, uttrykkelig erkjenner at bestillingen 

medfører en betalingsforpliktelse. Dersom bestillingen foretas 

ved å aktivere en knapp eller en lignende funksjon, skal 

knappen eller den lignende funksjonen være merket på en lett 

leselig måte bare med ordene «bestilling med 

betalingsforpliktelse» eller en tilsvarende utvetydig formulering 

som angir at bestillingen som foretas, medfører en forpliktelse 

til å betale den næringsdrivende. Dersom den næringsdrivende 

ikke har overholdt dette ledd, skal forbrukeren ikke være 

bundet av avtalen eller bestillingen. 

3.  Nettsteder for elektronisk handel skal klart og tydelig, og 

senest på det tidspunkt bestillingsprosessen begynner, angi om 

eventuelle leveringsbegrensninger får anvendelse og hvilke 

betalingsmidler som aksepteres. 

4.  Dersom avtalen inngås ved bruk av et 

fjernkommunikasjonsmiddel som gir begrenset plass eller tid til 

å vise opplysningene, skal den næringsdrivende på det aktuelle 

kommunikasjonsmiddelet, og før en slik avtale inngås, gi minst 

de opplysningene som kreves før avtalen inngås om varenes 

eller tjenestenes viktigste egenskaper, den næringsdrivendes 

identitet, den samlede prisen, angreretten, avtalens varighet og, 

dersom dette gjelder en ikke-tidsbegrenset avtale, vilkårene for 

å gå fra avtalen, som omhandlet i artikkel 6 nr. 1 bokstav a), b), 

e), h) og o). De andre opplysningene omhandlet i artikkel 6 nr. 

1, skal gis av den næringsdrivende til forbrukeren på en egnet 

måte i samsvar med nr. 1 i denne artikkel. 

5.  Med forbehold for nr. 4 skal den næringsdrivende, dersom 

denne kontakter forbrukeren per telefon med sikte på å inngå en 

fjernsalgsavtale, ved begynnelsen av samtalen med forbrukeren 

oppgi sin identitet og, der dette er relevant, identiteten til den 

person som vedkommende ringer på vegne av, samt det 

kommersielle formålet med samtalen. 

6.  Når en fjernsalgsavtale skal inngås per telefon, kan 

medlemsstatene fastsette at den næringsdrivende skal bekrefte 

tilbudet til forbrukeren, som først blir bundet når denne har 

undertegnet tilbudet eller sendt sitt skriftlige samtykke til den 

næringsdrivende. Medlemsstatene kan også fastsette at slike 

bekreftelser skal gis på et varig medium. 

7.  Den næringsdrivende skal gi forbrukeren en bekreftelse på 

den inngåtte avtalen på et varig medium innen rimelig tid etter 

inngåelsen av fjernsalgsavtalen, og senest på 

leveringstidspunktet for varene eller før utførelsen av tjenesten 

begynner. En slik bekreftelse skal inneholde  

a)  alle opplysningene omhandlet i artikkel 6 nr. 1, med mindre 

den næringsdrivende allerede har gitt forbrukeren disse 

opplysningene på et varig medium forut for inngåelsen av 

fjernsalgsavtalen, og  

b)  der dette er relevant, en bekreftelse av forbrukerens 

uttrykkelige forhåndssamtykke og godkjenning i samsvar 

med artikkel 16 bokstav m). 

8.  Når en forbruker ønsker at utførelsen av tjenester eller 

levering av vann, gass eller elektrisitet, når dette ikke tilbys for 

salg i et begrenset volum eller en fastsatt mengde, eller levering 

av fjernvarme, skal påbegynnes innen utløpet av angrefristen 

fastsatt i artikkel 9 nr. 2, skal den næringsdrivende kreve at 

forbrukeren framsetter en uttrykkelig anmodning om dette.  
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9.  Denne artikkel skal ikke berøre bestemmelsene om 

elektroniske avtaler og elektroniske bestillinger i artikkel 9 og 

11 i direktiv 2000/31/EF. 

10.  Medlemsstatene skal ikke pålegge ytterligere formelle 

krav til opplysninger som skal gis før inngåelse av avtaler, med 

hensyn til oppfyllelse av opplysningskravene i dette direktiv. 

Artikkel 9 

Angrerett 

1.  Med mindre unntakene i artikkel 16 får anvendelse, skal 

forbrukeren ha en frist på 14 dager til å gå fra en 

fjernsalgsavtale eller en avtale inngått utenom faste 

forretningslokaler, uten å oppgi noen grunn og uten å pådra seg 

andre kostnader enn dem som er fastsatt i artikkel 13 nr. 2 og 

artikkel 14. 

2.  Med forbehold for artikkel 10 skal angrefristen omhandlet 

i nr. 1 i denne artikkel utløpe etter et tidsrom på 14 dager fra  

a)  den dag avtalen inngås, når det gjelder tjenesteavtaler,  

b)  den dag forbrukeren eller en annen tredjemann enn 

transportøren, som forbrukeren har utpekt, får varene i 

fysisk besittelse, når det gjelder salgsavtaler, eller  

i)  den dag forbrukeren eller en annen tredjemann enn 

transportøren, som forbrukeren har utpekt, får den siste 

varen i fysisk besittelse, når det gjelder flere varer 

bestilt av forbrukeren i én bestilling og levert separat, 

ii)  den dag forbrukeren eller en annen tredjemann enn 

transportøren, som forbrukeren har utpekt, får det siste 

partiet eller den siste delen i fysisk besittelse, når det 

gjelder levering av en vare som består av flere partier 

eller deler, 

iii)  den dag forbrukeren eller en annen tredjemann enn 

transportøren, som forbrukeren har utpekt, får den 

første varen i fysisk besittelse, når det gjelder avtaler 

om regelmessig levering av varer i et bestemt tidsrom, 

c)  den dag avtalen blir inngått, når det gjelder avtaler om 

levering av vann, gass eller elektrisitet, når dette ikke tilbys 

for salg i et begrenset volum eller en fastsatt mengde, samt 

avtaler om levering av fjernvarme eller av digitalt innhold 

som ikke leveres på et fysisk medium. 

3.  Medlemsstatene skal ikke forby avtalepartene å oppfylle 

sine avtaleforpliktelser innen utløpet av angrefristen. Når det 

gjelder avtaler inngått utenom faste forretningslokaler, kan 

medlemsstatene likevel beholde eksisterende nasjonal 

lovgivning som forbyr den næringsdrivende å innkreve betaling 

fra forbrukeren i løpet av et visst tidsrom etter inngåelsen av 

avtalen. 

Artikkel 10 

Manglende opplysninger om angrerett 

1.  Dersom den næringsdrivende ikke har gitt forbrukeren 

opplysninger om angreretten slik det kreves i artikkel 6 nr. 1 

bokstav h), skal angrefristen utløpe 12 måneder etter utløpet av 

den opprinnelige angrefristen, som fastsatt i samsvar med 

artikkel 9 nr. 2. 

2.  Dersom den næringsdrivende har gitt forbrukeren 

opplysningene fastsatt i nr. 1 i denne artikkel innen 12 måneder 

etter den dag som er omhandlet i artikkel 9 nr. 2, skal 

angrefristen utløpe 14 dager etter den dag da forbrukeren 

mottok disse opplysningene. 

Artikkel 11 

Bruk av angreretten 

1.  Før utløpet av angrefristen skal forbrukeren underrette den 

næringsdrivende om sin beslutning om å gå fra avtalen. For 

dette formål kan forbrukeren enten  

a)  bruke standardangreskjemaet i vedlegg I B eller  

b)  avgi en annen utvetydig erklæring om sin beslutning om å 

gå fra avtalen. 

Medlemsstatene skal ikke innføre andre formelle krav til 

standardangreskjemaet enn dem som framgår av vedlegg I B. 

2.  Forbrukeren skal anses å ha brukt sin angrerett innen 

angrefristen omhandlet i artikkel 9 nr. 2 og artikkel 10 dersom 

forbrukeren har sendt sin melding om bruk av angreretten før 

utløpet av angrefristen. 

3.  Den næringsdrivende kan i tillegg til de muligheter som er 

omhandlet i nr. 1, gi forbrukeren mulighet til elektronisk å fylle 

ut og sende inn enten standardangreskjemaet i vedlegg I B eller 

en annen utvetydig erklæring på den næringsdrivendes nettsted. 

I slike tilfeller skal den næringsdrivende umiddelbart sende 

forbrukeren en bekreftelse på mottak av meldingen om bruk av 

angreretten på et varig medium. 

4.  Bevisbyrden for bruk av angreretten i samsvar med denne 

artikkel skal påhvile forbrukeren.  
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Artikkel 12 

Virkningene av at angreretten brukes 

Dersom angreretten brukes, bortfaller partenes forpliktelser til å  

a)  gjennomføre fjernsalgsavtalen eller avtalen inngått utenom 

faste forretningslokaler, eller  

b)  inngå fjernsalgsavtalen eller avtalen inngått utenom faste 

forretningslokaler, i tilfeller der forbrukeren har gitt et 

tilbud. 

Artikkel 13 

Den næringsdrivendes forpliktelser i tilfeller der 

angreretten brukes 

1.  Den næringsdrivende skal tilbakebetale alle beløp som er 

mottatt fra forbrukeren, herunder eventuelle leveringskostnader, 

uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den 

dag den næringsdrivende blir underrettet om forbrukerens 

beslutning om å gå fra avtalen i samsvar med artikkel 11. 

Den næringsdrivende skal foreta tilbakebetalingen omhandlet i 

første ledd med de samme betalingsmidler som forbrukeren 

benyttet i den opprinnelige transaksjonen, med mindre 

forbrukeren uttrykkelig har akseptert et annet betalingsmiddel, 

og forutsatt at forbrukeren ikke blir pålagt noen form for 

gebyrer som følge av en slik tilbakebetaling. 

2.  Uten hensyn til nr. 1 skal det ikke kreves at den 

næringsdrivende tilbakebetaler eventuelle tilleggskostnader 

dersom forbrukeren uttrykkelig har valgt en annen type levering 

enn den billigste typen standardlevering som den 

næringsdrivende tilbød. 

3.  Med mindre den næringsdrivende har tilbudt seg å hente 

varene selv, kan den næringsdrivende, når det gjelder 

salgsavtaler, holde tilbake tilbakebetalingen til vedkommende 

har mottatt de returnerte varene, eller til forbrukeren har lagt 

fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller det av 

disse tidspunktene som inntreffer først. 

Artikkel 14 

Forbrukerens forpliktelser i tilfeller der angreretten brukes 

1.  Med mindre den næringsdrivende har tilbudt seg å hente 

varene selv, skal forbrukeren uten unødig opphold, og i alle 

tilfeller senest 14 dager etter den dag forbrukeren meddeler sin 

beslutning om å bruke sin angrerett til den næringsdrivende i 

samsvar med artikkel 11, sende tilbake varene eller overlevere 

dem til den næringsdrivende eller til en person som den 

næringsdrivende har gitt fullmakt til å motta varene. Fristen 

skal anses for å være oppfylt dersom forbrukeren sender tilbake 

varene før fristen på 14 dager er utløpt. 

Forbrukeren skal bære bare de direkte kostnadene ved å 

returnere varene, med mindre den næringsdrivende har 

akseptert å bære disse, eller den næringsdrivende har unnlatt å 

informere forbrukeren om at forbrukeren skal bære dem. 

Når det gjelder avtaler inngått utenom faste forretningslokaler, 

der varene er levert til forbrukerens hjem på tidspunktet for 

inngåelsen av avtalen, skal den næringsdrivende for egen 

regning hente varene dersom disse på grunn av sin art normalt 

ikke kan returneres med post. 

2.  Forbrukeren skal være ansvarlig bare for en eventuell 

reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av 

varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, 

egenskaper og funksjon. Forbrukeren skal i alle tilfeller ikke 

være ansvarlig for en reduksjon i varenes verdi når den 

næringsdrivende har unnlatt å informere forbrukeren om 

angreretten i samsvar med artikkel 6 nr. 1 bokstav h). 

3.  Når en forbruker bruker sin angrerett etter å ha framsatt en 

anmodning i samsvar med artikkel 7 nr. 3 eller artikkel 8 nr. 8, 

skal forbrukeren betale den næringsdrivende et beløp som står i 

forhold til det som er levert fram til det tidspunkt da 

forbrukeren underrettet den næringsdrivende om sin bruk av 

angreretten, sammenlignet med full oppfyllelse av avtalen. Det 

forholdsmessige beløpet som skal betales av forbrukeren til den 

næringsdrivende, skal beregnes på grunnlag av den samlede 

prisen fastsatt i avtalen. Dersom den samlede prisen er urimelig 

høy, skal det forholdsmessige beløpet beregnes på grunnlag av 

markedsverdien til det som er levert. 

4.  Forbrukeren skal ikke hefte for kostnader for  

a)  utførelse av tjenester eller levering av vann, gass eller 

elektrisitet, når dette ikke tilbys for salg i et begrenset 

volum eller en fastsatt mengde, eller av fjernvarme, helt 

eller delvis, innen utløpet av angrefristen, dersom  

i)  den næringsdrivende har unnlatt å gi opplysninger i 

samsvar med artikkel 6 nr. 1 bokstav h) eller j), eller  

ii)  forbrukeren ikke uttrykkelig har anmodet om at 

utførelsen eller leveringen skal begynne innen utløpet 

av angrefristen i samsvar med artikkel 7 nr. 3 og 

artikkel 8 nr. 8, eller  

b)  levering, helt eller delvis, av digitalt innhold som ikke 

leveres på et fysisk medium, dersom  

i)  forbrukeren ikke har gitt uttrykkelig forhåndssamtykke 

til at utførelsen kan begynne før utløpet av 14-

dagersperioden omhandlet i artikkel 9,  

ii)  forbrukeren ikke har erkjent at angreretten går tapt når 

slikt samtykke gis, eller  

iii) den næringsdrivende har unnlatt å gi bekreftelse i 

samsvar med artikkel 7 nr. 2 eller artikkel 8 nr. 7.  
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5.  Med unntak av det som er fastsatt i artikkel 13 nr. 2 og i 

denne artikkel, skal forbrukeren ikke pådra seg noe ansvar som 

følge av at angreretten brukes. 

Artikkel 15 

Virkninger for tilknyttede avtaler av at angreretten brukes 

1.  Med forbehold for artikkel 15 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2008/48/EF av 23. april 2008 om kredittavtaler for 

forbrukere(1) skal alle tilknyttede avtaler, dersom forbrukeren 

bruker sin angrerett og går fra en fjernsalgsavtale eller en avtale 

inngått utenom faste forretningslokaler i samsvar med artikkel 

9-14 i dette direktiv, automatisk heves uten kostnader for 

forbrukeren, unntatt kostnader som fastsatt i artikkel 13 nr. 2 og 

artikkel 14 i dette direktiv. 

2.  Medlemsstatene skal fastsette nærmere regler for heving 

av slike avtaler. 

Artikkel 16 

Unntak fra angreretten 

Medlemsstatene skal ikke fastsette at angreretten kan brukes 

som fastsatt i artikkel 9-15 når det gjelder fjernsalgsavtaler og 

avtaler inngått utenom faste forretningslokaler med hensyn til 

følgende: 

a)  tjenesteavtaler etter at tjenesten er utført fullt ut, dersom 

utførelsen har begynt med forbrukerens uttrykkelige 

forhåndssamtykke, og denne har erkjent at angreretten vil 

gå tapt når avtalen er oppfylt fullt ut av den 

næringsdrivende,  

b)  levering av varer eller tjenester hvis pris er avhengig av 

svingninger i finansmarkedet som ikke kan kontrolleres av 

den næringsdrivende, og som kan oppstå innen utløpet av 

angrefristen,  

c)  levering av varer framstilt etter forbrukerens spesifikasjoner 

eller som har fått et tydelig personlig preg,  

d)  levering av varer som kan forringes eller foreldes raskt,  

e)  levering av forseglede varer som av hensyn til helsevern 

eller hygiene ikke er egnet for retur, og der forseglingen er 

blitt brutt etter levering,  

f)  levering av varer som på grunn av sin art etter levering 

blandes med andre varer på en slik måte at de ikke kan 

skilles fra hverandre,  

  

(1) EUT L 133 av 22.5.2008, s. 66. 

g)  levering av alkoholholdige drikker til en pris som ble avtalt 

på det tidspunkt salgsavtalen ble inngått, og levering først 

kan skje etter 30 dager, og der den faktiske verdien er 

avhengig av svingninger i markedet som ikke kan 

kontrolleres av den næringsdrivende,  

h)  avtaler der forbrukeren uttrykkelig har anmodet den 

næringsdrivende om å besøke forbrukeren for å utføre 

reparasjoner eller vedlikehold som haster. Dersom den 

næringsdrivende ved et slikt besøk yter tjenester i tillegg til 

dem som forbrukeren uttrykkelig har anmodet om, eller 

leverer andre varer enn reservedeler som er nødvendige for 

å utføre vedlikeholdet eller foreta reparasjonene, får 

angreretten anvendelse på disse andre tjenestene eller 

varene,  

i)  levering av forseglede lyd- eller bildeopptak eller forseglet 

edb-programvare som forbrukeren har brutt forseglingen på,  

j)  levering av aviser, tidsskrifter eller magasiner, med unntak 

av abonnementsavtaler for levering av slike publikasjoner,  

k)  avtaler som inngås ved offentlig auksjon,  

l)  levering av innkvarteringstjenester for andre formål enn 

boligformål, transport av varer, bilutleietjenester, catering 

eller tjenester knyttet til fritidsaktiviteter dersom det i 

avtalen er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom 

for utførelsen av slike tjenester,  

m)  levering av digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk 

medium, dersom leveringen er påbegynt med forbrukerens 

uttrykkelige forhåndssamtykke, og forbrukeren erkjenner 

at angreretten dermed går tapt. 

KAPITTEL IV 

ANDRE FORBRUKERRETTIGHETER 

Artikkel 17 

Virkeområde 

1.  Artikkel 18 og 20 får anvendelse på salgsavtaler. De 

nevnte artiklene får ikke anvendelse på avtaler om levering av 

vann, gass eller elektrisitet, når dette ikke tilbys for salg i et 

begrenset volum eller en fastsatt mengde, og heller ikke på 

levering av fjernvarme eller av digitalt innhold som ikke leveres 

på et fysisk medium. 

2.  Artikkel 19, 21 og 22 får anvendelse på salgs- og 

tjenesteavtaler og på avtaler om levering av vann, gass, 

elektrisitet, fjernvarme eller digitalt innhold.  
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Artikkel 18 

Levering 

1.  Med mindre partene har avtalt noe annet når det gjelder 

leveringstidspunkt, skal den næringsdrivende levere varene ved 

å overføre den fysiske besittelsen av eller kontrollen over 

varene til forbrukeren uten unødig opphold, men senest 30 

dager etter inngåelsen av avtalen. 

2.  Når den næringsdrivende har unnlatt å oppfylle sin 

forpliktelse til å levere varene på det tidspunkt som er avtalt 

med forbrukeren, eller innen fristen fastsatt i nr. 1, skal 

forbrukeren oppfordre den næringsdrivende til å foreta 

leveringen innenfor et ytterligere tidsrom som er tilpasset 

omstendighetene. Dersom den næringsdrivende unnlater å 

levere varene innenfor dette ytterligere tidsrommet, skal 

forbrukeren ha rett til å gå fra avtalen. 

Første ledd får ikke anvendelse på salgsavtaler der den 

næringsdrivende har nektet å levere varene, eller der levering 

innen den avtalte leveringsfristen er avgjørende i betraktning av 

alle omstendigheter omkring avtalens inngåelse, eller der 

forbrukeren før inngåelse av avtalen underretter den 

næringsdrivende om at levering innen eller på et bestemt 

tidspunkt er avgjørende. I disse tilfellene skal forbrukeren, 

dersom den næringsdrivende unnlater å levere varene på det 

tidspunkt som er avtalt med forbrukeren, eller innen fristen i nr. 

1, ha rett til å heve avtalen umiddelbart. 

3.  Når avtalen heves, skal den næringsdrivende uten unødig 

opphold betale tilbake alle beløp som tidligere er betalt i 

henhold til avtalen. 

4.  Foruten å heve avtalen i samsvar med nr. 2, kan 

forbrukeren ta andre rettslige skritt som fastsatt i nasjonal 

lovgivning. 

Artikkel 19 

Gebyrer for bruk av betalingsmidler 

Når det gjelder bruk av et gitt betalingsmiddel, skal 

medlemsstatene forby næringsdrivende å pålegge forbrukere 

gebyrer som overstiger de kostnadene som den næringsdrivende 

har for bruken av disse midlene. 

Artikkel 20 

Risikoens overgang 

Ved avtaler der den næringsdrivende sender varene til 

forbrukeren, skal risikoen for at varene går tapt eller skades gå 

over til forbrukeren når denne eller en annen tredjemann enn 

transportøren, som forbrukeren har utpekt, får varene i fysisk 

besittelse. Risikoen skal imidlertid gå over til forbrukeren ved 

levering til transportøren dersom forbrukeren har anmodet 

transportøren om å transportere varene, og dette ikke ble tilbudt 

av den næringsdrivende, men uten at dette berører forbrukerens 

rettigheter overfor transportøren. 

Artikkel 21 

Kommunikasjon per telefon 

Dersom den næringsdrivende har en telefontjeneste for 

kundekontakt i tilknytning til den inngåtte avtalen, skal 

medlemsstatene sørge for at forbrukere som kontakter den 

næringsdrivende, ikke er forpliktet til å betale mer enn 

grunntaksten for samtalen. 

Første ledd berører ikke den rett leverandører av 

telekommunikasjonstjenester har til å ta betalt for slike 

samtaler. 

Artikkel 22 

Tilleggsbetalinger 

Før forbrukeren blir bundet av avtalen eller tilbudet, skal den 

næringsdrivende be om forbrukerens uttrykkelige samtykke til 

eventuelle tilleggsbetalinger utover den betaling som er avtalt 

for den næringsdrivendes viktigste avtaleforpliktelse. Dersom 

den næringsdrivende ikke har fått forbrukerens uttrykkelige 

samtykke, men har gått ut fra dette ved bruk av standardvalg 

som forbrukeren skal avvise for å unngå tilleggsbetaling, skal 

forbrukeren ha rett til å få tilbake denne betalingen. 

KAPITTEL V 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 23 

Håndheving 

1.  Medlemsstatene skal påse at det finnes egnede og 

effektive midler til å sikre at bestemmelsene i dette direktiv 

overholdes. 

2.  Midlene omhandlet i nr. 1 skal omfatte bestemmelser som 

gir ett eller flere av organene nedenfor, som fastsatt i nasjonal 

lovgivning, adgang til, i henhold til nevnte lovgivning, å bringe 

en sak inn for domstolene eller vedkommende 

forvaltningsmyndigheter for å sikre at nasjonale bestemmelser 

som innarbeider dette direktiv i nasjonal lovgivning, kommer til 

anvendelse: 

a)  offentlige organer eller deres representanter,  

b)  forbrukerorganisasjoner som har en berettiget interesse i å 

verne forbrukere, 

c)  bransjeorganisasjoner som har en berettiget interesse i å 

gripe inn. 

Artikkel 24 

Sanksjoner 

1.  Medlemsstatene skal fastsette bestemmelser om de 

sanksjoner som får anvendelse på overtredelser av de nasjonale 

bestemmelsene som vedtas i henhold til dette direktiv, og skal 

treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at bestemmelsene blir 

gjennomført. De fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, 

stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende.  
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2.  Medlemsstatene skal senest 13. desember 2013 underrette 

Kommisjonen om disse bestemmelsene, og skal omgående 

underrette den om eventuelle senere endringer som berører 

dem. 

Artikkel 25 

Direktivets ufravikelighet 

Dersom den lovgivning som får anvendelse på avtalen, er 

lovgivningen i en medlemsstat, kan forbrukere ikke fraskrive 

seg de rettigheter de gis ved de nasjonale tiltak som innarbeider 

dette direktiv i nasjonal lovgivning. 

Alle avtalevilkår som direkte eller indirekte setter til side eller 

begrenser de rettigheter som følger av dette direktiv, skal ikke 

være bindende for forbrukeren. 

Artikkel 26 

Informasjon 

Medlemsstatene skal treffe egnede tiltak for å informere 

forbrukere og næringsdrivende om de nasjonale bestemmelsene 

som innarbeider dette direktiv i nasjonal lovgivning, og skal der 

det er hensiktsmessig oppfordre næringsdrivende og ansvarlige 

for atferdsregler som definert i artikkel 2 bokstav g) i direktiv 

2005/29/EF, til å informere forbrukere om sine atferdsregler. 

Artikkel 27 

Uanmodet levering 

Forbrukeren skal fritas for forpliktelsen til å yte noen form for 

vederlag ved levering av ikke-bestilte varer, ikke-bestilt vann, 

gass, elektrisitet, fjernvarme eller digitalt innhold eller ikke-

bestilte tjenester, i samsvar med forbudet i artikkel 5 nr. 5 og nr. 

29 i vedlegg I til direktiv 2005/29/EF. I slike tilfeller skal et 

uteblitt svar fra forbrukerens side etter en slik levering eller 

tjenesteyting, ikke regnes som samtykke. 

Artikkel 28 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1.  Medlemsstatene skal senest 13. desember 2013 vedta og 

offentliggjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 

Kommisjonen teksten til disse tiltakene i form av dokumenter. 

Kommisjonen skal benytte disse dokumentene til rapporten 

omhandlet i artikkel 30. 

Medlemsstatene skal anvende disse tiltakene fra og med 13. 

juni 2014. 

Når de vedtas av medlemsstatene, skal disse bestemmelsene 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 

fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Bestemmelsene i dette direktiv får anvendelse på avtaler 

inngått etter 13. juni 2014. 

Artikkel 29 

Rapporteringskrav 

1.  Når en medlemsstat gjør bruk av noen av de 

lovgivningsmessige valgene som er omhandlet i artikkel 3 nr. 4, 

artikkel 6 nr. 7, artikkel 6 nr. 8, artikkel 7 nr. 4, artikkel 8 nr. 6 

og artikkel 9 nr. 3, skal medlemsstaten senest 13. desember 

2013 underrette Kommisjonen om dette samt om eventuelle 

senere endringer. 

2.  Kommisjonen skal påse at opplysningene omhandlet i nr. 

1 er lett tilgjengelige for forbrukere og næringsdrivende, blant 

annet på et dertil egnet nettsted. 

3.  Kommisjonen skal oversende opplysningene omhandlet i 

nr. 1 til de andre medlemsstatene og til Europaparlamentet. 

Kommisjonen skal rådføre seg med berørte parter om disse 

opplysningene. 

Artikkel 30 

Kommisjonens rapportering og revisjon 

Senest 13. desember 2016 skal Kommisjonen framlegge for 

Europaparlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen av 

dette direktiv. Rapporten skal særlig omfatte en vurdering av 

bestemmelsene i dette direktiv om digitalt innhold, herunder 

angreretten. Rapporten skal om nødvendig ledsages av forslag 

til regelverk for å tilpasse dette direktiv til utviklingen på 

området forbrukerrettigheter. 

KAPITTEL VI 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 31 

Oppheving 

Direktiv 85/577/EØF og direktiv 97/7/EF, endret ved 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/65/EF av 23. 

september 2002 om fjernsal av finansielle tenester til 

forbrukarar(1) og ved direktiv 2005/29/EF og 2007/64/EF, 

oppheves fra og med 13. juni 2014. 

Henvisninger til de opphevede direktivene skal forstås som 

henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i 

sammenligningstabellen i vedlegg II.  

  

(1) EFT L 271 av 9.10.2002, s. 16. 
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Artikkel 32 

Endringer i direktiv 93/13/EØF 

I direktiv 93/13/EØF skal ny artikkel 8a lyde: 

«Artikkel 8a 

1.  Når en medlemsstat vedtar bestemmelser i samsvar 

med artikkel 8, skal den underrette Kommisjonen om dette, 

samt om eventuelle senere endringer, særlig dersom disse 

bestemmelsene  

–  utvider urimelighetsvurderingen til å omfatte individuelt 

forhandlede avtalevilkår eller hvorvidt prisen eller 

vederlaget er tilstrekkelig, eller  

–  inneholder lister over avtalevilkår som skal anses som 

urimelige. 

2.  Kommisjonen skal påse at opplysningene omhandlet i 

nr. 1 er lett tilgjengelige for forbrukere og næringsdrivende, 

blant annet på et dertil egnet nettsted. 

3.  Kommisjonen skal oversende opplysningene 

omhandlet i nr. 1 til de andre medlemsstatene og til 

Europaparlamentet. Kommisjonen skal rådføre seg med 

berørte parter om disse opplysningene.». 

Artikkel 33 

Endringer i direktiv 1999/44/EF 

I direktiv 1999/44/EØF skal ny artikkel 8a lyde: 

«Artikkel 8a 

Rapporteringskrav 

1.  Når en medlemsstat i samsvar med artikkel 8 nr. 2 

vedtar strengere bestemmelser for forbrukervern enn dem 

som er fastsatt i artikkel 5 nr. 1-3 og i artikkel 7 nr. 1, skal 

medlemsstaten underrette Kommisjonen om dette samt om 

eventuelle senere endringer. 

2.  Kommisjonen skal påse at opplysningene omhandlet i 

nr. 1 er lett tilgjengelige for forbrukere og næringsdrivende, 

blant annet på et dertil egnet nettsted. 

3.  Kommisjonen skal oversende opplysningene 

omhandlet i nr. 1 til de andre medlemsstatene og til 

Europaparlamentet. Kommisjonen skal rådføre seg med 

berørte parter om disse opplysningene.». 

Artikkel 34 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 35 

Mottakere 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg, 25. oktober 2011. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

   J. BUZEK M. DOWGIELEWICZ 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

Opplysninger om bruk av angreretten 

A. Skjema for opplysninger om angrerett 

Angrerett 

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. 

Angrefristen utløper 14 dager etter den dag (1) 

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss (2) på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen 

(f.eks. i et brev sendt med post, telefaks eller e-post). Du kan benytte det vedlagte standardangreskjemaet, men det er 

ikke obligatorisk. (3) 

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen 

utløper. 

Virkningene av at angreretten brukes: 

Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder 

leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den 

billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar 

melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen. Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du 

benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss; i alle tilfeller vil 

du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen. (4) 

(5) 

(6) 

Instruksjoner for utfylling av skjemaet: 

1.  Sett inn en av følgende tekster som står i anførselstegn: 

a)  Ved en tjenesteavtale eller en avtale om levering av vann, gass eller elektrisitet, når dette ikke tilbys for salg i et 

begrenset volum eller en fastsatt mengde, eller levering av fjernvarme eller av digitalt innhold som ikke leveres 

på et fysisk medium, «ved inngåelsen av avtalen». 

b)  Ved en salgsavtale: «du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får varene i fysisk 

besittelse».  

c)  Ved en avtale som omfatter flere varer bestilt av forbrukeren i én bestilling og levert separat: «du eller en annen 

tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får den siste varen i fysisk besittelse».  

d)  Ved en avtale knyttet til levering av en vare som består av flere partier eller deler: «du eller en annen 

tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får det siste partiet eller den siste delen i fysisk besittelse».  

e)  Ved en avtale om regelmessig levering av varer i et bestemt tidsrom: «du eller en annen tredjemann enn 

transportøren, som du har utpekt, får den første varen i fysisk besittelse».  

2.  Sett inn ditt navn, geografisk adresse og eventuelt telefonnummer, telefaksnummer og e-postadresse. 

3.  Dersom du har gitt forbrukeren mulighet til å fylle ut og sende opplysninger om bruk av angreretten elektronisk på 

ditt nettsted, sett inn følgende: «Du kan også elektronisk fylle ut og sende standardangreskjemaet eller en annen 

utvetydig erklæring på vårt nettsted [sett inn Internett-adresse her]. Dersom du benytter dette alternativet, sender vi 

deg umiddelbart en bekreftelse på mottak av melding om bruk av angrerett på et varig medium (f.eks. via e-post).». 

4.  Ved salgsavtaler der du ikke har tilbudt deg å hente varene i tilfelle av bruk av angreretten, sett inn følgende: «Vi 

kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene 

er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.».  
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5.  Dersom forbrukeren har mottatt varer i forbindelse med avtalen:  

a)  Sett inn: 

– «Vi vil hente varene.» eller  

– «Du må returnere varene eller levere dem til oss eller til … [sett inn navn og eventuelt geografisk adresse på 

den person du har gitt fullmakt til å motta varene] uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter 

den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene 

før fristen på 14 dager er utløpt.» 

b)  Sett inn: 

– «Vi vil bære kostnadene ved å returnere varene.» 

– «Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene.» 

– Dersom du i en fjernsalgsavtale ikke tilbyr å bære kostnadene ved retur av varene, og varene på grunn av sin 

art normalt ikke kan returneres med post, sett inn: «Du vil måtte bære de direkte kostnadene ved retur av 

varene, … euro [sett inn beløp].», eller dersom kostnadene ved retur av varene ikke med rimelighet kan 

beregnes på forhånd: «Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Kostnadene anslås til høyst 

ca. … euro [sett inn beløp].», eller  

– Ved avtaler inngått utenom faste forretningslokaler, der varene er levert til forbrukerens hjem på tidspunktet 

for inngåelsen av avtalen og på grunn av sin art normalt ikke kan returneres med post, sett inn: «Vi vil hente 

varene for egen regning.» og  

c)  «Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn 

den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.». 

6.  Ved en tjenesteavtale eller en avtale om levering av vann, gass eller elektrisitet, når dette ikke tilbys for salg i  et 

begrenset volum eller en fastsatt mengde, eller levering av fjernvarme, sett inn følgende: «Dersom du har anmodet 

om at utførelsen av tjenestene eller leveringen av vann/gass/elektrisitet/fjernvarme [stryk det som ikke passer] skal 

påbegynnes før angrefristen utløper, skal du betale oss et beløp som står i forhold til det som er utført eller levert 

fram til du underrettet oss om at du ønsket å gå fra avtalen, sammenlignet med full oppfyllelse av avtalen.». 

B. Standardangreskjema 

(Fyll ut og returner dette skjemaet bare dersom du ønsker å gå fra avtalen) 

– Til [her skal den næringsdrivende sette inn sitt navn, sin geografiske adresse og eventuelt telefaksnummer og  

e-postadresse]: 

– Jeg/vi(*) underretter herved om at jeg/vi(*) ønsker å gå fra min/vår(*) avtale om kjøp av følgende varer(*) / om 

utførelse av følgende tjeneste(*). 

– Bestilt den(*) / mottatt den(*) 

– Forbrukerens/forbrukernes navn 

– Forbrukerens/forbrukernes adresse 

– Forbrukerens/forbrukernes underskrift (bare dersom papirskjema benyttes) 

– Dato 

 ______  

 

 

  

(*) Stryk det som ikke passer. 
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VEDLEGG II 

Sammenligningstabell 

Direktiv 85/577/EØF Direktiv 97/7/EF Dette direktiv 

Artikkel 1  Artikkel 3 sammenholdt med 

artikkel 2 nr. 8 og 9, og artikkel 16 

bokstav h) 

 Artikkel 1 Artikkel 1 sammenholdt med 

artikkel 2 nr. 7 

Artikkel 2  Artikkel 2 nr. 1 og 2 

 Artikkel 2 nr. 1 Artikkel 2 nr. 7 

 Artikkel 2 nr. 2 Artikkel 2 nr. 1 

 Artikkel 2 nr. 3 Artikkel 2 nr. 2 

 Artikkel 2 nr. 4 første punktum Artikkel 2 nr. 7 

 Artikkel 2 nr. 4 annet punktum — 

 Artikkel 2 nr. 5 — 

Artikkel 3 nr. 1  Artikkel 3 nr. 4 

Artikkel 3 nr. 2 bokstav a)  Artikkel 3 nr. 3 bokstav e) og f) 

Artikkel 3 nr. 2 bokstav b)  Artikkel 3 nr. 3 bokstav j) 

Artikkel 3 nr. 2 bokstav c)  — 

Artikkel 3 nr. 2 bokstav d)  Artikkel 3 nr. 3 bokstav d) 

Artikkel 3 nr. 2 bokstav e)  Artikkel 3 nr. 3 bokstav d) 

Artikkel 3 nr. 3  — 

 Artikkel 3 nr. 1 første strekpunkt Artikkel 3 nr. 3 bokstav d) 

 Artikkel 3 nr. 1 annet strekpunkt Artikkel 3 nr. 3 bokstav l) 

 Artikkel 3 nr. 1 tredje strekpunkt Artikkel 3 nr. 3 bokstav m) 

 Artikkel 3 nr. 1 fjerde strekpunkt Artikkel 3 nr. 3 bokstav e) og f) 

 Artikkel 3 nr. 1 femte strekpunkt Artikkel 6 nr. 3 og artikkel 16 

bokstav k) sammenholdt med 

artikkel 2 nr. 13 

 Artikkel 3 nr. 2 første strekpunkt Artikkel 3 nr. 3 bokstav j) 

 Artikkel 3 nr. 2 annet strekpunkt Artikkel 3 nr. 3 bokstav f) (for leie 

av innkvartering for boligformål), 

bokstav g) (for pakkereiser), bokstav 

h) (for deltidsbruksrett), bokstav k) 

(for passasjertransport, med enkelte 

unntak) og artikkel 16 bokstav l) 

(unntak fra angreretten) 

Artikkel 4 første punktum  Artikkel 6 nr. 1 bokstav b), c) og h), 

og artikkel 7 nr. 1 og 2 

Artikkel 4 annet punktum  Artikkel 6 nr. 1 bokstav a) og 

artikkel 7 nr. 1 

Artikkel 4 tredje punktum  Artikkel 6 nr. 1 

Artikkel 4 fjerde punktum  Artikkel 10 

 Artikkel 4 nr. 1 bokstav a) Artikkel 6 nr. 1 bokstav b) og c) 

 Artikkel 4 nr. 1 bokstav b) Artikkel 6 nr. 1 bokstav a) 
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Direktiv 85/577/EØF Direktiv 97/7/EF Dette direktiv 

 Artikkel 4 nr. 1 bokstav c) Artikkel 6 nr. 1 bokstav e) 

 Artikkel 4 nr. 1 bokstav d) Artikkel 6 nr. 1 bokstav e) 

 Artikkel 4 nr. 1 bokstav e) Artikkel 6 nr. 1 bokstav g) 

 Artikkel 4 nr. 1 bokstav f) Artikkel 6 nr. 1 bokstav h) 

 Artikkel 4 nr. 1 bokstav g) Artikkel 6 nr. 1 bokstav f) 

 Artikkel 4 nr. 1 bokstav h) — 

 Artikkel 4 nr. 1 bokstav i) Artikkel 6 nr. 1 bokstav o) og p) 

 Artikkel 4 nr. 2 Artikkel 6 nr. 1 sammenholdt med 

artikkel 8 nr. 1, nr. 2 og nr. 4 

 Artikkel 4 nr. 3 Artikkel 8 nr. 5 

 Artikkel 5 nr. 1 Artikkel 8 nr. 7 

 Artikkel 5 nr. 2 Artikkel 3 nr. 3 bokstav m) 

 Artikkel 6 nr. 1 Artikkel 9 nr. 1 og nr. 2, artikkel 10, 

artikkel 13 nr. 2, artikkel 14 

 Artikkel 6 nr. 2 Artikkel 13 og artikkel 14 nr. 1, 

annet og tredje ledd 

 Artikkel 6 nr. 3 første strekpunkt Artikkel 16 bokstav a) 

 Artikkel 6 nr. 3 annet strekpunkt Artikkel 16 bokstav b) 

 Artikkel 6 nr. 3 tredje strekpunkt Artikkel 16 bokstav c) og d) 

 Artikkel 6 nr. 3 fjerde strekpunkt Artikkel 16 bokstav i) 

 Artikkel 6 nr. 3 femte strekpunkt Artikkel 16 bokstav j) 

 Artikkel 6 nr. 3 sjette strekpunkt Artikkel 3 nr. 3 bokstav c) 

 Artikkel 6 nr. 4 Artikkel 15 

 Artikkel 7 nr. 1 Artikkel 18 nr. 1 (for salgsavtaler) 

 Artikkel 7 nr. 2 Artikkel 18 nr. 2, nr. 3 og nr. 4 

 Artikkel 7 nr. 3 — 

 Artikkel 8 — 

 Artikkel 9 Artikkel 27 

 Artikkel 10 — 

(men se artikkel 13 i direktiv 

2002/58/EF) 

 Artikkel 11 nr. 1 Artikkel 23 nr. 1 

 Artikkel 11 nr. 2 Artikkel 23 nr. 2 

 Artikkel 11 nr. 3 bokstav a) Artikkel 6 nr. 9 for bevisbyrden med 

hensyn til opplysninger før avtalen 

inngås, for resten: – 

 Artikkel 11 nr. 3 bokstav b) Artikkel 24 nr. 1 

 Artikkel 11 nr. 4 — 

 Artikkel 12 nr. 1 Artikkel 25 

 Artikkel 12 nr. 2 — 

 Artikkel 13 Artikkel 3 nr. 2 

 Artikkel 14 Artikkel 4 
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Direktiv 85/577/EØF Direktiv 97/7/EF Dette direktiv 

 Artikkel 15 nr. 1 Artikkel 28 nr. 1 

 Artikkel 15 nr. 2 Artikkel 28 nr. 1 

 Artikkel 15 nr. 3 Artikkel 28 nr. 1 

 Artikkel 15 nr. 4 Artikkel 30 

 Artikkel 16 Artikkel 26 

 Artikkel 17 — 

 Artikkel 18 Artikkel 34 

 Artikkel 19 Artikkel 35 

Artikkel 5 nr. 1  Artikkel 9 og 11 

Artikkel 5 nr. 2  Artikkel 12 

Artikkel 6  Artikkel 25 

Artikkel 7  Artikkel 13, 14 og 15 

Artikkel 8  Artikkel 4 

 

Vedlegg til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 2006/2004 av 27. oktober 2004 om samarbeid mellom 

nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av 

forbrukervernlovgivning (forordningen om 

forbrukervernsamarbeid)(1) 

Skal forstås som en henvisning til 

Nr. 2 og 11 Dette direktiv 

(1) EUT L 364 av 9.12.2004, s. 1. 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 954/2011 

av 14. september 2011 

om endring av forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med 

ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale 

parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EF) nr. 2006/2004(3) fastsetter vilkårene for 

hvordan medlemsstatenes vedkommende myndigheter 

med ansvar for håndheving av regelverket som beskytter 

forbrukernes interesser, skal samarbeide med hverandre 

og med Kommisjonen for å sikre at dette regelverket 

blir overholdt, at det indre marked virker på en 

tilfredsstillende måte, og at forbrukerne gis et sterkere 

økonomisk vern. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 259, 4.10.2011, s. 1, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 182/2012 av  

28. september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIX 

(Forbrukervern), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 70 av 13.12.2012, s. 44. 

(1) EUT C 218 av 23.7.2011, s. 69. 

(2) Europaparlamentets holdning av 5. juli 2011 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 27. juli 2011. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2006/2004 av 

27. oktober 2004 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter 

med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning 

(forordningen om forbrukervernsamarbeid) (EUT L 364 av 

9.12.2004, s. 1). 

2) I artikkel 3 bokstav a) i forordning (EF) nr. 2006/2004 

defineres «regelverk som beskytter forbrukernes 

interesser» som direktivene slik de er innarbeidet i 

medlemsstatenes nasjonale rett, og forordningene 

oppført i vedlegget til nevnte forordning (heretter kalt 

«vedlegget»). 

3) Etter ikrafttredelsen av forordning (EF) nr. 2006/2004 er 

flere av rettsaktene oppført i vedlegget opphevet og nytt 

regelverk vedtatt. 

4) Direktiv 84/450/EØF(4) er opphevet og erstattet med 

direktiv 2006/114/EF(5). Henvisningen til direktiv 

84/450/EØF bør derfor fjernes fra vedlegget og erstattes 

med en henvisning til de bestemte artiklene i direktiv 

2006/114/EF som har til formål å beskytte forbrukernes 

interesser. 

5) Selv om direktiv 87/102/EØF(6) er opphevet og erstattet 

med direktiv 2008/48/EF(7), framgår det ikke 

uttrykkelig av direktiv 2008/48/EF at henvisninger til 

det opphevede direktiv 87/102/EØF skal forstås som 

henvisninger til direktiv 2008/48/EF. Av hensyn til 

  

(4) Rådsdirektiv 84/450/EØF av 10. september 1984 om tilnærming av 

medlemsstatenes lover og forskrifter om villedende og 

sammenlignende reklame (EFT L 250 av 19.9.1984, s. 17). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/114/EF av 12. desember 

2006 om villedende og sammenlignende reklame (EUT L 376 av 

27.12.2002, s. 21). 

(6) Rådsdirektiv 87/102/EØF av 22. desember 1986 om tilnærming av 

medlemsstatenes lover og forskrifter om forbrukerkreditt (EFT  

L 42 av 12.2.1987, s. 48). 

(7) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/48/EF av 23. april 2008 

om forbrukerkredittavtaler og om oppheving av rådsdirektiv 

87/102/EØF (EUT L 133 av 22.5.2008, s. 66). 

2017/EØS/26/53 
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rettssikkerheten bør derfor henvisningen til direktiv 

87/102/EØF i vedlegget erstattes med en henvisning til 

direktiv 2008/48/EF. 

6) Direktiv 89/552/EØF(1) er opphevet og erstattet med 

direktiv 2010/13/EU(2). I henhold til artikkel 34 annet 

ledd i direktiv 2010/13/EU skal henvisninger til direktiv 

89/552/EØF forstås som henvisninger til direktiv 

2010/13/EU. Av klarhetshensyn bør imidlertid 

henvisningen til direktiv 89/552/EØF i vedlegget 

erstattes med en henvisning til de relevante artiklene i 

direktiv 2010/13/EU. 

7) Direktiv 93/13/EØF(3) ble ikke endret ved vedtak 

2002/995/EF(4). Henvisningen til nevnte vedtak bør 

derfor fjernes fra vedlegget. 

8) Direktiv 94/47/EF(5) er opphevet og erstattet med 

direktiv 2008/122/EF(6). I henhold til artikkel 18 annet 

ledd i direktiv 2008/122/EF skal henvisninger til 

direktiv 94/47/EF forstås som henvisninger til direktiv 

2008/122/EF. Av klarhetshensyn bør imidlertid 

henvisningen til direktiv 94/47/EF i vedlegget erstattes 

med en henvisning til direktiv 2008/122/EF. 

9) Direktiv 97/55/EF(7) endrer opphevet direktiv 

84/450/EØF. Henvisningen til direktiv 97/55/EF bør 

derfor fjernes fra vedlegget. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 89/552/EU av 3. oktober 1989 

om samordning av visse bestemmelser om tilbud av audiovisuelle 

medietjenester, fastsatt ved lov eller forskrift i medlemsstatene 

(direktivet om audiovisuelle medietjenester) (EFT L 298 av 

17.10.1989, s. 23). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/13/EU av 10. mars 2010 

om samordning av visse bestemmelser om tilbud av audiovisuelle 

medietjenester, fastsatt ved lov eller forskrift i medlemsstatene 

(direktivet om audiovisuelle medietjenester) (EUT L 95 av 

15.4.2010, s. 1). 

(3) Rådsdirektiv 93/13/EØF av 5. april 1993 om urimelige vilkår i 

forbrukeravtaler (EFT L 95 av 11.6.1993, s. 29). 

(4) Kommisjonsvedtak 2002/995/EF av 9. desember 2002 om 

fastsettelse av midlertidige sikkerhetstiltak med hensyn til import 

av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på eget forbruk 

(EFT L 353 av 30.12.2002, s. 1). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/47/EF av 26. oktober 1994 

om beskyttelse av kjøperen i forbindelse med visse aspekter ved 

avtaler om deltidsbruksrett til fast eiendom (timeshare-avtaler) 

(EFT L 280 av 29.10.1994, s. 83). 

(6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/122/EF av 14. januar 2009 

om forbrukervern med hensyn til visse aspekter ved avtaler om 

deltidsbruksrett, langtidsferieprodukter, videresalg og bytte (EUT  

L 33 av 3.2.2009, s. 10). 

(7) Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/55/EF av 6. oktober 1997 

om endring av direktiv 84/450/EØF om villedende reklame til også 

å omfatte sammenlignende reklame (EFT L 290 av 23.10.1997,  

s. 18). 

10) Vedlegget bør derfor endres. 

11) Det er nødvendig å vurdere effektiviteten av og de 

driftsmessige kravene i forordning (EF) nr. 2006/2004 

og grundig undersøke muligheten for å innlemme i 

vedlegget ytterligere regler for beskyttelse av 

forbrukernes rettigheter, med sikte på en eventuell 

revisjon av nevnte forordning for å gi de offentlige 

håndhevingsmyndighetene bedre midler til effektivt å 

kunne påvise, etterforske og bringe til opphør eller forby 

overtredelser som skader forbrukernes kollektive 

interesser på tvers av landegrensene. For dette formål 

bør Kommisjonen snarest mulig og senest innen 

utgangen av 2014 framlegge for Europaparlamentet og 

Rådet en rapport, eventuelt ledsaget av et forslag til 

regelverk –— 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 2006/2004 gjøres følgende endringer: 

Ny artikkel 21a skal lyde: 

«Artikkel 21a 

Gjennomgåelse 

Kommisjonen skal innen 31. desember 2014 framlegge 

for Europaparlamentet og Rådet en rapport med en 

vurdering av effektiviteten av og de driftsmessige 

kravene i denne forordning og en grundig undersøkelse 

av muligheten for en innlemming i vedlegget av 

ytterligere regler for beskyttelse av forbrukernes 

rettigheter. Rapporten skal utarbeides på grunnlag av en 

ekstern vurdering og omfattende samråd med alle 

berørte parter og skal eventuelt ledsages av et forslag til 

regelverk.» 

2)  Vedlegget endres i samsvar med vedlegget til denne 

forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Strasbourg, 14. september 2011. 

 For Europaparlamentet  For Rådet 

 J. BUZEK M. DOWGIELEWICZ 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 2006/2004 gjøres følgende endringer: 

1)  Fotnote (1) skal lyde: 

«(1)  Direktivene nevnt i nr. 6, 8 og 13 inneholder særlige bestemmelser.» 

2)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/114/EF av 12. desember 2006 om villedende og sammenlignende 

reklame (EUT L 376 av 27.12.2006, s. 21): artikkel 1, artikkel 2 bokstav c) og artikkel 4–8.» 

3)  Nr. 3 og 4 skal lyde: 

«3.  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/48/EF av 23. april 2008 om forbrukerkredittavtaler og om oppheving 

av rådsdirektiv 87/102/EØF (EUT L 133 av 22.5.2008, s. 66). 

4.  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/13/EU av 10. mars 2010 om samordning av visse bestemmelser om 

tilbud av audiovisuelle medietjenester, fastsatt ved lov eller forskrift i medlemsstatene (direktivet om 

audiovisuelle medietjenester) (EUT L 95 av 15.4.2010, s. 1): artikkel 9, 10 og 11 og artikkel 19–26.» 

4)  Nr. 6 og 7 skal lyde: 

«6.  Rådsdirektiv 93/13/EØF av 5. april 1993 om urimelige vilkår i forbrukeravtaler (EFT L 95 av 11.6.1993, s. 

29). 

7.  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/122/EF av 14. januar 2009 om forbrukervern med hensyn til visse 

aspekter ved avtaler om deltidsbruksrett, langtidsferieprodukter, videresalg og bytte (EUT L 33 av 3.2.2009, s. 

10).» 

5)  Nr. 9 utgår. 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 21. september 2011 

om opprettelse av et spørreskjema til rapportering om gjennomføringen av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2008/1/EF om integrert forebygging og begrensning av forurensning 

[meddelt under dokument K(2011) 6502] 

(2011/631/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/1/EF av 15. januar 2008 om integrert forebygging og 

begrensning av forurensning(1), særlig artikkel 17 nr. 3,  

og ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til direktiv 2008/1/EF skal medlemsstatene 

hvert tredje år rapportere om gjennomføringen av 

nevnte direktiv på grunnlag av et spørreskjema utformet 

av Kommisjonen. 

2) Fire spørreskjemaer er utarbeidet av Kommisjonen.  

Det fjerde, fastsatt ved kommisjonsbeslutning 

2010/728/EU(2), omfattet årene 2009, 2010 og 2011. 

3) Ettersom spørreskjemaet som er utarbeidet ved 

kommisjonsbeslutning 2010/728/EU, skal brukes til 

rapportering til 31. desember 2011, bør det opprettes et 

nytt spørreskjema for neste treårige 

rapporteringsperiode, idet det tas hensyn til erfaringen 

fra gjennomføringen av direktiv 2008/1/EF og bruken 

av tidligere spørreskjemaer. Ettersom direktiv 

2008/1/EF skal oppheves med virkning fra 7. januar 

2014 og erstattes med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2010/75/EU av 24. november 2010 om 

industriutslipp (integrert forebygging og begrensning av 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 247, 24.9.2011, s. 47, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 183/2012 av  

28. september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 70 

av 13.12.2012, s. 45. 

(1) EUT L 24 av 29.1.2008, s. 8. 

(2) EUT L 313 av 30.11.2010, s. 13. 

forurensning)(3), bør det nye spørreskjemaet omfatte 

bare to år, 2012 og 2013. Av klarhetshensyn bør 

beslutning 2010/728/EU erstattes. 

4) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 6 i 

rådsdirektiv 91/692/EØF(4) — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

1. Medlemsstatene skal bruke spørreskjemaet fastsatt i 

vedlegget for å rapportere om gjennomføringen av direktiv 

2008/1/EF. 

2. Rapportene som skal framlegges, skal omfatte perioden 

fra 1. januar 2012 til 31. desember 2013. 

Artikkel 2 

Beslutning 2010/728/EU oppheves fra 1. januar 2013. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 21. september  2011. 

For Kommisjonen 

Janez POTOČNIK 

Medlem av Kommisjonen 

  

(3) EUT L 334 av 17.12.2010, s. 17. 

(4) EFT L 377 av 31.12.1991, s. 48. 

2017/EØS/26/54 

 _____  
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VEDLEGG 

DEL 1 

Spørreskjema om gjennomføringen av direktiv 2008/1/EF om integrert forebygging og begrensning av 

forurensning (IPPC) 

Generelle merknader: 

Dette spørreskjemaet, som er det femte i tilknytning til direktiv 2008/1/EF, omfatter årene 2012-2013. På bakgrunn av 

de erfaringene som er gjort ved gjennomføringen av direktiv 2008/1/EF, og de opplysningene som allerede er innhentet 

ved hjelp av de tidligere spørreskjemaene, omfatter dette spørreskjemaet hovedsakelig de endringene som er innført, og 

de framskrittene som medlemsstatene har gjort i forbindelse med gjennomføringen av direktiv 2008/1/EF. Ettersom 

direktiv 2008/1/EF skal oppheves med virkning fra 7. januar 2014 og erstattes med direktiv 2010/75/EU om 

industriutslipp, er rapporteringsperioden begrenset til to år i stedet for tre år. For å sikre sammenheng og muliggjøre 

direkte sammenligning med tidligere svar har dette spørreskjemaet beholdt mange aspekter fra beslutning 

2010/728/EU. I tilfeller der spørsmålene svarer til spørsmålene i de tidligere spørreskjemaene, kan det vises til de 

tidligere svarene dersom situasjonen er uendret. Dersom situasjonen har endret seg, skal dette beskrives i et nytt svar. 

Når det skal gis svar på særskilte spørsmål om generelle, bindende bestemmelser eller offisielle retningslinjer fra 

administrasjonsorganer, bør det i svaret kort informeres om type bestemmelse eller retningslinje og om eventuelle 

lenker til nettsteder, eller om andre muligheter for å finne dem. 

1. Generell beskrivelse 

 Har medlemsstatene hatt problemer med å gjennomføre direktiv 2008/1/EF på grunn av personalressursene 

(tilgang, kapasitet)? Dersom dette er tilfelle, gi en beskrivelse av problemene samt eventuelle tiltak for å løse 

dem med tanke på overgangen til direktiv 2010/75/EU. 

2. Antall anlegg og tillatelser (artikkel 2 nr. 3 og 4 og artikkel 4) 

2.1.  Gi opplysninger om antall anlegg som definert i direktiv 2008/1/EF og om tillatelser etter virksomhetstype ved 

slutten av rapporteringsperioden, med henvisning til skjemaet og merknadene i del 2. 

2.2.  Angivelse av IPPC-anlegg. Legg eventuelt ved en lenke til offentlig tilgjengelige ajourførte opplysninger om 

navn, sted og hovedvirksomhet (vedlegg I) for IPPC-anleggene i din medlemsstat. Dersom slike opplysninger 

ikke er offentlig tilgjengelige, framlegges en liste over alle enkelte anlegg som er i drift ved utgangen av 

rapporteringsperioden (navn, sted og viktigste IPPC-virksomhet). Dersom en slik liste ikke finnes, forklar 

hvorfor. 

3. Søknader om tillatelse (artikkel 6) 

 Beskriv eventuelle generelle, bindende bestemmelser, retningslinjer eller søknadsskjemaer som er blitt utarbeidet 

for å sikre at søknadene inneholder alle opplysninger som kreves i henhold til artikkel 6, både generelt og når det 

gjelder særlige forhold (f.eks. metoder for vurdering av betydelige utslipp fra anlegg). 

4. Samordning av framgangsmåten og vilkårene for tillatelse (artikkel 7 og 8) 

4.1.  Beskriv eventuelle organisatoriske endringer i framgangsmåten for tillatelse siden forrige rapporteringsperiode, 

særlig med hensyn til myndighetsnivå og kompetansefordeling. 

4.2.  Er det noen særlige problemer med å sikre at framgangsmåten og vilkårene for tillatelse samordnes fullstendig, 

særlig når flere vedkommende myndigheter medvirker, i samsvar med artikkel 7? Beskriv eventuell lovgivning 

og eventuelle retningslinjer som er vedtatt om dette spørsmålet. 

4.3.  Hvilke lovbestemmelser, framgangsmåter eller retningslinjer benyttes for å sikre at vedkommende myndigheter 

avslår å gi en tillatelse når et anlegg ikke oppfyller kravene i direktiv 2008/1/EF? Oppgi om mulig hvor ofte og 

under hvilke omstendigheter søknader er blitt avslått. 

5. Vilkårene for tillatelsers berettigelse og egnethet (artikkel 3 nr. 1 bokstav d) og f), artikkel 9 og artikkel 17 

nr. 1 og 2) 

5.1.  Beskriv eventuelle generelle, bindende bestemmelser eller særskilte retningslinjer for vedkommende 

myndigheter som er vedtatt om følgende spørsmål: 

1.  Framgangsmåtene og kriteriene for fastsettelse av utslippsgrenseverdier og andre vilkår for tillatelse. 

2.  De generelle prinsippene for fastsettelse av beste tilgjengelige teknikker.  
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3.  Gjennomføringen av artikkel 9 nr. 4. 

5.2.  Spørsmål i tilknytning til BAT-referansedokumenter (BREF) utarbeidet i henhold til artikkel 17 nr. 2 i direktiv 

2008/1/EF: 

1.  Hvordan er det generelt tatt hensyn til opplysningene som offentliggjøres av Kommisjonen i henhold til 

artikkel 17 nr. 2, i alminnelighet eller i bestemte tilfeller, ved fastsettelse av hva som er de beste tilgjengelige 

teknikkene? 

2.  Hvordan benyttes BREF-dokumentene konkret for å fastsette vilkår for tillatelse? 

5.3.  Andre spørsmål tilknytning til vilkårene for tillatelse: 

a)  Er det tatt hensyn til miljøstyringsordninger ved fastsettelse av vilkår for tillatelse? Dersom svaret er ja, 

hvordan? 

b)  Hvilke typer vilkår for tillatelse eller andre tiltak er vanligvis blitt benyttet for å etterkomme artikkel 3 nr. 1 

bokstav f) (rehabilitering av området ved endelig opphør av virksomheten), og hvordan er de blitt 

gjennomført i praksis? 

c)  Hvilke typer vilkår for tillatelse er vanligvis blitt fastsatt i forbindelse med energieffektivitet (artikkel 3 nr. 1 

bokstav d))? 

d)  På hvilken måte er eventuelt muligheten som er fastsatt i artikkel 9 nr. 3, til ikke å innføre krav til 

energieffektivitet, blitt utnyttet? 

6. Miljøkvalitetsstandarder (artikkel 10) 

 Har det oppstått tilfeller der artikkel 10 får anvendelse og bruken av de beste tilgjengelige teknikkene ikke er 

tilstrekkelig for å overholde en miljøkvalitetsstandard (som definert i artikkel 2 nr. 7)? Dersom svaret er ja, gi 

eksempler på slike tilfeller og tilleggstiltakene som er truffet. 

7. Endringer av anlegg (artikkel 12 og artikkel 2 nr. 10) 

 Hvordan fastslår vedkommende myndighet i praksis i henhold til artikkel 12 om en «driftsendring» kan få følger 

for miljøet (artikkel 2 nr. 10), og/eller at en slik endring er en «vesentlig endring» som kan ha betydelig 

skadevirkning på mennesker eller miljø (artikkel 2 nr. 11)? Vis til relevante lovbestemmelser, retningslinjer eller 

framgangsmåter. 

8. Revurdering og ajourføring av vilkårene for tillatelse (artikkel 13) 

8.1.  Er revurderingens hyppighet og en eventuell ajourføring av vilkårene for tillatelse (artikkel 13) nedfelt i nasjonal 

eller regional lovgivning, eller blir dette fastsatt på annen måte, f.eks. ved hjelp av tidsfrister i tillatelsene? I så 

fall, på hvilke andre måter? Vis til relevant lovgivning, retningslinjer eller framgangsmåter. 

8.2.  Med hvilken representativ hyppighet revurderes vilkårene for tillatelse? Gi eventuelt ekstra opplysninger dersom 

det er forskjeller mellom de enkelte anleggene eller sektorene. 

8.3.  Hva består framgangsmåten av med hensyn til revurdering og ajourføring av vilkårene for tillatelse? Hvordan 

gjennomføres bestemmelsen om revurdering av vilkårene for tillatelse ved vesentlige endringer av de beste 

tilgjengelige teknikkene? Vis til relevant lovgivning, retningslinjer eller framgangsmåter. 

9. Overholdelse av vilkårene for tillatelse (artikkel 14) 

9.1.  Hvordan oppfylles i praksis kravet i artikkel 14 om at de driftsansvarlige regelmessig skal underrette 

myndighetene om resultatene av utslippsmålinger? Vis til eventuelle særlige bestemmelser, framgangsmåter eller 

retningslinjer for vedkommende myndigheter på dette området. 

9.2.  Framlegger alle driftsansvarlige periodiske overvåkingsrapporter? Gi opplysninger om den representative 

hyppigheten for framleggingen av slike opplysninger. Gi eventuelt ekstra opplysninger dersom det er forskjeller 

mellom de enkelte sektorene. 

9.3.  I den grad det finnes opplysninger som ikke er framlagt i tilknytning til rapporteringen, i henhold til 

europaparlaments- og rådsrekommandasjon 2001/331/EF av 4. april 2001 om fastsettelse av minstekrav til 

miljøkontroller i medlemsstatene(1), gi tilgjengelige opplysninger om følgende spørsmål for de anleggene som 

omfattes av direktiv 2008/1/EF: 

1.  de viktigste delene som en miljøinspeksjon foretatt av vedkommende myndigheter kan bestå av, 

2.  samlet antall besøk på stedet foretatt av vedkommende myndigheter i løpet av rapporteringsperioden,  

  

(1) EFT L 118 av 27.4.2001, s. 41. 
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3.  samlet antall anlegg der slike besøk på stedet ble foretatt i løpet av rapporteringsperioden, 

4.  samlet antall besøk på stedet som omfattet utslippsmålinger og/eller prøvetaking av avfall foretatt av eller på 

vegne av vedkommende myndigheter i løpet av rapporteringsperioden, 

5.  typer tiltak (f.eks. sanksjoner eller andre tiltak) som iverksettes som følge av ulykker, uhell og manglende 

overholdelse av vilkårene i tillatelsen i løpet av rapporteringsperioden. 

10. Samarbeid over landegrensene (artikkel 18) 

Har det i rapporteringsperioden vært eksempler på anvendelse av bestemmelsene i artikkel 18 om 

informasjonsutveksling og samarbeid over landegrensene? Gi eksempler som illustrerer framgangsmåtene som 

vanligvis brukes. 

11. Generelle merknader 

11.1.  Er det noen særlige spørsmål knyttet til gjennomføringen som er problematiske i din medlemsstat? Gi eventuelt 

nærmere opplysninger. 

11.2. Er det noen særlige opplysninger knyttet til gjennomføringen av direktiv 2010/75/EU i din medlemsstat som er 

relevant for tolkningen av opplysningene gitt i dette spørreskjemaet? Gi eventuelt nærmere opplysninger. 

DEL 2 

Skjema for svar på spørsmål 2.1 

ANLEGGSTYPE A. ANLEGG 
B. VESENTLIGE 

ENDRINGER 

C. REVURDERING OG 

AJOURFØRING AV TILLATELSEN 

Kode 

Anleggets hovedvirksomhet i 

henhold til vedlegg I til direktiv 

2008/1/EF 

1. Antall anlegg 

2. Antall anlegg som 

omfattes av en 

tillatelse og drives 

i fullt samsvar med 

direktiv 2008/1/EF 

3. Antall vesentlige 

endringer som er gjort i 

løpet av rapporterings-

perioden uten en 

tillatelse i samsvar med  

artikkel 12 nr. 2 i 

direktiv 2008/1/EF 

4. Antall anlegg som 

IPPC-tillatelsen er 

blitt revurdert for i 

løpet av 

rapporterings-

perioden i samsvar 

med artikkel 13 i 

direktiv 2008/1/EF 

5. Antall anlegg som 

IPPC-tillatelsen er 

blitt ajourført for i 

løpet av 

rapporterings-

perioden i samsvar 

med artikkel 13 i 

direktiv 2008/1/EF 

1. Energi      

1.1. Forbrenning      

1.2. Mineralolje- og gassraffinering      

1.3. Koksverk      

1.4. Omdanning av kull til gass- og 

væskeformige produkter 

     

2. Metaller      

2.1. Røsting og sintring av malm      

2.2. Produksjon av råjern eller stål      

2.3 a) Varmvalsing      

2.3 b) Smiing      

2.3 c) Påføring av lag av smeltet metall      

2.4. Støperier      

2.5 a) Produksjon av ikke-jernholdige 

råmetaller 

     

2.5 b) Smelting av ikke-jernholdige 

metaller 

     

2.6. Overflatebehandling av metaller 

og plast 
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Kode 
Anleggets hovedvirksomhet i henhold 

til vedlegg I til direktiv 2008/1/EF 
1. Antall anlegg 

2. Antall anlegg som 

omfattes av en 

tillatelse og drives 

i fullt samsvar med 

direktiv 2008/1/EF 

3. Antall vesentlige 

endringer som er gjort i 

løpet av rapporterings-

perioden uten en 

tillatelse i samsvar med  

artikkel 12 nr. 2 i 

direktiv 2008/1/EF 

4. Antall anlegg som 

IPPC-tillatelsen er 

blitt revurdert for i 

løpet av 

rapporterings-

perioden i samsvar 

med artikkel 13 i 

direktiv 2008/1/EF 

5. Antall anlegg som 

IPPC-tillatelsen er 

blitt ajourført for i 

løpet av 

rapporterings-

perioden i samsvar 

med artikkel 13 i 

direktiv 2008/1/EF 

3. Mineraler      

3.1. Produksjon av sement eller kalk      

3.2. Produksjon av asbest      

3.3. Framstilling av glass      

3.4. Smelting av mineraler      

3.5. Framstilling av keramikk      

4. Kjemikalier      

4.1. Produksjon av organiske 

kjemikalier 

     

4.2. Produksjon av uorganiske 

kjemikalier 

     

4.3. Produksjon av gjødsel      

4.4. Produksjon av plantevern-

midler/biocider 

     

4.5. Produksjon av legemidler      

4.6. Produksjon av sprengstoff      

5. Avfall      

5.1. Sluttbehandling eller gjenvinning 

av farlig avfall 

     

5.2. Forbrenning av kommunalt 

avfall 

     

5.3. Sluttbehandling av ufarlig avfall      

5.4. Fyllplasser      

6. Annet      

6.1 a) Produksjon av papirmasse      

6.1 b) Produksjon av papir og papp      

6.2. Forbehandling eller farging av 

fibrer eller tekstiler 

     

6.3. Garving av huder og skinn      

6.4 a) Slakterier      



27.4.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 26/735 

 

Kode 
Anleggets hovedvirksomhet i henhold 

til vedlegg I til direktiv 2008/1/EF 
1. Antall anlegg 

2. Antall anlegg som 

omfattes av en 

tillatelse og drives 

i fullt samsvar med 

direktiv 2008/1/EF 

3. Antall vesentlige 

endringer som er gjort i 

løpet av rapporterings-

perioden uten en 

tillatelse i samsvar med  

artikkel 12 nr. 2 i 

direktiv 2008/1/EF 

4. Antall anlegg som 

IPPC-tillatelsen er 

blitt revurdert for i 

løpet av 

rapporterings-

perioden i samsvar 

med artikkel 13 i 

direktiv 2008/1/EF 

5. Antall anlegg som 

IPPC-tillatelsen er 

blitt ajourført for i 

løpet av 

rapporterings-

perioden i samsvar 

med artikkel 13 i 

direktiv 2008/1/EF 

6.4 b) Behandling og bearbeiding av 

næringsmidler 

     

6.4 c) Behandling og bearbeiding av 

melk 

     

6.5. Destruksjon eller gjenvinning av 

skrotter 

     

6.6 a) Intensiv fjørfeavl      

6.6 b) Intensiv svineavl      

6.6 c) Intensiv purkeavl      

6.7. Overflatebehandling ved bruk av 

organiske løsemidler 

     

6.8. Produksjon av karbon eller 

elektrografitt 

     

6.9. Fangst av CO2-strømmer 

(europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/31/EF(1)) 

     

Samlet       

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 114. 

Merknader til skjemaet: 

Innsamlingen av opplysninger i dette skjemaet vil bygge på «antall anlegg» og «antall vesentlige endringer» i samsvar 

med definisjonene av «anlegg» fastsatt i artikkel 2 nr. 3 og «vesentlig endring» fastsatt i artikkel 2 nr. 11 i direktiv 

2008/1/EF. 

«Anleggstype» viser til anleggets hovedvirksomhet. Anleggene bør bare rapporteres under én enkelt  virksomhet, også 

i tilfeller der det drives flere  IPPC-virksomheter i anlegget. 

Ytterligere veiledning og forklaring i tilknytning til opplysningene som ønskes i tabellen, gis i merknadene nedenfor. 

Medlemsstatene anmodes om å fylle ut tabellen så langt det er mulig. 

A. «ANTALL ANLEGG» ved slutten av rapporteringsperioden (31. desember 2013). 

1. Antall anlegg: samlet antall IPPC-anlegg (både eksisterende og nye) i drift i medlemsstatene ved utgangen av 

rapporteringsperioden, uavhengig av status for tillatelsene. 

2.  Antall anlegg som omfattes av en tillatelse, og er i fullt samsvar med direktiv 2008/1/EF: samlet antall IPPC-

anlegg som omfattes av en eller flere tillatelser gitt i samsvar med direktiv 2008/1/EF (herunder tillatelser før 

IPPC som er blitt revurdert/ajourført), uavhengig av når tillatelsen(e) er utstedt og av hvorvidt tillatelsen er blitt 

revurdert, ajourført eller endret/fornyet, uansett grunn. 

Ved telling av antall anlegg som skal rapporteres, skal medlemsstatene ta hensyn til den statusen som tillatelsen(e) 

for hvert enkelt anlegg har ved utgangen av rapporteringsperioden. Vær oppmerksom på at tallene viser til anlegg, 

ikke til tillatelsene (ettersom ett anlegg kan omfattes av flere tillatelser og omvendt).  
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Konsekvensregel: samlet antall IPPC-anlegg (1) minus samlet antall anlegg som omfattes av en tillatelse som 

er i fullt samsvar med direktiv 2008/1/EF (2), skal tilsvare antallet anlegg som uansett årsak 

ikke omfattes av en IPPC-tillatelse som er i fullt samsvar (framgangsmåten er ikke avsluttet, 

alle former for virksomhet er ikke omfattet osv.). Dersom dette tallet ikke er null, kan det 

tyde på at det kan foreligge en mulig overtredelse av direktiv 2008/1/EF. 

B. «VESENTLIGE ENDRINGER» i løpet av rapporteringsperioden (1. januar 2012 – 31. desember 2013). 

3.  Antall vesentlige endringer som er gjort i løpet av rapporteringsperioden uten en tillatelse i henhold til artikkel 

12 nr. 2 i direktiv 2008/1/EF: antall vesentlige endringer som vedkommende myndigheter kjenner til, og som i 

praksis ble gjennomført av de driftsansvarlige uten en tillatelse som kreves i henhold til artikkel 12 nr. 2. 

 Dersom dette tallet ikke er null, kan det tyde på at det kan foreligge en mulig overtredelse av IPPC-bestemmelsene. 

C. «REVURDERING OG AJOURFØRING AV TILLATELSEN» i løpet av rapporteringsperioden (1. januar 2012 – 

31. desember 2013). 

4.  Antall IPPC-anlegg som IPPC-tillatelsen er blitt revurdert for i løpet av rapporteringsperioden i samsvar med 

artikkel 13 i direktiv 2008/1/EF: samlet antall anlegg som omfattes av en eller flere tillatelser som er blitt 

revurdert i samsvar med artikkel 13. 

5.  Antall anlegg som IPPC-tillatelsen er blitt ajourført for i løpet av rapporteringsperioden i samsvar med 

artikkel 13 i direktiv 2008/1/EF: samlet antall anlegg som omfattes av en eller flere tillatelser som er blitt 

ajourført i samsvar med artikkel 13. 

 ____________  
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KOMMISJONSAVGJERD 

av 14. november 2011 

om endring av vedtak 2006/799/EF, 2007/64/EF, 2007/506/EF, 2007/742/EF, 2009/543/EF og 

2009/544/EF med sikte på lenging av det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av  

EU-miljømerket til visse produkt, skal gjelde for 

[meld under nummeret K(2011) 8041] 

(2011/740/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 

unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

66/2010 av 25. november 2009 om EU-miljømerket(1), særleg 

artikkel 8 nr. 3 bokstav c), 

etter samråd med Utvalet for miljømerking i Den europeiske 

unionen og  

ut frå desse synsmåtane: 

1) Kommisjonsvedtak 2006/799/EF av 3. november 2006 

om fastsetjing av reviderte miljøkriterium og dei 

tilhøyrande krava til vurdering og kontroll med omsyn 

til tildeling av fellesskapsmiljømerket til jordbetrings-

middel(2) går ut 31. desember 2011. 

2) Kommisjonsvedtak 2007/64/EF av 15. desember 2006 

om fastsetjing av reviderte miljøkriterium og dei 

tilhøyrande krava til vurdering og kontroll med omsyn 

til tildeling av fellesskapsmiljømerket til dyrkings-

medium(3) går ut 31. desember 2011. 

3) Kommisjonsvedtak 2007/506/EF av 21. juni 2007 om 

fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av fellesskaps-

miljømerket til såpe, sjampo og hårbalsam(4) går ut  

31. desember 2011. 

4) Kommisjonsvedtak 2007/742/EF av 9. november 2007 

om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 297, 16.11.2011, s. 64, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 184/2012 av 28. 

september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), 

se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 70 av 

13.12.2012, s. 46. 

(1) TEU L 27 av 30.1.2010, s. 1. 

(2) TEU L 325 av 24.11.2006, s. 28. 

(3) TEU L 32 av 6.2.2007, s. 137. 

(4) TEU L 186 av 18.7.2007, s. 36. 

fellesskapsmiljømerket til elektriske, gassdrivne eller 

gassabsorpsjonsdrivne varmepumper(5) går ut 

31. desember 2011. 

5) Kommisjonsvedtak 2009/543/EF av 13. august 2008 om 

fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av felles-

skapsmiljømerket til utendørs maling og lakk(6) går ut 

18. august 2012. 

6) Kommisjonsvedtak 2009/544/EF av 13. august 2008 om 

fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av felles-

skapsmiljømerket til innendørs maling og lakk(7) går ut 

18. august 2012. 

7) I medhald av forordning (EF) nr. 66/2010 er det i god 

tid vorte gjennomført ein revisjon av miljøkriteria og av 

dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll som vart 

innførte ved dei nemnde vedtaka. 

8) Ettersom revisjonen av desse vedtaka er på ulike 

stadium, bør det tidsrommet som miljøkriteria og dei 

tilhøyrande krava til vurdering og kontroll skal gjelde 

for, lengjast. Det tidsrommet som miljøkriteria og dei 

tilhøyrande krava til vurdering og kontroll som er 

fastsette i vedtak 2006/799/EF og 2007/64/EF, skal 

gjelde for, bør lengjast til 31. desember 2013. Det 

tidsrommet som miljøkriteria og dei tilhøyrande krava 

til vurdering og kontroll som er fastsette i vedtak 

2007/506/EF, skal gjelde for, bør lengjast til 31. mars 

2013. Det tidsrommet som miljøkriteria og dei 

tilhøyrande krava til vurdering og kontroll som er 

fastsette i vedtak 2007/742/EF, skal gjelde for, bør 

lengjast til 31. mars 2013, og det tidsrommet som 

miljøkriteria og dei tilhøyrande krava til vurdering og 

kontroll som er fastsette i vedtak 2009/543/EF og 

2009/544/EF skal gjelde for, bør lengjast til 30. juni 

2013.  

  

(5) TEU L 301 av 20.11.2007, s. 14. 

(6) TEU L 181 av 14.7.2009, s. 27. 

(7) TEU L 181 av 14.7.2009, s. 39. 

2017/EØS/26/55 
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9) Vedtak 2006/799/EF, 2007/64/EF, 2007/506/EF, 

2007/742/EF, 2009/543/EF og 2009/544/EF bør difor 

endrast. 

10) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i 

samsvar med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i 

medhald av artikkel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010 —

  

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

I vedtak 2006/799/EF skal artikkel 6 lyde: 

«Artikkel 6 

Miljøkriteria for produktgruppa «jordbetringsmiddel» og 

dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll skal gjelde 

fram til 31. desember 2013.» 

Artikkel 2 

I vedtak 2007/64/EF skal artikkel 5 lyde: 

«Artikkel 5 

Miljøkriteria for produktgruppa «dyrkingsmedium» og dei 

tilhøyrande krava til vurdering og kontroll skal gjelde fram 

til 31. desember 2013.» 

Artikkel 3 

I vedtak 2007/506/EF skal artikkel 4 lyde: 

«Artikkel 4 

Miljøkriteriene for produktgruppen «såpe, sjampo og 

hårbalsam» og de tilhørende kravene til vurdering og 

kontroll skal gjelde til 31. mars 2013.» 

Artikkel 4 

I vedtak 2007/742/EF skal artikkel 4 lyde: 

«Artikkel 4 

Miljøkriteria for produktgruppa «elektriske, gassdrivne eller 

gassabsorpsjonsdrivne varmepumper» og dei tilhøyrande 

krava til vurdering og kontroll skal gjelde fram til 31. mars 

2013.» 

Artikkel 5 

I vedtak 2009/543/EF skal artikkel 3 lyde: 

«Artikkel 3 

Miljøkriteriene for produktgruppen «utendørs maling og 

lakk» og de tilhørende kravene til vurdering og kontroll 

skal gjelde fram til 30. juni 2013.» 

Artikkel 6 

I vedtak 2009/544/EF skal artikkel 3 lyde: 

«Artikkel 3 

Miljøkriteriene for produktgruppen «innendørs maling og 

lakk» og de tilhørende kravene til vurdering og kontroll 

skal gjelde fram til 30. juni 2013.» 

Artikkel 7 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel, 14. november 2011. 

 For Kommisjonen 

 Janez POTOČNIK 

 Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 606/2010 

av 9. juli 2010 

om godkjenning av et forenklet verktøy utviklet av Den europeiske organisasjon for flysikring 

(Eurocontrol) for å beregne drivstofforbruket hos visse luftfartøyoperatører med små utslipp(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning 

for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet og 

om endring av rådsdirektiv 96/61/EF(1), særlig artikkel 14 nr. 1, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  En forutsetning for at ordningen for handel med 

utslippskvoter for klimagasser opprettet ved direktiv 

2003/87/EF skal fungere, er at utslippene av 

klimagasser overvåkes og rapporteres på en fullstendig, 

konsekvent, åpen og nøyaktig måte, i henhold til 

retningslinjene fastsatt i kommisjonsvedtak 

2007/589/EF av 18. juli 2007 om fastsettelse av 

retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp 

av klimagasser i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2003/87/EF(2). 

2)  I henhold til artikkel 14 nr. 3 i direktiv 2003/87/EF skal 

luftfartøyoperatørene fra 1. januar 2010 overvåke og for 

hvert kalenderår rapportere karbondioksidutslippene fra 

de flygingene de gjennomfører, i samsvar med 

retningslinjene fastsatt i vedtak 2007/589/EF. 

3)  Hver luftfartøyoperatør skal utarbeide og framlegge for 

sin administrerende medlemsstat en overvåkingsplan 

over de tiltakene luftfartøyoperatøren har til hensikt å 

gjennomføre med sikte på overvåking og rapportering 

av sine utslipp, og vedkommende myndigheter i den 

administrerende medlemsstaten skal godkjenne slike 

overvåkingsplaner i samsvar med retningslinjene fastsatt 

i vedtak 2007/589/EF. 

4)  I del 4 i vedlegg XIV til vedtak 2007/589/EF minskes 

den administrative byrden for visse luftfartøyoperatører 

som gjennomfører et begrenset antall flyginger per år 

eller har små karbondioksidutslipp, ved at det fastsettes 

en forenklet framgangsmåte for å anslå 

drivstofforbruket til de luftfartøyene de benytter, ved 

hjelp av verktøy nnført av Den europeiske organisasjon 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 175, 10.7.2010, s. 25, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 185/2012 av  

28. september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 70 

av 13.12.2012, s. 47. 

(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32. 

(2) EUT L 229 av 31.8.2007, s. 1. 

for flysikring (Eurocontrol) eller andre relevante 

organisasjoner som kan behandle all relevant 

lufttrafikkinformasjon, for eksempel den 

trafikkinformasjonen som vil bli tilgjengelig for 

Eurocontrol dersom Kommisjonen godkjenner disse 

verktøyene. 

5)  Eurocontrol har innført og dokumentert et forenklet 

verktøy for å anslå drivstofforbruk og karbon-

dioksidutslipp på bestemte flyginger mellom flyplasser. 

Dette verktøyet benytter hver enkelt flygings faktiske 

rutelengde basert på den mest fullstendige 

lufttrafikkinformasjonen og driftsmessige flyge-

informasjonen som finnes i dag, og omfatter 

drivstofforbruket under alle deler av en bestemt flyging, 

herunder på oppstillingsplass før avgang, under taksing, 

landing, start og underveisflyging samt i forbindelse 

med lufttrafikkstyring. Verktøyet benytter statistisk 

pålitelige drivstofforbrukskoeffisienter for de viktigste 

luftfartøytypene og en mer generisk metode for øvrige 

luftfartøytyper, der drivstofforbrukskoeffisienter 

bestemmes ut fra luftfartøyets høyeste masse ved 

avgang som gir akseptable usikkerhetsnivåer. 

6)  Verktøyet oppfyller kravene i retningslinjene fastsatt i 

vedtak 2007/589/EF når det gjelder metoden basert på 

enkeltflyginger, faktisk rutelengde og statistisk 

pålitelige drivstofforbrukskoeffisienter. Dette verktøyet 

bør derfor godkjennes og stilles til rådighet for de 

berørte luftfartøyoperatørene slik at de kan oppfylle sine 

overvåkings- og rapporteringsforpliktelser på en 

administrativt mindre byrdefull måte. 

7)  En luftfartøyoperatør kan av årsaker som ligger utenfor 

luftfartøyoperatørens kontroll, være ute av stand til å 

overvåke det faktiske drivstofforbruket for en bestemt 

flyging. I slike tilfeller, og dersom det ikke finnes andre 

måter å bestemme det faktiske drivstofforbruket på, bør 

verktøyet for å anslå drivstofforbruk som benyttes av 

luftfartøyoperatører med små utslipp, også være 

tilgjengelig for andre luftfartøyoperatører slik at de kan 

anslå drivstofforbruket for bestemte flyginger når det 

ikke finnes data om det faktiske forbruket. 

8)  I henhold til del 6 i vedlegg XIV til vedtak 2007/589/EF 

skal luftfartøyoperatører som bruker et verktøy for å 

anslå drivstofforbruk, dokumentere i overvåkingsplanen 

at vilkårene for luftfartøyoperatører med små utslipp er 

oppfylt, og framlegge en bekreftelse på og en 

beskrivelse av verktøyet som benyttes.  

2017/EØS/26/56 
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9)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for klimaendringer — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Det verktøyet for å anslå drivstofforbruk som Den europeiske 

organisasjon for flysikring (Eurocontrol) har utviklet og stiller 

til rådighet for bruk(1), godkjennes for å brukes av 

1.  luftfartøyoperatører med små utslipp, for det formål å 

oppfylle overvåkings- og rapporteringsforpliktelsene som er 

pålagt dem i henhold til artikkel 14 nr. 3 i direktiv 

2003/87/EF og del 4 i vedlegg XIV til vedtak 2007/589/EF, 

2.  alle luftfartøyoperatører, i samsvar med del 5 i vedlegg XIV 

til vedtak 2007/589/EF, for å anslå drivstofforbruket for 

bestemte flyginger som omfattes av vedlegg I til direktiv 

2003/87/EF, når luftfartøyoperatøren som følge av 

omstendigheter utenfor luftfartøyoperatørens kontroll, 

mangler data som er nødvendige for å overvåke utslippene 

av karbondioksid, og utslippene ikke kan bestemmes ved 

hjelp av en alternativ metode definert i operatørens 

overvåkingsplan. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 9. juli 2010. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  

 ______________________  

(1) www.eurocontrol.int/ets/small_emitters 
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KOMMISJONSBESLUTNING 

av 10. februar 2011 

om innføring av et spørreskjema som skal brukes i den første rapporten om gjennomføring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/31/EF om geologisk lagring av karbondioksid 

[meddelt under nummer K(2011) 657] 

(2011/92/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/31/EF av 23. april 2009 om geologisk lagring av 

karbondioksid og om endring av rådsdirektiv 85/337/EØF, 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF, 2001/80/EF, 

2004/35/EF, 2006/12/EF og 2008/1/EF samt europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006(1), særlig artikkel 27 

nr. 1, 

under henvisning til rådsdirektiv 91/692/EØF av 23. desember 

1991 om standardisering og rasjonalisering med hensyn til 

rapporter om gjennomføring av enkelte miljødirektiver(2), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 27 nr. 1 i direktiv 2009/31/EF skal 

medlemsstatene hvert tredje år framlegge for 

Kommisjonen en rapport om gjennomføringen av 

direktiv 2009/31/EF, herunder registeret nevnt i 

artikkel 25 nr. 1 bokstav b) i direktiv 2009/31/EF. 

2) I henhold til artikkel 27 nr. 1 i direktiv 2009/31/EF skal 

rapporten utarbeides på grunnlag av et spørreskjema 

eller en mal utarbeidet av Kommisjonen etter 

framgangsmåten nevnt i artikkel 6 i 

direktiv 91/692/EØF. Et spørreskjema med spørsmål om 

alle relevante deler av direktiv 2009/31/EF synes å være 

best egnet til å sikre at de opplysningene som 

medlemsstatene gir, er fullstendige og sammenlignbare. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 37, 11.2.2011, s. 19, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 186/2012 av  

28. september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 70 

av 13.12.2012, s. 48. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 114. 

(2) EFT L 377 av 31.12.1991, s. 48. 

3) Den første rapporten skal sendes til Kommisjonen innen 

30. juni 2011. Spørreskjemaet som er utarbeidet av 

Kommisjonen, bør sendes til medlemsstatene minst seks 

måneder før fristen for framlegging av rapporten. 

4) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for klimaendringer avgitt etter 

framgangsmåten nevnt i artikkel 6 i 

direktiv 91/692/EØF — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Medlemsstatene skal bruke spørreskjemaet fastsatt i vedlegget 

som grunnlag for den første rapporten om gjennomføringen av 

direktiv 2009/31/EF. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 10. februar 2011. 

 For Kommisjonen 

 Connie HEDEGAARD 

 Medlem av Kommisjonen 

2017/EØS/26/57 

 _____  
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VEDLEGG 

Spørreskjema om gjennomføringen av direktiv 2009/31/EF om geologisk lagring av karbondioksid 

(«direktivet») 

1. Generell beskrivelse 

1.1.  Hvilke vesentlige endringer i den nasjonale lovgivningen og tillatelsesordningen var nødvendige for å 

innarbeide direktivet i nasjonal lovgivning? Angi hvilken dato den relevante gjennomføringslovgivningen 

trådte i kraft. 

1.2.  Hvilken eller hvilke vedkommende myndigheter har ansvar for å utføre oppgavene omhandlet i direktivet 

(artikkel 23)? 

2. Samordning av framgangsmåten for å gi tillatelse 

2.1.  Hvordan sikrer nasjonal lovgivning at framgangsmåten og vilkårene for tillatelse er samordnet fullstendig når 

flere enn én vedkommende myndighet medvirker? Hvordan virker samordningen i praksis? Gi særlig nærmere 

opplysninger om samordningen mellom de vedkommende myndigheter som har ansvar for gjennomføringen 

av direktivet og europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF(1). 

3. Samarbeid over landegrensene 

3.1.  Hvilke bestemmelser er fastsatt i forbindelse med grensekryssende transport av CO2, grensekryssende 

lagringssteder eller grensekryssende lagringsområder for å sikre at direktivets krav oppfylles av 

medlemsstatene i fellesskap (artikkel 24)? 

3.2.  Er det gjort noen erfaringer i praksis med samarbeid over landegrensene? 

4. Valg av lagringssteder og undersøkelsestillatelser 

4.1.  Er det bestemt hvilke områder som kan være aktuelle for valg av lagringssteder i henhold til artikkel 4 nr. 1? 

Har medlemsstaten forbudt lagring på hele eller deler av sitt territorium, i sin eksklusive økonomiske sone 

eller på sin kontinentalsokkel i henhold til De forente nasjoners havrettskonvensjon (UNCLOS)? 

Medlemsstatene har ikke plikt til å begrunne en slik beslutning, men det vil være nyttig å få opplyst hvilke 

territorier som er berørt, og hvorfor beslutningen ble truffet. 

4.2.  Har medlemsstaten vurdert tilgjengelig lagringskapasitet på hele eller deler av sitt territorium, i sin eksklusive 

økonomiske sone eller på sin kontinentalsokkel i henhold til De forente nasjoners havrettskonvensjon 

(UNCLOS) (artikkel 4 nr. 2)? Angi i så fall hvordan vurderingen ble foretatt og resultatene av vurderingen. 

4.3.  Hvordan sikrer nasjonal lovgivning at en geologisk formasjons egnethet som lagringssted avgjøres i samsvar 

med kriteriene i vedlegg I til direktivet? 

4.4.  I hvilke tilfeller kreves det undersøkelser ved valg av lagringssted (artikkel 5 nr. 1)? 

4.5.  Hvordan sikrer nasjonal lovgivning at framgangsmåtene for tildeling av undersøkelses- og lagringstillatelser er 

åpne for alle foretak som har den nødvendige kompetansen, og at tillatelsene tildeles eller avslås på grunnlag 

av kriterier som er objektive, offentliggjort og ikke innebærer forskjellsbehandling? 

4.6.  Hvordan skal vedkommende myndighet kontrollere at det volumet som undersøkes, ligger innenfor det 

volumet som er fastsatt i undersøkelsestillatelsen (artikkel 5 nr. 3)? 

4.7.  Hvordan sikrer nasjonal lovgivning at det ikke gis tillatelse til uforenlig bruk av området så lenge 

undersøkelsestillatelsen er gyldig (artikkel 5 nr. 4)? 

5. Søknader om lagringstillatelse 

5.1.  Hvordan sikrer nasjonal lovgivning at søknadene om tillatelse inneholder alle opplysninger som kreves i 

henhold til artikkel 7? 

6. Lagringstillatelser: vilkår og innhold 

6.1.  Oppfyllelse av alle vilkår for lagringstillatelse  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning for handel med utslippskvoter 

for klimagasser i Fellesskapet og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF (EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32). 
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6.1.1.  Hvordan sikrer nasjonal lovgivning at alle kravene fastsatt i artikkel 8 er oppfylt? 

6.2.1.  Hvilke framgangsmåter anvendes for å sikre at alle søknader om tillatelse, utkast til lagringstillatelse og annet 

materiale som det skal tas hensyn til med sikte på vedtakelsen av utkast til beslutninger, gjøres tilgjengelige 

for Kommisjonen innen den fastsatte fristen (artikkel 10 nr. 1)? 

6.1.3.  Hvordan er det sikret at det tas hensyn til Kommisjonens uttalelse om utkastet til lagringstillatelse samt at den 

endelige beslutningen meddeles Kommisjonen og at eventuelle avvik fra Kommisjonens uttalelse begrunnes 

(artikkel 10 nr. 2)? 

6.2.  Fullstendig innhold i lagringstillatelsen 

6.2.1.  Hvordan sikrer nasjonal lovgivning at lagringstillatelsen inneholder alle kravene i artikkel 9? 

7. Endringer, gjennomgåelse, ajourføring og tilbakekalling av lagringstillatelser 

7.1.  Hvordan sikrer nasjonal lovgivning at lagringstillatelser gjennomgås og om nødvendig ajourføres, eller i siste 

instans tilbakekalles i henhold til artikkel 11 nr. 3? Gi særlig nærmere opplysninger om hvordan hvert av 

vilkårene omhandlet i artikkel 11 nr. 3 oppfylles. 

7.2.  Tilbakekalling av lagringstillatelse 

7.2.1.  Hvilke bestemmelser og framgangsmåter gjelder dersom en tillatelse er tilbakekalt i henhold til artikkel 11 

nr. 3 og vedkommende myndighet beslutter å utstede en ny lagringstillatelse, særlig i forbindelse med en 

midlertidig overtakelse av alle rettslige forpliktelser i henhold til artikkel 11 nr. 4? 

7.2.2.  Hvilke bestemmelser og framgangsmåter gjelder dersom en tillatelse er tilbakekalt i henhold til artikkel 11 

nr. 3 og vedkommende myndighet beslutter å stenge lagringsstedet? 

8. Kriterier og framgangsmåte for mottak av CO2--strømmer 

8.1.  Hvilke bestemmelser og framgangsmåter er fastsatt for å sikre at CO2-strømmen hovedsakelig består av 

karbondioksid, og at intet avfall eller andre stoffer tilsettes med sikte på sluttbehandling av slikt avfall eller av 

andre stoffer? Gi særlig nærmere opplysninger om hvordan vilkårene for å oppfylle kriteriene i artikkel 12 

nr. 1 fastsettes: 

— setter ikke lagringsstedets eller den relevante transportinfrastrukturens integritet i fare, 

— medfører ingen vesentlig risiko for miljøet eller menneskers helse, 

— oppfyller kravene i gjeldende unionsregelverk. 

8.2.  Hvilke bestemmelser og framgangsmåter finnes for å sikre at den driftsansvarlige mottar og injiserer CO2-

strømmer bare dersom en analyse av strømmenes sammensetning, herunder etsende stoffer, og en 

risikovurdering er foretatt, og dersom risikovurderingen har vist at forurensningsnivåene er i samsvar med 

vilkårene omhandlet i artikkel 12 nr. 1? 

9. Overvåking 

9.1.  Hvilke tiltak er truffet for at vedkommende myndighet skal kunne sørge for at den godkjente 

overvåkingsplanen oppfyller kravene fastsatt i vedlegg II og retningslinjene for overvåking og rapportering av 

utslipp av klimagasser fra fangst, transport og geologisk lagring av karbondioksid i henhold til 

direktiv 2003/87/EF(1)? 

9.2.  Hvilke bestemmelser og framgangsmåter gjelder for å sikre at den driftsansvarlige overvåker 

injiseringsanlegget, lagringsområdet (herunder CO2-spredningen når det er mulig) og eventuelt omgivelsene i 

henhold til den godkjente overvåkingsplanen? 

10. Rapportering 

10.1.  Hvilke bestemmelser og framgangsmåter gjelder for den driftsansvarliges rapportering? Gi særlig 

opplysninger om rapporteringshyppigheten og hvordan det sikres at kriteriene i artikkel 14 er oppfylt. 

  

  

(1) Tiltak som skal treffes i henhold til kommisjonsbeslutning 2010/345/EU av 8 juni 2010 om endring av vedtak 2007/589/EF med 

hensyn til tilføyelse av retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser fra fangst, transport og geologisk 

lagring av karbondioksid (EUT L 155 av 22.6.2010 s. 34). 
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11. Inspeksjoner 

11.1.  Hvilke bestemmelser og framgangsmåter gjelder for ordningen med rutinemessige og andre inspeksjoner av 

alle lagringsområder for å sikre oppfyllelse av direktivets krav og overvåke virkningene på miljøet og 

menneskers helse (artikkel 15)? Gi særlig opplysninger om hvor hyppige inspeksjonene er og hvilke vilkår 

som gjelder for andre inspeksjoner. 

11.2.  I hvilket omfang omfatter ordningene med rutinemessige og andre inspeksjoner besøk ved overflateanleggene, 

herunder injiseringsanleggene, vurdering av den driftsansvarliges framgangsmåter for injisering og overvåking 

samt kontroll av alle relevante registre som den driftsansvarlige fører (artikkel 15 nr. 2)?. 

12. Lekkasjer eller vesentlige uregelmessigheter 

12.1.  Hvilke bestemmelser og framgangsmåter gjelder for den driftsansvarliges melding til vedkommende 

myndighet, herunder vedkommende myndighet i henhold til direktiv 2003/87/EF, i tilfelle av lekkasjer eller 

vesentlige uregelmessigheter (artikkel 16 nr. 1)? 

12.2.  Hvilke bestemmelser og framgangsmåter gjelder for gjennomføring av korrigerende tiltak som den 

driftsansvarlige skal treffe, eller som vedkommende myndighet skal treffe dersom den driftsansvarlige 

unnlater å gjøre det (artikkel 16 nr. 2-5)? 

13. Forpliktelser i forbindelse med stenging og i etterdriftsfasen 

13.1.  Hvilke bestemmelser og framgangsmåter gjelder for forpliktelser i forbindelse med stenging og i 

etterdriftsfasen? 

13.2.  Hvordan sikrer nasjonal lovgivning at den driftsansvarlige fortsatt har ansvaret for overvåking, rapportering og 

alle korrigerende tiltak i forbindelse med innlevering av kvoter i tilfelle av lekkasje og for forebyggende og 

utbedrende tiltak inntil ansvaret er overført (artikkel 17 nr. 2)? 

13.3.  Hvilke bestemmelser og framgangsmåter gjelder for godkjenning av den endelige planen for etterdriftsfasen på 

grunnlag av den foreløpige planen for etterdriftsfasen før lagringsstedet stenges (artikkel 17 nr. 3)? 

14. Ansvarsoverdragelse 

14.1.  Hvilke bestemmelser og framgangsmåter gjelder for ansvarsoverdragelsen for å sikre at vilkårene i artikkel 18 

nr. 1 er oppfylt? 

14.2.  Er det i nasjonal lovgivning fastsatt en frist som skal ha utløpt før ansvaret kan overdras, som er lengre enn de 

20 årene som er fastsatt i direktivet? Hvis ja, gi nærmere opplysninger. 

14.3.  Hvilke framgangsmåter anvendes for å sikre at alle overdragelsesrapporter i henhold til artikkel 18 nr. 2, alle 

utkast til beslutninger om ansvarsoverdragelse og alt annet materiale som det skal tas hensyn til med sikte på 

vedtakelse av utkast til beslutninger, gjøres tilgjengelige for Kommisjonen innen den fastsatte fristen 

(artikkel 18 nr. 4)? 

14.4.  Hvordan er det sikret at det tas hensyn til Kommisjonens uttalelse om utkastet til beslutningen samt at den 

endelige beslutningen blir meddelt Kommisjonen og at eventuelle avvik fra Kommisjonens uttalelse 

begrunnes? 

14.5.  Hvilke tiltak er truffet for å sikre at overvåkingen etter ansvarsoverdragelsen er tilstrekkelig til at lekkasjer og 

vesentlige uregelmessigheter oppdages (artikkel 18 nr. 6)? 

15. Økonomisk sikkerhet 

15.1.  Hvordan er det i nasjonal lovgivning sikret at mulige driftsansvarlige innenfor rammen av søknaden om 

lagringstillatelse framlegger bevis på at det treffes egnede tiltak i form av økonomisk sikkerhet eller 

tilsvarende (artikkel 19)? Angi særlig hvilke tiltak som er truffet for å sikre at 

— alle forpliktelser i henhold til lagringstillatelsen kan oppfylles, 

— den økonomiske sikkerheten er gyldig og i kraft før injiseringen begynner, 

— den økonomiske sikkerheten tilpasses med jevne mellomrom, 

— det stilles et økonomisk bidrag til rådighet som nevnt i artikkel 20.  
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16. Finansiell ordning 

16.1.  Angi hvilke framgangsmåter som finnes for å sikre at den driftsansvarlige stiller et økonomisk bidrag til 

rådighet for vedkommende myndighet før ansvaret overdras i henhold til artikkel 18, og hvordan det tas 

hensyn til kriteriene nevnt i vedlegg I til direktivet og elementer knyttet til historikken når det gjelder lagring 

av CO2 (artikkel 20). 

16.2.  Er det i nasjonal lovgivning fastsatt andre forpliktelser etter ansvarsoverdragelsen enn den forventede 

overvåkingskostnaden i et tidsrom på 30 år, som skal dekkes av det økonomiske bidraget? 

17. Adgang for tredjemann 

17.1.  Hvilke tiltak er truffet for å sikre at mulige brukere får adgang til transportnett og lagringssteder på en åpen 

måte som ikke innebærer forskjellsbehandling, med sikte på geologisk lagring av CO2 som er produsert og 

fanget i samsvar med artikkel 21? 

17.2.  Hvilke framgangsmåter anvendes for å sikre at en driftsansvarlig som nekter adgang til området på grunn av 

manglende kapasitet eller manglende forbindelse, foretar de forbedringene som er nødvendige når det er 

økonomisk forsvarlig, eller når en mulig kunde er villig til å betale for dem, forutsatt at dette ikke vil ha en 

negativ innvirkning på den miljømessige sikkerheten ved transport og geologisk lagring av CO2 (artikkel 21 

nr. 4)? 

18. Tvisteløsning 

18.1.  Hvilke tvisteløsningsordninger finnes som omfatter en myndighet som er uavhengig av partene, og som har 

tilgang til alle relevante opplysninger? 

19. Registre 

19.1.  Hvilke tiltak er truffet for å opprette og føre et register over tildelte lagringstillatelser og et varig register over 

alle stengte lagringssteder og omliggende lagringsområder, herunder kart og tverrsnitt som viser deres 

utstrekning, samt tilgjengelige opplysninger som er relevante for å vurdere hvorvidt lageret vil forbli 

fullstendig og varig innesluttet? 

20. Offentlighetens tilgang til informasjon og mulighet til å delta 

20.1.  Hvordan sikrer nasjonal lovgivning at miljøinformasjon om geologisk CO2-lagring, herunder rapporter om 

resultater av inspeksjoner, er tilgjengelige for offentligheten i samsvar med relevant unionsregelverk? 

21. Sanksjoner 

21.1.  Hvilke nasjonale regler gjelder for sanksjoner ved overtredelser av nasjonale bestemmelser som er vedtatt i 

henhold til dette direktiv? Gi særlig opplysninger om hvordan det sikres at disse reglene gjennomføres og at 

sanksjonene er virkningsfulle, står i forhold til overtredelsen og virker avskrekkende. 

22. Endringer av andre rettsakter (artikkel 31-37) 

22.1.  Hvordan er det tatt hensyn til endringene av vedlegg I og II i rådsdirektiv 85/337/EØF(1) i nasjonal 

lovgivning? 

22.2.  Hvordan er det tatt hensyn til endringen av artikkel 11 nr. 3 bokstav j) i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2000/60/EF(2) i nasjonal lovgivning? 

22.3.  Hvilke tiltak er truffet for å sikre at den nye artikkel 9a i europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/80/EF(3) 

gjennomføres? 

22.3.1.  Hvordan er det sikret at driftsansvarlige for alle forbrenningsanlegg med en nominell effekt på minst 300 

megawatt, der den opprinnelige byggetillatelsen er gitt etter at dette direktiv har trådt i kraft, dvs. etter 25. juni 

2009, har vurdert om vilkårene i artikkel 9a i direktiv 2001/80/EF er oppfylt? 

22.3.2. Hvilke bestemmelser og framgangsmåter finnes for å sikre at det avsettes nok plass ved anlegget til det utstyret 

som er nødvendig for å fange og komprimere CO2, dersom vilkårene fastsatt i artikkel 9a er oppfylt? 

22.3.3.  Finnes det eksempler på at denne artikkel er blitt anvendt i praksis etter 25. juni 2009? 

  

  

(1) Rådsdirektiv 85/337/EØF av 27. juni 1985 om vurdering av visse offentlige og private prosjekters miljøvirkninger (EFT L 175 av 

5.7.1985, s. 40). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF av 23. oktober 2000 om fastsettelse av en ramme for fellesskapstiltak på området 

vannpolitikk (EFT L 327 av 22.12.2000, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/80/EF av 23. oktober 2001 om begrensning av utslipp av visse luftforurensende stoffer fra 

store forbrenningsanlegg (EFT L 309 av 27.11.2001, s. 1). 
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22.4.  Hvordan er det tatt hensyn til endringen av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/35/EF(1) i 

nasjonal lovgivning? 

22.5.  Hvordan er det tatt hensyn til endringen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/12/EF(2) i nasjonal 

lovgivning? 

22.6.  Hvordan er det tatt hensyn til endringen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006(3) i 

nasjonal lovgivning? 

22.7.  Hvordan er det tatt hensyn til endringen av vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/1/EF(4) i 

nasjonal lovgivning? 

 ____________  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/35/EF av 21. april 2004 om miljøansvar med hensyn til forebygging og utbedring av 

miljøskader (EUT L 143 av 30.4.2004, s. 56). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/12/EF av 5. april 2006 om avfall (EUT L 114 av 27.4.2006, s. 9). Direktiv 2006/12/EF 

oppheves ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF av 19. november 2008 om avfall, og opphever visse direktiver 

(EUT L 312 av 22.11.2008, s. 3) med virkning fra 12. desember 2010. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006 av 14. juni 2006 om overføring av avfall (EUT L 190 av 12.7.2006, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/1/EF av 15. januar 2008 om integrert forebygging og begrensning av forurensning (EUT 

L 24 av 29.1.2008, s. 8). 
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KOMMISJONSDIREKTIV 2011/37/EU 

av 30. mars 2011 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøyer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2000/53/EF av 18. september 2000 om kasserte kjøretøyer(1), 

særlig artikkel 4 nr. 2 bokstav b), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 2000/53/EF forbys bruk av bly, kvikksølv, 

kadmium og seksverdig krom i materialer og deler i 

kjøretøyer som bringes i omsetning etter 1. juli 2003, 

bortsett fra i tilfellene angitt i vedlegg II til nevnte 

direktiv og på de vilkår som er angitt der. I henhold til 

artikkel 4 nr. 2 bokstav b) i direktiv 2000/53/EF bør 

Kommisjonen, under hensyn til den tekniske og 

vitenskapelige utviklingen, regelmessig endre vedlegg II 

til nevnte direktiv. 

2) Vedlegg II til direktiv 2000/53/EF inneholder en liste 

over kjøretøymaterialer og -deler som er unntatt fra 

forbudet i artikkel 4 nr. 2 bokstav a) i nevnte direktiv. 

Kjøretøyer som er brakt i omsetning før utløpsdatoen 

for et gitt unntak, kan inneholde bly, kvikksølv, 

kadmium eller seksverdig krom i materialer og deler 

oppført i vedlegg II til direktiv 2000/53/EF. 

3) Visse materialer og deler som inneholder bly, 

kvikksølv, kadmium eller seksverdig krom, bør fortsatt 

unntas fra forbudet fastsatt i artikkel 4 nr. 2 bokstav a) i 

direktiv 2000/53/EF, ettersom bruken av slike stoffer i 

disse særlige materialene og delene fortsatt er teknisk 

eller vitenskapelig uunngåelig. Det er derfor 

hensiktsmessig å forlenge utløpsdatoen for disse 

unntakene til bruken av de forbudte stoffene kan 

unngås. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 85, 31.3.2011, s. 3, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 187/2012 av  

28. september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 70 

av 13.12.2012, s. 49. 

(1) EFT L 269 av 21.10.2000, s. 34. 

4) Bruk av bly i termoelektriske materialer i kjøretøyer i 

anvendelser for å redusere CO2-utslipp ved å gjenvinne 

varme fra avgasser er for øyeblikket teknisk og 

vitenskapelig uunngåelig. Disse materialene bør derfor 

midlertidig unntas fra forbudet fastsatt i artikkel 4 nr. 2 

bokstav a) i direktiv 2000/53/EF. 

5) Visse materialer og deler som inneholder bly, 

kvikksølv, kadmium eller seksverdig krom, bør fortsatt 

unntas fra forbudet fastsatt i artikkel 4 nr. 2 bokstav a) i 

direktiv 2000/53/EF uten at det fastsettes en utløpsdato 

for unntaket, ettersom bruken av slike stoffer i de 

særlige materialene og delene som er oppført i vedlegg 

II til dette direktiv, fortsatt er teknisk eller vitenskapelig 

uunngåelig. 

6) I vedlegg II til direktiv 2000/53/EF er det fastsatt at 

reservedeler som er brakt i omsetning etter 1. juli 2003 

og brukt i kjøretøyer som er brakt i omsetning før 1. juli 

2003, er unntatt fra bestemmelsene i artikkel 4 nr. 2 

bokstav a) i dette direktiv. Unntaket muliggjør 

reparasjon av kjøretøyer som er brakt i omsetning før 

forbudet fastsatt i nevnte artikkel trådte i kraft, med 

reservedeler som oppfyller de samme kvalitets- og 

sikkerhetskrav som originaldelene. 

7) Reservedeler til kjøretøyer som er brakt i omsetning 

etter 1. juli 2003, men før utløpsdatoen for et gitt unntak 

i vedlegg II til direktiv 2000/53/EF, omfattes ikke av 

unntaket. De reservedelene som brukes til disse 

kjøretøyene, bør derfor ikke inneholde tungmetaller, 

selv om de brukes for å erstatte deler som opprinnelig 

inneholdt tungmetaller. 

8) I visse tilfeller er det ikke teknisk mulig å reparere 

kjøretøyer med andre reservedeler enn de originale, 

ettersom dette ville kreve endringer i kjøretøysystemets 

dimensjoner og funksjoner. Slike reservedeler kan ikke 

monteres i kjøretøysystemer som opprinnelig var 

produsert med deler som inneholder tungmetaller, og 

disse kjøretøyene kan ikke repareres og må eventuelt 

kasseres tidligere enn normalt. Vedlegg II til direktiv 

2000/53/EF bør derfor endres for å muliggjøre 

reparasjon av slike kjøretøyer.  

2017/EØS/26/58 
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9) Direktiv 2000/53/EF bør derfor endres. 

10) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 18 nr. 1 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/12/EF av  

5. april 2006 om avfall(1) — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til direktiv 2000/53/EF erstattes med teksten i 

vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

Medlemsstatene skal innen 31. desember 2011 sette i kraft de 

lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv. 

  

(1) EUT L 114 av 27.4.2006, s. 9. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 30. mars 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 
 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG II 

Materialer og deler som er unntatt fra bestemmelsene i artikkel 4 nr. 2 bokstav a) 

Materialer og deler Omfang av og utløpsdato for unntaket 

Merkes eller gjøres 

identifiserbare i samsvar 

med artikkel 4 nr. 2 

bokstav b) iv) 

Bly som bestanddel i legeringer 

1 a)  Stål beregnet på bearbeiding og 

satsvis varmgalvaniserte ståldeler 

som inneholder opptil 0,35 

vektprosent bly. 

  

1 b)  Kontinuerlig galvanisert stålplate som 

inneholder opptil 0,35 vektprosent 

bly. 

Kjøretøyer typegodkjent før 1. januar 2016 

og reservedeler til disse kjøretøyene. 

 

2 a)  Aluminium beregnet på bearbeiding 

med et blyinnhold på opptil 2 

vektprosent. 

Som reservedeler til kjøretøyer som er 

brakt i omsetning før 1. juli 2005. 

 

2 b)  Aluminium med et blyinnhold på 

opptil 1,5 vektprosent. 

Som reservedeler til kjøretøyer som er 

brakt i omsetning før 1. juli 2008. 

 

2 c)  Aluminium med et blyinnhold på 

opptil 0,4 vektprosent. 

(2)  

3.  Kobberlegering som inneholder opptil 

4 vektprosent bly. 

(2)  

4 a)  Lagerskåler og -hylser. Som reservedeler til kjøretøyer som er 

brakt i omsetning før 1. juli 2008. 

 

4 b)  Lagerskåler og -hylser i motorer, 

overføringsinnretninger og 

kompressorer til klimaanlegg. 

1. juli 2011 og reservedeler til kjøretøyer 

som er brakt i omsetning før 1. juli 2011. 

 

Bly og blyforbindelser i deler 

5.  Batterier. (2) X 

6.  Vibrasjonsdempere. Kjøretøyer typegodkjent før 1. januar 2016 

og reservedeler til disse kjøretøyene. 

X 

7 a)  Vulkaniseringsmidler og 

stabilisatorer til elastomerer som 

brukes i bremseslanger, 

drivstoffslanger, ventilasjonsslanger, 

elastomerer-/metalldeler i karosseriet 

samt motoroppheng. 

Som reservedeler for kjøretøyer som er 

brakt i omsetning før 1. juli 2005. 

 

7 b)  Vulkaniseringsmidler og 

stabilisatorer til elastomerer som 

brukes i bremseslanger, 

drivstoffslanger, ventilasjonsslanger, 

elastomerer-/metalldeler i karosseriet 

samt motoroppheng, som inneholder 

opptil 0,5 vektprosent bly. 

Som reservedeler til kjøretøyer som er 

brakt i omsetning før 1. juli 2006. 

 

7 c)  Bindemidler til elastomerer brukt til 

kraftoverføring som inneholder opptil 

0,5 vektprosent bly. 

Som reservedeler til kjøretøyer som er 

brakt i omsetning før 1. juli 2009. 

 

8 a)  Bly i loddemateriale som brukes til å 

feste elektriske og elektroniske deler 

til elektroniske kretskort, og bly i 

belegg til avslutninger på 

komponenter med unntak av 

elektrolyttkondensatorer av 

aluminium på komponentben og 

elektroniske kretskort. 

Kjøretøyer typegodkjent før 1. januar 2016 

og reservedeler til disse kjøretøyene. 

X(1) 
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Materialer og deler Omfang av og utløpsdato for unntaket 

Merkes eller gjøres 

identifiserbare i samsvar 

med artikkel 4 nr. 2 

bokstav b) iv) 

8 b)  Bly i loddemateriale til annen 

anvendelse enn lodding på 

elektroniske kretskort eller glass 

Kjøretøyer typegodkjent før 1. januar 2011 

og reservedeler til disse kjøretøyene. 

X(1) 

8 c)  Bly i belegg til avslutninger på 

elektrolyttkondensatorer av 

aluminium. 

Kjøretøyer typegodkjent før 1. januar 2013 

og reservedeler til disse kjøretøyene. 

X(1) 

8 d)  Bly som brukes til lodding på glass i 

luftmengdemålere. 

Kjøretøyer typegodkjent før 1. januar 2015 

og reservedeler til disse kjøretøyene. 

X(1) 

8 e)  Bly i loddemateriale med høy 

smeltetemperatur (dvs. blylegeringer 

som inneholder 85 vektprosent bly 

eller mer). 

(3) X(1) 

8 f)  Bly som blir brukt i koplingssystemer 

med bøyelige stifter. 

(3) X(1) 

8 g)  Bly i loddemateriale for bruk til stabil 

elektrisk kopling mellom 

halvlederskiver og -substrat i 

integrerte kretser med Flip Chip. 

(3) X(1) 

8 h)  Bly i loddemateriale som brukes til å 

feste varmespredere til kjøleribber i 

halvlederenheter med en chipstørrelse 

på minst 1 cm2 av projeksjonsflaten 

og en nominell strømtetthet på minst 

1 A/mm2 av silisiumchipflaten. 

(3) X(1) 

8 i)  Bly i loddemateriale til elektriske 

anvendelser på glass, bortsett fra 

lodding på laminert glass. 

Kjøretøyer typegodkjent før 1. januar 2013 

og reservedeler til disse kjøretøyene(4). 

X(1) 

8 j)  Bly i loddemateriale for lodding av 

laminert glass. 

(3) X(1) 

9.  Ventilseter. Som reservedeler til motortyper som er 

utviklet før 1. juli 2003. 

 

10 a)  Elektriske og elektroniske deler som 

inneholder bly i glass eller keramisk 

materiale, i en matrise av glass eller 

keramisk materiale, i glasskeramisk 

materiale eller i en matrise av 

glasskeramisk materiale. 

 Dette unntaket omfatter ikke bruk av 

bly i: 

– glass i lyspærer og glasur på 

tennplugger 

– dielektrisk keramikk i 

bestanddelene som er oppført i 

10 b, 10 c og 10 d 

 X(5) (for andre deler 

enn piezoelektriske 

motorer) 

10 b)  Bly i piezobasert dielektrisk keramikk 

i kondensatorer som inngår i  

integrerte kretser eller diskrete 

halvledere. 

  

10 c)  Bly i dielektrisk keramikk i 

kondensatorer med merkespenning 

som er lavere enn 125 V AC eller 

250 V DC. 

Kjøretøyer typegodkjent før 1. januar 2016 

og reservedeler for disse kjøretøyene. 

 

10 d)  Bly i dielektrisk keramikk i 

kondensatorer som kompenserer for 

avvik knyttet til temperatur hos følere 

i sonarsystemer med ultralyd. 

(3)  
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Materialer og deler Omfang av og utløpsdato for unntaket 

Merkes eller gjøres 

identifiserbare i samsvar 

med artikkel 4 nr. 2 

bokstav b) iv) 

11.  Pyrotekniske tennere. Kjøretøyer typegodkjent før 1. juli 2006 og 

reservedeler til disse kjøretøyene. 

 

12.  Blyholdige termoelektriske materialer 

i elektriske anvendelser i motor-

vogner for å redusere CO2-utslipp ved 

gjenvinning av varme fra avgasser. 

Kjøretøyer typegodkjent før 1. januar 2019 

og reservedeler til disse kjøretøyene. 

X 

Seksverdig krom 

13 a)  Korrosjonshindrende belegg. Som reservedeler til kjøretøyer som er 

brakt i omsetning før 1. juli 2007. 

 

13 b)  Korrosjonshindrende belegg på bolter 

og muttere til bruk på understell. 

Som reservedeler til kjøretøyer som er 

brakt i omsetning før 1. juli 2008. 

 

14.  Som korrosjonsvern for kjølesystemer 

av karbonstål i absorpsjonskjøleskap i 

campingbiler med opptil 0,75 

vektprosent i kjølemiddelet, unntatt i 

de tilfeller der andre kjøleteknologier 

er tilgjengelige (dvs. tilgjengelig på 

markedet for anvendelse i 

campingbiler) og ikke har negativ 

innvirkning på miljø, helse og/eller 

forbrukersikkerhet. 

 X 

Kvikksølv 

15 a) Utladningslamper til frontlykter. Kjøretøyer typegodkjent før 1. juli 2012 og 

reservedeler til disse kjøretøyene. 

X 

15 b) Lysrør som brukes i belysning i 

instrumentpaneler. 

Kjøretøyer typegodkjent før 1. juli 2012 og 

reservedeler til disse kjøretøyene. 

X 

Kadmium 

16.  Batterier til elektriske kjøretøyer. Som reservedeler til kjøretøyer som er 

brakt i omsetning før 31. desember 2008. 

 

(1) Demontering dersom en gjennomsnittlig grenseverdi på 60 gram per kjøretøy er overskredet (i forbindelse med 10 a). Ved 

anvendelse av denne bestemmelse skal det ikke tas hensyn til elektroniske innretninger som ikke er montert av produsenten. 

(2) Dette unntaket skal gjennomgås på nytt i 2015. 

(3) Dette unntaket skal gjennomgås på nytt i 2014. 

(4) Dette unntaket skal gjennomgås på nytt før 1. januar 2012. 

(5) Demontering dersom terskelverdien på 60 gram per kjøretøy er overskredet (i forbindelse med 8 a) og 8 j)). Ved anvendelse av 

denne bestemmelse skal det ikke tas hensyn til elektroniske innretninger som ikke er montert av produsenten. 

Merknader: 

– En høyeste konsentrasjonsverdi på opptil 0,1 vektprosent bly, seksverdig krom og kvikksølv og opptil 0,01 

vektprosent kadmium godtas i homogent materiale. 

– Ombruk av deler av kjøretøyer som allerede var brakt i omsetning på utløpsdatoen for et unntak, er tillatt uten 

begrensninger, ettersom slik ombruk ikke omfattes av bestemmelsene i artikkel 4 nr. 2 bokstav a). 

– Reservedeler som er brakt i omsetning etter 1. juli 2003 og brukt i kjøretøyer som er brakt i omsetning før 1. juli 

2003, er unntatt fra bestemmelsene i artikkel 4 nr. 2 bokstav a) i dette direktiv(*). 

  

(*) Denne bestemmelsen får ikke anvendelse på avbalanseringslodd for hjul, kullbørster for elektriske motorer og 

bremsebelegg.» 

 ____________  



Nr. 26/752 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.4.2017 

 

DELEGERT KOMMISJONSBESLUTNING 

av 3. februar 2012 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/42/EF om statistiske oppgaver over 

transport av gods og passasjerer til sjøs 

(2012/186/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/42/EF av 6. mai 2009 om statistiske oppgaver over 

transport av gods og passasjerer til sjøs(1), særlig artikkel 3 

nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Når det utarbeides statistikk, bør det være balanse 

mellom brukernes behov og byrden på oppgavegiverne. 

2) Det er på europeisk plan utført en teknisk analyse av 

eksisterende data som er samlet inn i henhold til 

Unionens regelverk for statistiske oppgaver over 

transport av gods og passasjerer til sjøs, og av 

retningslinjene for spredning av opplysningene, med det 

formål å foreslå mulige tekniske løsninger for så langt 

som mulig å forenkle de ulike tiltakene som er 

nødvendige for utarbeidingen av statistikk, og samtidig 

sørge for at sluttresultatet oppfyller brukernes 

nåværende og framtidige behov. 

3) Som et resultat av denne analysen bør variabelen 

«retning» i den eksisterende kvartalsvise statistikken 

over sjøtrafikk i de største europeiske havnene  

forenkles, og den rettslige statusen (obligatorisk eller 

frivillig) til de tilsvarende datasettene F1 og F2 bør 

klargjøres. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 101, 11.4.2012, s. 5, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 188/2012 av  

28. september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 

(Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 70 av 13.12.2012, s. 50. 

(1) EUT L 141 av 6.6.2009, s. 29. 

4) I tillegg bør det innføres en harmonisert rettslig ramme 

for frivillig innsamling av statistikk over roro-

containere. Klassifiseringen av lasttype bør dessuten 

utvides. 

5) Nomenklaturen for havkystsoner må tilpasses den 

tekniske utvikling. 

6) Direktiv 2009/42/EF bør derfor endres — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I, II, IV og VIII til direktiv 2009/42/EF erstattes med 

teksten i vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Første referanseår for anvendelse av denne beslutning skal være 

2012 og omfatte opplysninger for 2012. 

Utferdiget i Brussel, 3. februar 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

2017/EØS/26/59 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG I 

VARIABLER OG DEFINISJONER 

1. Statistiske variabler 

a) Opplysninger om gods og passasjerer 

– godsets bruttovekt i tonn, 

– lasttype, ifølge nomenklaturen angitt i vedlegg II, 

– beskrivelse av godset, ifølge nomenklaturen angitt i vedlegg III, 

– innberettende havn, 

– trafikkens retning, inngående eller utgående, 

– partnerhavn for inngående gods: lastehavnen (dvs. havnen der lasten er tatt om bord i det skipet den kom 

med til innberettende havn), ved bruk av de individuelle havnene i Det europeiske økonomiske 

samarbeidsområde (EØS) som er beskrevet i listen over havner, og, utenfor EØS, de havkystsonene som er 

beskrevet i vedlegg IV, 

– partnerhavn for utgående gods: lossehavnen (dvs. havnen der lasten skal losses fra det skipet den forlot 

innberettende havn med), ved bruk av de individuelle EØS-havnene som er beskrevet i listen over havner, 

og, utenfor EØS, de havkystsonene som er beskrevet i vedlegg IV, 

– antall passasjerer som har påbegynt eller avsluttet en overfart samt antall cruisepassasjerer på 

cruisepassasjerutflukt, 

– partnerhavn for ankommende passasjerer: innskipingshavnen (dvs. havnen der passasjeren gikk om bord i det 

skipet han/hun kom med til innberettende havn), ved bruk av de individuelle havnene i Det europeiske 

økonomiske samarbeidsområde (EØS) som er beskrevet i listen over havner, og, utenfor EØS, de 

havkystsonene som er beskrevet i vedlegg IV, 

– partnerhavn for avreisende passasjerer (dvs. havnen der passasjeren går i land fra det skipet han/hun forlot 

innberettende havn med), ved bruk av de individuelle EØS-havnene som er beskrevet i listen over havner, 

og, utenfor EØS, de havkystsonene som er beskrevet i vedlegg IV. 

For gods transportert i container eller roro-enheter skal følgende kjennetegn registreres i tillegg: 

– samlet antall containere (med og uten last), 

– antall containere uten last, 

– samlet antall flyttbare enheter (roro) med og uten last, 

– antall flyttbare enheter (roro) uten last. 

b) Opplysninger om fartøyene 

– antall fartøyer, 

– fartøyenes dødvekt eller bruttotonnasje, 

– fartøyenes registreringsland eller -område, ifølge nomenklaturen angitt i vedlegg V, 

– fartøytype, ifølge nomenklaturen angitt i vedlegg VI, 

– fartøyenes størrelsesklasse, ifølge nomenklaturen angitt i vedlegg VII. 

2. Definisjoner 

a) «Transportcontainer» transportenhet 

1.  i holdbar utførelse, og dermed solid nok til å tåle gjentatt bruk, 

2.  konstruert slik at det blir lettere å transportere gods med ett eller flere transportsystemer uten omlasting, 

3.  utstyrt med innretninger som letter håndteringen, særlig overføringen fra ett transportsystem til et annet, 

4.  konstruert slik at den kan fylles og tømmes, 

5.  med en lengde på minst 20 fot.  
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b) «Roro-enhet» innretning med hjul til godstransport, f.eks. lastebil, tilhenger eller semitrailer, som kan kjøres 

eller trekkes om bord i et fartøy. Tilhengere som tilhører havner eller fartøyer, omfattes av denne definisjonen. 

Nomenklaturene må følge UNECE-rekommandasjon nr. 21 «Codes for types of cargo, packages and packaging 

materials» (Koder for lasttype, emballasje og emballasjemateriale). 

c) «Containerfrakt» containere med eller uten last, som lastes om bord i eller losses fra det fartøyet som frakter 

dem til sjøs. 

d) «Roro-frakt» roro-enheter og gods (i container eller ikke) på roro-enheter som kjøres om bord i eller i land fra 

det fartøyet som frakter dem til sjøs. 

e) «Godsets bruttovekt» det transporterte godsets tonnasje medregnet emballasje, men fraregnet containernes og 

roro-enhetenes taravekt. 

f) «Dødvekttonnasje (dvt)» forskjellen i tonn mellom et fartøys deplasement ved sommerfribord i vann med en 

spesifikk vekt på 1,025 og fartøyets egenvekt, dvs. dets deplasement i tonn uten last, drivstoff, smøreolje, 

ballastvann, ferskvann eller drikkevann i tankene, proviant, passasjerer, besetningsmedlemmer og deres 

eiendeler. 

g) «Bruttotonnasje» et fartøys samlede størrelse fastsatt i samsvar med Den internasjonale konvensjon om måling 

av fartøyer av 1969. 

h) «Cruisepassasjer» en passasjer som foretar en sjøreise med et cruiseskip. Passasjerer på dagsutflukt omfattes 

ikke. 

i) «Cruiseskip» et passasjerskip beregnet på å gi passasjerene en allsidig turistopplevelse. Alle passasjerer har 

lugar. Underholdnings- og fritidstilbud om bord inngår. Fartøyer i vanlig rutetrafikk omfattes ikke, selv om 

noen passasjerer anser turen som et cruise. Lastefartøyer som kan ta med et svært begrenset antall passasjerer 

med egne lugarer, omfattes ikke. Fartøyer beregnet utelukkende på dagsutflukter, omfattes heller ikke. 

j) «Cruisepassasjerutflukt» en kort tur som en cruisepassasjer tar til en turistattraksjon i tilknytning til en havn, 

mens lugaren om bord beholdes. 

k) «Roro-containerfrakt» containere med eller uten last, som lastes om bord i roro-enheter som deretter kjøres om 

bord i eller i land fra det fartøyet som frakter dem til sjøs. 

l) «Godstransporttilhenger som kan fraktes av fartøyer» tilhenger som er beregnet på å transportere gods (også 

containere) mellom to havner på roro-fartøyer. Den er først og fremst konstruert for bruk på roro-fartøyer eller 

i områder på land som er underlagt havnemyndighetenes kontroll. 

m) «Roro-fartøy» et fartøy beregnet på å transportere roro-enheter. 

 ______  

VEDLEGG II 

Klassifisering av lasttype 

Kategori(1) 
Ensifret 

kode 

Tosifret 

kode 
Beskrivelse Tonnasje 

Antall 

enheter 

Flytende bulk 1 1X Flytende bulklast (ingen fraktenhet) X  

11  Flytende gass X  

12  Råolje X  

13  Petroleumsprodukter X  

19  Annen flytende bulklast X  

Tørr bulk 2 2X Tørr bulklast (ingen fraktenhet) X  

21  Malm X  

22  Kull X  

23  Landbruksvarer (f.eks. korn, soya, 

tapioka) 

X  

29  Annen tørr bulklast X  

Containere 3 3X Store containere X(2) X 

  31  Fraktenheter på 20 fot X(2) X 
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Kategori(1) 
Ensifret 

kode 

Tosifret 

kode 
Beskrivelse Tonnasje 

Antall 

enheter 

  32  Fraktenheter på 40 fot X(2) X 

  33  Fraktenheter > 20 fot og < 40 fot X(2) X 

  34  Fraktenheter > 40 fot X(2) X 

Roro 

(motordrevne) 

5 5X Flyttbare motordrevne enheter X X 

51  Veigående kjøretøyer til 

godstransport med tilhengere 

X(2) X 

52  Personbiler og motorsykler med 

tilhengere og campingtilhengere 

 X(3) 

53  Busser  X(3) 

54  Motorvogner (herunder for 

import/eksport) 

X X(3) 

56  Levende dyr X X(3) 

59  Andre flyttbare motordrevne 

enheter 

X X 

Roro 

(ikke motordrevne) 

6 6X Flyttbare ikke motordrevne enheter X X 

61  Godstilhengere og semitrailere 

uten trekkvogn 

X(2) X 

62  Campingtilhengere uten trekkvogn 

og andre veigående landbruks- og 

industrikjøretøyer 

X X(3) 

64  Jernbanevogner som brukes til 

godstransport 

X(2) X 

65  Godstransporttilhenger som kan 

fraktes av fartøyer, som brukes til 

godstransport 

X(2) X 

66  Skipslektere som brukes til 

godstransport 

X(2) X 

69  Andre flyttbare ikke motordrevne 

enheter 

X X 

Annet stykkgods 

(herunder små containere) 

9 9X Annen last som ikke er klassifisert 

noe annet sted 

X  

91  Skogbruksprodukter X  

92  Jern- og stålprodukter X  

99  Annet stykkgods X  

Tillegg til klassifiseringen av lasttype for roro-containere 

Kategori(1) Ensifret kode 
Tosifret 

kode 
Beskrivelse Tonnasje 

Antall 

enheter 

Store roro-containere R RX Store roro-containere  X 

R1    Fraktenheter på 20 fot  X 

R2 +    Fraktenheter på 40 fot  X 

R3    Fraktenheter > 20 fot og < 40 fot  X 

R4    Fraktenheter > 40 fot  X 

(1) Disse kategoriene er forenlige med UNECE-rekommandasjon nr. 21. 

(2) Den registrerte mengden er godsets bruttovekt medregnet emballasje, men fraregnet containernes og roro-enhetenes taravekt. 

(3) Bare samlet antall enheter. 
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VEDLEGG IV 

HAVKYSTSONER 

Nomenklaturen som skal benyttes, er geonomenklaturen (standard for land- og territoriekoder i statistikk over 

Fellesskapets handel med tredjestater og handel mellom medlemsstatene)(1) som gjelder for det året dataene viser til. 

Koden består av fire sifre: ISO alfa 2-standardkoden for hvert land i ovennevnte nomenklatur, fulgt av to nuller (f.eks. 

kode GR00 for Hellas), unntatt for de landene som er inndelt i to eller flere havkystsoner, som kjennetegnes ved et 

fjerde siffer som må være et annet enn null (fra 1 til 7), som angitt nedenfor: 

Kode Havkystsoner 

FR01 Frankrike: Atlanterhavet og Nordsjøen 

FR02 Frankrike: Middelhavet 

FR03 Franske oversjøiske departementer: Fransk Guyana 

FR04 Franske oversjøiske departementer: Martinique og Guadeloupe 

FR05 Franske oversjøiske departementer: Réunion 

DE01 Tyskland: Nordsjøen 

DE02 Tyskland: Østersjøen 

DE03 Tyskland: Innland 

GB01 Det forente kongerike 

GB02 Isle of Man 

GB03 Kanaløyene 

ES01 Spania: Atlanterhavet (nord) 

ES02 Spania: Middelhavet og Atlanterhavet (sør), herunder Balearene og Kanariøyene 

SE01 Sverige: Østersjøen 

SE02 Sverige: Nordsjøen 

TR01 Tyrkia: Svartehavet 

TR02 Tyrkia: Middelhavet 

RU01 Russland: Svartehavet 

RU03 Russland: Asia 

RU04 Russland: Barentshavet og Kvitsjøen 

RU05 Russland: Østersjøen, bare Finskebukta 

RU06 Russland: Østersjøen unntatt Finskebukta 

RU07 Russland: Europeiske innlands vannveier, herunder Kaspihavet 

MA01 Marokko: Middelhavet 

MA02 Marokko: Vest-Afrika 

EG01 Egypt: Middelhavet 

EG02 Egypt: Rødehavet 

IL01 Israel: Middelhavet 

IL02 Israel: Rødehavet 
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Kode Havkystsoner 

SA01 Saudi-Arabia: Rødehavet 

SA02 Saudi-Arabia: Persiabukta 

US01 De forente stater: Atlanterhavet (nord) 

US02 De forente stater: Atlanterhavet (sør) 

US03 De forente stater: Mexicogolfen 

US04 De forente stater: Stillehavet (sør) 

US05 De forente stater: Stillehavet (nord) 

US06 De forente stater: De store sjøer 

US07 Puerto Rico 

CA01 Canada: Atlanterhavet 

CA02 Canada: De store sjøer og øvre St. Lawrence River 

CA03 Canada: Vestkysten 

CO01 Colombia: Nordkysten 

CO02 Colombia: Vestkysten 

MX01 Mexico: Atlanterhavet 

MX02 Mexico: Stillehavet 

Med tilleggskoder 

ZZ01 Offshoreinstallasjoner ikke beskrevet noe annet sted 

ZZ02 Aggregater og ikke beskrevet noe annet sted 

  

(1) Den gjeldende utgaven er fastsatt ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1833/2006 av 13. desember 2006 om standarden for land- og 

territoriekodar i statistikk over handelen mellom Fellesskapet og tredjestatar og handelen mellom medlemsstatane (EUT L 354 av 

14.12.2006, s. 19). 

 ______  
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VEDLEGG VIII 

OPPSTILLING AV DATASETTENE 

I de datasettene som er spesifisert i dette vedlegg, defineres periodisiteten for de statistikkene over sjøtransport som 

Unionen ønsker. Hvert sett definerer en kryssfordeling over et begrenset antall dimensjoner på ulike nivåer i 

nomenklaturene, med aggregering i alle andre dimensjoner, noe som krever statistikker av god kvalitet. 

KORTFATTEDE OG DETALJERTE STATISTIKKER 

– Datasettene som skal oversendes for de havnene som er valgt ut for gods og passasjerer, er: A1, A2, A3, B1, C1, C2, 

D1, E1, F1 og F2. 

– Datasettene som skal oversendes for de havnene som er valgt ut for gods, men ikke for passasjerer, er: A1, A2, A3, 

B1, C1, C2, E1, F1 og F2. 

– Datasettene som skal oversendes for de havnene som er valgt ut for passasjerer, men ikke for gods, er A3, D1, F1 og 

F2. 

– Datasettene som skal oversendes for de havnene som er valgt ut, og for havner som ikke er valgt ut (verken for gods 

eller passasjerer), er: A3. 

DATASETTENES RETTSLIGE STATUS 

– Datasett A1, A2, A3, B1, C1, D1, E1 og F2 er obligatoriske. 

– Datasett C2 og F1 er frivillige. 

Datasett A1: Sjøtransport i de største europeiske havnene etter havn, lasttype og partnerkystsone 

Periodisitet for innsending av opplysninger: Kvartalsvis 

 Variabler Kodedetaljer Nomenklaturer 

Dimensjoner Datasett To alfanumeriske tegn A1 

Referanseår Fire alfanumeriske tegn (f.eks. 1997) 

Referansekvartal Ett alfanumerisk tegn (1, 2, 3, 4) 

Innberettende havn Fem alfanumeriske tegn EØS-havner valgt ut fra 

havnelisten 

Retning Ett alfanumerisk tegn Inngående, utgående (1, 2) 

Laste-/lossehavn Fem alfanumeriske tegn EØS-havner på havnelisten 

Havkystsone Fire alfanumeriske tegn Havkystsoner, vedlegg IV 

Lasttype Ett alfanumerisk tegn Lasttype, vedlegg II 

Data:  Godsets bruttovekt i tonn. 

Datasett A2: Sjøtransport med last som ikke er lastet i lasteenheter, i de største europeiske havnene etter havn, 

lasttype og partnerkystsone 

Periodisitet for innsending av opplysninger: Kvartalsvis 

 Variabler Kodedetaljer Nomenklaturer 

Dimensjoner Datasett To alfanumeriske tegn A2 

Referanseår Fire alfanumeriske tegn (f.eks. 1997) 

Referansekvartal Ett alfanumerisk tegn (1, 2, 3, 4) 

Innberettende havn Fem alfanumeriske tegn EØS-havner valgt ut fra havnelisten 

Retning Ett alfanumerisk tegn Inngående, utgående (1, 2) 

Laste-/lossehavn Fem alfanumeriske tegn EØS-havner på havnelisten 

Havkystsone Fire alfanumeriske tegn Havkystsoner, vedlegg IV 

Lasttype To alfanumeriske tegn Lasttype (ikke lastet i lasteenheter), 

vedlegg II (underkategori 1X, 11, 

12, 13, 19, 2X, 21, 22, 23, 29, 9X, 

91, 92 og 99) 

Data: Godsets bruttovekt i tonn. 
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Datasett A3: Opplysninger som kreves både i havner som er valgt ut, og i havner der det ikke kreves detaljerte 

statistikker (se artikkel 4 nr. 3) 

Periodisitet for innsending av opplysninger: Årlig 

 Variabler Kodedetaljer Nomenklaturer 

Dimensjoner Datasett To alfanumeriske tegn A3 

Referanseår Fire alfanumeriske tegn (f.eks. 1997) 

Referansekvartal Ett alfanumerisk tegn (0) 

Innberettende havn Fem alfanumeriske tegn Alle havner på havnelisten 

Retning Ett alfanumerisk tegn Inngående, utgående (1, 2) 

Data:  Godsets bruttovekt i tonn. 

 Antall passasjerer (unntatt cruisepassasjerer). 

 Antall cruisepassasjerer som påbegynner og avslutter et cruise. 

 Antall cruisepassasjerer på cruisepassasjerutflukt: retning: bare inngående (1) – (valgfritt). 

Datasett B1:  Sjøtransport i de største europeiske havnene etter havn, lasttype, gods og partnerkystsone 

Periodisitet for innsending av opplysninger: Årlig 

 Variabler Kodedetaljer Nomenklaturer 

Dimensjoner Datasett To alfanumeriske tegn B1 

Referanseår Fire alfanumeriske tegn (f.eks. 1997) 

Referansekvartal Ett alfanumerisk tegn (0) 

Innberettende havn Fem alfanumeriske tegn EØS-havner valgt ut fra 

havnelisten 

Retning Ett alfanumerisk tegn Inngående, utgående (1, 2) 

Laste-/lossehavn Fem alfanumeriske tegn EØS-havner på havnelisten 

Havkystsone Fire alfanumeriske tegn Havkystsoner, vedlegg IV 

Lasttype Ett alfanumerisk tegn Lasttype, vedlegg II 

Vare To alfanumeriske tegn Varenomenklatur, vedlegg III 

Data: Godsets bruttovekt i tonn. 

Datasett C1:  Sjøtransport i lasteenheter i de største europeiske havnene etter havn, lasttype, partnerkystsone og 

lasteforhold 

Periodisitet for innsending av opplysninger: Kvartalsvis 

 Variabler Kodedetaljer Nomenklaturer 

Dimensjoner Datasett To alfanumeriske tegn C1 

Referanseår Fire alfanumeriske tegn (f.eks. 1997) 

Referansekvartal Ett alfanumerisk tegn (1, 2, 3, 4) 

Innberettende havn Fem alfanumeriske tegn EØS-havner valgt ut fra havnelisten 

Retning Ett alfanumerisk tegn Inngående, utgående (1, 2) 

Laste-/lossehavn Fem alfanumeriske tegn EØS-havner på havnelisten 

Havkystsone Fire alfanumeriske tegn Havkystsoner, vedlegg IV 

Lasttype To alfanumeriske tegn Lasttype (bare containere og roro) 

vedlegg II (underkategori 3X, 31, 32, 

33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 

6X, 61, 62, 64, 65, 66 og 69) 

Data: Godsets bruttovekt i tonn (lasttype: underkategori 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 64, 65, 66 og 69). 

Samlet antall enheter (lasttype: underkategori 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 64, 65, 66 og 69). 

Antall enheter uten last (lasttype: underkategori 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 59, 6X, 61, 64, 65, 66 og 69). 
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Datasett C2: Sjøtransport i roro-containere i de største europeiske havnene etter havn, lasttype, partnerkystsone og 

lasteforhold 

Periodisitet for innsending av opplysninger: Årlig 

 Variabler Kodedetaljer Nomenklaturer 

Dimensjoner Datasett To alfanumeriske tegn C2 

Referanseår Fire alfanumeriske tegn (f.eks. 1997) 

Referansekvartal Ett alfanumerisk tegn (0) 

Innberettende havn Fem alfanumeriske tegn EØS-havner valgt ut fra 

havnelisten 

Retning Ett alfanumerisk tegn Inngående, utgående (1, 2) 

Laste-/lossehavn (valgfritt) Fem alfanumeriske tegn EØS-havner på havnelisten 

Havkystsone (valgfritt) Fire alfanumeriske tegn Havkystsoner, vedlegg IV 

Lasttype To alfanumeriske tegn Lasttype (bare roro-containere) 

vedlegg II (underkategori RX, 

R1, R2, R3, R4) 

Data:  Samlet antall enheter (lasttype: underkategori RX, R1, R2, R3, R4). 

Antall enheter uten last (lasttype: underkategori RX, R1, R2, R3, R4) – (valgfritt). 

Datasett D1:  Transport av passasjerer i de største europeiske havnene etter havn, partnerkystsone og fartøyets 

registreringsnasjonalitet 

Periodisitet for innsending av opplysninger: Årlig 

 Variabler Kodedetaljer Nomenklaturer 

Dimensjoner Datasett To alfanumeriske tegn D1 

Referanseår Fire alfanumeriske tegn (f.eks. 1997) 

Referansekvartal Ett alfanumerisk tegn (1, 2, 3, 4) 

Innberettende havn Fem alfanumeriske tegn EØS-havner valgt ut fra 

havnelisten 

Retning Ett alfanumerisk tegn Inngående, utgående (1, 2) 

Laste-/lossehavn Fem alfanumeriske tegn EØS-havner på havnelisten 

Havkystsone Fire alfanumeriske tegn Havkystsoner, vedlegg IV 

Fartøyets 

registreringsnasjonalitet 

(valgfritt) 

Fire alfanumeriske tegn Fartøyenes 

registreringsnasjonalitet, 

vedlegg V 

Data: Antall passasjerer, unntatt cruisepassasjerer som påbegynner og avslutter et cruise, samt cruisepassasjerer på utflukt. 

Datasett E1: Sjøtransport i de største europeiske havnene etter havn, lasttype, partnerkystsone og fartøyenes 

registreringsnasjonalitet 

Periodisitet for innsending av opplysninger: Årlig 

 Variabler Kodedetaljer Nomenklaturer 

Dimensjoner Datasett To alfanumeriske tegn E1 

Referanseår Fire alfanumeriske tegn (f.eks. 1997) 

Referansekvartal Ett alfanumerisk tegn (0) 

Innberettende havn Fem alfanumeriske tegn EØS-havner valgt ut fra havnelisten 

Retning Ett alfanumerisk tegn Inngående, utgående (1, 2) 

Laste-/lossehavn Fem alfanumeriske tegn EØS-havner på havnelisten 

Havkystsone Fire alfanumeriske tegn Havkystsoner, vedlegg IV 

Lasttype Ett alfanumerisk tegn Lasttype, vedlegg II 

Fartøyets 

registreringsnasjonalitet 

Fire alfanumeriske tegn Fartøyenes registreringsnasjonalitet, 

vedlegg V 

Data: Godsets bruttovekt i tonn. 
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Datasett F1:  Sjøtrafikk i de største europeiske havnene etter havn, type og størrelse på fartøyer som laster eller losser 

gods, tar om bord eller setter av passasjerer (herunder cruisepassasjerer på cruisepassasjerutflukt) 

Periodisitet for innsending av opplysninger: Årlig 

 Variabler Kodedetaljer Nomenklaturer 

Dimensjoner Datasett To alfanumeriske tegn F1 

Referanseår Fire alfanumeriske tegn (f.eks. 1997) 

Referansekvartal Ett alfanumerisk tegn (1, 2, 3, 4) 

Innberettende havn Fem alfanumeriske tegn EØS-havner valgt ut fra 

havnelisten 

Retning Ett alfanumerisk tegn Bare inngående (1) 

Fartøytype To alfanumeriske tegn Fartøytype, vedlegg VI 

Fartøyets størrelse dvt To alfanumeriske tegn Dødvektsklasser, vedlegg VII 

Data:  Antall fartøyer. 

 Fartøyenes dødvekt i tonn. 

Datasett F2: Sjøtrafikk i de største europeiske havnene etter havn, type og størrelse på fartøyer som laster eller losser 

gods, tar om bord eller setter av passasjerer (herunder cruisepassasjerer på cruisepassasjerutflukt) 

Periodisitet for innsending av opplysninger: Årlig 

 Variabler Kodedetaljer Nomenklaturer 

Dimensjoner Datasett To alfanumeriske tegn F2 

Referanseår Fire alfanumeriske tegn (f.eks. 1997) 

Referansekvartal Ett alfanumerisk tegn (1, 2, 3, 4) 

Innberettende havn Fem alfanumeriske tegn EØS-havner valgt ut fra 

havnelisten 

Retning Ett alfanumerisk tegn Bare inngående (1) 

Fartøytype To alfanumeriske tegn Fartøytype, vedlegg VI 

Fartøyets størrelse bt To alfanumeriske tegn Bruttotonnasje, vedlegg VII 

Data:  Antall fartøyer. 

 Fartøyenes bruttotonnasje.» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 349/2011 

av 11. april 2011 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1338/2008 om 

fellesskapsstatistikker over folkehelse og helse og sikkerhet på arbeidsplassen med hensyn til 

statistikker over arbeidsulykker(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1338/2008 av 16. desember 2008 om fellesskapsstatistikker 

over folkehelse og helse og sikkerhet på arbeidsplassen(1), 

særlig artikkel 9 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 1338/2008 ble det fastsatt en 

felles ramme for systematisk utarbeiding av europeisk 

statistikk på området folkehelse og helse og sikkerhet på 

arbeidsplassen. 

2) I henhold til artikkel 9 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1338/2008 er det nødvendig med 

gjennomføringstiltak for å bestemme hvilke data og 

metadata som skal framlegges om arbeidsulykker som 

omfattes av vedlegg IV til nevnte forordning, og for å 

fastsette referanseperioder, intervaller og frister for 

framleggingen av dataene. 

3) Fortrolige opplysninger som medlemsstatene sender til 

Kommisjonen (Eurostat), bør håndteres i samsvar med 

prinsippet om fortrolig behandling av statistiske  

opplysninger som fastsatt i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 223/2009 av 11. mars 2009 om 

europeisk statistikk(2) og i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 

av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med 

behandling av personopplysninger i Fellesskapets 

institusjoner og organer og om fri utveksling av slike 

opplysninger(3). 

4) En nytte- og kostnadsanalyse er gjennomført og vurdert 

i samsvar med artikkel 6 i forordning (EF) 

nr. 1338/2008. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for det europeiske statistikksystem —

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 97, 12.4.2011, s. 3, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 189/2012 av  

28. september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 

(Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 70 av 13.12.2012, s. 51. 

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 70. 

(2) EUT L 87 av 31.3.2009, s. 164. 

(3) EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

a) «arbeidsulykke» en enkelthendelse under utføring av 

arbeid som fører til fysisk eller psykisk skade. Med 

utrykket «under utføring av arbeid» menes under utøvelse 

av yrkesvirksomhet eller i den tiden som tilbringes på 

arbeidsstedet. Dette omfatter trafikkulykker som inntreffer 

under utføring av arbeid, men ikke trafikkulykker som 

inntreffer på vei til eller fra arbeidsstedet, 

b) «arbeidsulykke med dødelig utgang» en arbeidsulykke som 

fører til at skadelidte dør innen ett år, 

c) «arbeidsgivers økonomiske virksomhet» den viktigste 

«økonomiske» virksomheten som utøves av den lokale 

enheten av foretaket der skadelidte arbeider, 

d) «alder» skadelidtes alder på ulykkestidspunktet, 

e) «skadens art» skadelidtes fysiske skader, 

f) «ulykkessted» den regionale enhet der ulykken inntraff, 

g) «foretakets størrelse» antall ansatte (heltidsekvivalenter) 

som arbeider i den lokale enheten av foretaket der 

skadelidte arbeider, 

h) «skadelidtes nasjonalitet» skadelidtes statstilhørighet, 

i) «tapte dager» antall kalenderdager skadelidte er 

arbeidsudyktig som følge av en arbeidsulykke, 

j) «arbeidsstasjon» den vanlige eller eventuelt midlertidige 

utformingen av den skadelidtes arbeidsplass på 

ulykkestidspunktet, 

k) «arbeidsmiljø» arbeidsplassen, lokalene eller omgivelsene 

der ulykken inntraff, 

l) «type arbeid» den vesentlige arten av arbeidet eller 

oppgaven (alminnelig virksomhet) som skadelidte utførte 

på ulykkestidspunktet,  

2017/EØS/26/60 
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m) «særlig fysisk aktivitet» den konkrete fysiske aktivitet som 

skadelidte utførte på ulykkestidspunktet, 

n) «gjenstand knyttet til den særlige fysiske aktiviteten» 

verktøyet, objektet eller instrumentet som skadelidte 

brukte da ulykken inntraff, 

o) «avvik» den siste hendelsen som avviker fra det normale 

og fører til ulykken, 

P «gjenstand knyttet til avviket» verktøyet, objektet eller 

instrumentet som er knyttet til den unormale hendelsen, 

q) «kontakt – skademåte» hvordan skadelidte ble rammet 

(fysisk eller psykisk) av den gjenstanden som forårsaket 

skaden, 

r) «gjenstand knyttet til kontakt – skademåte» objektet, 

verktøyet eller instrumentet som skadelidte kom i kontakt 

med, eller det som utløste den psykiske skaden. 

Artikkel 2 

Nødvendige data 

1.  Medlemsstatene skal oversende til Kommisjonen 

(Eurostat) mikrodata om personer som har vært utsatt for en 

ulykke under utføring av arbeid i referanseperioden, samt 

tilhørende metadata. Listen over variabler som skal oversendes 

til Kommisjonen (Eurostat), samt opplysninger om hvorvidt de 

er obligatoriske eller frivillige og hvilket år opplysningene skal 

oversendes første gang, er angitt i vedlegg I. 

2.  Det er frivillig å oversende data om arbeidsulykker som 

gjelder selvstendig næringsdrivende, arbeidende familie-

medlemmer og studenter. 

3.  Det er frivillig å oversende data om arbeidsulykker som 

etter nasjonal lovgivning er omfattet av fortrolighetsregler i 

henhold til vedlegg II. 

4.  Data om arbeidsulykker som har inntruffet i referanseåret, 

skal fortrinnsvis bygge på registre og andre administrative 

kilder. Når dette ikke er mulig, kan skjønn eller beregning 

benyttes for å fylle hullene i datadekningen, selv om dette 

bygger på undersøkelser og ikke på data om enkelttilfeller. 

Artikkel 3 

Referanseperiode 

Referanseperioden skal være det kalenderår da ulykkene meldes 

til vedkommende nasjonale myndigheter. 

Artikkel 4 

Metadata 

1.  Medlemsstatene skal, sammen med dataene, oversende til 

Kommisjonen (Eurostat) den årlige kontrollen og 

oppdateringen av metadataene. 

2.  Metadataene skal oversendes i samsvar med en 

standardmal som er fastsatt av Kommisjonen (Eurostat), og skal 

omfatte postene angitt i vedlegg III. 

Artikkel 5 

Oversending av data og metadata til Kommisjonen 

(Eurostat) 

1.  Medlemsstatene skal oversende data og metadata i 

samsvar med en utvekslingsstandard som er fastsatt av 

Kommisjonen (Eurostat), innen 18 måneder etter utløpet av 

referanseperioden. 

2.  Data og metadata skal oversendes Kommisjonen 

(Eurostat) elektronisk via Kommisjonens (Eurostats) sentrale 

dataportal. 

Artikkel 6 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 11. april 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____ 
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VEDLEGG I 

LISTE OVER VARIABLER 

Europeisk statistikk over arbeidsulykker (ESAW) – fase I- og fase 2-variabler 

Variabler Spesifikasjoner 
Første år for oversending av 

data 

Saksnummer Entydig saksnummer for å identifisere hver enkelt datapost 

og sikre at det opprettes en post for hver enkelt 

arbeidsulykke. 

Det saksnummeret som velges, skal ha fire foranstilte sifre 

som angir hvilket år ulykken ble meldt til vedkommende 

nasjonale myndigheter. 

2013 

Arbeidsgivers økonomiske 

virksomhet 

Firesifret nivå i NACE Rev. 2(1) 2013 for 

næringshovedområde A 

og C-N i NACE Rev. 2 

2015 for 

næringshovedområde B 

og O-S i NACE Rev. 2 

Skadelidtes yrke Tosifret nivå i ISCO-08 2013 

Skadelidtes alder Tosifret tall 2013 

Skadelidtes kjønn Ensifret kode 2013 

Skadens art Tresifret utgave av ESAW-klassifiseringen for «skadens 

art» i samsvar med ESAW-metoden 

2013 

Skadet kroppsdel Tosifret utgave av ESAW-klassifiseringen for «skadet 

kroppsdel» i samsvar med ESAW-metoden 

2013 

Ulykkessted Femsifret kode i samsvar med NUTS-nomenklaturen(2) 2013 

Dato for ulykken Tallvariabel som angir år, måned og dag 2013 

Tidspunkt for ulykken Tosifret variabel som angir tidsintervaller i timer i samsvar 

med ESAW-metoden 

frivillig 

Foretakets størrelse Kategorier i samsvar med ESAW-metoden frivillig 

Skadelidtes nasjonalitet Kategorier i samsvar med ESAW-metoden frivillig 

Skadelidtes yrkesstatus Kategorier i samsvar med ESAW-metoden 2013 

Tapte dager (skadens 

alvorlighetsgrad) 

Kategorier i samsvar med ESAW-metoden. Det brukes 

særlige koder for å angi varig arbeidsudyktighet og 

arbeidsulykker med dødelig utgang. 

2013 

Vekting av ESAW-

opplysninger 

Skal brukes når medlemsstatene benytter et utvalg for 

innsamlingen av data om ulykker og/eller ønsker å 

korrigere for underrapportering. 

Dersom dette ikke er relevant, skal standardverdien 1 

brukes. 

2013 

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006 av 20. desember 2006 om innføring av en standard for næringsgruppering 

NACE Revisjon 2, og om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger innenfor særlige statistikkområder 

(EUT L 393 av 30.12.2006, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1059/2003 av 26. mai 2003 om innføring av en felles nomenklatur over regionale 

statistikkenheter (NUTS) (EUT L 154 av 21.6.2003, s. 1). 
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ESAW fase III-variabler for årsaker og omstendigheter 

Variabler Spesifikasjoner 
Første år for oversending av 

data 

1.  Arbeidsstasjon Kategorier i samsvar med ESAW-metoden 2015(*) 

2.  Arbeidsmiljø Tresifret utgave av klassifiseringen for «arbeidsmiljø» i 

samsvar med ESAW-metoden 

2015(*) 

3.  Type arbeid Tosifret utgave av klassifiseringen for «type arbeid» i 

samsvar med ESAW-metoden 

2015(*) 

4.  Særlig fysisk aktivitet Tosifret utgave av klassifiseringen for «særlig fysisk 

aktivitet» i samsvar med ESAW-metoden 

2015(*) 

5.  Avvik Tosifret utgave av klassifiseringen for «avvik» i samsvar 

med ESAW-metoden 

2015(*) 

6.  Kontakt – skademåte Tosifret utgave av klassifiseringen for «kontakt – 

skademåte» i samsvar med ESAW-metoden 

2015(*) 

7.  Gjenstand knyttet til den 

særlige fysiske aktiviteten 

Firesifret utgave av klassifiseringen for «gjenstand» i 

samsvar med ESAW-metoden 

2015(*) 

8.  Gjenstand knyttet til 

avviket 

Firesifret utgave av klassifiseringen for «gjenstand» i 

samsvar med ESAW-metoden 

2015(*) 

9.  Gjenstand knyttet til 

kontakt – skademåte 

Firesifret utgave av klassifiseringen for «gjenstand» i 

samsvar med ESAW-metoden 

2015(*) 

Vekting av årsaker og 

omstendigheter 

Skal brukes når medlemsstatene benytter et tilleggsutvalg 

for koding av ESAW fase III-variablene for årsaker og 

omstendigheter. 

Dersom dette ikke er relevant, skal standardverdien 1 

brukes. 

2015 

(*) Det er obligatorisk å oversende minst tre av de ni variablene 
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VEDLEGG II 

LISTE OVER YRKER SOM ER OMFATTET AV FORTROLIGHET (OVERSENDING AV DATA ER FRIVILLIG) 

I henhold til ISCO-08: 

— 0 Militære yrker 

— 3351 Tollere og grensekontrollører 

— 3355 Politibetjenter og kriminaletterforskere 

— 541 Sikkerhetsarbeidere 

a.  5411 Brannkonstabler 

b.  5412 Polititjenestemenn 

c.  5413 Fengselsbetjenter 

d.  5414 Vektere 

e.  5419 Andre sikkerhetsabeidere 

I henhold til NACE Rev. 2: 

— 84.22 Forsvar 

— 84.23 Retts- og fengselsvesen 

— 84.24 Politi- og påtalemyndighet 

— 84.25 Brannvern 

 ______   
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VEDLEGG III 

METADATA 

Når det er hensiktsmessig og relevant for å forstå ESAW-dataene, beskriver metadataene følgende poster: 

— befolkningen som omfattes når det gjelder næringshovedområder i NACE Rev. 2 og eventuelle næringsområder, 

samt yrkesstatus, 

— opplysninger om yrker/virksomhet der data om arbeidsulykker er fortrolige i henhold til nasjonal lovgivning og 

ikke kan oversendes, 

— andelen meldte arbeidsulykker som anvendes for å korrigere for underrapportering, 

— dekningen av forskjellige typer ulykker som beskrevet i ESAW-metoden, 

— den utvalgsmetoden som eventuelt er brukt ved innsamling av mikrodata, 

— den utvalgsmetoden som eventuelt er brukt til koding av variablene for årsaker og omstendigheter, 

— antallet trafikkulykker med dødelig utgang og dødsulykker om bord i et transportmiddel ved reise under utføring 

av arbeid for personer ansatt utenfor næringshovedområde H, «Transport», i NACE Rev. 2, 

— opplysninger om eventuelle nasjonale særtrekk som er vesentlige for tolkningen og utarbeidingen av 

sammenlignbare statistikker og indikatorer. 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 670/2011 

av 12. juli 2011 

om endring av rådsforordning (EF) nr. 607/2009 om fastsettelse av visse nærmere regler for 

gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 479/2008 med hensyn til beskyttede 

opprinnelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, tradisjonelle betegnelser, merking 

og presentasjon av visse vinprodukter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 1234/2007 av 

22. oktober 2007 om opprettelse av en felles markedsordning 

for landbruksvarer og om særlige bestemmelser for visse 

landbruksvarer (forordningen om en felles markedsordning)(1), 

særlig artikkel 121 første ledd bokstav k), l) og m) og 

artikkel 203b, sammenholdt med artikkel 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 792/2009 av 

31. august 2009 om fastsettelse av nærmere regler for 

medlemsstatenes melding til Kommisjonen av 

opplysninger og dokumenter innenfor rammen av 

gjennomføringen av den felles markedsordning, 

ordningen med direkte støtte, fremming av salg av 

landbruksvarer og ordningene for de mest fjerntliggende 

regionene og de mindre øyene i Egeerhavet(2) er det 

fastsatt felles regler for hvordan medlemsstatenes 

vedkommende myndigheter skal sende opplysninger og 

dokumenter til Kommisjonen. Disse reglene omhandler 

særlig medlemsstatenes plikt til å bruke de 

informasjonssystemene som Kommisjonen har stilt til 

rådighet, og validering av tilgangsrettighetene for de 

myndighetene eller enkeltpersonene som har rett til å 

sende meldinger. I forordningen er det dessuten fastsatt 

felles prinsipper for informasjonssystemene slik at de 

kan garantere dokumentenes ekthet, integritet og  

lesbarhet over tid, og det er fastsatt regler for vern av 

personopplysninger. 

2) Kommisjonen har innenfor rammen av sine interne 

arbeidsrutiner og sine forbindelser med de 

myndighetene som har ansvar for å forvalte beskyttede 

opprinnelsesbetegnelser, beskyttede geografiske 

betegnelser og tradisjonelle betegnelser i samsvar med 

avdeling II kapittel I avsnitt Ia i forordning (EF) 

nr. 1234/2007, utviklet et informasjonssystem som 

muliggjør elektronisk forvaltning av de dokumentene og 

framgangsmåtene som kreves i henhold til forordning 

(EF) nr. 1234/2007 og kommisjonsforordning (EF) 

nr. 607/2009 av 14. juli 2009 om fastsettelse av visse 

nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 183, 13.7.2011, s. 6, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 190/2012 av  

28. september 2012 om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om 

opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin, se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 70 av 13.12.2012,  

s. 52. 

(1) EUT L 299 av 16.11.2007, s. 1. 

(2) EUT L 228 av 1.9.2009, s. 3. 

(EF) nr. 479/2008 med hensyn til beskyttede 

opprinnelsesbetegnelser og beskyttede geografiske 

betegnelser, tradisjonelle betegnelser, merking og 

presentasjon av visse vinprodukter(3), både i samarbeid 

med vedkommende myndigheter i medlemsstatene og 

tredjestater og med bransjeorganisasjoner og fysiske og 

juridiske personer som har interesse av rettslig vern 

innenfor rammen av dette regelverk. 

3) Dette systemet bør i samsvar med forordning (EF) 

nr. 792/2009 eller ved tilsvarende anvendelse av de 

prinsippene som er fastsatt der, kunne brukes til å sende 

visse meddelelser omhandlet i forordning (EF) 

nr. 607/2009, særlig når det gjelder framgangsmåter for 

vern av geografiske betegnelser, opprinnelses-

betegnelser og tradisjonelle betegnelser, vedlikehold av 

databasen over de berørte betegnelsene og registrene 

som skal føres i forbindelse med vernet av disse 

betegnelsene. 

4) De informasjonssystemene som Kommisjonen allerede 

har innført og tatt i bruk for å sende opplysninger om 

myndigheter og organer som har ansvar for de 

kontrollene som skal utføres innenfor den felles 

landbrukspolitikk, kan dessuten brukes for å nå de 

særlige målene på dette området når det gjelder 

geografiske betegnelser, opprinnelsesbetegnelser og 

tradisjonelle betegnelser. Disse systemene bør brukes til 

å sende opplysninger om myndighetene med ansvar for 

å behandle søknader om vern av betegnelser i 

medlemsstatene eller i tredjestater, samt for å sende 

opplysninger om myndighetene med ansvar for 

sertifisering av viner som ikke har en beskyttet 

opprinnelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk 

betegnelse. 

5) For å oppnå en effektiv forvaltning og på bakgrunn av 

erfaringene med bruken av Kommisjonens 

informasjonssystemer, bør meddelelsene forenkles og 

håndteringen og utleveringen av de opplysningene som 

kreves i henhold til forordning (EF) nr. 607/2009, 

forbedres i samsvar med forordning (EF) nr. 792/2009. 

Med sikte på å gi medlemsstatenes vedkommende 

myndigheter mulighet til å få kjennskap til de lover og 

forskrifter som innføres på nasjonalt plan i samsvar med 

artikkel 118z nr. 2 og artikkel 120a i forordning (EF) 

nr. 1234/2007, og forenkle og lette kontrollen og 

samarbeidet mellom medlemsstatene i henhold til 

kommisjonsforordning (EF) nr. 555/2008(4), bør 

medlemsstatene oppfordres til å sende Kommisjonen 

visse opplysninger som er av særlig interesse i 

  

(3) EUT L 193 av 24.7.2009, s. 60. 

(4) EUT L 170 av 30.6.2008, s. 1. 

2017/EØS/26/61 
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forbindelse med sertifiseringen av produkter, og det bør 

fastsettes at Kommisjonen skal gjøre disse  

opplysningene tilgjengelig for vedkommende  

myndigheter og offentligheten, dersom de er nyttige for 

forbrukerne. 

6) Av klarhetshensyn og for å redusere den administrative 

byrden bør innholdet i visse meddelelser omhandlet i 

forordning (EF) nr. 607/2009 fastsettes og 

framgangsmåtene forenkles. 

7) De overgangstiltakene som er vedtatt for å lette 

overgangen fra bestemmelsene i rådsforordning (EF) 

nr. 1493/1999(1) og (EF) nr. 479/2008(2) til 

bestemmelsene i forordning (EF) nr. 1234/2007, er 

vanskelige å tolke når det gjelder rekkevidden og 

varigheten av de framgangsmåtene som skal anvendes. 

Dessuten bør virkeområdet for bestemmelsene i 

artikkel 118s i forordning (EF) nr. 1234/2007, 

sammenholdt med artikkel 118q, presiseres med hensyn 

til hvilken type endringer som er omfattet, 

referanseperiodene og overgangsperiodens lengde. 

8) Forordning (EF) nr. 607/2009 bør derfor endres. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Forvaltningskomiteen for den felles  

markedsordning for landbruksvarer — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 607/2009 gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 3 skal lyde: 

«Artikkel 3 

Søknad om beskyttelse 

 En søknad om beskyttelse av en opprinnelsesbetegnelse 

eller en geografisk betegnelse skal bestå av dokumentene 

som kreves i henhold til artikkel 118c og 118d i 

forordning (EF) nr. 1234/2007, produktspesifikasjonen og 

enhetsdokumentet. 

 Søknaden og enhetsdokumentet skal oversendes til 

Kommisjonen i samsvar med artikkel 70a nr. 1 i denne 

forordning.» 

2)  Artikkel 9 skal lyde: 

«Artikkel 9 

Inngivelse av søknaden 

1.  En søknad anses som inngitt til Kommisjonen på den 

datoen søknaden mottas av Kommisjonen. 

2.  Kommisjonen skal bekrefte mottak av søknaden 

overfor medlemsstatens eller tredjestatens vedkommende 

myndigheter eller søkeren som er etablert i den berørte 

tredjestat, og skal gi søknaden et saksnummer. 

 Mottakskvitteringen skal inneholde minst følgende 

opplysninger: 

a)  saksnummeret, 

b)  den betegnelsen som skal registreres, 

  

(1) EFT L 179 av 14.7.1999, s. 1. 

(2) EUT L 148 av 6.6.2008, s. 1. 

c)  datoen for mottak av søknaden.» 

3)  Artikkel 11 skal lyde: 

«Artikkel 11 

Søknadens godtakbarhet 

1.  En søknad kan godtas når enhetsdokumentet er 

fullstendig utfylt og underlagsdokumentene er vedlagt. 

Enhetsdokumentet anses som fullstendig utfylt når alle 

obligatoriske opplysninger som kreves i henhold til 

informasjonssystemene nevnt i artikkel 70a, er utfylt. 

I så fall skal søknaden anses å kunne godtas på den datoen 

den ble mottatt av Kommisjonen. Søkeren skal 

underrettes. 

Datoen skal offentliggjøres. 

2.  Dersom søknaden ikke er utfylt, eller bare er delvis 

utfylt, eller dersom underlagsdokumentene nevnt i nr. 1 

ikke er framlagt samtidig med søknaden, eller noen av 

dem mangler, kan ikke søknaden godtas. 

3.  Dersom søknaden ikke kan godtas, skal  

medlemsstatens eller tredjestatens vedkommende  

myndigheter eller søkeren som er etablert i den berørte 

tredjestat, underrettes om grunnene til at søknaden ikke 

kan godtas og om at de har rett til å inngi en ny søknad 

som er fullstendig utfylt.» 

4)  Artikkel 12 nr. 1 skal lyde: 

«1.  Dersom en søknad som kan godtas, ikke oppfyller 

kravene i artikkel 118b og 118c i forordning (EF) 

nr. 1234/2007, skal Kommisjonen underrette  

medlemsstatens eller tredjestatens myndigheter eller 

søkeren som er etablert i den berørte tredjestat, om  

grunnene til at søknaden er avvist, og fastsette en frist på 

minst to måneder for tilbaketrekking eller endring av 

søknaden eller for å komme med merknader.» 

5)  Artikkel 14 skal lyde: 

«Artikkel 14 

Innsigelser i henhold til fellesskapsframgangsmåten 

1.  Innsigelser som nevnt i artikkel 118h i forordning 

(EF) nr. 1234/2007 skal oversendes i samsvar med  

artikkel 70a nr. 1 i denne forordning. En innsigelse anses 

som inngitt til Kommisjonen på den datoen innsigelsen 

mottas av Kommisjonen. Denne datoen skal meddeles de  

myndigheter og personer som berøres av denne 

forordning. 

2.  Kommisjonen skal bekrefte mottak av innsigelsen og 

gi den et saksnummer. 

 Mottakskvitteringen skal inneholde minst følgende 

opplysninger: 

a)  saksnummeret, 

c)  datoen for mottak av innsigelsen.»  
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6)  Artikkel 18 skal lyde: 

«Artikkel 18 

Register 

1.  Kommisjonen oppretter og ajourfører i samsvar med 

artikkel 118n i forordning (EF) nr. 1234/2007 et «register 

over beskyttede opprinnelsesbetegnelser og beskyttede 

geografiske betegnelser», heretter kalt «registeret». Det 

opprettes i den elektroniske databasen «E-Bacchus» på 

grunnlag av beslutninger om beskyttelse av de aktuelle 

betegnelsene. 

2.  En opprinnelsesbetegnelse eller geografisk 

betegnelse som er godkjent, skal legges inn i registeret. 

Når det gjelder betegnelser som er registrert i henhold til 

artikkel 118s nr. 1 i forordning (EF) nr. 1234/2007, skal 

Kommisjonen legge inn de opplysningene som er fastsatt i 

nr. 3 i denne artikkel, i registeret. 

3.  Kommisjonen skal legge inn følgende opplysninger i 

registeret: 

a) den beskyttede betegnelsen, 

b)  saksnummeret, 

c)  opplysning om at betegnelsen er beskyttet som 

geografisk betegnelse eller opprinnelsesbetegnelse, 

d)  navn på opprinnelsesstaten eller opprinnelsesstatene, 

e)  registreringsdato, 

f)  henvisning til den rettsakt der betegnelsen er registrert, 

g)  henvisning til enhetsdokumentet. 

4.  Registeret skal være tilgjengelig for offentligheten.» 

7)  Artikkel 20 nr. 1, 2 og 3 skal lyde: 

«1.  En søknad om endring av produktspesifikasjonen for 

en beskyttet opprinnelsesbetegnelse eller en beskyttet 

geografisk betegnelse, som inngis av en søker i henhold til 

artikkel 118e i forordning (EF) nr. 1234/2007, skal 

oversendes i samsvar med artikkel 70a nr. 1 i denne 

forordning. 

2.  En søknad om godkjenning av en endring av en 

produktspesifikasjon i henhold til artikkel 118q nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 1234/2007 kan godtas dersom 

opplysningene som kreves i henhold til artikkel 118c nr. 2 

i nevnte forordning, og den fullstendig utfylte søknaden er 

oversendt til Kommisjonen. 

3.  Ved anvendelsen av artikkel 118q nr. 2 i forordning 

(EF) nr. 1234/2007, får artikkel 9-18 tilsvarende 

anvendelse.» 

8)  Artikkel 21 skal lyde: 

«Artikkel 21 

Søknad om annullering 

1.  En søknad om annullering som inngis i samsvar med 

artikkel 118r i forordning (EF) nr. 1234/2007, skal 

oversendes i samsvar med artikkel 70a nr. 1 i denne 

forordning. En søknad om annullering anses som inngitt 

til Kommisjonen på den datoen den mottas av 

Kommisjonen. Datoen skal offentliggjøres. 

2.  Kommisjonens skal bekrefte mottak av søknaden og 

gi den et saksnummer. 

 Mottakskvitteringen skal inneholde minst følgende 

opplysninger: 

a)  saksnummeret, 

c)  datoen for mottak av søknaden.» 

3.  Nr. 1 og 2 får ikke anvendelse dersom Kommisjonen 

tar initiativ til annulleringen.» 

9) I artikkel 22 skal nytt nr. 5 lyde: 

«5.  De meddelelsene til Kommisjonen som er omhandlet 

i nr. 3, skal sendes i samsvar med artikkel 70a nr. 1.» 

10)  I artikkel 23 nr. 1 skal nytt tredje ledd lyde: 

 «De meddelelsene til Kommisjonen som er omhandlet i 

første og annet ledd, skal oversendes i samsvar med 

artikkel 70a nr. 1.» 

11) I artikkel 28 nr. 1 skal annet ledd lyde: 

 «Søknaden skal utarbeides i samsvar med artikkel 70a 

nr. 1. En søknad om omgjøring anses som inngitt til 

Kommisjonen på den datoen den mottas av 

Kommisjonen.» 

12)  Artikkel 30 skal lyde: 

«Artikkel 30 

Søknad om beskyttelse 

1.  Søknaden om beskyttelse av en tradisjonell 

betegnelse skal oversendes av medlemsstatens eller 

tredjestatens vedkommende myndigheter eller av de 

representative bransjeorganisasjonene i samsvar med 

artikkel 70a nr. 1. Søknaden skal være vedlagt 

medlemsstatens lovgivning eller de reglene som gjelder 

for vinprodusenter i tredjestater med hensyn til anvendelse 

av den berørte betegnelsen samt en henvisning til denne 

lovgivningen eller disse reglene. 

2.  Dersom søknaden inngis av en representativ 

bransjeorganisasjon etablert i en tredjestat, skal søkeren 

oversende Kommisjonen opplysninger om den 

representative bransjeorganisasjonen og dens medlemmer, 

i samsvar med artikkel 70a nr. 1. Kommisjonen skal 

offentliggjøre disse opplysningene.» 

13)  Artikkel 33 skal lyde: 

«Artikkel 33 

Inngivelse av søknaden 

1.  En søknad anses som inngitt til Kommisjonen på den 

datoen søknaden mottas av Kommisjonen.  
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2.  Kommisjonen skal bekrefte mottak av søknaden 

overfor medlemsstatens eller tredjestatens myndigheter 

eller søkeren som er etablert i den berørte tredjestat, og 

skal gi søknaden et saksnummer. 

Mottakskvitteringen skal inneholde minst følgende 

opplysninger: 

a)  saksnummeret, 

b)  den tradisjonelle betegnelsen, 

c)  datoen for mottak av søknaden.» 

14)  Artikkel 34 skal lyde: 

«Artikkel 34 

Godtakbarhet 

1.  En søknad kan godtas når søknadsskjemaet er 

fullstendig utfylt og søknaden er vedlagt den 

dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 30. 

Søknadsskjemaet anses som fullstendig utfylt når alle 

obligatoriske opplysninger som kreves i henhold til 

informasjonssystemene nevnt i artikkel 70a, er utfylt. 

I så fall skal søknaden anses å kunne godtas på den datoen 

den ble mottatt av Kommisjonen. Søkeren skal 

underrettes. 

Datoen skal offentliggjøres. 

2.  Dersom søknadsskjemaet ikke er utfylt, eller bare er 

delvis utfylt, eller dersom dokumentasjonen nevnt i nr. 1 

ikke er framlagt samtidig med søknaden, eller noe 

mangler, kan ikke søknaden godtas. 

3.  Dersom søknaden ikke kan godtas, skal 

medlemsstatens eller tredjestatens myndigheter eller 

søkeren som er etablert i den berørte tredjestat, underrettes 

om grunnene til at søknaden ikke kan godtas, og om at de 

har rett til å inngi en ny søknad som er fullstendig utfylt.» 

15) I artikkel 37 skal nr. 2 og 3 lyde: 

«2.  «Innsigelsen skal oversendes i samsvar med 

artikkel 70a nr. 1. En innsigelse anses som inngitt til 

Kommisjonen på den datoen innsigelsen mottas av 

Kommisjonen. 

3.  Kommisjonen skal bekrefte mottak av innsigelsen og 

gi den et saksnummer. 

 Mottakskvitteringen skal inneholde minst følgende 

opplysninger: 

a)  saksnummeret, 

c)  datoen for mottak av innsigelsen.» 

16)  Artikkel 40 skal lyde: 

«Artikkel 40 

Allmenn beskyttelse 

1.  Dersom en tradisjonell betegnelse som det søkes om 

beskyttelse for, oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 118u 

nr. 1 i forordning (EF) nr. 1234/2007 og i artikkel 31 og 

35 i denne forordning, og ikke avslås i henhold til  

artikkel 36, 38 og 39 i denne forordning, skal den  

tradisjonelle betegnelsen registreres og defineres i  

databasen «E-Bacchus» i samsvar med artikkel 118u nr. 2 

i forordning (EF) nr. 1234/2007 på grunnlag av de  

opplysningene som er oversendt til Kommisjonen i 

henhold til artikkel 70a nr. 1 i denne forordning, med 

angivelse av 

a)  språket nevnt i artikkel 31 nr. 1, 

b)  den eller de kategoriene vinprodukter som er omfattet 

av beskyttelsen, 

c)  en henvisning til den nasjonale lovgivning i den 

medlemsstat eller tredjestat der den tradisjonelle  

betegnelsen er definert og underlagt lovgivning, eller 

til reglene som gjelder for vinprodusentene i 

tredjestaten, herunder representative bransje-

organisasjoners regler, dersom det ikke er noen 

nasjonal lovgivning i disse tredjestatene, 

d)  et sammendrag av definisjonen eller bruksvilkårene, 

e)  navn på opprinnelsesstaten eller opprinnelsesstatene, 

f)  dato for registrering i den elektroniske databasen «E-

Bacchus». 

2.  De tradisjonelle betegnelsene som er registrert i den 

elektroniske databasen «E-Bacchus», skal beskyttes bare 

på det språket og for de kategoriene av vinprodukter som 

er angitt i søknaden, mot 

a)  ethvert misbruk, også når den beskyttede betegnelsen 

følges av et uttrykk som «art», «type», «metode», 

«som framstilt i», «etterligning», «smak», «som» eller 

tilsvarende, 

b)  enhver annen uberettiget eller villedende angivelse av 

produktets art, egenskaper eller vesentlige egenskaper 

på pakningen eller emballasjen, i reklamemateriell  

eller i dokumenter for vedkommende produkt, 

c)  enhver annen praksis som er egnet til å villede  

forbrukeren, særlig for å gi inntrykk av at vinen  

oppfyller kravene til den beskyttede tradisjonelle  

betegnelsen. 

3.  De tradisjonelle betegnelsene som er registrert i den 

elektroniske databasen «E-Bacchus», skal  

offentliggjøres.» 

17) I artikkel 42 nr. 1 skal tredje ledd lyde: 

 «Bruk av en beskyttet homonym betegnelse skal være 

tillatt bare dersom det er en klar forskjell i praksis mellom 

det homonym som beskyttes sist, og den tradisjonelle 

betegnelsen som allerede er registrert i den elektroniske 

databasen «E-Bacchus», idet det tas hensyn til behovet for 

å behandle de berørte produsentene likt og for ikke å 

villede forbrukerne.»  
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18)  Artikkel 45 skal lyde: 

«Artikkel 45 

Søknad om annullering 

1.  En medlemsstat, en tredjestat eller en fysisk eller 

juridisk person som har en rettmessig interesse, kan sende 

en behørig begrunnet søknad om annullering til 

Kommisjonen i samsvar med artikkel 70a nr. 1. En søknad 

anses som inngitt til Kommisjonen på den datoen 

søknaden mottas av Kommisjonen. Datoen skal 

offentliggjøres. 

2.  Kommisjonens skal bekrefte mottak av søknaden og 

gi den et saksnummer. 

 Mottakskvitteringen skal inneholde minst følgende 

opplysninger: 

a)  saksnummeret, 

c)  datoen for mottak av søknaden.» 

3.  Nr. 1 og 2 får ikke anvendelse dersom Kommisjonen 

tar initiativ til annulleringen.» 

19)  Artikkel 47 nr. 5 skal lyde: 

«5.  Når annulleringen får virkning, skal Kommisjonen 

slette den berørte betegnelsen fra listen i den elektroniske 

databasen «E-Bacchus».» 

20)  Artikkel 63 nr. 1 skal lyde: 

«1.  Medlemsstatene skal utpeke den eller de 

vedkommende myndigheter som skal ha ansvar for den 

sertifiseringen som er omhandlet i artikkel 118z nr. 2 

bokstav a) i forordning (EF) nr. 1234/2007, i samsvar med 

kriteriene fastsatt i artikkel 4 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 882/2004(*). 

 Hver medlemsstat skal innen 1. oktober 2011 oversende 

følgende opplysninger samt eventuelle endringer til 

Kommisjonen i samsvar med artikkel 70a nr. 1 i denne 

forordning: 

a)  navn, adresse og kontaktopplysninger, herunder e-

postadresser, til den eller de myndigheter som har 

ansvar for anvendelsen av denne artikkel, 

b)  eventuelt navn, adresse og kontaktopplysninger, 

herunder e-postadresser, til alle organer som 

vedkommende myndighet har gitt fullmakt til å 

anvende denne artikkel, 

c)  tiltakene de har truffet for å gjennomføre denne 

artikkel, når disse tiltakene er av særlig verdi for 

samarbeidet mellom medlemsstater som nevnt i 

forordning (EØF) nr. 555/2008, 

d)  de druesortene som berøres av anvendelsen av 

artikkel 118z nr. 2 og 120a i forordning (EF) 

nr. 1234/2007. 

 Kommisjonen skal på grunnlag av opplysninger fra 

medlemsstatene utarbeide og ajourføre en liste over 

navnene og adressene til vedkommende myndigheter og 

godkjente organer og over de godkjente druesortene. 

Kommisjonen skal offentliggjøre denne listen.» 

__________ 

(*) OJ L 165 av 30.4.2004, s. 1.» 

21)  I kapittel V skal ny artikkel 70a og 70b lyde: 

«Artikkel 70a 

Metode som skal anvendes ved kommunikasjon 

mellom Kommisjonen, medlemsstatene, tredjestater og 

andre berørte parter 

1.  Når det vises til dette nummer, skal dokumentene og 

opplysningene som er nødvendige for gjennomføringen av 

denne forordning, oversendes til Kommisjonen etter 

følgende metode: 

a)  når det gjelder vedkommende myndigheter i 

medlemsstatene, ved hjelp av det 

informasjonssystemet som Kommisjonen har stilt til 

rådighet for dem i samsvar med bestemmelsene i 

forordning (EF) nr. 792/2009, 

b)  når det gjelder vedkommende myndigheter og 

representative bransjeorganisasjoner i tredjestater, 

samt fysiske eller juridiske personer som har en 

rettmessig interesse i henhold til denne forordning, 

elektronisk ved hjelp av de metodene og skjemaene 

som Kommisjonen har stilt til rådighet for dem, og 

som er gjort tilgjengelige på de vilkårene som er 

fastsatt i vedlegg XVIII til denne forordning. 

 Meddelelsen kan også skje på papir ved hjelp av 

nevnte skjemaer. 

 Ansvaret for å inngi søknader og for innholdet i 

meddelelsene ligger, avhengig av omstendighetene, 

hos de vedkommende myndigheter som er utpekt av 

tredjestatene, de representative bransjeorgani-

sasjonene eller de berørte fysiske eller juridiske 

personer. 

2.  Kommisjonen skal sende og utlevere opplysninger til 

de myndighetene og personene som er berørt av denne 

forordning, og eventuelt til offentligheten, ved hjelp av 

sine informasjonssystemer. 

 De myndighetene og personene som er berørt av 

denne forordning, kan henvende seg til Kommisjonen i 

samsvar med vedlegg XIX for å få opplysninger om de 

praktiske reglene som gjelder for tilgang til 

informasjonssystemene og oversending og utlevering av 

opplysninger. 

3.  Artikkel 5 nr. 2 og artikkel 6, 7 og 8 i forordning 

(EF) nr. 792/2009 får tilsvarende anvendelse på 

oversendingen og utleveringen av opplysninger som er 

omhandlet i nr. 1 bokstav b) og nr. 2 i denne artikkel.  
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4.  Ved gjennomføringen av nr. 1 bokstav b) skal de som 

har ansvar for informasjonssystemene i Kommisjonen, gi 

tilgangsrettigheter til tredjestaters vedkommende 

myndigheter og representative bransjeorganisasjoner og til 

fysiske og juridiske personer som har en rettmessig 

interesse i henhold til denne forordning. 

 De som har ansvar for informasjonssystemene i 

Kommisjonen, skal, avhengig av omstendighetene, 

godkjenne tilgangsrettighetene på grunnlag av 

a)  opplysninger om de vedkommende myndigheter som 

tredjestaten har utpekt, med kontaktopplysninger og e-

postadresser, som Kommisjonen er i besittelse av 

innenfor rammen av internasjonale avtaler, eller som 

Kommisjonen har fått oversendt i samsvar med disse 

avtalene, 

b)  en offisiell anmodning fra en tredjestat med 

opplysninger om de myndighetene som har ansvar for 

å oversende de dokumentene og opplysningene som er 

nødvendige for anvendelsen av nr. 1 bokstav b), samt 

vedkommende myndigheters kontaktopplysninger og 

e-postadresser, 

c)  en anmodning fra en representativ bransjeorganisasjon 

i en tredjestat eller en fysisk eller juridisk person, med 

bekreftelse av organisasjonens identitet og rettmessige 

interesse og dens e-postadresse. 

 Når tilgangsrettighetene er godkjent, skal de aktiveres av 

dem som har ansvar for informasjonssystemene i 

Kommisjonen. 

Artikkel 70b 

Oversending og utlevering a opplysninger om 

myndighetene som har ansvar for å behandle søknader 

på nasjonalt plan 

1.  Medlemsstatene skal innen 1. oktober 2011 i samsvar 

med artikkel 70a nr. 1 oversende Kommisjonen navn, 

adresse og kontaktopplysninger, herunder e-postadresser, 

til den eller de myndigheter som har ansvar for 

gjennomføringen av artikkel 118f nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1234/2007 samt eventuelle endringer av disse 

opplysningene. 

2.  Kommisjonen skal utarbeide og ajourføre en liste 

over navnene og adressene til medlemsstatenes eller 

tredjestatenes vedkommende myndigheter på grunnlag av 

opplysninger som medlemsstatene har sendt i samsvar 

med nr. 1, eller som tredjestater har sendt i henhold til 

internasjonale avtaler inngått med EU. Kommisjonen skal 

offentliggjøre denne listen.» 

22) I artikkel 71 skal nr. 1 og 2 lyde: 

«Artikkel 71 

Vinbetegnelser som er beskyttet i henhold til 

forordning (EF) nr. 1493/1999 

1.  Medlemsstatene skal oversende dokumentene nevnt i 

artikkel 118s nr. 2 i forordning (EF) nr. 1234/2007, 

heretter kalt «saksmappen» og endringene av 

produktspesifikasjonen omhandlet i artikkel 73 nr. 1 

bokstav c) og d) og nr. 2 i denne forordning, i samsvar 

med artikkel 70a nr. 1 i denne forordning etter følgende 

regler og framgangsmåter: 

a)  Kommisjonen skal i henhold til artikkel 9 i denne 

forordning bekrefte at den har mottatt saksmappen 

eller endringen. 

b)  Saksmappen eller endringen skal anses for å kunne 

godtas på den datoen Kommisjonen har mottatt 

saksmappen eller endringen, på de vilkårene som er 

fastsatt i artikkel 11 i denne forordning, og forutsatt at 

Kommisjonen har mottatt dem senest 31. desember 

2011. 

c)  Kommisjonen skal bekrefte at den berørte 

opprinnelsesbetegnelsen eller geografiske betegnelsen 

er oppført i registeret i samsvar med artikkel 18 i 

denne forordning med eventuelle endringer, og tildele 

registreringen et saksnummer. 

(d)  Kommisjonen skal innen de fristene som er fastsatt i 

artikkel 12 nr. 1 i denne forordning, undersøke om 

dokumentene i saksmappen er gyldige, idet det 

eventuelt tas hensyn til de endringene som er mottatt. 

2.  Kommisjonen kan treffe beslutning om å annullere 

den berørte opprinnelsesbetegnelsen eller geografiske 

betegnelsen i samsvar med artikkel 118s nr. 4 i forordning 

(EF) nr. 1234/2007 på grunnlag av de dokumentene som 

den har til rådighet i henhold til artikkel 118s nr. 2 i 

nevnte forordning.» 

23)  Artikkel 73 skal lyde: 

«Artikkel 73 

Overgangsbestemmelser 

1.  Framgangsmåten fastsatt i artikkel 118s i forordning 

(EF) nr. 1234/2007 får anvendelse i følgende tilfeller: 

a)  i forbindelse med vinbetegnelser som det er søkt om 

beskyttelse av som opprinnelsesbetegnelse eller 

geografisk betegnelse i en medlemsstat, og som er 

godkjent av denne innen 1. august 2009, 

b)  i forbindelse med vinbetegnelser som det er søkt om 

beskyttelse av som opprinnelsesbetegnelse eller 

geografisk betegnelse i en medlemsstat innen 

1. august 2009, og som er godkjent av denne innen 

31. desember 2011, 

c)  i forbindelse med endringer av produktspesifikasjoner 

som er framlagt for en medlemsstat innen 1. august 

2009, og som denne har videresendt til Kommisjonen 

innen 31. desember 2011, 

d)  i forbindelse med mindre endringer av 

produktspesifikasjoner som er framlagt for en 

medlemsstat innen 1. august 2009, og som denne har 

videresendt til Kommisjonen innen 31. desember 

2011.  
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2.  Framgangsmåten fastsatt i artikkel 118q i forordning 

(EF) nr. 1234/2007 får ikke anvendelse på endringer av en 

produktspesifikasjon som er framlagt for en medlemsstat 

fra og med 1. august 2009, og som denne medlemsstaten 

har videresendt til Kommisjonen innen 30. juni 2014, 

dersom formålet med disse endringene utelukkende er å 

bringe den produktspesifikasjonen som er sendt til 

Kommisjonen i henhold til artikkel 118s nr. 2 i forordning 

(EF) nr. 1234/2007, i samsvar med artikkel 118c i 

forordning (EF) nr. 1234/2007 og med denne forordning. 

3.  Viner som er brakt i omsetning eller som er merket 

før 31. desember 2010, og som oppfyller de 

bestemmelsene som gjaldt før 1. august 2009, kan 

omsettes inntil lagrene er tømt.» 

24)  Vedlegg I-IX, XI og XII utgår. 

25)  Teksten i vedlegg I og II til denne forordning innsettes 

som vedlegg XVIII og XIX. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 1 nr. 20 i denne forordning, som gjelder artikkel 63 

nr. 1 i forordning (EF) nr. 607/2009, samt artikkel 1 nr. 21 i 

denne forordning, som gjelder artikkel 70b i forordning (EF) 

nr. 607/2009, får imidlertid anvendelse fra 1. september 2011. 

De meddelelsene som medlemsstatenes vedkommende 

myndigheter i samsvar med forordning (EF) nr. 607/2009, som 

endret ved artikkel 1 i denne forordning, på frivillig grunnlag 

oversender mellom 1. juni 2011 og datoen for denne 

forordnings ikrafttredelse, skal anses for å ha blitt sendt i 

samsvar med forordning (EF) nr. 607/2009 før den ble endret 

ved denne forordning. 

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

Utferdiget i Brussel, 12. juli 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

«VEDLEGG XVIII 

Tilgang til de metodene og elektroniske skjemaene som er nevnt i artikkel 70a nr. 1 bokstav b) 

Det er fri tilgang til de metodene og elektroniske skjemaene som er nevnt i artikkel 70a nr. 1 bokstav b) gjennom den 

elektroniske databasen «E-Bacchus», som Kommisjonen har opprettet innenfor sitt informasjonssystem 

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/» 

 ______  

VEDLEGG II 

«VEDLEGG XIX 

Praktiske regler for oversending og utlevering av opplysninger i henhold til artikkel 70a nr. 2 

For å få opplysninger om hvilke praktiske regler som gjelder for tilgang til informasjonssystemene og for meddelelser 

og utlevering av opplysninger, skal de myndigheter og personer som er berørt av denne forordning, henvende seg til 

Kommisjonen på følgende adresse: 

Funksjonell postkasse: AGRI-CONTACT-EBACCHUS@ec.europa.eu» 

 ____________  
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